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Předmluva k druhému vydání. 
Během poměrně krátké doby bylo první vydání tohoto 

spisu rozebráno. Zásluhu na tom zajisté nemá jeho znamenitost, 
nýbrž ak:tualita jeho thematu, nedostatek konkurence, jakož 
i učitelské povolání autorovo. Teprve až tyto důvody; odpadnou, 
ukáže se, zda skutečně se osvědčil. 

Poně,vadž autor tušil, že v dohledné budoucnosti ukáže 
se nutnost nového vydání, učinil opatření, aby sazba zůstala 
státi. Již z této příčiny zlistala základní disposice díla nezmě
něna, ale i kdyby jí neb~lo bývalo, neměl by autor dlivodu 
k zásadním změnám. 

O spise vyšla řada odborných posudkli, které celkem 
mohu nazvati příznivými. Jich autoři mohou se přesvědčiti, že 
jsem jejich vývodli při druhém vydání pečlivě použil, pokud 
příslušné rady a pokyny, za které upřímně děkuji, byly pro
veditelny. 

Jinak rozumí se samo sebou, že jsem bral patřičný zřetel 
na změny nastalé zatím v právním řádě. 

Novinkou tohoto druhého vydání jest, že na -konci otištěn 
jest text ústavní listiny; stalo se tak proto, že autor domnívá 
se tím zvýšiti upotřebitelnost díla. 

V Brn ě v květnu 1924. 

Spisovatel. 
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Úvod. 

Předkládám veřejnosti p r v n í "soustavu . českosloven
ského práva státního". Činím tak s pocity, které po staletí ne
byly dopřány žádnému českému právníku, a jsem si dokonale 
vědom štěstí, že osud dopřál mně této příležitosti. 

Více než dva roky uplynuly od vzniku samostatného státu 
československého a uplynul téměř rok od onoho památného 
okamžiku, kdy první parlament osvobozeného národa dal si 
ze svobodné vůle svou první ústavu. Ukázala se nutnost zpra
covati soustavně to, co stvořil spolu s vládou mladého státu 
tento parlament, usiluje o to, aby revoluční dílo posledních 
říjnových dnů roku 1918 zabezpečeno bylo pevnými základy 
právnickými. Parlament a vláda československé republiky do
stály svému úkolu a je nyní na vědě, aby velké zákonodárné 
dílo, jemuž říkáme "ústava československá", bylo literárně 

uvedeno v soustavu. O to pokouší se můj spis. 

Jsem si svrchovaně vědom obtíží, kterých skýtá podobný 
podnik. Než, právě tak jako první parlament československý 
se svou vládou neměl na vybranou, má-li se v době plné kvasu, 
politického nepokoje a nejistoty, pouštěti do díla tak obtíž
ného a dokončiti je v době poměrně velice krátké, či má-li 
spíše vyčkati dob klidn:ějších a pustiti se do práce po vše
stranných a důkladnějších přípravách, nemá aní česká ,:ěda 

právnická podobné volby. Bylo by věru pohodlnější, kdyby ji 
měla a kdyby mohla pokus, zpracovati soustavně revoluční 

dílo vykonané v letech 1918 až 1920, odsunouti na dobu 
pozdější, snad ~ poukazem na nehotovo st jeho nebo na nemož
nost přehlédnouti a ovládnouti látku tak rozsáhlou a úplně 

novou. Právě čes k é vědě státního práva tento sklon k po
hodlnosti a náležité důkladnosti nebyl cizí, poněvadž poměry, 

Dr. We y r, Soustava československého práva otátního. 1 
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v nichž pracovala, byly mu velmi příznivy. Neboť předmět její 
- ústava bývalého mocnářství rakousko-uherského - násled
kem politického vývoje, směřujícího pomalu, ale jistě k záhubě 
tohoto politického útvaru, od desítiletí jen zcela nepatrně a po
zvolně se měnil. Byl dávno obecně znám, všestranně vědecky 
prozkoumán a kritisován, a každé nové literární dílo, které se 
jím zabývalo, mohlo se opříti o celou řadu předchůdců. I práv
nická a politická praxe, zabývající se po dlouhá léta touto 
ústavou, přispívala tVllrci nového díla a ulehčovala mu je. Byl 
krátce zvyklý pracovati s rozsáhlým aparátem literárním a 
množstvím rozličných judikátů, l'ozhodnutí úředních, a ne · 
v poslední řadě s podrobnými parlaIDmltními materiáliemi, růz
nými ankétami a jinými pomůckami, které zpravidla před

cházely pomalým, obezřetným a nečetným zákonodárným po
činům ve starém Rakousku; pohlížel na celá desítiletí politické 
praxe, jež usnadňovala mu posudek jeho předmětu s hlediska 
kritického. Kdo zab}Tval se předmětem tak dokonale, prozkou
maným a kritisovan}7ffi, nepřihlížeje ke všem těmto složkám, 
usnadňujícím mu vlastní vědeckou práci, neušel spravedlivé 
výtce povrchnosti a neznalosti. 

Není tak hned činitele stejně konservativního jako jest 
vě.da a vědečtí spisovatelé. Konservativism svůj neosvědčují 

jen houževnatým odporem proti všem novým směrům a myšlen
kám, které odporují jejich starým a zakořeněným představám, 
nýbrž i co do způsobu vědecké práce. Je proto nebezpečí,- že 
i v mém případě bude nový způsob, jímž nucen jsem za1ilývati 
se svým předmětem, těžce pociťován, ba snad přímo odsuzován. 
Vyhnouti se dopředu tomuto nebezpečí - a jsem přesvědčen, 
že mnozí sé mu skutečně vyhnou - s poukazem na' naprostý 
nedostatek všech oněch oblíbených pomůcek, na něž si naše 
literární praxe vědecká během dlouhých let zvykla, a prohlásiti 
tudíž prostě, že doba klidného a soustavného, vpravdě vědec
kého zpracování československého práva státního ještě ne-
nadešla, bylo by východisko věru velice pohodlné, jež doporu
čovalo by se nadto svou snadnou proveditehlostí, a dokonce 
snad tomu, kdo je zvolil, získalo u ' obecenstva méně kritického 
ke všemu ještě věhlas zvláštní vědecké důkladnosti. Mám však 
za to, že česká věda právnická této volby nemá a že musí tudíž 
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i ona, stejně jako mnozí jiní činitelé, chtíc nechtíc přizpůsobiti 
se novým poměrům a odříci se aspoň na čas oblíbeného a ob
vyklého způsobu práce. Neboť veřejnost naše čeká netrpělivě, 
aby jí byla podána vědecká soustava ú~tavních základů našeho 
mladého státu, a jest oprávněna čekati ji v první řadě od těch, 
jichž životním povoláním a tudíž i povinností jest, aby se po
dobného obtížného pokusu podjali. Kdo se takového pokusu 
skutečně podjal, má. vMi této. veřejnosti a zejména vůči užšímu 
okruhu příslušníků svého povolání, kteří jej budou posuzovati, 
spravedlivý nárok na jistou šetrnost a shovivavost, poněvadž 
právě jim neobvyklé obtíže, jež jest při něm překonati, jsou, 
nebo aspoň měly by býti známy. Jsem dosti skromný, abych 
na tuto šetrnost a shovívavost pro jistotu výslovně apeloval, 
ne však dosti, abych nevěděl, že v této době by asi málokdo 
byl s to, zhostiti se podobného úkolu podstatně lépe. Vím však 
také, že je možno, ba pl'avděpodobno, že jsem snad leckde něco 
přehlédl a pochybil. Doufám, že v budoucnosti budu míti pří

ležitost opraviti tyto poklesky. Pokusem nazývám svůj spis 
ne snad proto, že bych mohl doufat, Že v pozdější době podaří 
se mi zpracovati týž předmět dokonaleji, nýbrž proto, že pře cl
mět sám není zdaleka ještě hotov. Je sice úcty a obdivu hodno, 
co vykonali ti, kdož byli osudem určeni, aby spolupracovali na 
zbudování ústavních základů našeho mladého státu, než budova 
sama zdaleka je1'.tě není dokončena. Kam pohlédnete, shledáte 
mezery, které v budoucnosti bude nutno ještě vyplniti. Proto 
jeví se spis můj jako fotografický obrázek, jenž zachycuje 
předmět v nedokončeném vývoji v urč.itém okamžiku. Pravda, 
že každý právnický spis zachycuje takto právní řád, v ne
ustálém vývoji jsoucí, v jediném okamžiku, avšak zpravidla 
bývá tento právní řád hotov, maje určitou tvářnost, která arciť 
během doby se měni. Československý právní řád není však 
dosud ani hotov. Čekati na jeho dohotovení v tomto smyslu, 
není možno. Důvody jsem již uvedl. Nelze také očekávati, že 
by překotný v}rvoj, jejž jevila výstavba československé ústavy 
v první době naší politické samostatnosti, potrval jen přibližně 
stejně i nadále. Naopak zdají se nejnovější politické zkuše
nosti s prvním, z přímých voleb vyšlým Národním shromážděním 
nasvědčovati spíše tempu obdobnému tomu, jemuž zvyklí 

1* 
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jsme byli v bývalém Rakousku. Dopřeje-li mi osud, abych 
v budoucnosti mohl přiložiti ruce k dalším pokusům, neopomenn 
zajisté přihlédnouti k pokrokům a změnám, zatím nastavším_ 
Pak, když naléhavá potřeba první soustavné informace bude již 
ukojena, bude možno přihlédnouti i k podrobnostem, přepraco
vati a doplniti některé partie, které první můj fo to grafick1T 

snímek mohl jen naznačiti. Připomínám zde namátkou jen ony 
části mého spisu, které pojednávají o základech správní orga-
nisace naší republiky: tu okamžik, který ve vývoji byl spisem 
mým zachycen, ukazuje nám obraz naprosto nedokonalý a ne
hotový. :Máme platný zákon, jímž zmíněná organisace od zá
kladů se mění, jímž odstraňují se staleté historické útvar~~ 

·korunních zemí a nahrazují novými. Měl jsem tudíž se zřetelem 
k ustanovením tohoto zákona na vybranou: buď podrobněji vy
líčiti stav, který dosnd uskutečněn nebyl, nebo ten, který dosud 
trvá, platným zákonem však odsouzen jest k zániku! Zvolil jsem 
východisko, jež ukazují příslušné partie mého spisu, t, j. od
sunul jsem podrobnější výklad oné organisace na pozdější dobu,. 
spokojiv se zatím jen zcela stručným nástinem: Pozdějšímu 

pokusu musel jsem dále přenechati použití nejdůležitějšího. 

materiálu, který dosud pro výklad naší ústavy existuje. Míním 
těsnopisecké protokoly, které podle návrhu, jejž učinil jsem 
v jedné z prvních schůzí ústavního výboru revolučního Národ
ního shromáždění, vedeny byly o jednáních tohoto nejdůležitěj
šího parlamentního výboru. Konal nesčetné schůze a podle toho 
možno odhadnouti obsah a rozsah oněch protokolů. Redakce 
jejich jakož i příprava k uveřejnění bude zajisté jedním 
z nejvděčnějších úkolů budoucí drobnější, proto však ne méne 
záslužné činnosti vědecké. Že jsem protokolů těch při tomto 
prvním pokusu nepoužil, je nesporně velkým nedostatkem jeho~ 

Jen z části, ale velmi nedokonale nahrazuje jej šťastná pro mne 
skutečnost, že jsem byl od prvního počátku jednání až do konce 
nepřetržitě členem tohoto výboru a byl tudíž účasten téměř 

všech jeho porad. Této přízně osudu vážím si velice. 
Naše poměrně malé poměry způsobují, že autoři spisů, po

dobných tomuto, nuceni jsou sledovati jimi zároveň dva nebo' 
více různých cílů. Mnohost účelů nezůstává pak arciť bez. 
důsledků pro obsah spisu a úpravu jeho. I já sleduji svým 



5 

spisem dva účely. Má býti jednak . povšechnou informační po
mii.ckou pro každého, kdo přeje si seznati ústavu naší repu
bliky, jednak chtěl jsem jím poskytnouti českým studujícím 
práv vhodnou učební pomii.cku pro studium československého 
práva úst.avního, tedy universitní učebnici. Oba tyto účely 

dají se těžko spojiti tak, aby netrpěl jedoo. druhým. Pro sou
stavu výkladii. bylo by tedy lépe bývalo, kdyby každému z nich 
věnován byl spis zvláštní. Avšak nejen obecně známé ne
příznivé poměry, které dnešního dne tak velice ztěžují vydá
"ání spisii., nýbrž i nedostatek pracovních sil, jenž zcela obecně 
.objevil se u nás po dobytí politické samostatnosti, a zpii.sobil, 
že mnozí z nás věnovati se museli současně několika úkolii.m 
(vědeckým, učitelsk}'TJIl., politickým a povšechně organisačním), 
nedovolují zatím podobného tříštěnÍ. Je svrchovaný čas, aby 
naší akademické mládeži, o tolik šťastnější než my, po.něvadž 
studovati jest jí státní zřízení vlastního státu, dostalo se ne
prodleně vhodné učebnice. Ji a její potřeby měl jsem tudíž 
v první řadě na mysli; v nejprvnější arciť opět posluchače práv 
na naší mladé Masarykově universitě v Brně. Tomuto novému 
dorostu právnickému, k němuž obracejí se též naděje mé jakožto 
zástupce určitého vyhraněného směru vědeckého, věnováno 

jest dilo mé - i bez zvláštního slavnostního věnování v čele 

spisu podle obvyklého zpii.sobu, jehož však nemiluji. Jako jeden , 
z mnohých ústupkťl, které byl jsem nucen učiniti pedagogickým 
účelii.m, uvádím stručnou stať o t. zv. obecném právu státním~ 
kterou předeslal jsem výkladii.m o československém právu stát
ním, ačkoliv obsah její s těmito výklady nemá systematicky 
nic ' společného, a autor sám dobře byl si vědom, že tím pro
hřešuje se proti nauce, kterou v theorii zastává. Prosím tudíž, 
aby s tohoto hlediska byla ona stať a její obsah posuzován. 

Obvyklou citaci příslušné literatury omezil jsem zatím na 
míru nejskrovnější, doufaje, že kritičtější část čtenářstva ví, 
že není nic lehčího než vyšperkovati spis spoustou odkazii. 
literárních, jež toliko u méně kritické části vzbuzují obdiv. 
Citace bohatého aparátu literárního nesnášela by se ostatně ani 
s povahou tohoto spisu jakožto první informační pomucky. 

Chtěje podati pokud možná ucelený obraz našeho zřízení 

státniho, byl jsem i jinak nucen k jistým ,ústupkům, které 
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vědomě Clmm své theorii. Než většinou jsou to ústupky jen 
zdánlivé, neboť mám za to, že i tam, kde pojednávám o našem 
zřízení státním s jiného než ryze normativního hlediska - na 
př. kritického, politického atd. -, byl jsem si této záměny vždy 
jasně vědom a nedopustil se proto poklesků, obvyklých v dneš
ním písemnictví státoprávním. Jinak ovšem jest mi s povděkem 
zjistiti, že theorie normativní, jejíž přesvědčeným přivržencem 
jsem, se při sepIsování spisu naprosto osvědčila. Nikde ne
postrádal jsem spousty oněch oblíbených "rozdílů", které panu
jící nauka považuje za nepostradatelné, činíc z nich nejvlast
nější předmět svých úvah vědeckoprávních, a doufám, že 
i čtenář nebude jich postrádati. Zato na druhé straně jasný 
názor na methodologickou podstatu práva a normativního po
znávání vůbec objasnil mně, jak mám za to, mnohé sporné 
otázky dnešní vědy státoprávní a vedl ke správnému a jedno
duchému řešení. I odpl"tree mého vědeckého směru, jenž nebyl 
by ochoten přiznati tomuto řešení správnost, musí mu přiznati 
aspoň důslednost. Uvádím zde jen namátkou otázku poměru 
nově vzniklého státu, pokud se týče jeho právního řádu 

k starému (zaniklému) a s tím související nauku o t. zv. právní 
kontinuitě ve smyslu materiálním a formálním, dále nauku 
o politické odpovědnosti a pod. 

Výslovně zdůrazniti musím však, že spis můj určen jest 
pro odborné právníky nebo ty, jež se jimi státi chtějí, a ne
sleduje tudíž žádných tendencí popularisačních. Jeho studium 
předpokládá jisté vzdělání právnické a na dosti četných místech 
i znalost základů mé theorie normativní. Na těchto místech po
ukázal jsem na své "Základy filosofie právní", které skýtají 
podrobnějšího poučení. -

Snaha, aby spis pokud možná brzy vyšel, jakož i vzpome- . 
nuté již neutěšené poměry drahotní, znemožňující vydávání 
obsáhlých spisů, nutily mne k uskrovnění. Avšak nejen tyto 
dlivody, nýbrž i jiné vedly k témuž rozhodnutí. Někde musel 
jsem být stručným, poněvadž předmět výkladu sám nem-dosud 
hotov. Připomínám na př. ustanovení o autonomii Podkarpat
sté Rusi, jazykový zákon, k němuž nebylo dosud vydáno pro
váděcí nařízení, atd. Ovšem že i zásadní úvahy systematické 
určovaly úpravu látky. Tu měl jsem před sebou vzor, od něhož 
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se odkloniti jest mi vždy velice těžko. Mínim nedostižné a 
mistrovské dílo Ji ř í hoP r a žák a: Rakouské právo ústavní. 
Bylo by nevděčností nezmíniti se zde výslovně o tomto vynika
jícím učenci českém a nevysloviti politov,ání, že nebylo dopřáno 
jemu, aby napsal prvnl soustavu československého práva ústav
ního. Je přirozeno, že jedinečné toto dílo - nebylo jedinečným 
jen v českém písemnictví právnickém - stalo se i co do vnější 
úpravy a výběru látky vzorem pro celou generaci vědeckou, 
zejména pokud šlo o ohraničení oboru práva ústavního proti 
správnímu. Pražák přidělil tu celou řadu právnich norem oboru 
11l'áva ústavního a ulehčil tím právu správnimu. Měl k tomu 
zajisté pádné důvody. Kromě povšechně politických úvah, 
které jej snad při tom vedly - nejedná ve svém díle jen 
o vlastní ústavě stá t n í, nýbrž velmi podrobně též o ústavě 
zem s k é a ob e c n í, čímž arciť typický význam pojmu 
"ústavy" poněkud setřel -, rozhodující byla zajisté i snaha 
ulehčiti oboru práva správního, který již za jeho dob vzrostl 
v disciplinu ohromnou, nepřehlednou a téměř chaotickou. Na
prostou změnou politických poměrů odpadl pro mne důvod 

první. Co týče se pak druhého, mám za to, že povšechné ohledy 
systematické přinutí v budoucnosti právní vědu, aby revidovala 
dosavadní zpllsob disposice látky, který dá se sice historicky 
vysvětliti, nemá však dnes za poměrů naprosto změněných 

další oprávněnosti. "Správní právo", tato ohromná směs zákonů 
a. jiných norem, upravujících nejrůznější obory, musí se roz
padnouti na několik věcně a formálně samostatných disciplin; 
neboť nepřehledný chaos ustanovení, která nyní zařadují se do 
této discipliny (namnoze jen proto, že se nehodí do některé jiné), 
nemůže jedinec dnes již ovládnouti. Již z tohoto důvodu nemá 
smyslu zllstati při starém dělení. To, co 21de navrhuji a před
vídám, předpokládalo by arciť především změnu jistých organi
sačních norem a zvyklostí, na př . při habilitacích, studijním 
rozvrhu na právnických fakultách, při státních zkouškách a 
rigorosech atd. Že i zde osvědčí se houževnatá konservativnost 
činitelů, o nichž jsem se shora zmínil, b tom arciť nelze pochy
bovati. Dojde-li však přece v budoucnosti k nové systematice 
právní, která by vyhovovala dnešní bohatosti a obsahovosti 
právního řádu, pak nebude překážky, zařaditi jednotlivé partie, 
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které projednává Pražák ve své soustavě práva úst a v n í h o 
(na př. t. zv. ústavu obecní, podrobnější ustanovení o právu 
domovském, spolkovém, shromažďovacím atd.) buď do obec
ného práva správního, jež zbylo by po vyloučení jednotlivých 
osamostatněných disciplin - jako na př. právo vodní, země
dělské, živnostenské (v širším smyslu), pojišťovací atd. -, nebo 
do příslušných disciplin zvláštních. 

Na tomto místě sluší kon,ečně pronésti ještě celkový hod
notný úsudek o ústavě, kterou po tolika staletích poroby dal 
si národ československý. Rozumí se, že úsudek ten týká se jen 
for m á I n í hodnoty tohoto zákonodárného díla s hlediska po
všechné techniky legislativní, a nikoliv jeho o b s a h u, t. j. poli
tických a jiných zásad v něm ztělesněných. Hodnotiti je 
s tohoto obsahového hlediska nemám ani valné chuti, ani snad 
dostatečných schopností a zkušeností. Neboť tam rozhoduje 
jedině rozum, zde vůle, vášeň, politické směry a módní hesla 
všeho druhu. 

Již během jednání v ústavním výboru měl jsem dojem, že 
ústava naše stane se dílem poměrně velmi dobrým. Přesvědčení 
to mám i dnes, když měl jsem příležitost prostudovati ústavní 
listinu a jiné ústavní zákony podrobněji. Pravím-li, že poklá
dám naši ústavu za dílo po měr ně ve,lmi dobré, mám tím na 
:mysli nepříznivé poměry, ve kterých bylo ústavnímu výboru a 
vládě pracovati. Nejvýznačnější složkou těchto poměrů byl ne
uvěřitelný chvat: skoro veškeré práce ústavního výboru byly 
časově terminovány. Byl nucen zabývati se téměř nepřetržitě 
několika předlohami zároveň. K tomu přistoupily nepříznivé 

vlivy politické. Členové jeho byli exponenty politických stran 
a proto ústavní výbor byl neustále pod vlivem jednotlivých 
parlamentních klubů. 

Tento vliv byl namnoze formální hodnotě projednávaných 
předloh velice na úkor. Bylo nutno respektovati řadu politic
kých kompromisů, sjednaných mezi jednotlivými kluby. Někdy 
donutily okamžité nálady v Národním shromáždění a zvláštní 
parlamentní konstelace ústavní výbor k tomu, že hodil započaté 
nebo již dokončené dílo přes palubu a počal znova. Reasumace 
učiněných usnesení byly na denním pořádku. Do jeho prací 
zasahovaly neustále zvenčí živly, které neměly ani dost času, 
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-ani dosti chuti podrobněji se těmito pracemi zabývati. Bylo 
mnoho planého řečněni, v němž tytéž věci vždy znova a znova 
se omílaly. Uvážíme-li všecky tyto nepříznivé, politicky však 

·vysvětlitelné poměry, pak možno, jak mám za to, pro,hlásiti, že 
ústavní dílo se poměrně podařilo, že jest poměrně velmi dobré. 
Velkou zásluhu na něm měla vláda, poněvadž většina předloh 
- a právě ty nejdllležitější - byla jejím dílem. Harmonické 
spolupllsobení zástup Cll vlády s členy ústavního výboru a spo · 
lečné vědomí, že zde koná f se něco, co snad po staletí bude 
určovati osudy nově zřízeného státu, a že tudíž na práci dlužno 
pohlížeti s vyššího hlediska než jest ovzduší dennich politických 
zápasll a malicherných zájmll třídních, bylo nezbytným před
pokladem pro zdar díla. Zástupci vlády a většina členll ústav
ního výboru byli si vědomi svého historického poslání. 

Autorem pllvodní osnovy ústavní listiny byl sekční šéf 
prof. dr. Ji ř í Ho e t zel. Osnova ta byla prací znamenitou . 
. J e mi příjemno konstatovati to výslovně, poněvadž mám tím 
příležitost osvědčiti, že malichernost a ješitnost jsou mi cizí. 
O volební řády a jiné d~<Uežité osnovy zasloužil se nejvíce mini
sterský rada dr. B e dři c h Bob e k. Kromě obou těchto muži'! 
dlužno uvésti ještě ministerské rady dra J o ach i m a a 
dra La š ť o v k u jako spolupracovníky ústavního výboru. 

Předsednictvo ústavního výboru zllstalo od začátku až do 
konce jeho činnosti nezměněno. Předsedou byl advokát 
dr. Alf r e dMe i s sne r (sociální demokrat), prvním místo
předsedou dr. Fr a n tiš e k H n í dek (agrárník), druhým byl 
jsem já (národní demokrat). Volba dra Meissnera předsedou 
byla velkým štěstím pro ústavní výbor a Národní shromáždění. 
Sotva byl by se v Národním shromáždění našel muž schopnější 
pro tuto důležitou funkci. Spojoval ve své osobě všecky vlast
nosti, nutné pro zdar práce: právnickou bystrost, politickou 
obezřetnost, úžasnou píli a trpělivost. 

Ústavní dílo československé není arciť prosto vad, chyh 
a nedopatření. Na některé z nich poukázal jsem ve svém spise, 
jsa si při tom vědom, že vady, chyby a nedopatření, která jsem 
bedlivějším studiem odkryl, jsou zároveň vadami, chybami a 
nedopatřeními mými, poněvadž jako člen ústavniho výboru měl 
js~m možnost a povinnost včas na ně poukázati. Přece však 
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nestalo se tak, ač nebyl jsem právě z členll nejliknavějších. 

Než při největší píli nebylo v oněch pohnutých a bouřných 
dobách možno býti všude a viděti vše. 

Obecně známa jest vyvinutá vloha na~eho národa ke kri
tice všeho druhu. Nejvyvinutější jest, jde-li o odsuzující kritiku 
domácí práce soukmenovcll. Dalo se proto očekávati, že 
i ústavní dílo touto vlohou nezllstane nedotčeno, což skutečn~ 
se též stalo. Objevila se ve veřejnosti řada takovýchto kritik 
více méně duchaplných až k nejhloupějším. (Příklad pro 
poslední případ uvádí Hoetzel ve Sborníku věd právních a stát
ních, XX., str. 2). Ty, kdož spolupracovali na tomto velíkém 
historickém díle, podobné nájezdy sotva asi rozčilí. Vědí, že 
doba konečné kritiky díla a súčtování s jeho tvllrci nenadešla 
ještě a dlouho ještě nenadejde. Jsou si toho vědomi a budou 
trpělivě čekati. 

V Brn ě v prosinci 1920. 



PojenI práva státního v soustavě právní 
vtlbec 1). 

Právem státním nazývá nauka "souhrn právních pravidel, 
jichž předmětem jest ústrojí (organísace) a činnost státu". 
(Srovn. P r až á k, Rak. právo ústavní, část první, str. XI., 
druhé vyd., 1900.) Výměr ten vychází, jak patrno, z třídění 
právních norem, t. j. o b jek t i v n í h o práva, z čehož plyne, 
že ostatním právem byly by právní normy, jic' ž předmětem 
jest ústrojí a pllsobnost ji n Ý c h činitelů (mimo stát), tedy snad 
jiných korporací -- jako jsou obce, okresy, země a pod. - a 
též jednotlivců fysických. 

Právlú systematika, vypracovaná dosavadní právní vědou, 
jest velmi nedokonalá. Vychází při třídění jednotlivých obodl 
právních nesoustavně s rozličných hledisek, splétajíc je v důsled
cích různě. Třídí především ob jek t i v n í a s u b jek t i v ní 
právo, spatřujíc v "právu" jednak souhrn norem právních, 
jednak subjektivní povinnosti a nároky, z oněch norem prýštící. 
Tak na př. často, když mluví o veřejném a soukromém 
právu, má na mysli třídění subjektivního práva. Třídí-li obj.ek
tivní právo, vychází obyčejně z pře d mě t ů, které jsou práv
ními normami upravovány. Někdy klade při tom důraz na 
s u b jek t y právní, které takto jeden předmět od druhého od
lišují. Tímto způsobem vzniká pojem "státního práva" podle 
shora uvedené definice, jehož protikladem by bylo především 
"právo občanské", jakožto souhrn právních norem, jimiž upra
vují se poměry občanů (srovn. k tomu definici práva občanského 
v § 1 čs. obč. zák.). Uvědomujíc si pak různé druhy občanů - 
jako jsou občané-obchodníci, občané-živnostníci atd. -, označuje 
nauka uvnitř zmíněného obecného dělítka jisté souhrny norem 
jako právo obchodní, . živnostenské atd. HledlLsko personální 
(t. j. hledisko třídící podle s u b jek t ů právních) přechází 

1) Srovn. k tomu mé "Základy filosofie právní", str. 217 a další. 
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pozvolna v hledisko předmětllé (objektivní), uvážíme-li, že 
jednotlivé kategorie občanů - živnostnici, obchodníci atd. -
tvoří se tím, že občan vřaďuje se do těchto kategorií podle 
právních poměrů, v nichž se nachází. Tak vzniká na př. "právo 
chudinské" jako souhrn právních norem, upravujících právo 
občanů zchudlých. Výlučně s tohoto předmětného hlediska 
rozuměti jest oborům jako jest "právo horní", "právo vodní", 
"právo směnečné" a pod. 

Třídíc jednotlivé obory právní, vychází však nauka někdy 
z různosti nor m o v Ý c h s u b jek t ů, které představuje si jako 
tvůrce dotčených oborů. Staví proti sobě "právo státní" jakožto 
souhrn norem, pocházejících od stá t u, a "právo církevní" jako 
souhrn norem, vydaných autoritami c í r k e vn í m i. Mluví 
o "právu obyčejovém" a představuje si ob y č e j jako normový 
subjekt (tvůrce) dotčených norem atd. 1). 

Hledisko subjektivně-právní rozhodné jest při obvyklém 
třídění práva v právo věcné a obligační, absolutní a relativní, 
materielní (hmotné) a formální (procesní). Avšak i zde někdy 
hlediska subjektivně-právní a objektivně-právní se směšují. Tak 
mluví se někdy o "právu věcném" a "obligačním" a míní se 
tím určité skupiny nor e m právních (sro vn. na př. třídění norem 
.občanského zákona). Ve stejném smyslu mluví se na př. 

o "právu pl'ocesním". 
Veškerá tato třídění práva vznikla h i s t o r i c k y a tak 

jest jim též rozuměti. Nesoustavnost hledisek, všelijak se splé
tajících, znemožňuje jednotnou a důslednou systematiku, která 
by hovila požadavklim vědecky jasného rozlišování. Poněvadž 

však zmíněné třídění se vžilo a bylo zvláště zákonodárnými 
činiteli recipováno do právních řádů, jest i riynější právní 
theorie značně jím vázána, pokud jde o soustavný výklad práv
ních norem 2). 

Často ztotožňují se pojmy "práva státního" a "práva 
ústavního", čímž vzniká opět nejasnost, poněvadž pojmová 

1) K a dle c ve své kritice (Sborník věd právních a státních, XXI., 
str. 197) míní, že jsem se tím dopustil nesprávnosti, poněvadž "právní 
obyčej není přece subje~tem nějakých norem, nýbrž produktem právnillO 
l.azírání j i sté h o k r u h u o s ob". K věci té nemohu, než odk.á.zati na. 
své vývody v "Základech filosofie právní", str. 98. 

2) Ostatně i tradicionální třídění právních věd na vysokých školách 
se ho přidržuje a je tudíž proto i z didaktických ddvodd nutno za.
chovati je. 
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kategorie "práva ústavního" vznikla jiným způsobem. Pochází 
ze třídění práva veřejného a soukromého (viz shora) 
s hlediska objektivně-právního. I dělí se pak veřejné právo 
v tomto objektivním smyslu v právo ústaVIÚ a správní tak, že 
právem ústavním jest souhrn právních pravidel, jimiž upraveno 
jest ústrojí státu a veřejných korporací a základní zásady jich 
činnosti, kdežto právo správní obsahuje předpisy, jimiž funkce 
veřejných korporací z ev rub něj i jsou určeny (viz P r a žák, 
n. u. m., str. 15). 

Nauka rozeznává někdy obecné a positivní prá,io 
státní. Co rozumí "obecným" právem státním, jest těžko říci, 
poněvadž neuvědomuje si jasně no e t i c k é základy práv
nického poznávání. Shledáváme se někdy s výměrem, podle 
něhož všeobecné právo státní jest částí t. zv. práva přirozeného 
(jus naturale), které platí nebo by mělo platiti vedle positivního 
práva státního. Jiní zase spatřují v obecném právu státnim 
snůšku právních ustanovení a organisačních norem, které vy
skytují se jakožto typ i c k é z jev y v ustavách mnohých států 
(tak na př. ~ a t s c h e'k, Allg. Staatsrecht, 1, str. 21). 'l'yto 
typy mají se zjišťovati srovnávací pravovědou. 

Historicko-právní škola zavrhuje vůbec všeliké přirozené 
,právo, jakožto souhrn norem, které daly by se deduktivně získati 
z lidského rozumu, a tím ovšem též zamítá i jakékoliv obecné 
státní právo. 

Máme-li rozhodnouti, je-li možné nějaké "obe,cné právo 
státní" a jak mu rozumčti jakožto zvláštní právní disciplině, je 
nutno uvědomiti si přesně met hod i k u práva státního. Pojí
máme-li právo státní jakožto výseč určitých norem, obsažených 
v tom onom právním řádě, kterou chceme poznávati a vykládati, 
pak rozumí se samo sebou, že methoda tohoto poznávání a vý
kladu může býti toliko nor mat i v n í (viz o této methodě blíže 
mé "Základy filosof.ie právní") a ničím nemůže se lišiti od 
methody, jíž poznávám a vykládám jiné právní normy. Před

pokladem normativního poznávání jest pak hotový soubor 
norem (právní řád), který musí býti jednotný, což znamená, že· 
jen z něho vyvozují se konkretní právní povinnosti a práva. 
Z řečeného plyne, že s hlediská normativní methody nelze sou
časně poznávati a navzájem snad všelijak doplňovati normy 
positivně-právní (obsažené v určitém positivním právním řádu} 
a normy přirozeně-právní nebo typické normy, získané srovná
'vacím studiem několika právních řádů. Tim padá tudíž mož-
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nost "obecného práva státního" jak ve smyslu přirozeněpráv
ním, tak srovnávacím. 

Normativní methodou, chápeme-li ji správně a jasně: 

možno však vyčerpati toliko nor mat i vn í obsah právních 
řádů. Jí možno se dozvěděti tolíko, c o podle něho být i má, 
nikoliv však získati odpověď na otázku, z j a k Ý c h d ů vod li 
bylo tak stanoveno, a rovněž ne, je-li ustanoveni dobré nebo 
špatné. To vše jsou otázky k rit i k Y právního řádu, v našem 
případě jedné její výse,če : práva státního. K pokud možná 
všestrannému vědeckému proniknutí a poznání právního řádu 
je proto třeba ještě jiného poznávání než normativního (tak 
jako jest si vůbec přáti, aby t. zv. "odborník" kromě svému 
oboru rozuměl ještě jiným věcem). Takovým poznáváním bude 
studium právního řádu s hlediska historického, hospodářského, 
sociálního, kulturního, povšechně politického atd. Ten, kdo 
takto poznává tentýž předmět s různých methodických hledisek, 
nabude o něm obrazu nepoměrně bohatšího a podrobnějšího -
musí si však povždy zůstati jasně vědom r ů z n o s ti met h 0-

dických hledisek a nesmí - jak se bohužel v panující 
nauce napořád stává - nekritickým směšováníin jich chtíti 
obohacovati nebo snad dokonce opravovati poznatky, získané · 
jednou methodou, methodou jinou, nebo snad nahrazovati jednu 
methodu druhou. 

Nauka o "obecném právu státním'f ve smyslu shora vytče
ném může tedy, ačkoliv není normativní, velice prospěti k po
znání konkretního (positivního) práva státního. Dozvím-li se na 
př. z ústavy toho onoho státu, že jest r e p u b li k o u, chci při
rozeně zvěděti něco povšechného o for m ách stá t ů, které 
vyskytují se v politických dějinách lidstva. Chci věděti, čím se 
liší republikánská forma státní od monarchické. 'Io dozvěděti 
se mohu jen prozkoumáním ústav monarchických a srovnáním 
jich s ústavami republikánskými. Neméně bude mne zajímati 
otázka, jak došlo k ústavě, kterou chci normativně poznati. 
Poznáváním právních řádů, z nichž vznikla, zjistím jejich h i s t o -
ri c k é základy a dozvím se, odkud tvůrci její převzali tu Či 
onu normu. Rozumí se, že se budu starati též o důvody, pro č 
byly převzaty. Konečně zajisté budu k rit i c k y oceňovati 

jednotlivá ustanovení, která jsem normativní methodou poznal: 
o tom řeknu, že je dobré, ono zavrhnu. K tomu bude mi třeba 
měřítka či postulátu, jímž budu hod not i t i poznané normy. 
Takovouto hodnotící, kritickou činnost nazývají právníci, jak 
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známo, úvahu "de lege ferenda", kdežto vlastni normativní 
poznáváni právního řádu jest činností "de lege lata". 

Obecné právo státní dlužno odlišovati od t. zv. "n a uk y 
stá tni" (Staatslchre). Kdežto ono jest v podstatě naukou po
pisnou, podávající hlavně typy ústavních ustanovení a inst~tucí, 
získaných srovnáváním ústav jednotlivých států, jest tato 
v podstatě p r a k ti c k o u naukou, podávající návod k prakt.ické 
činnosti státnické. Nepopisuje jen, co byla seznala, nýbrž po
dává též kritiku seznaného s rozmanitých praktických hledisek. 

Aby čtenáři bylo umožněno zmíněné kritické hodnoceni 
ús~avy státu československého předesílám rozboru příslušných 
ustanovení stručný nárys všeobecného práva státního ve smyslu 
shora vytčeném. Zmíněným účelem vyčerpává se celý jeho 
význam; bylo by proto nespl'ávno, kdyby - ve shodě s názory 
v theorii často se vyskytujícími - měl za to, že z poznatků, 
čerpaných z této kapitoly, možno jakýmkoli způsobem doplňo
vati a rozmnožovati ryze normativní poznatky, plynoucí z vý·· 
kla~ů kapitol dalších. 



Stručný nárys obecného práva státního. 

Pojem státu. 

Dlužno přesně rozlišovati normativně-právnický 
pojem státu a pojem státu ve smyslu h i s t o ri c k é m, s o ci á l
ním, p o I i t i c k é m atd. 1). 

Normativně-právnicky nelze stát definovati jinak, než jako 
právnickou osobu, která jest zároveň nor m o v Ý m s u b j e k
tem všech právních norem s původní relevancí právní (viz k tomu 
podrobnější výklady v mých "Základech filosofie právní", 
str. 173 a další). To, co vůči jednotlivým povinnostním subjek
tům jeví se v právních normách jako něco, co být i má, jeví 
se nám vůči normovému subjektu jako něco chtěného: 

normový subjekt ch ce, aby to, co býti má, bylo. Tímto nor
movým subjektem jest stá t, pokud jde 'o p r á v n í normy (na 
rozdíl od norem náboženských, společenských, ethických a 
jiných). Takto určen jest tedy pojem státu pojmem p r á v n í 
normy a pojem právní normy pojmem státu. Nic jiné):lO nelze 
s hlediska ryze normativního o podstatě státu říci. Zejména 

1) To v panující nauce zpravidla se neděje. Nauka ta, vychází 
z jakúhosi n a i v n í hor e a 1 i s m u, který podmíněn jest nedoSltatkem 
filosofické školenosti, a předstJavuje si stát jako věc nebo zjev, jenž jako 
pře d m ě t vědeckého pozná,váni existuje ve světě vnějším zcela bez 
oMedu na pod mě t vědeckého pozná,vání a jeho poznávací metody. 
Pro ni zů~tává stát tý m ž předmětem poz.ná,vání, ať poznáváme jej s té 
nebo oné jeho "stránky", t. j. juristické, po.litické, hiSltorické, sociologické 
atd. Naproti tomu k rit i c k Ý i d e a 1 i s m u s (jakožto protikladl onoho. 
naivního realismu) uvědomuje si, že poznávací metodou mění se i po
znávaný předmět, že tedy v našem případě nepozorujeme týž předmět 
(stá.t) s několika. jehO stránek, nýbrž že máme tolik různý chi předmětů 
poznáváni ("stá.tů" v rozličném: 'sínysh.}), kolika IlW·todami postupujeme. 
Srovnej o tom blíže mé "Základy filosofie právní" a můj článek "Bt'íh 
a stát" v Ročence právnické fakulty Ma,sarykovy university v Brně, 1. 
~1922), str. 18. K tomu též Kel sen: Der soziologische und der juris.tische· 
Staatsbegriff, Tubinky, 1922. .: i I : ' ( 
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není možno a methodicky přípustno tříditi povšechný pojem 
státu na jednotlivé druhy (na př. podle for m y státu; viz níže); 
to nebylo by již třídění normativní, nýbrž politické nebo jiné. 
Proti normativnímu výkladu pojmu státu stojí výklad explika
tivní (kausální nebo teleologický, účelový). Zde mohu defino
vati různým způsobem a není možno dokázati, že jedna definice 
jest správná, druhá ne. Rozhoduje hledisko, se kterého definuji. 
Mohu na př. definovati stát tak, že zjistím, co obec ně (na př. 
v názorech lidstva vůbec, nebo spisovatelů, zabývajících se stá
tem) bylo považováno nebo považuje se za stát. Nebo konstruuji 
si pro své účely libovolně pojem pro určité sociální zjevy, které 
chci nazývati "státy", přidržuje se při tom více nebo snad méně 
obecných představo pojmu státu. Nemá smyslu, když dva nebo 
více lidí, kteří takto rozličným způsobem konstruovali pojem 
státu, prou se o správnost svých konstrukcí a polemisují proti 
sobě (ač ve vědeckém písemníctví často se tak stává), nejde-li 
snad při tom jen o pouhý spor o didaktickou nebo jinou ú č e1-
n o s t takových konstrukcí. 

Uvědomíme-li si, že to, co chceme nazývati "státem", 
není kusem vnějšího světa (s u b s t a n c í), nýbrž souhrnem 
jistých funkcionálních vztahů mezi lidmi, nebudeme hledati 
definici státu tím způsobem, že rozebereme zjevy, které obecně 
"státy" se nazývají (na př. Francii, ltalii, Anglii atd.), a zjistíme 
jich společné pojmové znaky - na př. území, lidstvo, právní 
organisaci, svrchovanost a pod. -, načež znaky všem těmto 
jednotlivým, uvedeným způsobem prozkoumaným zjevům spo
lečné prohlásíme za podstatné části povšechného pojmu "státu". 
Neboť tím dopustili bychom se chyby, že z několika jednotli
vých zjevů, o nichž dosud .nevíme, jsou-li státy - vždýť pojem 
státu teprve hledáme! -, vyvozujeme právě tento pojem státu. 
Proto jest opačná cesta správná: nejdříve musím míti obecný 
pojem státu - při jeho konstrukci (definici) mohu, jak již 
řečeno, z různých důvodů přikloniti se více méně k běžným před

stavám o něm (tak aby pak skutečně jednotlivé zjevy, jež 
obecně státy se nazývají - na př. ltalie, Francie atd. - spa
daly pod, něj), a p'a k tep rve m o hu r o z hod o vat i, z d a li 
~ e dno t li v Ý z jev stá tem j e stč il i nic. 

Obyčejně má se za to, že s o c i á I ní s vaz, aby byl 
" státem", musí míti tyto znaky: 

1. zvláštní území, 
2. obyvatelstvo, usedlé na tomto území, 

Dr. Weyr, Soustava če.ko81ov6nokého práVA s tátního. 2 
__ ~_ .t • .... '"~\n.ll 
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3. právní organisaci nejvyšší moci, jež obyvateilstvo to 
ovládá. 

Z toho plyne pak tato definice: Stá t je st úze m n ím 
svazem lidí, nadaným původní mocí vládnF). 

V jednotlivostech dlužno poznamenati: 
ad 1. Trvalý svaz lidí, třeba jakkoliv organisovaných, 

avšak bez zvláštního území, není státem. Srovn. na př. 
katolickou církev, jako' svazek všech katolíků. Území státní jest 
tudíž integrující vlastností státu a to již proto, že jím urCUJl 

se prostorně hranice státní moci. Stát, který by trvale ztratil 
veškeré území, přestal by býti státem. 

ad 2. Poněvadž území jest jen prostředím, v němž stát 
vykonává vládní moc svou, ' jest zapotřebí prvku o s o b -
ní h o, na který moc tato bezprostředně se vztahuje: ob y va
t e I s t V' a. Tak jako bez území není státu, není jej ani bez oby
vatelstva, na něm usídleného. Vztah obyvatelstva k území musí 
býti t r val ý, t. j. obyvatelstvo musí býti use dl é. Kočující 

kmeny, měnící neustále své sídlo, nemohou proto tvořití zmí
něný osobní prvek. 

ad 3. Obyvatelstvo musí býti o r g a n i s o v á n o v jed
notný svazek. Anarchicky žijící obyvatelstvo nemůže tvořiti 

stát. Pojem "anarchistické formy státní" (jak se o něm v komu
nistické literatuře často mluví) jest proto vzhledem k naší de
finici státu logickým protikladem. Tím, že označujeme stát jako 
svazek lidí, pohlížíme naň zásadně jako na k o r por a c i ve 
smyslu právnické nauky římské. Stát jest p r á v nic k o u 
o s o b o u, t. j. samostatným nositelem povinností a práv. Na 
rozdíl od pouze o s ob n í ch korporací (jako jsou soukromé 
spolky bez zvláštního území) jest korporací územní (viz ad 1). 
Poněvadž činnost jeho vztahuje se na ve ř e j n é záležitosti, na
zývá se v e ř e j n o u k o r por a c í a liší se tím od soukromých 
korporací, činných v záležitostech soukromých. Normativního 

1) Podobně definuje na př. JelI i n e k, Allgemeine Staatslehre, 
1914, str. 183 a jiní, majíce omylem za to, že podávají definici p r á v· 
ní c k é h o pojmu státu. Někdy přibírají se do definice státu též prvky 
teleologické. Tak definuje na př. P r a žák, n. u. m., str. VL, stát 
"jakožto trvalý, org'anický svazek lidstva, jisté teritorium obyvajícího, 
v jedinou vftli a jedinou moc nejvyšší, jeh o ž ú ě e 1 e m j e s t na p 0-

máhati dosažení všech životních úkolft lidu takto 
.s poj e n é ho". 
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významu lišení to nemá a nenabude aní tím, mluví-li se místo 
o "veřejnýeh" a "soukromých" o "veřejnoprávních" a "sou
kromoprávních" korporacích. Podle panující nauky není však stát 
jedinou veřejnou korporací; i obce, země, okresy a jiné zájmové 
svazky lidí (zejména nucené, t. j. takové, v nichž členství není 
dáno do liboviHe členů, jako při korporacích soukromých) po
važují se, poněvadž zabývají se veřejnými záležitostmi, za 
veřejné korporace. Od nich liší se stát tím, že mu přísluší ne j
vy Š š í vládní moc, kteréžto moci moc ostatnícq, veřejných kOI;PO
rací jest podřízena. Mluví se o s v r ch o van o s ti (suverenítě} 
státu a míní se tím zásadní neomezenost vládní moci státní,. 
která není na žádné jiné moci závislá a proto p ů voli ní. (Mezi
národní právo připouští však státy s "omezenou svrcho
vaností") 1,). 

Formy státní. 

Monarchie a republika. 

. Nauka o formách států jest v podstatě ,naukou p o li
t i c k o u. Pro ryze normativní nazírání na právo, jemuž "stát'· 
jest toliko pomocnou představou pro jednotné chápání právníhO' 
řádu jakožto jeho normový subjekt (viz výše str. 16), nemá. 
obvyklé roztřiďování států podle jednotlivých typických forem 
žádného významu. 

Státy možno tříditi dle různých znaků. Poněvadž však 
pohlíží se na stát hlavně jako na činitéle vl á dno u c í h o, jest 
nejobvyklejší a nejdi\.ležitější třídění podle toho, jakým způsobem 
jest v I á dní moc ves tát ě o r g a n i s o v li. n a. Antická nauka 
státní (A r i s t O tel e s) učí trojdílnost spr á v n Ý ch státních 

1) Teprve v nejnovf\jší době staví se proti tomuto, ostatně velmí 
spornému pojmu "svrchovanosti státní", jakožto r e á I n í nejvyšší mocí 
vnější ideální pojem "svrchovanosti právního řádu", která neznačí ovšem 
již nějakou vnější nejvyšší moc (o níž ostatně v panující nauce není 
ja~no, jak si ji představiti; jako právní, sociální čj ' jako prostou hrubou 
moc?), nýbrž pouhou vlast.nost. právního řádu jakožto normového sou-

o boru. Viz o tom m é "Základy filosofie právní", str. 104 a další a též 
K r a b b e, "Die moderne Staatsidee" (Haag, 1919), jenž dobře rozlišuje 
mezi starou "vrchnostenskou" a moderní "právní moci", čímž míní to, 
co já nazývám "svrchovaností právního řádu", a nejnověji též 
K e I sen, Das Problem der Souveranitli.t und die Theorie des Volker
rechts (1920). 

2* 
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forem: m o- n a r chi i, a r i s t o k r a c i i a pol i t i i, v nichž 
vládní moc vykonává sev zájmu celku, a staví ji v protivu 
k obdobné trojdílnosti zrůdných (n e spr á v n Ý ch) státních 
forem, jimiž vládní moc nevykonává se v zájmu celku, nýbrž 
pouze v zájmu vládnoucích: tyrannis, oligarchii a ochlo
k r a t i i. Monarchie a tyrannis jest vláda jedince (panovníka), 
aristokracie a oligarchie vláda určité, více nebo méně početné 
skupiny jedinet''t, policie (též demokracie) a ochlokratie vláda 
celého obyvatelstva. 

Zmíněnou trojdílnost nahradil Ma c chi a vell i (ve své 
slavné knize "ll Principe") dvojdílností, rozeznávaje toliko 
monarchie a repubiiky. Toto rozlišování, jež dopouští, 
jak ihned seznáme, další podrobnější třídění, opanovalo theorii 
úplně, ač v jednotlivostech názory spisovatelů o vlastní pod
statě a odlišných znacích obou forem státních dosti se rozcházejí. 
Běžné názory o rozdílu mezi monarchií a republikou přidržují 

se dodnes stanov~ska A r i s t o tel o v a, podle něhož liší se 
monarchie od ostatních (republíkánských) forem státních p~)Uze 
poč t em vládnoucích osob. Teprve v nejnovější době postřehlo 
někoiík spisovatelů vratkost tohoto dělítka (zejména Ber na
t z i k a Jiří Jeli i ne k). Správně poukazuje se k tomu, že je 
těžko vymeziti pojem "vládnoucí osoby". Což nevládne v re
publice president její stejným nebo aspoň podobným způsobem 
jako panovník v monarchii, jsa "jedincem" zrovna tak jako 
panovník? Ani konkretní míra vládních práv nemůže rozho
dovati: ústava republikánská může přisouditi presidentovi více 
práv než konstituční monarchie panovníkovi, aniž by se tím 
stala z monarchie republika a naopak. Rovněž tak nemůže býti 
rozhodným způsob, jak se "vládnoucí jedinec" k vládě povo
lává, neboť v republikách povolává se hlava státu pravidelně 
volbou - známe však z dějin i monarchie volební (na rozdíl 
od dědičných). 

Vyskytly se proto názory, podle nichž dělítko spočívá 

v tom, že v monarchiích vykonává panovník vládu jako 
v I a st ní právo - maje vlastní nárok na organní postavení 
panovnické -, čemuž v republice není (Bernatzik), nebo v tom, 
že v monarchiích stát jest řízen fy s i c k o u vůlí (panovníkovou), 
kdežto v republikách ona nejvyšší, stát řídící vůle vzniká 
p r á v nic kým pochodem z volních akcí víc e fysických osob, 
a jest tedy p r á v nic k o u (J ellinek). Ani jedna, ani druhá 
theorie nedá se s normativního hlediska uhájiti, s jiného pak 
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pozbývá smyslu 1). Jellinkova theorie ostatně zcela zjevně na
vazuje na Aristotelovo třídění. 

Zmíněné zde a jiné nezdařené pokusy, tříditi státy s j uri
s ti c k é h o hlediska v monarchie a republiky, nasvědčují tomu, 
co bylo hned svrchu podotknuto, že máme co činiti s pojmovými 
kategoriemi p o I i t i c kým i, které nedají se methodou norma
tivní, tedy juristicky, vyjádřiti. "R e p u b I i k á n s kým i" a 
"m o n ar chi s ti c kým i" lz e n a z vat i j i sté pol i ti c k é 
ideály a postuláty, obsaž e né v ústavě toho 
o noh o stá tu. Jimi může se jednotlivý stát více nebo méně 
přiblížiti ideálnímu politickému typu, jejž nazýváme republikou 
nebo monarchií. Tak na př. jest instituce vol by hlavy státu 
bez odporu prvkem republikánským, kdežto povolání její p o
s tup e m děd i c kým (dědickým řádem) prvkem monarchi
stick)'rm, z čehož plyne na př., že t. zv. volebni monarchie vy
hovuje - ceteris paribus - méně politickému ideálu a postu
látu monarchistickému než monarchie dědičná. Podobně t. zv. 
parlamentární monarchie' (viz níže) jest blíže ideálnímu typu 
republikánskému než monarchie neparlamentárni, nebo dokonce 
absolutistická a parlamentární demokracie republikánskému 
blíže než republika organisovaná podle zásady oddělenýcl1 

mocí (str. 25). I výměr ústavních práv, která poskytuje právní 
řád hlavě státu, může jednotlivý stát přiblížiti vice ideálnimu 
typu republikánskému nebo monarchickému (na př. jest právo 
udíleti vyznamenání a milost bez odporu prvkem monarchi
stickým), bez ohledu na to, má-li hlava státu titul presidenta 
(sc. republiky) nebo krále, císaře, knížete atd. Ovšem že i toto 
zevní označení (na př. "Jeho Veličenstvo") samo patří mezi 
zmíněné karakteristické prvky 9). Konečně i politický postulát 

1) Neboť nelze rozlišovati mezi "vlastnim" a jiným právem, poně

vadž každé právo (subjektivní) plyne z právního řádu, a jest tudíž každé 
"vlastní" (pokud právě někomu přísluší), nebo "cizí" (t. j. z určitého 

zdroje normativně prýštící). Pokud jde o rozlišování fysické a právnické 
vlHe, dlužno si uvědomiti, že "V1.'tle" ve smyslu normativním jest něco 
zcela jiného než vůle fysická ve smyslu psychologickém. Viz bliže o tom 
mé "ZáJdady filosofie právni", str. 117 a další. 

2) Nor mat i v n í věd y - podobně jako mathematika - ope
ruji jasnými, přesnými a jednoznaěnými pojmy, jimž odpovídají vyhra
něné, jednoznačné typ y, kdežto p o I i t i k a, pokud ji ehápeme jako 
praktickou nauku, neobejde se bez pojmli. plynulých a neurěitých, snažíc 
se zachytiti mnohotvárnost skuteěného života a jeho ruzných forem. 
Odtud velké nebezpeěí, které hrozí právní vědě z příliš úzkého spojeni 
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t. zv. s v r ch o van o s ti (suverenity) ve smyslu nejvyssI 
reální politické moci toho či onoho činitele ve státu jest tako
V}'1ll prvkem: podle ryzího typu m(marchie přisuzuje se jedinci 
(monarchovi), v republikách, které s tohoto hlediska nazývají 
se dem o k r a ci e m i (vládami lidu), I i d u jakožto celku. 
I z tohoto dúvodu jest absolutní monarchie ideálnímu typu 
monarchickému bližší než t. zv. monarchie konstituční (viz 
níže) a tato opět bližší než parlamentární. 

Ze všeho, co dosud bylo o rozdílu mezi monarchií a repu
blikou řečeno, plyne též, že · podle panujícího názoru jest poli
tický pojem "republiky" vlastně pouhým záporem (negací) 
pojmu monarchie (nebo - ne však ve stejné míře - naopak), 
To plyne již z dvojdílnosti naší distinkce: každý stát jest buď 
monarchií nebo republikou; co není monarchií, jest již proto 
republikou. Vzhledem k tétO negativní vlastnosti pojmu repn
bliky odporučuje se proto za účelem dalšího třídění nahraditi 
jej positivnějším pojmem dem o k r a c i e (viz shora)ó Rozlišu
jeme tedy v dalším monarchie a demokracie, dobře 

jsouce si vědomi, že tím naznačujeme toliko ideální typy, které 
v ústavách jednotliv~rch států více nebo méně mohou býti 
uskutečněny. 

Monarchie. 

Veškeré další třídění monarchií vychází z p r á v n í h o 
postavení panovníka, jež mu podle ústavy přísluší. 

Politická ideologie tázala se: Odkud pochází právo panov
níkovo na vládu? 

1. Jedni (na př. německý právní filosof S tah 1) odpovídají: 
z boží milosti. Tím dán jest typ t. zv. theokratické 
monarchie čili theokracie, která vyvozuje právd panov
níkovo přímo z propůjčení božského. Panovnik jest zástupcem 
Boha. Poněvadž jde o přímé zastupováni, mělo theokratické 
-pojetí monarchie též politický hrot proti světské moci papežů: 
panovník "z boží milosti" měl tím býti vůči papeži osamostat
něn. Později stalo se označení "z Boží milosti" pouhým titulem 
panovníků (na př. v Rakousku). Theokratickému pojetí monar
chie jest blízké pojetí t. zv. pat r i ar c h á 1 n í. (Stát vzniká 
z rodiny; hledisko rod inn é h o práva.) 

8 naukami politickými. Na nebezpečí toto poukázal jsem ve svém článku 
"Idea. právní kontinuity a theorie dokonaných skutkll (faits accomplits)" 
ve Sborníku věd právních a státních, XVI., str. 18 a další. 
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2. Druzí pokládali panovníka za ma j i tel e st:í. t u, jenž 
mu náleží podle obdoby soukromého vlastnictví (hledisko věc 

n é h o práva), a odtud vysvětlovali jeho právo vládnout. Stát 
(jeho území a lid) jsou pouhým předmětem v rukou panovníka. 
A tak jako věc, která mně náleží právem vlastnickým, nemůže 
míti žádných práv proti mně, tak v zásadě stál podle tohoto 
názoru absolutní monarcha mimo stát, nejsa s ním v žádném 
právním společenství. 

3. Jiní vysvětlovali si vznik mocenských poměrů ve státě 
různými d o hod a m i mezi zúčastněnými subjekty (smlouvy 
subjekční a společenské; Hobbes, Rousseau; hledisko · o b I i
g a ční h o práva). 

4. Moderní státověda nezastává již názoru, naznačených 
sub 1. až 3., nýbrž pohlíží na panovníka jako na o r g á n stá t n í, 
jenž jest v zásadě stejné podstaty jako jiní orgánové. Panovník 
vyvozuje své právo z p r á v n í hoř á d u státu a právo jeho 
(které považuje se zárove,ň za jeho povinnost) neliší se proto 
co do svého původu ničím od jiných práv (subjektivních), pří

slušejících jemu nebo ostatním státním občanům ("poddaným"). 
Pouze tato theorie je s to nor mat i vně pochopiti a vyložiti 
právní postavení panovníkovo, kdežto předcházející názory 
(sub 1. až 3.) jsou u srovnání s ní ·jen zcela primitivní pokusy, 
odporující svým základem všelikým pravidlům normativního 
poznávání. Dnešní nauka právní jest arciť ještě daleka toho, 
aby vyvodila ze svého zásadního stanoviska všecky důsledky. 
Souvisí to s představou - jmenovitě německou právní vědou 
(na př. O. Mayer e m) zastávanou -, že stá t "panuje" i jako 
právní subjekt, podřízený právnímu řádu. Jakožto takoVý pa
nující subjekt jest "vrchností" (Obrigkeit) a vykonává vládu 
zvláštními orgány, z nichž nejmocnější a nejdůležitější jest 
v monarchiích panovník. Státní občané jsou vůči' této vrchnosti 
.. poddanými" a nazývají se tak právní vědou podnes. Patrně 

"poddanými" (Untertanen) panovníkovými, nikoliv právního 
řádu, poněvadž vůči právnímu řádu byl by i sám panovník 
"poddaným", jsa mu podřízen stejně jako ostatní státní 
občané 1). 

1) Viz o tom blíže m é "Základy filosofie právní", str. 192 a další, 
a nyní též K r a b b e, Die moderne Staatsidee, 1919, jenž velice dobře 
rozlišuje mezi "stát,ní" a "právní" autoritou a "vrchnostenskou" a · 
"právní" mocí (.str. 3-39) a spatřuje v tomto (normativně nemožném) 
dualismu správně základ pro učení o dualismu mezi právem "veřejným" 
& "soukromým" (str. 160). 
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S hlediska názoru na právní postavení panovníkovo, 
jak vylíčen jest sub 4., mohou býti monarchie dále tříděny, 

pokud jde o v z n i k a o b s a h konkretního práva panovníkova. 
Pokud jde o v z n i k, liší se monarchie děd i Čll é a vol e b n í 
(viz výše). Ve volebních monarchiích - tento typ vymřel, ne
osvědčiv se prakticky - povolával se panovník na tron v o l
b o u, při čemž pasivní právo volební bývalo různě omezováno, 
kdežto v monarchiích dědičných nastupuje na tron podle zvlášt
ního děd i c k é hoř á d u, jenž bývá často i zevně oddělen od 
ostatního právního řádu (jakožto "domácí řád čili zákon" pa
nující dynastie). Nástupce trůnu povolává se obyčejně podle 
zásad primogenitury. Dědický řád upravuje dále náležitosti, 
které musí nástupce míti, aby byl schopen trůnu (na př. man
želský původ z manželství rovnocenného, příslušnost k určitému 
náboženskému ' vyznání atd.), nástupčí právo žen a podobné. 

Pokud jde o konkretní o b S a h a r o z s a h vladařského 

práva panovníkova rozlišuje nauka monarchie 1. a b s o 1 u t ní; 
2. k o n s ti t II ční, a 3. par I a m e nt á r n í. V absolutních 
monarchiích rozhoduje panovník v nejdůležitějších funkcích -
t. j. normotvorných (zákonodárných) - sám, v konstitučních 

dělí se o tyto funkce se zastupitelským sborem lidu (parlamen
rem). Historickými před·chůdci moderních konstitučních 
monarchií jsou m o na r chi e s t a vo v s k é. Míra a váha účasti 
obou činitelů rozhoduje pak o tom, jde-li o monarchiiparlamen
tární, která staví se takto v protivu k monarchii konstituční 1). 
V případech sporu mezi panovníkem a parlamentem zvítězí 

jakožto ústavně silnější činitel v parlamentární monarchii par
lament, v konstituční panovník. Již z tohoto výměru vyplývá 
jasně, že zde nejde o juristické, nýbrž o politické třídění stát
ních forem. 

Demokracie. 

Obvyklé třídění moderních demokracií (republíkánských 
států) nemá tak jednotného východiska jako třídění monarchií. 

Poněvadž podstata moderní demokracie spočívá na zásadě 
s v r ch o van o s t i I i d u, vychází třídění demokratických repu~ 
blik z různé úpravy této svrchovanosti. S tohoto hlediska vy-

1) Zřejmo tedy; že pojmu "konstituční monarchie" užívá se ve 
dvojím smyslu podle toho, staví-li se v protívu k monarchii absolutní 
nobo parlamentární. 



vinuly se v praxi d v a typy: 1. t. zv. bez pro st ř e d II í a 
2. r e p r e sen t a t i v n í demokracie. Tato dělí se opět v par
lamentární demokracii a takovou, kde zákonodárná moc (parla
ment) a výkonná (vláda) jsou přesně od sebe odděleny (viz o 
těchto zásadách následující kapitoly). Bezprostředními demokra
ciemi jsou takové, v nichž lid (obyvatelstvo) sám - bezpro
středně, t. j. bez zvláštních (zvolených) zástupců - vykonává 
nejdftležitější státní funkce normotvorné a výkonné, kdežto 
v representativních vykonávají je delegáti (poslanci) jeho. 
V dnešních dobách jest representativní demokracie (republika) 
pravidlem, bezprostřední výjimkou 1). 

1) Panující pojetí "demokracie" jako určité for mys tát n í, jež 
klade se v protivu k monarchii, zftstávajíc 7.pravidla úplně na povrchu 
věci, dlužno v teorii doplniti takto: 

"Demokracie" jako politický postulát určité úpravy veřejných zá.
ležitostí obsahuje v sobě d v a základní principy: princip r o v n o s ti 
a princip s v o bod y všech stá-tních občanů. Oba tyto principy jsou rázu 
ne g a t i v n í ho; naznačují ne d o s ta t e k něčeho: při svobodě ne
dostatek omezení, pout atd., při rovnosti nedostatek rozdilů. Poněvadž 

pak demokracie ve zmíněném smyslu vztahuje se na určitou úp r a v u, 
t. oj. řád, tedy na nor m y, mohou býti oba právě uvedené principy 
uskutečněny dvojím směrem: buď uskutečněny jsou při t vor b ě onoho 
řádu., nebo hoví jim ob 's a h jeho. Oboji nemusí bý,ti dáno současně. 

V prvním případě možno mluviti o demokracii ve smyslu for m á I n í ID : 

k tvorbě onoho řádu jsou povoláni (buď přímo nebo nepřímo), pokud 
možná, všichni státní občané, a to stejným dílem. Demokracii v tomto 
formálním smyslu hoví tudíž především instituce stejného a rovného 
volebního (hlasova.cího) práva, kterým povolává se k své činnosti normo
tvorný (zákonodárný) ()!I'gán. Uskutečněním tohoto demokratického prin- . 
cipu formálního není ješ,tě řečeno nic o tom, zdali výtvor onoho ()rgánu 
- právJ;1Í řád - bude o b s a h o v ě hověti oněm zásadám rovnosti a 
svobo<1y, t. j. bude-li demokratický ve smyslu o b s a h o v é m. Neboť jest 
velmi dobře myslitelno, že dkonodárný orgán přes svůj demokratický 
půvoo vyplní právní řád obsahem, který neodpovídá wsadám demokr~tic
kým:, na př. změní legální cestou státní formu republikánskou v monar
chickou a pod. 

Dlužno si 'bstatně uvědomiti, že principy rovnosti a svobody, ač 
společně tvoří podstatu demokracie, si v praxi odporují, .t. j. nedají se 
uskutečnit zároveň. To souvisí s f i k t i v n í povahou rO'VIlosti lidí, která 
ve skutečnoslti (v přírodě) není dána. Kde tedy právní řád snaží se umě
lými prostředky (normami) ,tuto fikci aspoň částečně uskutečniti tím, ~e 
pOOporuje hospOOářsky, Sociálně a intelektuálně slabé jedince ' proti silným 
- typ stáltu, t. zv. sociálně--politického -, tam jest veta po svobodě: 
jedinci jsou všestranně sešněrováni nejrozmanitějšími právními předpisy; 
kde naopak právní řád hovi spíše :r.ásad.ě svobOOy, omezuje se na to, ta-
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Státy jednotné a sdružené. 

Poněvadž nauka pohlíží, jak ,jsme viděli, na stát jako na 
právnickou jednotku (právnickou osobu), obdobnou fysickým 
jednotkám (jednotlivým lidem), rozeznává mezi státy jednot
nými a sdruženími jednotných států. Představuje si věc tak, 
že státy sdružují se na základě určitých norem buď smlouvami 
nebo jinými skutečnostmi ve svazy států. Tyto svazové zjevy, 
patřící z velké části do oboru práva mezinárodního, různě pak 
podle jistých typických znaků klasifikuje. 

I nauka o státních sdruženích má, ač vydává se za práv· 
nickou, v podstatě p o I i t i c k Ý základ. Theorie právní nepo
kusila se dosud o nor mat i v ní vystižení podstaty podobných 
svazkových zjevl"i. 1) a ovšem ani my na tomto místě nemůžeme 
pokus ten provésti. Postačí, když poznamenáme, že takový 
pokus musel by vycházeti od pojmu p r á v n í hoř á d u a zkou
mati, zdali a jaký je možný normativní vztah jednotlivých 
právních řádů mezi sebou. 

Běžná nauka rozlišuje mezi sdruženími mez i n á rod ním i 
a v nit l' o stá t ním i (státoprávními). Ona mají význam pro 
obor práva mezinárodního, tato působí přímo i na vnítrostátní 
ústrojí sdruŽených státl"i.. K oněm počítá se a II i a n c e a t. zv. 
svazCilk států, k těmto stát spolkový, reální a per
s o n á ln í u n i e. O pojmové podstatě všech těchto typů panuje 

ručiti státním občanům pou~e formální rovnost předl zákonem - typ státu 
t. 7.v. právního (Rechrtsstaat) -, tam nedostaví se skutečná. (materiální) 
rovnost mezi ními., nýbrž vzniká podle .zkušenosti a ve shooě s fiktivní 
povahou věty o rovnosti lidí největší nerovnost (hospodářská, sociábú, 
intelekituální) mezi nimi. 

Podle řečeného spojuje v sobě zásada demokraJtícká neústrojně 
p o I i t i c k Ý postulát I i ber a I í s mu · (svoboda, indívidualism) a 
h 06 pod á řs k Ý pos,tulát k o I e k t i v i sm u (rovnoElt). kdežto ve sku
tečnoElti vede onen v důsleddch svých k politickému principu a n a r
e h i s m u, tento pak k hoopodářsMmu principu k o mu n i s mu. Oba tyto 
výstřední dtůsledky neoojí se prakticky spojit, a to následkem fiktivnosti 
poučky o rovnosti lidí: kdo chce prakiticky ~avésti komunismus, musí se 
co nejvíce vzdálit ideálu anarohismu. (Příklad: dnešní sovětské Rusko.) 

Srovn. o tom blíže We y r: Problém správy v demokracii (v revui 
Parlament, lil. ročník; přednáška tato, konaná 3. února 1924 v Jedno1:Á$ 
filosofické v Olomouci, vyšla též ná.kladem župního osvětového sboru\ 
v Olomouci). 

1) Nejnovněji tak učinil Ke ls e n ve svém shora již citovaném 
díle: "Das Problem der Souveranitltt und dle Theorie des Vlilkerrechts." 
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však v nauce velká nejistota a nesjednocenost, což vysvětluje 
se nedostatkem methodické ujasněnosti a jednotného východiska 
při třídění. 

, A II i a n c e jest sdnIžení států na ven e k, a to buď na 
výboj nebo odbo.i. Dva nebo více států se spojí dopředu smlou
vou (tajnou nebo veřejnou), že se budou vzájemně podporovati 
na výboj nebo vzájemně chrániti, budou-li cizím státem na
padeny. (Příkladem takové alliance jest býválý trojspolek 
Německa, Rakouska a ltalie a "dohoda" - ententa ..!- států 

ve světové válce 1914-1918). 
V podstatě stejné, ve formě však pevnější sdruženi než 

pouhá allianee jest s vaz e k stá t Ů. Kdežto totiž při pouhé 
allianci nedochází k žádné trvalé organisaci spojených států -
jsou toliko zmíněnou smlouvou navzájem si zavázány jako dva 
nebo více jednotlivců, kteří si vzájemně do budoucnosti něco 
slíbí -, vykazuje typ, jež nazývá se "svazek státi}" (Staaten
bund), jistou pevnou organisaci, která "vykonává jakousi moc, 
státní moci více méně se podobající" (P r a žák, n. u. m., IV., 
str. 237). 

Velmi blízký: "svazku států" , jest "s tát s pol k o v ý". 
Liší se od něho kromě své "státoprávni" (na rozdíl od poub(: 
mezinárodní) povahy - tím, že státy, sdružené Ve stát spol
kový, tvoří sdružením nový jednotný stát (civitas composita) 
se samostatnou ústřední mocí státní 1). 

U n i e r e á 1 ní a per s on á 1 n í shodují se s typem spol
kového stát.u v tom, že jsou považovány za sdružení vnitrostátní, 
liší se však tím, že jimi nevzniká ústřední jednotný stát. O roz
dílu mezi reální a personální unií nepanuje v theorii jednotný 
názor. Jedni (na př. Pr a žák) mají za to, že per s o n ál ní 
unie vzniká tehdy, když dvěma nebo více státl1m jest zcela 
na hod i 1 e (tedy nikoliv snad na základě společného řádu 

posloupnosti trůnni) totožna o s o ba , panovníkova, kdežto při 

r e á 1 n í unii mají spojené státy na základě své ústavy některá 
zařízení (úřady, zákonodárné sbory atd.) společná. Jiní opět 
vymezují pojem personální unie tak, že vztahuje se na veškeré 
případy, kde dvěma nebo více státům je p o u z e osoba panov-

1) Rozdíl stanoví se často i jinak, hlavně spisovateli, kteří ne· 
vycházejí od třídění "mezinárodních" a "vnitrostátních" (státoprávních) 
sdruženi stát1'\.. Tak na př. praví se, že "svazek stát1'\." panuje nad 
jednotlivými sdruženými státy, kdežto stát spolkový panuje přímo nad 
st~tními občany jednotlivých státl1 a pod. 



28 

níkova , společná bez rozdílu, zdali nahodile (přechodně) nebo 
trvale. 

Ve stá t s P o I k o v Ý přechází pak pouhá reální unie 
tehdy, když spojení států je tak tuhé, že vedle státní moci 
dílčích států vzniká je8tě úst ř e dní moc stá t n í celkového 
státu (civitas composita), spojením dílčích států vzniknuvšího. 

Podotknouti sluší, že obvyklé schematisování státních 
sdružení~ jak jsme je právě předvedli, nemá, jsouc rázu poli
tického a nikoliv normativního (viz výše str. , 26), žádného 
právního významu. To znamená, že z pouhého označení nékt,e
rého konkretního zjevu státního sdružení jako "reální unie" nebo 
"stát spolkový" a pod. neplynou o sobě žádné normativní 
důsledky pro posuzování právních řádů dotčených států. 

Dosud uvedené typy sdružení států předpokládají, že 
sdružené státy jsou si co do své právnické podstaty r o vn 0-

ťť e n n é. Dochází však někdy v oboru práva mezinárodního 
i ke sdružením, u nichž tento předpoklad neplatí. Sem patří 

především t. zv. pro t e k t orá t, jenž vzniká tím, že jeden 
(a to silnější) stát slíbí jinému ochranu pro případ útoku zvenčí, 
kdežto tento zavazuje se k určitým omezením, pokud jde 
o řízení jeho vnější politiky, nebo dokonce připouští, aby jej 
ochránce jeho v mezinárodních stycích zastupoval. Podobné 
státy nazývají se "polosuverenními". Jiný vzájemný poměr 
zakládá t. zv. a k c e s e, spočívající v tom, že některý malý 
stát dovolí velkému, aby vykonával na jeho území a v jeho 
prospěch přechodně určité správní funkce, aniž by tím byla 
zásadně dotčena jeho státoprávní samostatnost. Opět jiný je 
vztah pouhých k o lo ni í (t. j. území s větší nebo menší auto
nomií, avšak bez znaků plné státnosti) ke své mateřské zemi. 

Území, která svou samostatností velice, se přibližují stá
tům, ač přece plné státnosti nemají; nazývají se v theorii 
.,~s tátními , fragmen ty" (J. Jellinek). Někdy spatřuje se 
i ve vztahu takovýchto státních fragmentů ke státu, ke kterému 
náleží, zvláštní druh státního sdružení. 

Organisace stá.tu. 

O státní moci. 
Panující nauka o státu chápala a chápe dosud stát jako 

činitele moc en sk é h o. Toto pojetí je pro ni nadmíru 
příznačné a ovládá v podrobnostech veškeré její konstrukce. 



Stát "panuje" i uvnitř hotového právního řádu a celý rozdíl 
mezi starým (absolutistickým) a novějším (konstitučním) po
jetím zračí se v tom, že ono vidělo ve fysické osobě jednotliv
cově - v absolutním panovníku - držitele čili nositele státní 
moci, kdežto toto na místo fysického jednotlivce postavilo 
subjekt pomyslný (fikci), kterému přisoudilo státní moc, pře

,hlížejíc při tom jednak, že nejde o konstrukci právnickou (nor
mativní), nýbrž politickou, jednak, že rozdíl mezi starým a 
novým pojetím neobjeví se ani s tohoto ryze politického hle
·diska: neboť jest zajisté pro státní občany ("poddané") lho
.stejno, zdali jsou "ovládáni" fysickým jednotlivcem, mimo ně 
,stojícím, nebo jednotlivcem (subjektem) toliko pomyslným. 

"Moc" politického a sociálního činí tele tak význačného, 
,jakým jest stát, jeví se vUči poddaným nejrozmanítějším zpft
,sobem. Proto již od dávných dob - Aristotelem počínajíc -
snažila se nauka o státu roztříditi tuto moc na několik základ
ních funkcí. Mluví se pak povšecimě o t h e o r i i stá t n í c h 
funkcí. 

Zprvu bylo dělítko, naukou používané, zcela vnější. Vy
-cházelo se na př. prostě od státní organisace, t. j. od mnohosti 
stá t n í c hor g á n ft: kolik zvláštních orgánft, tolik státních 
funkcí, ve kterých jevila se jednotná "státní moc". Nepřihlíželo 
se při tom k tomu, zdali jednotlivé, podobným způsobem vy
hraněné "funkce" státu (státní moci) liší se svou pod s t a t o u 
zásadně od sebe. 

Teprve když nauka o státních funkcích spojena byla 
s určitým p o li t i c kým p o s tul á tem, došla theorie k hlub
šímu třídění. Tak stalo se známou theorií Mo n t e s q u i e u o
vou o děl běs tát ní chm o c í. Jí vysloven politický 
postulát, že jisté státní moci, svou vnitřní podstatou odlišné, 
mají od sebe býti odd ě 1 e n y, t. j. přiřknuty zvláštním orgá~ 
nftm státním. Zvolen tedy postup právě opačný: ne již z mno
hosti státních orgánft usuzováno na mnohost státních mocí 
(funkcí), nýbrž naopak z poznané mnohosti a zásadní rozdil
nosti státních mocí postulována byla mnohost státních orgán ft 
jakožto požadavek konstituční. Učení Montesquieuovo nebylo 
též abstrahováno (odvozováno) ze státního zařízení toho onoho 
konkrétního státu, nýbrž žádá pro sebe povšechnou platnost 

. (pro veškeré státy). Rozeznává v každém státě tři druhy stát
ních mocí (funkcí): zákonodárnou, výkonnou a soud
e o v s k o u. Je patrno, že postulát, aby tyto tři moci byly přesně 
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od sebe odděleny, t.. j. přikázány zvláštním státním orgánům, 
má revoluční význam toliko pro m o n a r chi c k o u formu 
státní. Jest v něm implicite obsažen útok na absolutistickou 
formu státní (kde dělba mezi zákonodárnou a výkonnou mocí 
jest neproveditelna, poněvadž obojí moc přísluší jedinému 
orgánu, t. j. absolutnímu vládci) a doporučení konstituciona
lismu. V demokraciích (republikách) pozbývá však tohoto vý
znamu. Neboť zde nepovažuje se za nositele státní svrchova
nosti jednotlivec, mimo lid stojící, nýbrž lid sám. Není zde proto 
příčiny omezovati či seslabovati zásadou dělby státních funkcí 
tuto svrchovanost. Poněvadž pak v konstitučních monarchiích 
přísluší v zásadě , moc výkonná panovníkovi, moc zákonodárná 
však lidu (sankce zákonů panovníkem muže míti různý vý
znam) a poněvadž nauka o dělbě státních funkcí učí zásadní 
rovnoprávnost těchto funkcí - jedna nemá se plésti do zále
žitostí druhé -, dlužno v této nauce, pokud je ztělesněna ve 

, státním zřízení demokratickém (republikánském), spatřovati 

p rv e k m o n ar chi s ti c k ý. Proto jest parlamentární mon
archie svou podstatou republikánskému zřízení státnímu bližší 
,než konstituční, a naopak representativní demokracie, v jejíž 
státním zřízení provedena jest zásada dělby moci se všemi 
důsledky, bližší typu monarchické formy státní než representa
tivní demokracie parlamentární. 

S normativního hlediska dopadne třídění státních funkcí 
nutně jinak než s politického. Normy mohu buď t v o ř i t i 
nebo p o zná vat i nebo konečně jich už í vat i (aplikací na 
jednotlivé skutkové podstaty) 1). Soustavné poznávání norem 
jest činností theoretickou (vědeckou) a nepatří proto mezi 
funkce státu. Zato stát - jako subjekt normotvorný - t v oř í 
normy, , vykonávaje tím funkci z á k o n o a á r n o u. Svými 
orgány - soudy a jinými úřady - vytvořených norem (zákonů} 
p o u Z 1 V á. Je sice možno označovati tuto funkci jakožto 
v Ý k o n n o u, ač methodicky není to případné. Neboť i používání 
norem (aplikace zákonů) je činností ryze intelektuální - jde 
o subsumci konkretního případu pod všeobecnou normu -~ 
kdežto podle běžného názoru spočívá výkonná moc ve vně j
š í m jed n á n í. Podle tohoto názoru tudíž používá stát své 
"výkonné moci", když žala.řuje odsouzence, staví železnice,. 

1) Viz k tomu m é pojednání "Příspěvek k theorji aplikaci 
práva" v "Ůasopisu pro právní a státní vědu", II., 1919, str. 118. 
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dává ve svých školách vyučovati děti atd., krátce, když "vy
konává" jakožto povinnostní subjekt, podřízený právnímu řádu, 
to, co si sám svými zákony uložill). Jen když takovýmto zpu
sobem vymezíme pojem výkonné moci, možno ji stavěti v pro
tivu k moci soudcovské, která záleží v a p I i k a c i právních 
norem na jednotlivé případy (při čemž arciť jest nedusledno, 
nazývati ji "soudcovskou", poněvadž nejen soudcové takto 
aplikují právní normy, nýbrž i jiné - správní - úřady) J). 

o moci zákonodárné. 
A. Moc ústavodárná a ustavená (pouvoir constituant a 

constitué). Rozlišování obou těchto mocí pochází z Anglie a 
jest příznačné, že má Svtlj puvod v anglické a skotské soustavě 
c í r k ev n í. Mocí ústavodárnou (pouvoir constituant) rozumí 
se p r á v o lidu dáti si úst a v u a dle potřeby ji měniti, kdežto 
mocí ustavenou (pouvoir constitué) jsou funkce, vykonávané 
na základě provedeného aktu ústavodárného. Jsou to funkce 
v předcházejícím odstavci uvedené: zákonodárná, výkonná a 
soudcovská. Podle učení o této dvojí moci přísluší moc ústavo
dárná lidu :;,amému a v zásadě nemuže býti vykonávána jeho 
zástupci (representanty, poslanci). Lid má na tuto moc p ř i
r o z e n é právo a není žádnými ústavními pravidly ve svém 
právu omezen. Z toho plyne, že v moci ústavodárné je obsaženo 
i p r á von are vol u c i. Moc ustavená jest naproti tomu 
vázána provedeným aktem moci ústavodárné. 

Jak vidno, · má učení o obou mocích toliko význam pro 
theorie, které vycházejí ze s v r c h o van o s t i 1 i d u a stává se 
tudíž praktickým pouze ve státních zřízeních demokratických 
(republikánských). 

S normativního hlediska jest učení toto velmi primitivní a 
nedá se udržeti. Vychází z pojmu "ústavy", jenž není dosta
tečně jasný (o tomto pojmu viz blíže na str. 67). Chce nor m a-

o dliležitosti rozlišování dvojí funkce ~tátu jakožto subjektu 
normotvorného a povinnostního, viz mé "Základy právní filosofie", 
str. 17·1 a další. 

2) O tom, kterak theoreticky lze tentýž zjev chápati jednou jako 
normotvornou, jednou jako pouhou a,plikační činnost (hledisko statické 
a dynamické na právo) a o pojmu t. zv. stupňovitosti právního řádu 

čili hierarchie právních norem (vyšších a nižších) viz nyní mé pojednání 
"Motivy zákonli a důvody rOQ;hodnutí" ve Věd. ročence právnické rak. 
Masarykovy university, JIl. 
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t i vně dokazovati, co dokázati se nedá. Operuje po jmem "práva" 
("oprávnění"), které klade časově pře d vznik právního řádu, 
což jest logicky nemožné. Proto jest nuceno tvrditi, že právo 
lidu na moc ústavodárnou plyne z jakéhosi při r o z e n ě - práv
ního souboru norem 1). Vychází tudíž s o u č a sně ze dvou 
nOl'mových souborů - při r o z e n ě p r á v n í h o, z něhož plyne 
oprávnění národa, dáti si a určiti ústavu, právo na revoluci 
(kterou nutně neguje se positivní právní řád!) atd. - a p o s i
t i v n í h o, jenž prJ'rští z ústavy, podobně jako tato z přirozeně
právního normového souboru. Kromě toho ztotožňuje dva pojmy 
zcela různorodé: li d (národ) jakožto reálni zjev skutečného 

života a stá t jakožto ideální subjekt normotvorný. 
Přes svou methodickou neudržitelnost, která jeví se jako 

následek nedostatečnosti obecné právní nauky tehdejších dob, 
měla nauka o pouvoir constituant mocný vliv v praxi ústavo
tvorné mnohých demokratických států. Jeví se to především 
v pří mé účasti jednotlivců (státních občanů) na funkcích 
zákonodárných. Tuto účast vyznačuje typ t. zv. bez pl' 0-

střední demokracie (víz str. 25). Neomezuje se arciť 

v některých ústavách toliko na ústavu samou, nýbrž vztahuje 
se i na ostatní zákonodál'ství, čímž však typický znak této in
stituce nijak není setřen. Vyskytuje se ve formě t. zv. I' e f e
I' e n d a (v nejširším smyslu tohoto slova), jež může míti v jednot
livostech l'iizné tvary. Tak některé ústavy předpisují s a n k c i 
ústavních zákonů, usnesených representantem lidu (parlamen
tem), lidem samým. Někdy musí býti lid dotázán (hlasováním), 
má-li býti ústava změněna. Jinde vztahuje se, jak bylo již 
řečeno, přímý vliv národa i na ostatní zákonodárství. Lidu 
přísluší na př. t. zv. vet o, t. j. určitý počet občanů může 

žádati hlasování lidu ° přijatém a platném již zákoně. Referen
dum může býti buď obligatorní nebo pouze fakulta
t i v n í. Podle onoho musí veškeré zákonodárné akty jistého 
druhu býti předloženy lidu k hlasováni, podle onoho nastává 
referendum jen tehdy, když o ně žádá určitý počet občanů nebo 

1) " ... Národ (lid) jest přede vším ostatním. Jeho vide jest vždy 
zákonná, on jest zákon sám. Před ním a nad ním stojí jen při r o z e n Ó 

p r á v o.... Národ ustavuje se na základě pouhého při r o z e n é h o 
práva .. Naproti tomu vláda založena býti mťiže toliko na positivním 
-právu." (S i é Y ě B: "Qu'est-ce que le tiers-état?"). Proti této theorii lze 
tudíž namítati vše, co dlužno namítati proti učení o . přirozeném právu 
vůbec (viz mé "Záldady filosofie právní", str. 83 a další). 
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nllkterý k tomu povolaný úřad.. Někdy podléhají referendu jen 
zákony (v materielním. slova smyslu) někdy ~ smlouvy ~tátllí 

nebo pouhá usnesení normotvorného kolegia. atd. 

B. Organisace zákonodárné moci (zákonodárného sboru). 
Jest rtizná dle toho, o jaký typ státu jde. 

1. Orgány. 

V ideálním typu absolutní monarchie přísluší zákonod,árná. 
činnost výlučně panovníkovi. Ke konstituční je mnoho pře

chodti podle toho, jaká míra vlivu přiznává se vedle panovníka 
zákonodárnému sbol'U a ne méně i podle zptisobu, jakým zákono
dárný sbor se povolává (volební právo). V typické konstituční 
monarchii se panovník dělí o normotvornou moc se sborem 
zákonodárným. Ve všech monarchiích vychází však - podle 
panující nauky - vůle zákonodárná for m á 1 ně od panovníka: 
on vyd á v á a na ř i z u j e obsah zákona, ač v monarchiích 
konstitučních a parlamentárních vychází o b s a h zákonti od 
parlamentů, podléhaje pouze sankci (stvrzení) monarchovy. 
Jinak má se věc v republikách. Tam (kromě bezprostředních 
demokracií) veškerá zákonodárná moc spočívá v parlamentu. 
Tam, kde vyžaduje se k platnosti zákona, usneseného parla
mentem, podpisu hlavy státu republikánského (presidenta repu · 
bliky), nemá podpis jeho významu spoluúčasti na zákonodárné 
funkci (jako v monarchiích sankce panovnika), nýbrž jím vy
konává se jen jisté p r á v o vet a proti zákonům, které bývá 
zpravidla jen suspensivní (nikoliv absolutní). Nicméně blíží 
se p r a k ti c k Ý význam sankce v monarchiích parlamentárních 
velice tomuto právu veta v republikách, t. j. málokdy bývá 
používáno práva odepříti podpis zákonům (nestane-li se tak 
z důvodú ryze formálních). 

2. PNslušnost. 

Povšechně možno ji vymeziti tak, že zákonodárné moci 
přísluší stanoviti (tvořiti) právní normy. V jednotlivo
stech jest však v)rměr tento velmi neurčitý, pokud není přesně 
vymezen pojem "právní normy". Neboť jest jasno, že i výkonná 
moc (exekutiva), ba i jednotliví státní občané mohou stanoviti 
normy s právní relevancí. Děje se to na říz e ním i, která svou 
obecností (nevztahují se jen na konkretní pHpad, nýbrž upravují 
abstraktně - obe~ně - životní poměry) podobají se "záko-

Dr. W e y r, Soustllva če.koslovenokého Pl'áva státního . 3 
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nťll'u",konkrétními r o z hod nu tími, ro z s u dk y nebo us ne-
sen í m i veřejných úřadt'i, konečně i s m I o u v a m i a jinými 
p r á v ním i ' j e d n á ním i soukromnikt'i. Veškeré tyto akty 
mají normativní obsah, t. j. stanoví něco, co má být i, jsou 
tedy normami v širšjm slova smyslu. Poněvadž však ve všech 
státech (kromě ideálního typu absolutní monarchie, kde věc 

nemá významu) p~atí pravidlo, že z m í n ě n é a k t y, ma jí-li 
být~ platnými, nesmějí , obsahově odporovati 
nor mám z á k o n n Ý m, t. j. normám, usneseným zákono-

, dárnými sbory ve formě zákonné, dospíváme k třídění právních 
norem (v širším smyslu) na normy prvotní a druhotné. 
Oněmi jsou ty, jež mají pt'i vodní právní relevanci, t. j. od
nikud jinak normativně neodvozovanou a neodvozovatelnou, 
těmito veškeré normy, které svou právní rele'vanci odvozují od 
jiných (v poslední řadě: prvotních) norem. Právními normami 
prvotními jsou pak ' z á k ony, usnesené sborem zákonodárným, 
nebo "právními normami v užším slova smyslu". Soujem jejich 
jest "p r á v n í řád" 1). Jen na tyto právní normy v užším 
Ca pravém) smyslu vztahuje se proto náš výměr příslušnosti 

zákonodárných orgánt'i. 
Vedle své zákonodárné (normotvorné) funkce vykonávají 

však zákonodárné sbory ještě jiné. Tam, kde princip oddělení 
státních mocí aspoň zásadně jest proveden, znamenají tyto jiné 
funkce výjimku z pravidla. Sem patří na př. právo s ta n o vi t i 
(nebo schvalovati) rozpočet státní - stává se to 
přijetím t. zv. finančního zákona -, dále schvalování jistých 
stá t n í c h s Ip. I u v v)'konn"Srmi orgány (vládou) uzavřených, 

atd; Soujem všech podobných práv nazývá se v nauce "funkce 
k o nt ro ln í" (jimiž ,moc zákonodárná dohlíží na činnost moci 
výkonné). V nauce mluví se též o "a u t o n o m n í ch funkcích" 

I zákonodárných sbort'i a míní se tím právo stanoviti si autonomně, 
t. j. bez sankce panovníka nebo podpisu presidenta republiky -

,tedy nikoliv vnější formou zákona -, jed na c í řád sněmovní, 
' voliti sněmovní hodnostáře (předsednictvo a jiné), ověřovati 
volby atd. " 

Zcela jinak upravena jest příslušnost zákonodárných sbort'i 
ve státech par I a m e nt á r n í c h. Tam považuje se, jak již 
výše ,bylo naznačeno, zákonodárný orgán zásadně za na d-

.' ,-" - i): o pojmu "právního řádu", viz můj shora citovaný článek:, 

"Příspěvek k theorií aplikace práva." 
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ř a z e n Ý orgánu výkonnému. Z toho plyne, že Qnen považuje se 
za oprávněna všelikým způsobem zasahovati do činnosti tohoto. 
Rozličné tyto zásahy nelze povšechně vtěsnati do nějaké sou
stavy. Dlužno si však uvědomiti, že některé z nich mají swj 
základ přímo v ústavě, některé vyvíjejí se toliko podle parla
mentárních (politických) zvyklostí. Na př. jmenování členi'! 

vlády (kabinetu) z řad členi'! parlamentu, propouštění . jich na 
základě vota nedůvěry, vysloveného většinou parlamen~u 

vládě atd. Nejdále jde arciť závislost výkonné moci na zákono
dárné v t. zv. bezprostřední demokracii. Tam považuje se často 
ona za pouhého delegáta této a osobuje si právo, delegaci tu 
v jednotlivých případech kdykoliv odvolati, t. j. osobitisi 
její funkce. 

3. Složení. 

a) Soustava jedno- a dvoukomorová. V konsti
tučních monarchiích a v republikách přísluší moc zákonodárná 
buď jedinému sboru zákonodárnému (jediné komoře) nebo 
dvěma. V tomto případě rozlišuje se mezi "první" a "druhou" 
komorou. Ona naz)Tvá se též "panskou sněmovnou" (sněmov~ 

nou magnátl'i, lordů, pairů) nebo "senát" (v republikách), "horní" 
sněmovna atd., tato "dolní", poslaneckou nebo lidovou sněmov
nou. Zákonodárná příslušnost obou sněmoven může býtibliď 
stejná - na př. každý zákon musí býti usnesen oběma sněmov
nami -, nebo má jedna sněmovna pod I e úst a.v y větší vliv 
než druhá; v tomto případě jest to obyčejně dolní (poslanecká) 
sněmovna, která svým vlivem vyniká nad horní. Tento 
úst a v n í (právnický) vliv dlužno odlišovati od pouhého s k u
teč n é h o (politického), který není určován přímo normami 
o pří s I u š n o s t i, nýbrž spíše - zejména v monarchiích -
způsobem, jak sněmovna se obsazuje (volbou z lidu nebo jmeno
váním panovnikem). 

Ve prospěch soustavy dvoukomorové uvádí se zpravidla, 
že jí zaručuje se (působením horní sněmovny) větší stálo st 
právního řádu, poněvadž jest jednak způsob změny jeho spleti
tější a zdlouhavější - o každém zákonu musí se usnášeti od
děleně dvě sněmovny -, jednak jeví se obyčejně horní sně
movna následkem svého složení prvkem konservativnějším a 
rozvážnějším než sněmovna poslanecká. Zvláště pak v monar .. 
chiích vykonává horní (panská) sněmovna důležitou funkci ve 
prospěch panovníka, zbavujíc jej často neschválením usnesení 

3* 
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dolni sněmovny nepříjemné nutnosti, odmítnouti sankci zákon"'1 
jemlJ. nepohodlných. Ve prospěch soustavy jednokomorové 
uvádí se, že jen ona je vlastně ryze demokratickým zařízením 
a hoví zásadě jednotnosti a nedílnosti svrchovanosti lidu. N e
hledě v8ak ani k tomuto ryze theoretickému postulátu, jenž 
uvádí se ve prospěch jednokomorové soust.avy (a nemá prak
ticky valného významu), jest jasno, že při rozhodování otázky, 
je-li soustava dv;oukomorová méně demokratickým zařízením 

než jednokomorová, vše záleží na z p ů s o b u s I o žení obou 
komor. Je-li tento způsob pro obě sněm6vny úplně stejný, pak 
odpadá přirozeně výtka nedemokratičnosti, ale také nejdůle

žitější význam horní sněmovny - její větší rozvážnost a poli
tická inteligence -, a právě z tohoto důvodu pokládá se pak 
vlastně za zbytečnou, nicméně i v tomto případě bylo by do
saženo aspoň větší stálosti právního řádu. Jisto jest ostatně 
také, že soustava dvoukomorová seslabuje u srovnáni se sou
st..'tvou jednokomorovou bez ohledu na složení komor moc 
zákonodárnou proti moci výkonné, poněvadž zákonodárný 
aparát stává se složitější a těžkopádnější. 

Povšechně možno říci, že výhody dvoukomorové soustavy 
rozhodně převažují výhody soustavy jednokomorové a s tím 
souhlasí též, že ona jest nejen v monarchiích, nýbrž i v repu
blik:ich pravidlem, tato výjimkou. 

b) Způsob povolávání členů. Způsob ten musí, 
jde-li I) soustavu dvoukomorovou, býti pro obě komory různ)' , 

má· li soustava ta splniti nejhlavnější svůj úkol. V modernính 
demokraciích jsou arciť této různosti položeny hranice zásadami 
demokratickými, které vylučují jisté způsoby, obvyklé toliko 
v monarchiích. V těchto sluší proto vedle povoláváním vo l
b a In i rozeznávati ještě jiné způsoby: na př. děd i č n é členství 
(člem;tví jest dle určitých pravidel v jistých rodinách dědičné 
a bývá zpravidla do ž i v o tn í; sro vn. na př. panskou sněmovnu 
ve starém Rakousku), so'tlstava v i ri I i s t ů, t. j. s určitým 
úřadem spojuje sám právní řád členství v horní sněmovně (na 
pi;. funkce rektorů universit) nebo konečně právo panovníkovo, 
jme n o vat i zasloužilé nebo vynikající jednotlivce doživot
ními členy horní sněmovny. Spočívá-li způsob povolávání do 
hl)rIlí sněmovny na základě volebním, je z důvodu shora již 
vzpomenutého nutno, aby se právo volební do horní sněmovny 
odlišovalo od volebního práva do sněmovny dolní. Rozdíly vy·· 
vinuly se v monarchiích historicky, t. j. složení obou sněmoven 
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liší se někdy způsobem, jak provedena jest v obou zásada z a
s tup o v á n í z á j m o v é h o. Tak přímyká, pokud se týče při
mykalo se složení horní sněmovny na rozvrstvení obyvatelstva 
na jednotlivé s t a v y (šlechta, duchovenstvo, města a pod.). 
Jinde, kde i pro horní snčmovnu platí zásada vol by, dociluje 
se nutného rozdílu ve složení obou sněmoven rŮznou úpravou 
volebního řádu, zejména aktivního a pasivního volebního 
práva. Tak vyžaduje se na př. vy š š í stá ř í jak pro voliče 

tak pro voleného při volbách do senátu (odtud toto pojmeno
vání), nebo sestavují se volební skupiny jinak (a to buď územně 
-- volební okresy - nebo zájmově - zvláštní volební třídy 
voličů dle povolání a jiných znaků -), dále stanoví se pro senát 
delší volební období než pro sněmovnu poslaneckou nebo platí 
pro obě sněmovny různá pravidla pro ob n o v o v á n í: jedna 
z nich-obnovuje se po uplynutí volebního období cele, druhá jen 
7. části a to na př. tak, že po uplynutí polovice doby vystupuje 
polovice členll a nahrazuje se ~ovými, čímž dosahuje se větší 

stálosti zastupitelského shoru takto obnovovaného. Rozumí set 
že uvedené zde typy pro povolávání čleml sněmovny mohou. 
v praxi býti ruzně kombinovány~ na př. v monarchiích může se 
skládati horní sněmovna z části z volených, z části z členů 

jiným způsobem povolanýeh, nebo zasedají v ní vedle dědičných 
členů virilisté a členové panovníkem jmenovaní atd. 

Pokud jde o povolání v olb o u (soustavou, která jest 
pravidlem v demokraciích vllbec, v konstitučních monarchiích 
pak pro sněmovnu dolní), jest tento způsob lmrakterisován 
jm enovitě a) r o z s a h e m aktivního a pasivního práva voleh· 
-ního (t. j. práva voliti, pokud se týče volenu býti), b) úpravou 
volebního řízení. 

ad a) Rozeznávati jest obecné a omezené, rovné 
a ne r o vn é volební právo (roz. aktivní). "Obecné" volební 
právo jest pouze ideálním postulátem, jenž ve skutečnosti 

z praktických dúvodů nikdy úplně nemůže býti dosažen. Pra
víme, že aktivní volební právo jest obecné, když přísluší pokud 
možná velkému počtu obyvatelstva, určeného podle povšech
ných zásad. I při nejobecnějším volebním právu zůstávají však 
omezení, na př. ohledně stáří (volební právo mají jen státní 
občané, kteří v den volby nebo vyložení volebních seznamů. 
dosáhli jistého stáří) nebo určitých jiných skutečností (vy
loučeny z yolebníh,o práva jsou osoby odsouzené pravoplatným 
výrokem soudním, nebo ti, kdož upadli v konkurs, nebo ne-
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platí jistou minimální daň atd.); mluví se o "obecném" právu 
volebním i tam, kde žen y z něho jsou zásadně vyloučeny (jak · 
bylo ve starém Rakousku). Z toho plyne, že "obecné" a "ome
zené" volební právo jsou protivy toliko relativní, t. j., co jeví 
se jako "omezené" volební právo, jest "obecné" u srovnání 
s ještě omezeněj ším a naopak, co jeví se "obecným" může býti 
"omezeným" u srovnání s ještě obe{lnějším atd. 

O "rovném" právu volebním mluvíme, když hlasům 
voličú pi'itmzuje se zásadně stejná viha. Tomu tak není, 
když tato váha odstupňována jest na př. podle toho, kolik 
d a n í platí volič (soustava censusová). Prakticky dá se pro
věsti soustava nerovného práva volebního buď tím, že voličové 
volí odděleně v samostatných sborech ("kuriích", "třídách" 
a pod.), sestavených podle censu nebo jiných zřetelú (na př. 

kur,ie velkostatkářt\ a pod.), a že se každému sboru určí 'počet 
mandátů v poměru k počtu voličů mu přináležejících nestejně, 
takže hlas odevzdaný v jedné kurii váží více než v jiné, nebo 
udělením více hlasů jednotlivým voHčům jisté skupiny, na př. 
těm, kdož mohou prokázati určitý stupeň inteligence (t. zv. plu
rální volební právo). Faktické nerovnosti volebního práva dáse p,ři 
pouze zdánlivé rovnosti docíliti takovou úpravou volebních okr šků 
(okresů), že v poměru k počtu voli~ů v jednotlivých okresích 
připadne v jednom okresu jeden mandát na více hlasů než 
v jiném. Je-li taková úprava volebního řádu úmyslně za zmí
něným účelem provedena, mluví se o "volební geometrií". 
Z řečeného plyne, že ani ideální rovnosti volebního práva nelze 
docíliti, ne sice jako při zásadě obecnosti z důvodů prakticko
rozumových, nýbrž technických. 

ad b) Zde stojí proti sobě prostá zásada majoritní 
a zásady z a s t o up e ním i n o ri t, pokud· se . týče p o m ě r
n é h o z a s t o II pen í. Podle zásady většinové má většina 

úplně a bezvýhradně opanovati menšinu. Zajisté je to v pod
statě své zásada ryze demokratická, ve svých (někdy velice 
nahodilých) diisledcích však značně brutální. 

Při h I a s o v á n í ve sborech (kolegiích) panuje zásada 
většinová povždy, jde-li o spor dvou názorů: na př. má-li se 
něco státi nebo ne (tertium non datur). Tu rozhodne někdy 
jediný hlas o vítězství jednoho názoru nad jiným a menšina 
třeba sebe větší - dejme tomu, že pro vítězný názor odevzdáno 

\ 

ze 100 hlasů toliko 51, kdežto "contra" bylo 49 - podlehne 
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úplně, t. j. praktický. výsledek hlasování je týž, jako by usne
sení bylo učiněno jednohlasně. 

Vol by jsou jen určitým druhem hlasování: jimi nemá 
býti pří m o rozhodnuto o vítězství dvou ncbo vice názorů neb 
směrů (neboť zde zpravidla neplatí ,;tertium non datur"), nýbrž 
ft e pří m o tím, že volbou určitého zástupce (kandidáta) při

dává se volič k jistému směru, o němž ' ví, že jej zvolený bude 
sledovati 1). Je tedy při volbách aspoň povšechně (t. j. nejde-li 
o volbu toliko jediného kandidáta nebo příliš malého počtu 

kandidátů) dána možnost, aby i menšiny podle své početnosti 
uplatnily nejen při hlasování, nýbrž i co do jeho praktických 
výsledků svoji vůli. Prostá zásada většinová jich, jak řečeno, 
nedbá a zvítězí vždy úplně většina (buď relativní nebo - při > 

dodatečných t. zv. "užiích" volbách - absolutní). 
Volí-li se touže skupinou (volebním okresem) podle ryzí 

zásady většinové víc e kandidátů, pak ne spravedlivost její 
vyniká zvlášť ostře. Na př.: má-li tato skupina voliti 10 zá
stupců a odevzdala-li jedna strana 5001, druhá 4999 hlasů, pak 
()bdrží první, ačkoliv má jen o dva hlasy více než druhá, všech 
deset mandátů, a druhá zůstan6' vůbec nezastoupena! 

Hrubost a nespravedHvost ryzí zásady většinové 'se nyní 
téměř obecně uznává, a proto mnoho státfl. přechází při úpravě 
volebních . řádů k zásadám m e n š i n o v é h o nebo po mě r
II é h o zastoupení. Zásada menšinového zastoupení spočívá 

v tom, že se menšině zajistí zastoupení a zamezí její úplné pře
hlasování většinou a to buď umělým seslabením většiny (vote 
limité) nebo umělým sesilením menšiny (vote cumulé) ll). Je to 

' ) "Volbou" v technickém smyslu není, když nějaký sbor ·hlaso · 
vánim rozhodne o tom, má-li na př. nějaký "kandidát" (jen nevhodně se 
tak jmenuje!) obdržeti určitou hodnost nebo ne (na př. profesora). Tu 
jde o pouhé hlasování, při němž platí zásada tertium non datur a možno 
tedy hlasovati "ano" nebo "ne", což při pravých volbách je vyloučeno. 

2) Příklad pro první zpti.sob (vote limité): Má býti zvoleno pět . 
'Zástupců, voličů je 5000. Je stanoveno, že každý volič smí voliti jen 
ětyři zástupce (odtud: vote ,,1 i m i té"). 3000 voličů (tedy většina) volí · 
kandidáty a, b, c, d, kdežto 2000 voličů volí kandidáty al, bl, Cl, dl' 
Zvolení jsou čtyři · kandidáti první skupiny (většiny) a jeden druhé 
skupiny. 

Příklad pro druhý zpi'lsob (vote cumulé): Je stanoveno, že volič . 

smí buď dáti každému kandidátu jeden hlas, nebo že miiže všecky své ' 
hlasy (je jich tolik, kolik má býti v dotčené skupině či okresu zvol~no . 
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prostředek u srovnam s pravým poměrným zastoupením, jež 
usiluje o to, aby se každé menšině dle její početnosti dostalo 
poměrného zastoupení, velmi primitivní. Aby tohoto poměrného 
~astoupení bylo dosaženo, bylo konstruováno několik soustav; 
z nichž některé kladou větší váhu na pokud možná největší 

správnost (spravedlnost), druhé dbají více žádoucí jedno
duchosti řízení. I) 

zástupcfi) nebo aspoň několik jich soustřemti na jemného kanmdát.a. 
Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasil. Z toho plyne, 
že si menšina, je·li dosti silná, milže úmyslným soustředěním svých hlasi't 
na jednoho nebo více kandidátil zajistiti zastoupení. Srovn. k tomu: 
O a h n, Das Verbaltniswahlsystem in den modernen Kulturstaaten, 1909. 

1) Zásada po měr n é h o z a s t o u pen í neznamená sama o sobě 
určitý druh vol e b. Jde o princip poměrného rozdělení jistého dělitelného 
celku. Jen proto, že se v praxi principu toho používá při sestrojování 
zastupiltelskýoh sboru (kde tedy onen dělitelný celek je součet mandátů). 
které jinak sestrojovány bývají volbami podle zásady majoritní, pohlíží 
se na zásadu poměrného za.stoupení jako na druh voleb, který se v protivu 
staví k volbám majoritním. Těmito volbami určuje se však již o s ob ní 
složení zastupitelského sboru, kdežt-o při poměrném zastoupení jde, jak 
řečeno, pouze o to, aby dle u r čit é h o k I í č e rozdělen byl určitý celek 
mezi určité čekatele. Těmito "čekateli" jsou volební či politické strany 
(skupiny) a klíč ten jest jejich poč e t n o s t (počet hlaJsů), která zjišťuje 
se úkonem zevně podobným volbám, t. j. hlas o v á ním. Toto hlas-ování 
jest tudíž v podstatě při h I a š o v á n í s e li: té či oné straně (skupině) 

za tím účelem, aby zjištěn byl podíl na celku (celkovém počtu mandátů), 
který jí přísluší podle zvoleného klíče .• Je-li tento llkon technicky upraven 
tak, ,že na hlasovacích lístcíoh uvedena jsou zároveň j m é n a těch, kdož 
malí "s~ státi členy onoho zastupitelského sboru, vzniká doj.em, že zmíněné 
přihlášení je d voj í volbou, totiž str a n y (volební, politické) a k a n d i
dát il na hlasovacím lístku uvedených. Dojem ten zesiluje se ještě, je-li 
hlasujícím dovoleno prováděti na hlasovacím lístku jisté změny (škrtáním 
jednotlivých jmén, jich přemísťováním, panašováním; viz pom. následu
jící) ; nicméně jest tento dojem mylný. Obě zmíněné funkce - přihlašování 
se k té oné volební skupině či politické straně a určování osob, které 
mají se st-áti členy zastupitelského sboru, o jehož sestrojení jde - nelze 
z technických dilvodil provésti (upraviti) jediným úkonem. Kde se tak 
přece stává (a to je dosud ·ve všech stáltech, ve kterých "volí se" podle 
zásady poměrného zastoupení), vzniká u "voličů" dojem nesvobody, dik
tatury stran atd. Vpravdě tito voliči vůbOO žádnými "voliči" nejsou a aby 
se jimi stali, bylo by nutno upraviti (rozumí se státem, t. j. zákonem) 
volbu kandidátfi uvnitř jednotlivých stran, ldeří mají zaujmouti místa 

. přiděiená těmto stranám podle zásady poměrnosti. Srovn. o tom blíže . 
W e y r : Úprava právního postavení politický-ch stran, Brno, 1924 (zvláštní 
otisk z II. sv. Vědecké ročenlty právnické fakulty Masarykovy uníversity). 
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Nejznámější soustavy jsou Ra r e o va, D'R o n dto v a a 
Ra gen bac h o val). 

Volby mohou býti pří m é nebo ne pří m é podle toho, 
volí-li voličové své zástupce přímo nebo pouze volitele, kteří 

mají vlastní volbu zástupců provésti. Dnešního dne jsou přímé 
volby pravidlem. 

Volby nazývají se taj n Ý m i, když~ volební řízení jest 
zařízeno tak, že nikdo nedozví se, kterému kandidátu (které 
straně) volič odevzdal hlas. Tajností (jež proveditelna jest 
pouze při volbách hlasovacími lístky na rozdíl od ústních, akla
mací a pod.) má býti dosažena s v o bod a volby, t. j . . vy
loučen všeliký - sociální, hospodářský a jiný - nátlak na 
voličstvo. 

Obecně nazírá se na aktivní volební právo jako na 
op r á vně n í státních občanů, jež mohou, ale nemusí vykoná
vati. Jiný názor hlásají právní řády, které stanoví přímou 

1) 1. Podle Ha r e a tvoří veškeré voličstvo jedinoll skupinu (t. j. 
celé území, na kterém se volí, jest jediným krajem volebním) a každý 
volič volí jen jednoho kandidáta, ačkoliv smí na hlasovací lístek na
psati kandidátů více. Zvolen je každý, kdo dosáhl tolik hlasů; kolik 
činí t. zv. vol e b n í čí II I o (volební kvocient). Volební číslo zjistí se 
dělením počtu odevzdan)~ch hlasů počtem mandátů, jež mají b),ti ob·· 
sazeny. Jakmile se při skrutiniu zjistí, že ten onen kandidát je již zvolen, 
škrtne se jméno jeho na všech zbývajících lístcích a hlasy se pi"ičtou 

kandidátu nejbližšímu. Při tom mají býti nejdříve sčítány lístky, na 
nichž napsán jest sám, pak lístky, na nichž napsán jest s jedním, pak 
s dvěma, třemi atd. spolukanc1idáty_ 

2. Podle D'H on d t a dělí se počet hlasů, odevzdaných pro každou 
stranu, nejprve jednou, pak dvěma, třemi, čtyřmi atd. Mandát přika
zuje se postupně té straně, která při dělení vykazuje číslo vět.Ší než je 
výsledek dělení nejblíže následujícího. Dělí se tak dlouho, až veškeré 
mandáty jsou obsazeny. 

Příklad: Mají b$,ti zvoleni čtyři zástupci. Strana A dostala 1200, 
B 1008, O 612, D 360 hlasů. Tedy: 

A B () D 
děleno jednou 1200 1008 612 360 

" dvěma 600 504 306 180 
" třemi 400 326 
"čtyřmi 300 252 

Nejvyšší číslo při dělení dvěma jest 600 a více než toto číslo 
obdržely již při dělení jednou strany B a O, které proto Obdlží po 
jednom mandátu. Strana A dostane mandáty dva. Další děleni je 
zbytečné. 

3. Pod leH a gen bac h a dělí se součet všech odevzdaných 
hlasů počtem mandátů zvětšeným o jeden (toto zvětšení je pouhou vnější 
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vole~ní p o v i n n o s t. Instituce volební po"innosti má své vý
hody a nevýhody. Mezi výhody patří, že omezuje nezřízenou , 

volební agitaci mezi liknavými voliči, poněvadž ji vyhrůžkou 
trestu za neúčast při volbách činí zbytečnou, 'nevýhodou jest, 
že se jí nutí k volebnímu výkonu jednotlivci, kteří na něm 
nemají žádného zájmu. 

o moci výkonné. 

To, co stát mocí zákonodárnou nařídil, vykonává mocí 
výkonnou. Vedle orgánů zákonodárných potřebuje tudíž i vý-

mechanickou pomuckou, aby bylo méně zbytkfi a tudíž i méně man , 
dátů, které se obsazlijí v t. zv. druhém skrutiniu) a volebním číslem 
(kvocientem) jest celé ' číslo nejblíže vyšší výsledku dělení. Volebním 
číslem dělí se počet hlasů odevzdaných každé straně a výsledek dělení 
udává počet mandátů straně připadajících. 

Příklad: Má býtí zvoleno 27 zástupců. Počet všech odevzdaných 
hlasů budiž 133.969. Poněvadž 133.969: (27 + 1) = 4784'6, jest volební 
číslo 4785. 

Z odevzdaných hlasÍl obdržela strana A 60.976, strana B 48.148 
a strana C 24.845 hlasů. Dostane tudíž ze 27 mandátů strana A 

' '60.976: 4785, t. j. 12, strana B 48.148: 4.785, t. j,. 10, a strana C 
24.845 : 4.785, t. j. 5 mandátfl. Mandáty připadají kandidátflm jednot
livých stran podle pořadí, jak uvedeni jsou na kandidátní listině. Jak 
podle D'Hondta tak podle Hagenbacha nevolí volič jednotlivé kandidáty, 
nýbrž celé kandidátní listiny (t. j. odE'vzdává svůj hlas vlastně straně, 
která kandidovala, t. j. vlastní kandidátní listinu k volbě přihlásila). 

Nazývají se proto tyto II podobné soustavy "s k r u t i n i u m I i s t i
n o v é" čili "skrutinium listin", poněvadž při skrutiniu (sčítání) sčítají 

se jednotlivé listiny a ne hlasy Wípadající na jednotlivé kandidáty. 
Jednotlivce, uvedené na kandidátI)Ích listinách, jen nepřesně možno na
zývati "kandidáty", vlastními kandidáty jsou při skrutiniu listinovém 
strany samy. 

V jednotlivostech po/' rozeznávají se soustavy pří sně v á z a
n Ý chl i s t i n (kde voyč'i není dovoleno škrtati jednotlivá jména na 
kandidátních listinách po případě nahrazovati je jin'J'ffii, měniti jich 
pořadí atd.) a I i s t;"l1 V o I n Ý c h. Je-li voličI dovoleno, sestavovati kan
didátní li~tinu libpVolně, avšak jen ze jmén, uvedených na některé tou 
onou stranou pfatně podané listině, mluví se o ,,0 a n II Š o v á ní". 
:,D e k a pit :vc í" (roz. vůdců) nazývá se volební trik, když určitý počet 
voličů volí ,(en proto určitou kandidátku (nepřátelské strany), aby mohli 
škrtnouti kandidáty na prvním místě uvedené a tím zpflsobiti jejich pro
padnutí. Trik ten možn~r jest toliko při soustavě voln}'ch kandidátních 
li~ti,n a dá se mu čeliti připuštěním t. zv. k u m u I a c e, t. j. soustředě

nÍ11l vice hlasů na téhož kandidáta. 
Bližší výklady o soustavě poměrného zastoupení podává Bob e k : 

() poměrném 7.astoupení. 



konných. Nejdůležitějšími, poněvadž nejvyššími výkonnými 
,orgány jsou 1. h I a v a stá t u a 2. v I á d a. 

A. Hlava státu. Tu dlužno rozeznávati mezi státy, v je
jichž čele (jakožto hlava) stojí jed in e c, a takové, které v čelo 
,státu povolávají víc e h I a v Ý s bor (kolegiální 'typ). Zevně 

navazuje rozdíl obou těchto typů na rozlišování států na 
monarchie a republiky, podle výměru Aristotelova (srovn . 
. str. 19). Obecně možno říci, že první typ jest karakteristick~1D. 
pro zřízení monarchické (odtud jméno !), druhý pro demokra· 
tické. Dnešního dne nalézáme kolegiální typ organisace nej- ' 
vyšší exekutivy toliko v demokracii bezprostřední (viz str. 25). 
Přes nesporné výhody má tento typ též nevýhody. Zaručuje 

,sice jednak větší dúkladnost a nestrannost v jednání než typ 
první, jednak účinněji čelí nebezpečí monarchických převratll 

.( cesarism), na druhé straně činí však výkonnou moc mnohem 
·těžkopádnější a nehybnější než první. Nehodí se zkrátka pro 
ty druhy veřejných úřadů, při níchž poměrně více záleží na 
.rychlém a energickém jednání než na důkladnosti a nestranností 
Iozhodování (která při kolegiálním typu dějí se po případných 
poradách a rozpravách hlasováním). Podle toho, kterou vlast
nost ceníme si více při nositeli nejvyšší moci výkonné, dáme 
přednost tomu či onomu typu. Dnešní zřízení státní nasvědčují 
tomu, že v praxi zvítězil typ jedince jakožto hlavy státu nad 
typem kolegiálním. 

Právní postavení hlavy státu liší se zásadně v monarchiích 
.a. republikách, shoduje se však y zásadním pojetí jejím jakožto 
o r g á n u státu, který jest mu podřízen (jako ostatní orgány), 
nikoliv nějakým nadřízeným, mimo něj stojícím činitelem. 

V monarchiích jest hlava státu zároveň orgánem zákonodárným 
Jl výkonným, v demokraciích bývá omezena zásadně na funkce 
výkonné. 

V jednotlivostech bývá právní postavení hlavy státu 
monarchického (panovníka) upraveno takto: 

Práva (t. zv. praerogativy) panovníkovy děli lIe obyčejně 
na práva čes t n á a v Ý s o st n á. Kromě těchto práv přísluší 
panovníkům jisté povšechné privilegované postavení t1.m, že 
přisuzuje se osobám jejím s vat o st (sacrosanctitas), t. j. ne
-dotknutelnost osoby vladařovy, jevící se ve zvláštní ochraně 
trestními zákony; srovn. zvláštní zločiny velezrady (t. j. tělesné 
ublížení) a urážky Veličenstva, ma j e stá t n o st, t. j. nejvyšší 
důstojnost vnější ve státě, a ne od p o věd n o st, t. j. pa.nov-
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ník není ani politicky, ani podle trestního práva (arciť ale podle 
civilního) ze svého konání nikomu odpověden 1). Mezi čestn~ 
práva čítají se právo na užívání titulů, predikátu a znaků, 

právo na vydržování komonstva a stráže tělesné, právo udíleti 
šlechtictví, řády a všeliká vyznamenálú (toto poslední čítají 

uěkteří mezi práva výsostná). Me'Zi v Ý s o s t n á práva patří 

právo spolupůsobiti při vydávání zákonů, moc nařizovací, 

jmenování státních úředníků (tedy i ministrů) a jiných hodno
stářů, právo representovati stát na venek, uzavírati smlouvy 
státní (mezinárodní), veleti branné moci, vypovídati válku a 
zjednati mír, uzavírati a odročovati a rozpouštěti zákonodárné 
sbory, udíleti milost atd. 

Panovník požívá jistého pevného ročního příjmu (platu), 
jenž nazývá se c i v i 1 n í li s ti n o u. ' 

Jeho organní postavení jakož i poměry jeho rodiny 
(dynastie) určeny bývají "domácími zákony", které někde 
tvoří součást ústavy~ někde (jako ve starém R.akousku) 
stály mimo ni. V konstituční~h (na rozdíl od parlamentárních) 
monarchiích obsahují na př. pravidla o p o s 1 o u p n o s ti 
t r ů n ní (ve starém Rakousku upravena byla posloupnost 
"pragmatickou sankcí" z roku 1713), o v 1 a dař s t v u a jiné. 
"Vladař" (regent) jest zástupcem panovníkovým, který pro ne
dostatek věku nebo jinou p o m í jej í c í skutečnost nemůže sám 
(osobně) vykonávati vládu. 

S k u teč n á politická moc (vliv a význam) panovníka 
jen z části plyne z právního řádu a bývá kromě toho určována 
politickými a parlamentárními zvyklostmi toho onoho státu. 
Zejména vzájemný poměr l1lezi zákonodárnou a výkonnou mocí, 
jak se skutečně vytváříl, bývá rozhodným pro míru vlivu a:. 
významu panovníkova. na státní život. Někdy na př. přísluší 

panovníkovi jen for má ln ě právo jmenovati svobodně vládu 
(ministry), kdežto ves k ut e č n o s t i rozhoduje o osobách, 
které mají tvořiti vládu, dočasná parlamentární většina (typ 
parlamentá,Fní monarchie), ač podobné' omezení nebývá vý
slovně stanoveno ústavou. 

Právní postavení hlavy státu republikánského (p r e s i
den tar e p II b 1 i k y) může se podle svého obsahu více nebo 
méně přibližovati posta.vení panovníkovu v monarchiích. Zvý
šenou ještě mírou platí to o s k u teč n é politické mocí obou. 

') Srovn, P r až á k, Rak. právo ústavní (1903), IV., str. 56 a dalŠÍ-



Co tkne se způsobu povolávání k úřadu presidentskému, 
platí arciť povšechně ve všech .republikách bez výjimky zásada 
vol by. V podrobnostech možno však rozeznávati d v a typy 
tohoto způsobu: Někde volí se hlava státu přímo lid e m (a to 
buď přímými nebo nepřímými volbami), jinde přísluší volba 
zákonodárným sborům. Tento způsob hoví typu parla
mentární republiky, onen vyskytuje se v republikách, zařízených 
podle zása.dy přísného oddělení moci zákonodárné a výkonné: 
poněvadž president jest považován za nejvyšší orgán ex e k u
ti vy, neshoduje se způsob volby zákonodárným sborem se 
zásadou přesné vzájemné nezávislosti obou mocí. 

Přímá volba presidenta I i dem zaručuje mu za . stejných 
- jinak okolností značnou nezávislost (jmenovitě povšechně p o
l i t i c k o u) na parlamentu. Poměr obou mocí - zákonodárné 
a výkonné - bývá pak v dlisledcích podobného ustanovení 
o volbě presidenta zcela jinaký než v republikách parlamen
tárních. Vyvinuje se typ presidenta republiky, jemuž u nás říká 
se krátce "silný president", při čemž myslí se jednak na jeho 
funkci jakožto nejvyššího orgánu výkonného, jednak více na 
jeho povšechně p o I i t i c k Ý význam a vliv, než na výměr jeho 
ústavních práv, z čehož plyne, že do značné míry budou o tom, 
~dali ten onen president přibližuje se více nebo méně typu 
t. zv. silného presidenta, rozhodovati jeho osobní vlastnosti in
telektuální a povahové (autorita, které se těší, energie a pod.). 

Pasivní právo volební bývá různě omezováno: zpravidla 
vyžaduje se určitý věk a státní občanství. Někdy vylučuje 

nebo omezuje ústava - z obavy před nebezpečím cesarismu -
možnost opětné volby. Volební období stanoveno různě (orl 
1 do 7 let) a to obyčejně tak, aby nespadalo v jedno s yolebním 
obdobím pro zákonodárné sbory (v zájmu žádoucí kontinuity). 
Zpravidla obsahují republikánské ústavy zvláštní ustanoveni 
o náměstku presidentově, který jej v případech, zá
konem vytčených (onemocnění a pod.), má ' zastupovati. Někdy 
zastupuje presidenta vláda (ministerská rada). 

Nikde není stanovena p o v in 11 os t presidenta, zastávati 
svůj úřad; proto jest kdykoliv možná jeho svobodná resignace. 

Pokud jde o jednotlivá práva hlavy republikánského státu, 
bylo již svrchu řečeno, že podstatou svou a výměrem blíží se 
více méně právům panovníka v monarchii. To platí jak o t. ZY. 

čestných práveeh, tak o úředních funkcích jeho. 
B. Vláda. V podrobnostech mÚ.že býti organisace výkonné 



· moci ve státě přerůzně upravena. Je myslitelna (a byla v dří

vějších dobách též obvyklá) úprava, podle níž o "vládě" jakožto 
o úst ř e dní m orgánu nejvyšší výkonné moci nemohlo býti 

· řeči. To pla.tí tam, kde není výkonná moc dle věcný·ch hledisk 
· cen tra li s o v á n a pro celý obvod státu (pro každý sbor 
veřejné správy zřízen jest tu jediný ústřední úřad státní), . nýbrž 
území státu rozděleno jest na několik obvodú (provincií atd.), 

. pro něž zřízeny jsou pro dotčené obory zvláštní nejvyšší úřady 
správní (t. zv. soustava provinciální). V tomto případě nelze 
mluviti o nějaké úst ř e dní "vládě" v nyní obvyklém smyslil. 
Velké rozdíly mohou se jeviti též v organisaci ústředních úřadů 
samých. Tyto mohou býti upraveny b'liď dle soustavy t. zv. 
kolegiální (viz níže str. 294), nebo personální. V prvním p~í
padě jest nositelem úřední moci v tom onom úřadě sbor (kole
gium), jenž rozhoduje hlasováním, v druhém jednotlivec 
(m i n i tl t r), který sám zastupuje úřad na venek, jsa za veškeré 

· úřední počiny sám odpověden (hlavě státu, p.'U'lamentu atd.). 
Souhrn těchto šéfů nejvyšších úřadů správních (ministerií) 

jest "v 1 á d a". Členy její jsou ministři. Podle novějšího pojetí 
myšlénky státní nepovažují se tito úředníci již, jak dříve bývalo, 
za osobní sluhy ("minístry") panovníkovy, nýbrž za orgány 
státu samého. Právní postavení jejich jest karakterisováno 
jednak jejich poměrem k hlavě státu, jednak k orgánu zákono
dárnému (parlamentu). Poměry tyto se různí podle jednotlivých 
typů státních forem. To platí zejména o způsobu, jak se ministři 
u s t a n o v ují. V monarchiích, ať konstitučních nebo absolut
ních, přísluší právo jmenovati vládu (ministry) přirozeně panov
níkovi, jakožto uznanému nositeli nejvyšší moci výkonné. 
Formalně juristicky (t. j. podle litery ústavy) nebývá panovník 
ničím ve výběru osob omezen. P o I i ti c k y však omezuje jej 
velice eventuelní p a rl a ID e nt á r n í r e ž i ID. V monarchiích kon
stitučních s parlamentárním režimem a s jeho důsledky (jevícími 
se v dalekosáhlé závislosti moci výkonné na moci zákonodárné) 
nucen jest panovník vybírati členy vlády z dočasné většiny 
parlamentní ("vládní strany"). Ministry bývají ustanovováni 
čelní členové této většiny (poslanci nebo senátoři), ač níkde 
v ústavě není výslovně řečeno, že členem vlády m u s e I by 
býti jen ten, kdo jest zároveň členem parlamentu. Tak dostává 
se "vláda" v nejtužší závislost na parlamentu: for m á I ně 
ustanovuje ji sice panovnik, ve slmtečnosti však převyšuje pn 
výběru osob vliv zákonodárného aboru. 
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Pokud jde o demokracie (republiky), dlužno rozeznávati 
typus bezprostřední a representativní demokracie. V ryzí bez
prostřední demokracii platí, jak byla již řečeno, zásada kole
giální, která nepřeje vládě jedincd. "Hlavou ~tátu" jest sbor 
jednotlivcd. Kde vedle této "vícehlavé hlavy" jest ještě zvláštní 
vláda, ustanovuje se tato vol b o u, a to buď orgánem zákono
dárným (parlamentem) nebo přímo lidem. V demokraciích repre· 
sentativních přísluší jmenování vlády (jednotlivých její členil) 

hlavě státu, t. j. presidentu republiky. President má zde ob
dobné postavení jako panovnik v konstituční monarchii; v repre
sentativní republice parlamentární podléhá témuž politickému 
omezení ve výběru osob: dlužno je vybrati z členů dočasné 

parlamentní většiny (vládní). Vláda jevi se tu - ještě více než 
v parlamentární monarchii - někdy přímo jako prostý "výbor'· 
širšího sboru, t. j. zákonodárného. V republikách, kde plati 
zásada přesného oddělení moci zákonodárné a výkonné, jest 
vztah vlády k hlavě státu mnohem · užší (rozumí se: politicky): 
jsouce zásadně na zákonodárné moci nezávislí, jsou vybírám 
členové vlády z osob mimo parlament stojících. Jsou a mají 
býti pouze úředníky, nikoliv též aktivními politiky (poslanci). 
Tím určen jest též směr jejich ústavní odpovědnosti (viz níže). 

Rozumí se, že tam, kde formálně přísluší hlavě státu jme
nování (ustanovování) členů vlády, přísluší jí též i propouštěti 
je ze služby. Arciť že i v tomto svém práVu jest parlamentárním 
režimem politicky stejně omezována jako při právu jmenovacím. 
Poněvadž však jde při tomto omezení toliko o p o I i t i c k Ý 

. princip, nebývá toto omezení zpravidla právním řádem (ústavou) 
výslovně stanoveno. Toliko v republicel jest takové výslovné 
úst a v n í omezení myslitelno, ačkoliv i zde jest naprostou vý
jimkou a jeví se býti vlastně prakticky zbytečným. 

Zpdsob nasto}ení a propouštění vlády, plynoucí jednak 
z ústavních předpisd, jednak z politického typu toho onoho státu 
(monarchie a republiky), souvisí těsně s úpravou ústavní 
i politické odnovědnosti vlády. 

V absolutní monarchii rozumí se samo sebou, že vláda 
odpovědna jest toliko absolutnímu panovníkovi. Není zde jiného
činítele 1). Teprve v konstituční monarchii a republice vůbec 

1) Celá dosavadní nauka o "odpovědnosti" (ministerské) a "ne
odpovědnosti" (panovníkově, pokud se týče presidenta republiky) jest 
výmluvným dokladem nehotovosti a nedostatečnosti noetického názoru 
na právo, jenž ji ovládá. Jasně vysvitá to z r-fizných druM odpověď-
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vystupuje myšlenka odpovědnosti jiným činitelům. V k o n
stitučních monarchiích jeví se zvláštní instituce od
povědnosti ministerské především jako rub neodpovědnosti 

panovníka: ministr pře jím á jaksi odpovědnost za vládní akty 
místo tohoto. Odtud instituce t. zv. m in i s t e r s k é k on t r a
s i g n a ce, podle níž vládní akty panovníka (neodpovědného) 
musí spolupodepsati ministr jako činitel odpovědný. Poněvadž 

, pak byl by patrně panovník, kdyby nebylo ustanovení o jeho 
neodpovědnosti, odpověden parlamentu (jin~ho čini,tele není), 
rozumí se pro panující nauku samo sebou, že ministr za své, od 
panovníka převzaté povinnosti odpovídá s bor u z á k on 0-

nosti, o kterých se v ní jedná: "právní", "politické", "ústavní", "trestní", 
"disciplinární" atd. 

Podle správné noetiky normativní nemůže znamenati "odpověd

ným . býti" nic jiného než "býti povinnostním subjektem", t. j. býti za
vázán nebo, jinými slovy: míti povinnosti. "Povinnostním. subjektem" 
může pak býti jednotlivec vůči různým normovým souborům. S tohoto 
hlediska má pak význam mluviti o "p r á v n í" odpovědnosti (jde-li 
o povinnosti uložené povinnostnímu subjektu - právni osobě -
p r á v ním řád e m, tedy též ústavou), o "m r a v n i" odpovědnosti 

(jde-li o povinnost prýštící se z norem e t h i c k Ý ch), o "p o I i t i c k é" 
(jde-li 0 povinnost plynoucí z jakési politické morálky) atd. Otázka, 
k o m u je kdo odpověden (tedy na př._ zdali ministr je odpověden 

panovníkovi nebo parlamentu), přesouvá celý problém z oboru objektiv
ního práva do oboru subjektivního. Pokud jde o objektivni právo 
(a kterýkoliv normový soubor vůbec), jest jasno, že odpovědnost (povinnost) 
může zde býti bez op r á vně n é h o subjektu, jemuž by byl povinovaný 
"odpověden", t. j. povinován (viz mé "Základy filosofie právní", str. 150). 
Jsou celé normové soubory - na př. ethické a náboženské -, v nichž 
o "oprávněných" subjektech není vůbec řeči. V takových případech 

pociťujeme někdy (arciť nepřesně a nesprávně) jako "oprávněného" 
onen subjekt, jejž si představujeme jako normový, t. j. který dotyčný 
normový soubor vydal či utvořil; tedy Boha nebo stát, jde-li o nábo
ženské, pokud se týče právní normy. Jakmile hledáme jej však mezi 

' ostatními povinnostními subjekty, přesunuli jsme se do oboru subjek
tivně-právního: vzniká pojem "právního poměru". V tomto právním 
poměru je "odpověden" (povinován) , zavázaný oprávněnému. A nejinak 
jako dlužník je odpověden, t. j. povinován věřiteli jakožto "oprávně
nému", jest i panovník nebo ministr odpověden tomu, koho podle práv
ního řádu sluší pokládati za "oprávněného". 

Z toho, co zde bylo řečeno, plyne především, že pro obor p r á v
ní hoř á d II (tedy též jeho zvláštní části: ústavy) nelze mluviti 
o "politické" odpovědnosti na rozdíl od nějaké "právní" nebo "ústavní". 
Ustanovení p r á vn í h o řádu, že panovník jest p o I i t i c k y neodpo· 
vědný, jeví se proto jako noetický poklesek, podobně jako p r á v n í 
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dá r n é m u, který v každém případě vystupuje v úloze 
ž a lob ce. S o u d c e m b)'Vá buď zvláštní k tomuto účelu 

zřízený státní soud (tak bývalo ve starém Rakousku), nebo 
pověřen jest touto funkcí ne j vy Š š í soud státní, nebo konečně 
- při soustavě dvoukomorové - dělí se v úlohy žalobce a 
soudce obě komory: žalobcem jest poslanecká sněmovna, soud
cem sněmovna horní. Vedle této p r á v n í odpovědnosti mini
sterské mluví se ještě o odpovědnosti p o li ti c k é. Tuto od
povědnost uplatňuje parlament jinými prostředky než řízením 

soudním. V monarchii parlamentární - a jen v této má ústav 
politické odpovědnosti ministerské podstatný význam - může 

býti vládnoucí ministerstvo svrženo v o tem ne d ův ě ryse 
strany parlamentu. Tato politická "odpovědnost" (je více než 
pochybno, hodí-li se pro tento útvar vůbec výraz "odpověd
nosti") jest arciť zceI'a jiného rázu než svrchu zmíněná od
povědnost právní. Jest prostým důsledkem větší politické moci 
zákonodárného sboru a z ní plynoucí závislosti orgánů moci 
výkonné na parlamentu, jenž nemusí \ trpěti, aby na křesle 
ministerském zasedal muž jemu z kterýchkoli důvodů nemilý, 
a to zcela bez ohledu na to, vykonává-li své úřední povinnosti 
správně nebo ne. Proto také vztahuje se právní odpovědnost 
ministrova toliko na z á k o n n o s t jeho vládních aktů, kdežto 
při politické odpovědnosti má se za to, že vztahuje se též po
všechně na jejich ú čel nos t. 

norma, stanovící p o I i t i c k o u odpovědnost ministra. V prvním pn
padě rozumí se totiž obsah podobného ustanoveni sám sebou, v druhém 
stává se z "politické" odpovědnosti nutně odpovědnost právní. (Názor, 
že pro t. zv. "trestněprávní" odpovědnost platí věta "nulIa poena sine 
rege", nikoliv však pro odpovědnost "státoprávni" - viz Ha t s che k, 
Allgemeines Staatsrecht, l., str. 125 -, jest očividně chybný, poněvadž 
každá poena předpokládá povinnost, a to porušenou, a každá. povinnost 
normu - Iex -, která ji stanovil. 

Panující nauka o neodpovědnosti panovníkově, pokud se týče 

odpovědnosti ministrů komplikována jest ještě otázkou (naukou touto 
nerozřešenou) o možnosti právních povinností bez s a n k c e (typus 
t. zv. Iex ímperfecta). Zřejmo totiž, že při zásadě neodpovědnosti panov
níkově nemyslí panující nauka ani tak na to, že by panovník neměl 
y\\bec žádných právních povinností pTi výkonu svých vladařských 

funkcí (na př. obecnou povinnost zachovávati zákony), nýbrž na to, že 
porušení oněch povinností nemá míti žádných právních dfls]edků, kdežto 
při odpovědnosti ministerské nejde o to, stanoviti onu samozřejmou 
povinnost (zachovávati zákony), nýbrž o úpravu právních následků pro 
porušení její. 

Dr. Weyr, Soustava Česk08}OVCu • .kébo pl'áva státního. 4 
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Poněvadž při instituci p r á v n í odpovědnosti ministerské 
jde patrně o konkurenci soudů řádných (trestních) se zvláštním 
soudem (státním, parlamentem atd.), ukázala se nutnost vy
meziti tomuto zvláštnímu soudu příslušnost, čímž vymezen jest 
,též pojem činů, spadajících pod pojem deliktů, příčících se oné 
zvláštní odpovědnosti. Úprava může býti v jednotlivostech 
různá: buď podřídí se ministr v Ý I u č ně onomu zvláštnímu 
soudu, t. j. odpovídá mu za všecky delikty, byť i byly stíhány 
obecným zákonem trestním, nebo vztahuje se příslušnost 

zvláštního soudu toliko na delikty, které ministr spáchal 
jako takový, t. j. ve své úřední funkci (zde pak bez rozdílu, 
spadají-li svou povahou tak é do příslušnosti řádných soudů 

trestních), nebo myslitelna jest konečně i úprava, podle níž 
vztahovala by se příslušnost zvláštního soudu toliko na pří

pady takového porušení norem, ktmé není trestné podle jiných 
zákonů (mimo zvláštní zákon o ministerské odpovědnosti). 

V r e p ubl i k ách vedle odpovědnosti ministerské vzniká 
otázka odpovědnosti hlavy státu. President republiky požívá 
sice obdobně jako panovník jistých výsostních práv, avšak 
práva tato nejsou nikdy tak dalekosáhlá. Některé ústavy 
republikánské znají p o lit i ck o u neodpovědnost hlavy státu, 
obdobnou neodpovědnosti panovníka v monarchiích konstituč
ních. Tam přejímá pak odpovědnost za úřední činy presiden
tovy vládní kabinet (ministři), . který odpovídá nejen za své 
vládní úkony, nýbrž i za úkony presidentovy (s tím souvisí 
nutnost ministerské kontrasignace). Takovouto úpravu Mchá-' 
zíme v republikách s parlamentárním režimem. V republikách, 
upravených podle zásady přesného oddělení moci zákonodárné 
a výkonné, jest president zásadně odpovědným. Nepokládá se 
však odpovědným parlamentu, nýbrž národu. Zato odpadá 
politická odpovědnost ministrů (parlamentární), poněvadž tito 
nejsou, jak jsme viděli, vůbec v ,žádném vztahu k zákono
dárnému orgánu, podléhajíce výlučně představiteli nejvyšší 
moci výkonné, presidentu. "Trestní" odpovědnost presidentova 
- tato neznamená nic jiného, než žel podléhá ustanovením 
trestního zákona - bývá v parlamentárních republikách ome
zena na určité delikty (velezráda). Mluví-li se o "trestní" od
povědnosti ministrů, míní se tím vůbec "právní" (a contr. poli
tickou) odpovědnost ve smyslu shora naznačeném. Její význam 
vyčerpává se stanovením zvláštního řízení (na př. t. zv. im
peachment, pocházející z anglického práva) a soudního tri-
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bunálu, které platí toliko pro ministry, po případě i presidenta 
re,publiky. 

o vztazích moci výkonné k moci zákonodárné. 

Vzájemný poměr obou ·mocí jest, jak v předcházejících 

kapitolách bylo vyloženo, zásadně určen typ e Pl toho onoho 
státu (parlamentární režim, oddělení obou mocí). Zde zbývá jen 
několik poznámek o vlivu, který mají výkonné orgány na za
hájení, trvání a ukončení činnosti orgánu zákonodárného. 

Rozdílná povaha funkcí orgánů zákonodárných a výkon
ných vysvětluje zvláštní úpravu otázq, jak zahájiti a ukončiti 
činnost zákonodárných sborů, která nemusí býti - na rozdíl 
od činnosti orgánů výkonných - trvalou. Vzniká pojem "z a
sed á n í" (sessí) jakožto zvláštních časově přesně ohraníčených 
ob dob í činnosti zákonodárného sboru, která jsou kratší než 
období volební. Tato obd0bí mohou býti buď právním řádem 
přímo stanovena (na př. "parlament zasedá každoročně v tom 
či onom měsíci"), nebo jest zůstaveno orgánům jiným, aby 
dobu zasedání parlamentu určily. 

V konstituční monarchii náleží právo s vol á vat i, o d ~ 
roč i t i či u z a vřít i, konečně i r o z p u s ti t i parlament, 
zásadně panovníkovi. Tim vykonává, pokud v něm spatřujeme 
representanta nejvyšší moci výkonné (a ne zároveň též spolu
činitele v oboru státních funkcí zákonodárných), důležitý, byť 
i jen nepřímý vliv na orgán zákonodárný: nepřísluší mu sice 
přímý vliv na o b s a h zákonodárné činnosti parlam,entu, bez 
jeho vůle nebo proti ní nemůže však parlament vůbec jednati. 

Ve státních soustavách demokratických hlásá se naproti 
tomu zásada ne pře trž i t o s t i zasedání zákonodárného sboru, 
čímž byl by způsob činnosti zákonodárného orgánu na roveň 
postaven činnosti orgánu výkonného, pokud tento funguje ne
přetržitě (jest v permanenci), ačkoliv očividně povaha obou 
činností nevyžaduje stejné nepřetržitosti. Proto jest v demo
kratických republikách zásadně nezávislosti zákonodárného 
sboru na jiných činitelích vyhověno jinak než skutečnou trvalou 
permanencí. Především zmíněným již způsobem, žel ústava sama 
stanoví, kdy parlament má se - automaticky - sejíti a opět . 
rozejíti (čímž arciť nezamezí se, že sejde se pak někdy zbytečně, 
nemaje právě nutných zákonodárných úkolů, nebo nesejde se, 
ačkoliv by okamžitá potřeba toho vyžadovala), nebo jest dáno 
na vůli zákonodárnému sboru samotnému, aby si dobu a délku 

4:* 
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svého zasedání sám od případu k případu určoval (sám se svo
lává a odročuje). Tato soustava hoví zásadě přesného oddělení 
moci zákonodárné od výkonné. Naproti tomu propůjčují par
lamentární republiky presidentu republiky právo, svolávati 
parlament, prohlásiti jeho zasedání za skončené, nebo dokonce 
jej r I) z p u s t i t i (a sice buď obě nebo jen jednu jeho komoru), 
čímž nastává nutnost nových. voleb. 

V ústavě mohou tyto různé způsoby, upravující zahájení 
a ukončeni činnosti parlamentu, všelijak býti kombinovány: 
presidentu múže na př. býti přitčeno formálně právo svolávati 
parlament, ale zároveň mu může býti uložena p o v in n o s t 
(s příslušnou sankcí), aby tak učinil v té či oné době; vedle 
toho může býti i parlamentu vyhraženo právo, aby za jistých 
okolností - žádá-li o to určitý počet jeho členů - byl svolán 
atd. Tímto způsobem vznikají "řádná" a "mimořádná" zasedání 
(sesse) parlamentní. 

Jiný druh závažného vsahu výkonné moci do zákono
dárné jest p r á v o i nic i a t i v y oné. V monarchiích přísluší 

obecně vládě právo, podávati ve sněmovně návrhy zákonů, po
dobně též v republikách parlamentárních, kdežto v republikách, 
zařízených podle zásady přesného oddělení obou mocí, nemá 
moc výkonná této iniciativy. 



československé prá vo státní. 
Vznik československého státu a právního fádu 1). 

Vznik nového, juristicky samostatného státu jest skuteč

ností sociální a. politickou, s hlediska normativního met a
TI o r mat i y:p. i, t. j. nedá se normativně vyložiti nebo ospra
vedlniti. Juristicky nelze tedy chápati stát vznikající, nýbrž 
toliko stát vzniknuvší. Odpadá tudíž na př. otázka, z kterého 
státu no V)' stát vznikl, t. j. z kterého převzal své území, své 
obyvatelstvo? své právni instituce atd. Není žádného norma
tivního vztahu mezi nim a starým státem. Nehledíc proto k vý
jimečným případóm, že by nový stát vznikl na území a mezi 
obyvatelstvem, kde dosud žádného státního zřízení nebylo, 
nniká nový stát vždy r e vol u c i. Není zde místa pro rozbor 
pojmu revoluce (krvavé nebo nekrvavé) s hlediska sociálního 
.a politického; pro · obor normativní znamená pouhý z á por 
(negaci), t. j. jím má býti řečeno, že mezi novým a starým 
státem a jich právními řády není žádného normativního vztahu. 

Pro normativní názor spadají pojmy "stát" a "právní 
řád" vjedno. Poznávati stát znamená zde poznávati jeho 
právní řád; kde není právního řádu, :p.ení též státu. Představa, 

že by vzniknuvší již stát tvořil či rodil svój právní řád, jest 
normativně nemožná. Stát a jeho právní řád musí zde býti pro 
juristu vždy souc,asně 9). Tím nevylučuje se nijak pozdější 

nor mot VOl' n á činnost státu, poněvadž i ji možno norma-

~) Srovn. k tomu W e y r: Das Verfassungsrecht ,der tschecho
tllovakischen Republik (Zeitschrift fur offentll. Recht, II., 1920), Týž: 
Der Tschechoslovakiscl)e Staat. Seine EllJtstehung und Verfassung (Jahr
buch des offentlichen Rechts der Gegenwart, sv. XL, 1922), Týž: De~ 
ezeelros1'OVakiske stat. Dens Tilblivehle og Forfatning (Pads Danske 
Magazín, říjen 1922). S pie gel: Die Entstehung des Tschechoslov8ki
schen Staates. 

2) Stejně Kel sen : Dersoziologische Ilnd der juristische Staats
begriff, Tubinky, 1922. Srovu. k tomu W e y r: "Bůh a &tát" ve Vědecké 
ročence právu. fakulty Masarykovy university, J. (1922). 



tivně chápati toliko na základě právního řádu, byť by sestával 
toliko z jediné, základní normy. Dlužno rozlišovati mezi norma
tivním ohniskem, které dodává veškerým ostatním normám a 
ustanovením (současným a pozdějším) právní relevanci a mezi 
o b s a h o v ě hotovým a během doby se měnícím právním řádem. 
Vznik onoho ohniska jest zároveň vznikem státu ve smyslu 
normativním. A zmíněný rozdíl připíná se též k rozdílu mezi 
právním řádem (ústavou) ve smyslu formálním a obsahovým, 
mezi t. zv. právní kontinuitou ve smyslu formálním a hmotným, 
o níž níže ještě bude řeč. 

Samostatný stát československý vznikl na území býva
lého mocnářství rakousko-uherského. Vznikl revolucí ze dne 
28. října 1918 i). Jí převzal "Národní výbor", jenž oyl před revo
lucí ústřední organísací všech českých politických stran v Rakou
sku, veškerou státní moc od dosavadních státních činitelů rakou
ských . a uherských 2). S tal o set a k p r v ním z á k on e m 

1) Na památku této radostné události byl den 28. října zákonem 
ze dne 14. října 1919, čís. 555 Sb. zák. a nař., prohlášen za stá t n í 
s vát e k. Tím zavedena instituce (státních svátkii) bývalému rakou
skému právnímu řádu neznámá. 

2) Sro vn. k tomu S pie gel: Die Entstehung des tschechoslovaki
schen Staates, 1921. R a uch ber g: Biirgerkunde der tschechoslovaki
schen Republik, 1922, str. 41. Epstein: Studienausgabe der Verfas
sungsgesetze der Tschechoslovakischen Republik, 1923, str. 9 až 94. 
W e y r : Der tschechoslov.akische Staat. Seine Ents.tehung und Verfaasung 
(Jahrbuch des offentl. Rechts der Gegenwart, XI. svazek). K uče r a: 
Nový stát s hlediska mezinárodního (se zvláštním zřetelem k českoslov. 

státu) v Oas opisu pro právní a .státní vědu, VII. roč., str. 201. S mnohýcll 
stran byla ve skutečnosti, že Národní výbor obeslán byl pouze č e s
kým i politickými stranami, spatřována vada jak juristická. tak politicko
mravní. (Srovn. k tomu návrh senátorii Ledebura-Spiegela a soudr. -
tisk: 26, senát, 1. vol. oM. -, aby se ,spojily obě komory Národního shro
máždění k ústavodárnému shromáždění a aby dosavadní ústavní zákony 
byly zatím sistovány.) V prvním směru dlužno podotknouti, že pro juri
stické (právní) posuzování vzniku nového státu a právního řádu chybí 
viibec měřítko (norma), leda bychom ji viděli v právním řádu revoluci 
zničeného státu. Podle toho jest arciť každá podobná revoluce velezradou. 
Ve směru druhém nutno pak uvážiti zvláštní n á rod n o st ně - p o li
t i c k Ý ráz československé revoluce z roku 1918. Neměla - na 
rozdíl od většiny dřívějších revoluci (na př. fnncouzElké roku 1789 nebo 
rakouské roku 1848) - v první řaM ráz d y n a s ti c k Ý a nesměřovala 
proti oS tát ní for mě (absolutismus a pod.), nýbrž obracela se proti 
vládnoucím národům v bývalém Rakousku, t. j. Němcům a Ma.ďariim. 
Zváti pak k uskutečnění zahájené revoluce, t. j. k v,ybudování ústavy. 
toho, proti koml} měřovala, jest nemO'lné, a stejně nemyslitelné bylo by 
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N á rod n í h o v Ý bor u z e dne 2 8. ří j n a 1 9 1 8, otištěným 
a vyhlášeným napotom pod čís. 11 ve Sbírce zákonů a nařízení 
státu československého 1). V J. článku tohoto zákona (pode
psaného členy Národního výboru Ant. Svehlou, Jiřím Stříbrným, 
drem A. Rašínem, drem Frant. Soukupem a drem V. Srobárem) 
stanoví se, že "státní formu československého státu určí 

Národní shromáždění ve srozumění s československou 

Národní radou v Paříži jako , orgán jednomyslné vůle 
národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost 
Národní výbor". Zákonem tímto zpřetrhává se zásadně jaké
koliv právní spojení (kontinuita) mezi dřívějším rakouským, 
pokud se týče uherským právním řádem a novým právním 
řádem československým. Proto jest s hlediska bývalých práv
ních řádů, t. j. rakouského a uherského, juristicky ni čím, 
holým revolučním faktem bez veškeré právní relevance, kdežto 
pro toho, kdo chce poznávati nový právní řád československý, 
stává se úst a vor o d n Ý m faktem, jenž sám nemaje sice žádné 
normativně dále vysvětlitelné právní relevance než oné, kterou 
hledisko poznávajícího prostě (a libovolně) přel d p: o k ~ á d á, 
dodává a bude dodávati všem právním normám českosloven
ským právní relevance. Jest o hni s ke m této relevance ve 
smyslu shora vytčeném a mohlo by jím přestati býti (s hlediska 
normativního) pouze novou revolucí. 

Ústavorodným zákonem ze dne 28. října 1918 bylo dále 
stanoveno, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a 
nařízení z ů stá v a j í pro z a tím v p I a t n o s t i a že všechny 
úřady státní, zemské, župní a obecní jsou podřízeny Národ
nímu výboru a pro zatím úřadují a jednají dle stávajících plat
ných zákonů a nařízení (čl. II. a lIL). 

Tím nastala t. zv. rec e pc e právního řádu rakouského 

přijetí takového po,zvání se strany pozvaného. Německé arg1]1Ilentace, 
brojící proti '~působu, jakým byla československá revoluce prO'Vedena, 
vycházejí patrně z chybného názol11, že revoluce ta byla. dne 28. října 1918 
Bejen z ,a háj e n a, nýbrž také u k o n č e n a. Kdy arciť sluší považovati 
tu či onu revoluci s politického hlediska za ukončenou, o tom mohou se 
rozoházeti názory značně. Rozhodným bude, jde-li o krvavé (násilné, 
romantické) revoluce či o revoluci moderní, nekrvavou. Srovn. k tomu 
můj shora citovaný článek v J.ahrbuch des orfentl. Rechts der Gegen
wart. -

1) Zákon tento otištěn jest pod čÍs. 1. v III. svazku m é "Sbírky 
zákonů československých" (vydává knihkupectví Barvič a Novotn" 
v Brně). 
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a uherského a právní řád československý byl touto recepcí 
nejen formálně nýbrž i o b s a h o v ě hotov. Zároveň zachována 
tím právní' kontinuita ve smyslu materielním 
mezi novým právním řádem a starými. 

Hledíc k politickým revolucím ' (převratům) dlužno roze
znávati po jem právní kontinuity ve smyslu for m á ln í m a 
ID a t e ri e I ním. Formální kontinuitou právní rozumíme vývoj 
právního . řádu cestou ústavně-právní. Z určitých základních 
ústavních norem vyvozují veškeré zákony svou právní platnost. 
Přicházejí nové a nové zákony a obsahově ruší staré; poněvadž 
však veškeré tyto zákony, jež po stránce obsahové mohou 
skýtati obraz nejpestřejšího kaleidoskopu - z absolutní monar'" 
<lhie může se na př. státi demokratická republika -, vznikly 
cestou úst a v ní (jak předpokládáme) a proto vyvozují svou 
platnost vesměs z též e základní normy (ústavy), zůstává 
for m ál n í právní kontinuita neporušena: máme před sebou 
formálně vždy te n týž ' právní řád, byť by se obsahově sebe 
více nebo snad úplně byl během doby pozměnil. Zmíněná 

základní norma, o níž jednáme a kterou povšechně lze na
zvati "ústavou", jeví se nám proto jako jakési oh n i s k o 
veškerého právního řádu (souhrn všech právních norem, při

náležejících témuž souboru normovému); v něm soustřeďuje se 
normativní relevance (platnost) všech jednotlivých zákonů. 

Takovým ohniskem byla na př. v bývalém Rakousku před 

válkou ústava prosincová z roku 1867. 
S hled ;iska státoprávního jest pojmov ě 

nutným zJlakem každé úspě ,šné politické revo
luce, že tuto právní kontin'uitu ve smyslu for · 
má I ním ruš í. Dosavadní ústavní ohnisko (ústava) mizí a na 
jeho místo nastupuje nový zdroj právní relevance jednotlivých 
právních norem, ~terý s dřívějším není a nemůže býti v žádné 
právní souvislosti. Neboť jinak nebylo by lze mluviti o revo· 
I ucL Proto nemá žádného smyslu příti se o ,;oprávněnost" 

těchto zdrojů právnickými argumenty nebo mluviti o právní 
relevanci jejich. Jsou prostě faktem (skutečností), který sice 

. dodává jiným normám právní relevanci, sám jí ale nemá. Kdo 
chce právnicky uvažovati, musí se prostě postaviti na to či 

ono stanovisko, t. j. přij:qlOuti buď ten či onen fakt (zdroj) za 
daný. 

Naproti tomu pojem právní kontinuity ve smyslu mat e
r i e I ním (o~sahovém) míří na o b s a h právních norem. Pře · 
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vezmerli jeden právní ·řád nebo jednotlivá právní norma svůj 
obsah od jiné normy, lze říci, že mezi oběma normami (či práv
ními řády), následují-li časově za sebou, jest právní kontinuita 
ve smyslu materielním: obě mají týž obsah, stanoví tytéž po· 
vinnosti a práva. Jest jasno, že právní ohnisko (ústava) může 
zt'lstati totéž a nemusí zde býti právní kontinuity ve smyslu 
materielním mezi jednotlivými zákony, časově po sobě vzniknuv
šími. Bez této změny ohniska (tedy bez revoluce ve smyslu. 
politickém) mohou se uvnitř právního řádu odehráti největší 

převraty obsahové: z monarchie může se státi republika, 
z právního řádu individualistického (ve smyslu hospodářském) 
může se státi právní řád komunistický atd. Neméně jasno jest 
však, že změna právního ohniska nemusí míti, a ve skutečnosti 
též obyčejně nemá nutně v zápětí porušení právní kontinuity 
ve smyslu niaterielním. Kdy tomu tak bude? Když nové právní 
ohnísko převezme (recipuje) šmahem obsah veškerých právních 
norem (jednotlivých zákonů), které patřily k dřívějšímu ohniskU: 
a od něho měly svou právní relevanci. Co se tím stalo? Stát , 
x převzal prá~í řád státu y, na jehož území vznikl. Normy 
státu x jsou obsahově tytéž normy, jež měl stát y, avšak 
for m á ln ě jsou to normy naprosto jiné, neboť tíhnou do 
jiného ohniska, do jiné ústavy. 

Použijeme-li nyní těchto obecných zásad se zřetelem na 
revoluční události roku 1918, vídíme, že starý p o I i ti c k Ý 
útvar, jemuž říkalo se "Rakousko", se rozpadl a s ním té~ 

p r á vn í útvar "rakouského (pokud se týče "uherského") 
právního řádu". Rozpadl se formálně či materiálně? Z toho, 
co bylo řečeno, plyne, že se for má I ně rozpadnouti m u sel. 
To znamená, že uhaslo ohnisko, z něhož veškeré rakouské 
zákony a ostatní normy (nařízení atd.) čerpaly svoji právní 
platnost (relevanci), t. j. prosincová ústava z roku 1867. 
Rakouský právní řád, založený na této ústavě, patří minulosti, 
historii. Na troskách zhaslého ohniska tohoto řádu vzniklo 
však nové, tak jako starý p o I i t i c k Ý útvar státu rakou
ského vystřídaly politické útvary nové. Vznikly nové státy a 
právní řády, z nichž jeden jest republika československá a 
právní řád její. V něm došlo k úst a vod á r n é m u či. 

úst a vor o d n é m u činu, jímž utvořeno bylo nové ohnisko 
(ústava) právního řádu československého. Nacházíme jej 
v citovaném zákonu Národního výboru ze dne 28. října 1918. 



Jen tento čin jest vpravdě ústavodárným v pravém slova 
smyslu I). 

Původci ústavo rodného činu rozhodují o tom, zda má 
býti právní kontinuita ve smyslu materielním zachována čili 

níc. Nebyla-li zachována, máme sice ohnisko právního řádu, ale 
nemáme (aspoň pro první dobu) obsahově žádného právního řádu. 
Poněvadž v tomto případě zanikl by starý právní řád, aniž by 
na jeho místo vstoupil jiný soubor norem právních, panovala 
by na území nového státu právní anarchie. Proto tvůrci nových . , 
ohnísk zpravidla zachovávají právní kontinuitu v materielním 
s11lyslu tím, že zároveň s utvořením nového ohniska prohlašují 
výslovně, že veškeré právní normy starého právního řádu 

zůstávají nadále v platnosti. Tak stalo se též při utvoření 

'ohníska nového právního řádu československého. . 
Pokud nebude právní kontinuita jeho přerušena novou 

revolucí, zůstane citovaný zákon jeho ohniskem a podepsaných 
na něm pět mužů dlužno pokládati za tvůrce ústavy česko

slovenské, t. j. činitele ústavodárné. 
S hlediska správné theorie právní lze sice zákonu tomuto 

leccos vytknouti. Na př., ž~ článek II. mluví o "prozatímní" 
platnosti zemských a říšských zákonů a nařízení, což jest 
zbytečné, jelikož platnost každé normy jest jen "prozatímní" 
(dočasná), pokud jest právní možnost změniti ji pozdější normou, 
dále že výslovně ponechává v platnosti veš ker é dosavadní 
zákony a nařízení, jelikož Národní výbor zajisté zrušil, nebo 
aspoň chtěl zrušiti, některé základní ústavní normy rakouské 
z roku 1867, pragmatickou sankci atd., dále, že mluví o tom, 
že dosavadní zákony "z ů stá v a jí... v platnosti", ačkoliv 
podle správného normativního pojetí r a k o u s k é zákony 
v čes~oslovenské republice a jejím právním řádě nikdy v plat
nosti n e byl y a nemohly v ní tudíž ani v platnosti z ů s t a ti, 
nýbrž ~yly v něm - právě onou recepční klausulí - v platnost 
uvedeny. 

Otázku právní kontinuity ve smyslu mate:rielním řeší 

článek II. a nadbytečně též článek III. výslovně kladllě. 

V tomto smyslu I možno také nový stát československý považo · 

1) Není tedy správné (s hlediska obecné theorie právní), když 
označuje se onen zákonodárný sbor za "ústavodárný", který se usnese 
na první ústavě nového státu. "Ústavodárný" může býti jen v onom 
materielním (obsahovém) smyslu: "nedává" ústavu (t. j. netvoří již 
ohnisko), nýbrž usnáší se na podrobných normách. 
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vati v z á s ad ě (ne tedy bez výjimek) za právního nástupce 
.či dědice zaniklého státu rakouského, pokud se týče uherského. 
To znamená, že uznal většinu právních závazků a poměri't, 

v nichž 'byl bý.valý stát rakouský a uherský, za právní závazky 
a poměry své. Uznání to stalo se dobrovolně a v zájmu právní 
a hospodářské jistoty obyvatelstva nového státu. 

Přes provedenou recepci rakouských a uherských norem 
byl právní řád československý na počátku ni e ze r o v i tý (ve 
smyslu materielním) 1),. poněvadž obsah mnohých těchto norem 
následkem změněných poměrů stal se nepraktickým (neprove
ditelným), nebyl však ihned nahrazen jiným. 

Prvním představitelem svrchovanosti státu českosloven~ 

~kého (ve smyslu politickém) byl N á rod n í v ýb o r, jenž měl 
veškeré státní funkce: zákonodárné a výkonné. V zníkl volbami 
výkonnými výbory jednotlivých p<;>litických stran, které měly 
zástupce v dřívějších zákonodárných sborech. Mandáty při

dělily se (zhruba) podle početní sily těchto stran. Jeho přímým 
nástupcem, právní kontinuitou s ním spjatým, stalo se podle 
zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 37 Sb. zák. a nař. státu 
československého o pro z a tím n í úst a v ě 2), "N árOdlŮ shro
máždění". O něm praví § 1 citovaného zákona: "Národní výbor 

.rozšiřuje se na 256 členů (počet ten byl později zvýšen) způ

sobem a podle klíče, jak vznikl Národní výbor. Tento sbor 
nazývá se NárQdp.í shromáždění." Jelikož ' původní Národní · 
výbor, jak bylo již řečeno, vzníkl volbami z výkonných výborů 
jednotlivých politických stran, bylo i první Národní shromáždění 
- jakožto pouhý rozšířený bývalý Národní výbor - zákono-

. dárným sborem ' vol e n Ý m, ne ovšem volbami pnmyml 
(z obyvatelstva), nýbrž nepřímými, t. j. prostřednictvím jednot
livých výkonných výborů politických stran, kteréžto svého 
času vznikly přímými volbami organisovaných příslušníků 

~ěchto stran 3). 

1) O formálních a materielních mezerách právního řádu viz m e 
Základy filosofie pravní, str. 91 a další. 

') Zákon tento otištěn jest s pozdějšími svými změnami v mé 
"Sbírce" pod č.ís. 3. O této prozatímní ústavě viz též m o u brožuru: 
"Ústava republiky československé", Brno, 1919, a Ho e t z e I: Výklad 
§ 19 zákona ze dne 13. J.astopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n. (Věstník mi-o 
nisterstva vnitra, I.) 

3) Vyskytly se domněnky, že toto Národní shromážděni (jemuž se 
též říkalo ,;revoluční", poněvadž bylo nastoleno revolucí - jako by 
nástupce jeho nebyl vznikl též z revoluce z roku 1918!) není proto 
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Tak jako původní Národní výbor SOUVISl s prvním 
Národním shromážděním, souvisí toto s pozdějším, jež vzniklo 

zákonodárným sborem plnoprávným a jiným zákonodárným sborům 

(na př. bývalé rakouské říšské radě) rovnocenným, poněvadž nepovstalo 
z přímých voleb lidových. Tento názor jest sice p o I i ti c k y po
chopitelný, jur i s t i c k y však neudržitelný, jelikož pllvodní Národní 
výbor, jenž vydal první základní zákon ze dne 28. října 1918, byl 
činitelem svrchovaným - pro toho, kdo uznává a chce poznávati česko
slovenský právní řád - a mohl tudíž zcela libovolně stanoviti způsob 
vzniku a složení pozdějšího "Národního shromáždění". 

Hon S, Parlament) 1., str. 24, domnívá se, že by z tohoto mého 
názoru, že Národní výbor mohl zcela I i b o vol n ě stanoviti zpllsob 
vzniku lb složení pozdějšího Národního shro~žd:ění, mohla plynouti "de
dukce, že ústava, daná Národním shiromážděním, takto vzniklým. a slo
ženým, jest ústavou oktrojovanou". K tomu dlužno podotknouti, že dle 
mé v textu podané theorie pojmu revoluce souvisí spolu co nejúže 
pojmy oktroje a revoluce. "Oktroy" jest každé protiprávné vsáhnutí do 
pl a t n é h o právního řádu. Jde-li o revoluční vznik nového právního 
řádu, je pak tento nový právní řád s hlediska dřívějšího (v naAem pří

padě: rakouského) nutně vzniklý "oktrojem". Srovn. o tom blíže můj 
.slánek: ,,Pojem oktrojované ústavy" v témž ročníku zminěného časo

pisu. -
K otázce doby . vzniku československého státu viz též Krč m á ř : 

Právní základ československé republiky ("PoUtika," str. 208 až 210), 
H I a v i č k a: K otázce dQby vzniku suverenity O. S. R. v jednotlivých 
dnešních jejich částech (Právník, 61. roč., str. 168 a 201), G r ego r : 
Oeskoslovenská republika pod'le mirových smluv (Všemd, ll., str. 136). 

H I a v i čk a n. u. m. cituje rozhodnutí nejv. soudu správního ze 
dne 24. března 1921, č. 3336--21, že "státní moc republiky Oeskoslovenské 
vznikla, pokud jde o bývalé království Oeské, markrabství Moravské 
a vévodství Slezské v jejich' historických hranicích, rozpadnutím bývalé 
monarchie Rakousko-ullerské, tedy f a k t i c k y již státním převratem 

ze dne 28. října 1918, pokud však jde o Slovensko, území -do té doby 
citzímu Iltáltu náleživ8í, teprve postupem faktické okupace jednotlivých 
žup. Okupaci té které župy sluší bráti za provedenou, kdIyž ústřední 

spdva byla v župě zřízena, t. j. když župan nastoupil svdj úřad," a 
brojí právem proti tomuto názoru, podle kterého nevznikla státní moc 
republiky Oeskoslovenské ve všeclJ! jejich dnešních částech najednou. Mám 
za to, že celá otá7..ka. po době, kc:1y "vznikla" suverenita (jakožto jak;í,si 
reální moc) .na tom či onom úze m í státním, je zás:w.ně chybně polo
žena, ll> odhaluje tím zcela neďostatečné methodologické základy panu
jící právní vědy. Poněvadž Hlavička naprosto ignoruje výzkumy novější 
theorie právní, pokud jde o pojem suverenity, nebo jich snad vllbec ne
zná, mii.Ze se domnívati, že ze skutečnosti, že první zákon Národního 
výboru ze dne 28. října 1918, č. 11, byl vodepsán i Slovákem drem Sro
Mrem (!), dá se pro správné 7.odpovědění otázky něco ~ěžiti. Vpravdě 
jde we vlastně o ryze positivnč - právní otázku, kdy počaly 
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přímými volbami z lidu, neboť § 4 prozatímní ústavy stanoví 
mu dobu trvání až do okamžiku, "kdy dle ústavy konečné 
sejde se a ustaví sněmovna vyšlá z voleb" (rozuměj: přímých) 
a stejně stanov;í článek IV. zákona ze dne 29. února 1920, 
čís. 121 Sb. zák. a nař., jímž uvozuje se ústavní listina česko
slovenské republiky, že "dosavadní Národní shromáždění 

zůstane v platnosti potud, pokud se neustaví sněmovna 

poslanecká a senát". 
K jednotlivým ustanovením nyní již neplatné prozatímní 

ústavy se ještě vrátíme. 

Území státu československého. 
Území československého státu určeno jest mezinárodními 

normami, které arciť svou právní relevanci odvozují od vnítro
státního právního řádu, byvše jím recipovány t. zv. ratifikač

ními zákony 1). 
V "úvodě" (francouzsky: "preambule") k s m I o u v ě 

~ pIa t i t i z á k ony čes k o s loven s k é n a tom k t e r é múz e m í. 
To jest arciť věc, kterou lze vyřešiti toliko positivní normou právní a 
nikoliv přirozeně-právnímí a anthropomorfistickými úvahami o vzniku 
suverenity, a proto dlužno zcela přísvědčiti mínění Hlavičkově, že sporná 
otázka. mohla by býti jedině rozřešena zákonem (str. 206; ohledně Pod
karpatské Rusi viz .téhož autora článek: "Podkarpatská Rus, den při

pojení k Č. S. R. a význačnější otázky s tím souvisící [Všehrd, JIl., 
str. 88]). Pokud takového zákona není, nelze se diviti nejv. správnímu 
soudu, že ve své nouzi sahá k oněm metajurístickým úvahám, jako jest 
na př. poukaz na dobu, kdy v té oné župě nastoupil župan svůj úřad, 

jiriž ovšem nic dokázati nelze. 
. Se 'Zeměpisného hledi'.lka pojednává o themaw K o I á č e k: Veli-

kost a poloha čs. Tepubliky (Politika, str. 213). 
1) O poměru právního řádu vnitrostátního k mezinárodnímu viz 

mé "Základy filosofie právní" (str. 115) a spis "Soudobý zápas o nové 
mezinárodní právo", 1919. - Bylo by nesprávno a. methodicky nijak 
nedalo by se doporučiti, kdybychom ohnisko československého státu 
("iz předcházející kapitolu) kladli do nějakých mezinárodních úmlm-, 
časově předcházejících zmíněnému prvnímu zákonu Národního výboru 
ze dne 28. října 1918. Zde více ntlž jinde vysvítá jasně rozdíl mezi 
nazíráním j u ri s t i c kým (normativním) a p o I i t i c kým. Že p o I i
ti c k Ý útvar samostatného československého státu vznikl přímo jako 
následek mezinárodních zápletek (světové války) a napotom úmluv, jest 
věcí samozřejmou. Dlužno však, jak z předcházejících vývodt1 vyplývá, 
jasně rozlišovati mezi státem jakožto p o I i ti c kým a j II r i s tj c k Ý III 
útvarem. Viz též S i mák: Českoolwenské SltMmí území. Studie 
z .oboru pa:áva sta.tnmo amecinároďního, 1924. 
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mez i Čel n Ý mim o c n o s trn i s poj e n Ý m i a při d r u ž e
n ými a Čes k o s love II s k e m podepsané 'v Saint-Gemiain
en-Laye dne 10. září 1919 1) (uveřejněné ve Sbírce zák. a nař. 

z roku 1921 pod č. 508) praví se, že tyto mocnosti s jedné 
strany a Československo se strany druhé "hledíce k tomu, že 
spojení, které druhdy trvalo mezi bývalým krá lov s tví m 
čes kým, m a r k r a b s tví m mor a v s kým a v é vod s tví ID 

S I e z s kým s jedné strany a s ostatními územími: bývalého 
mocnářství rakousko-uherského se strany druhé navždy a zcela 
přestalo a ..... hledíce k tomu, že republika československá 
vykonává skutečně svrchovanou státní moc na úze m i c h 
vý š e jme n o van Ý ch. .. potvrzují své uznáni státu Česko
slovenského v hra nic í c h u r č e n Ý c h č i ve hra nic í c h, 
jež je·st určiti ve shodě s dnešní mírovousmlou
vou s R a k o u s k e m, za člena rodiny N árodil., svrchovaného 
a samostatného ... " 

Z toho plyne, že mírové porady pokládaly jmenované 
území tří bývalých korunních zemí rakouských za základ území 
nového státu československého a že přijaly, pokud jde o určení 
jeho hranic, v podstatě z á s a duh i s t o r i c k o U 2). 

1. Hranice republiky Československé s Německem. Čára 
hraniční zakládá se na mír o v é s m I o u v ě V e r S a i II e s k é 
ze dne 28. června 1919, čl. 27, odst. 6 a čl. 82 a 83. Prvé dva 
články stanoví za hranici mezi Německem a státem českoslo
slovenským starou hranici mezi Rakousko-Uherskem a · říší 
Německou, jak byla dne 3. srpna 1914. Ve čl. 27, odst. 6 mluví 
se však jen o staré hranici mezi trojmezím N'ěmecka, Horních 
Rakous a Čech a severním vrcholkem výběžku osohlaŽského; 
patrně proto, že tu začínalo ' pIe b i s cit n i úze m í hor n o
sl e z s k é, které je popsáno dále v čl. 88. Čl. 82 mluví o staré 
hranici Rakousko-Uherska a Německa povšechně, aniž určuje 

povšechné body této hraniční čáry. V čl. 83 však vzdává se 

1) Zde činí se rozdíl mezi "čelnými mocnostmi spojenými a při
druženými" (Spojené státy americké, říše britská, Francie, ltalie a 
Japonsko) a mocnostmi ostatními, čímž se dává právní sankce rozdílu, 
(jenž dosud trval jen fakticky, nebyl však právně uznán) mezi velmocemi 
II mocnostmi druhého řádu. (Viz důvodovou zprávu k vládní předloze 
o ratifikaci mírových smluv, Příloha 4, k tisku 1630). 

2) O poměru této zásady k zásadě seb eur č e n í n á rod II jakož 
i o ideové podstatě obou těchto zásad srovn. můj spis: "Soudobý zápas 
o nové mezinárodní právo." 
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Německo ve prospěch československého státu všech prá.v a 
právních nároků na část území slezského, která nazývá se 
nyní ff I učí n s k e m; mimo to prohlašuje, že zříká se všech 
práva právních nároků na určitou, tam popsanou část kraje 
h I u b č i c k é h o pro případ, kdyby konečné rozhodnutí o 
hranicích německo-polských mělo za následek, že by Hlubčicko 
ztratilo zeměpisnou souvislost s Německem. Tento případ však 
nenastal, ježto konečným rozhodnutím o Horním Slezsku ve
dena byla hranice německo-polská tak, že Hlubčicko nebylo 
zeměpisně odloučeno od Německa. -

Delimítační komise 1) již roku 1920 pojala do území Hlu
čínska též tři obce Hať, Ovsiště a Pišť, které však prostřed
nictvím vlády německé podaly proti tomu protest v Paříži. 
O věci bylo rozhodnuto teprve rozhodnutím konference velvy
slanců z roku 1923. Československu přidělena Hať a Pišť, 
Německu Ovsiště; Německo obdrželo též zpět kolonii Rakovec 
(část obce Šuleřovic) . 

Versailleská smlouva byla publikována ve Sbírce zákoná 
a nařízení z roku 1921 podl Č. 217. Hlučínsko samo bylo inkor
porováno již zákonem ze dne 30. ledna 1920, Č. 76 Sb. Z. a n. 
S Německem byla uzavřena též úmluva o přenesení soudnictví 
ha Hlučínsku, uveřejněná ve Sb. z. a n. z roKu 1921, pod Č. 253. 

Dne 10. srpna 1920 byla uzavřena v S e v r e s "Smlouva 
podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými a Pol· 
skem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Českoslo
venskem o jistých hranicích těchto států". Tuto smlouvu, krátce 
nazývanou "hraniční", nutno rozeznávati od smlouvy sevreské 
z téhož dne "mezi italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvat
sko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných 
vztahů", jakož i od mír o v é smlouvy v Sevres uzavřené 

s Tur e c k e m. ' 
Hraniční smlouva sevreská stanoví hranice nástupnických 

státá,_ kromě nepřátelských států, t. j. Rakouska a Maďarska. 

t) Na tyto "delimitační komise", jejichž složení bylo určeno buď 
mírovou smlouvou ,samou nebo zvláštními smlouvami, přeneseny funkce 
nejen určiti části hrapic, definované v mírové smlouvě výl'azem "čára, 

jež bude určena. na místě samém", ale i revidovati k žádosti některého 
zúčastněného s14tu bývalé a dmi n i str a t i v n í hranice, t. j. vyjma. 
hranice mezinárodní, jak platily v roce 1914, u nichž se omewval ú ko I 
k o m i sen a pře z k o u m á n í hra nič II í c h kotů a. mezníků (čl. 29. 
smlouvy s Rakouskem). 
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Cituje příslušné články mírových smluv versailleské, saint-ger
mainské i trianonské, avšak s modifikacemi způsobenými 

pozdějšími rozhodnutími konfetence' velvyslanců. V jistýoh 
úsecích však stanoví hraniční čáru, která není zmíněna v žádné 
jiné smlouvě (na př. hranice Československa s Rumunskem a 
s Vých. Haličí). 

Smlouvy sevreské ze dne . 10. srpna 1920 nebyly 
pllblikovány ve Sb. z. a n., ačkoliv ve sněmovních tiscích 
(Poslanecká sněmovna N. 8. ll. Č. 1920, 1. volební období, 2; 
zasedání, tisk 531) je publikován vládní návrh, kterým se před
kládají obě smlouvy Národnímu shromáždění spolu s mírovou 
smlouvou trianonskou a neuillyskou. 

Pokud se týče hranice československo-německé, jest ve 
smlouvě sevreské pouze poukaz na čl. 27, odst. 6 a 83 smlouvy 
versailleské. 

2. Hranice československo-rakouská zakládá se na mírové 
smlouvě, uzavřené v Saint-Germain-en-La,y dne 10. září 

1919. Hranice popsány jsou v čl. 27, odst. 6 této mírové smlouvy. 
Jsou to však jen hranice Československa s Horními a. Dolními 
Rakousy 1). Ostatní hranice československého státu na území 
bývalého Rakousko-Uherska tu popsány nejsou; Rakousko se 
však vzdává ve prospěch československého státu všech práv 
a právních nároků na území bývalé monarchie rakousko-uher
ské, ležící mimo hranice nynějšího Rakouska a uznané v mírové 
smlouvě saint-germainské za součást československého státu. 

Mírová smlouva saint-germainská byla publikována ve 
Sb. z. a n. z roku 1921, pod č,507. Vítorazsko a Val
ě i c k o bylo inkorpol'ováno opatřenim Stálého výboru N. S. ze 
dne 23. července 1920, č. 450 Sb. z. a n. 2). Dne 10 března 1921 
byla uzavřena úmluva s Hakouskem o vedení hranice a někte
rých souvisících otázkách; úmluva byla publikována ve Sb. 
z. :Jo n. z roku 1922 pod č. 288. 

Smlouva sevreská, pokud se týče hranice československo-

1) Tyt{) hranice shodují se v celku s bývalými zemsk)'mi hranicemi 
mezi čechami a Moravou na jedné a Horními a Dolními R:.tkousy na 
straně druhé. Odchylky (ve prospěch Československa) jsou jen v těchto 
bodech: Rakousko postoupilo Československu krajinu v okolí Poštorné 
ll- VaJčie a část území bývalého VitorazBka, vyměřenou tak. aby Česko
slovensku připadlo nádraží v Cmuntu a tamní křižovatka železnic, kdežto 

. Cmunt sám zůstal při Rakousku. 
2) Viz mé Československé právo správní, část obecná, str. 10. 



rakouské, pouze poukazuje na čl. 27, odst. 6 mírové smlouvy 
siUnt-gennainské. 

3. Hranice českosiovensko-polská zakládá se · především 
na hraniční smlouvě s e v r e s k é z 10. srpna 1920. Tato 
smlouva ve čl. 2, kde se určují hranice státu československého, 
stanoví hranici takto v odst. 6: "S P o I s k e m: hranice po
psána v čl. 1 této smlouvy a čl. 83 mírové smlouvy uzavřené 
.8 Německem dne 28. června 1919." 

V čl. 1, kde určují se hranice Polska, rozeznávají se 
tyto úseky: 

a) od Bohumína k Prsné - hranicí je tu' stará hraIŮční 
čára mezi Rakouskem a Německem; 

b) nová hranice na Těšínsku - cituje se rozhodnutí 
konference velvyslanců ze dne 28. července 1920; 

c) od konce nové hranice těšínské až k boduvzdálénému 
asi jeden a půl kilometru na východ od koty 1725 (Babia 
Gora) vede hraniční čára po staré hranici mezi bývalým Ra
kouskem a Uhrami; 

d) odtud až k bodu vzdálenému asi 1 kilometr na sever 
od koty 1230 (Magura): rozhodnutí konference velvyslanců 
z 28. července 1920; 

e) odtud až k bodu na řece Bialce asi 500 metrů od 
haličské obce Brzegi: stará hranice haličsko-uherská; 

1) odtud -východo-severo-východně až ke kotě 487: roz
hodnutí konference velvyslanců z 28. července 1920; 

g) odtud až k bodu asi 2 kilometry na jih od koty 1335 
(Halicz) (t. j. až k hranicím Východní Haliče): stará hranice 
haličsko-uherská. 

Vidno tedy, že na Těš í n s k u, O r a v ě a S piš i (bod 
b; d, 1) je hraniční čára založena na rozhodnutí konference 
velvyslanců z 28. července 1920, znovu citovaném ve smlouvě 
sevreské, v ostatních úsecích (a, c, e, g) na smlouvě sevreské. 

Na Oravsku nastala další změna úmluvou s Polskem 
(datum neznámo, poněvadž nebyla publikována), podle níž 
;vráceny hyly Oeskoslovensku dvě obce, Hladovka a Suchá 
Hora a výměnou za to byla Polsku postoupena ona část ka.tastru 
obce Dolní Lipnice, která původně nám zůstala. Ve skutečnosti 
však Hladovka ani Suchá Hora není dosud v našem držení, 
poněvadž provedení smlouvy je prý vázáno na rozřešení otázky 
spišské (J a vor i n a). 

, Na Spiši vznikl spor mezi Polskem a Oeskoslovenskem o 
Dr. We y r, Soultava če.kolloven.kého pr:i"" otálniho. 5 
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obec Javorinu, k~rá byla přiznána ČeskosloveIlBku usnesením 
Rady Společnosti Národů, založeném na nálezu Mezinárodního 
soudu haagského ze dne 6. prosince 1923 1

). 

4. Hranice s Východní Haličí. SěvreskáJ smlouva určuje 

v čl. 2, odst. 5, že hranice mezi Československem a Východní 
Haličí běží po staré hranici haličsko-uherské, od trojmezí 
Československa, Východní Haliče a Rumunska (bod 1655 
v Karpatech) až k bodu výše zminěnému sub 3 g), vzdálenému 
asi 2 km na jih od koty 1335 (Halicz). 

5. Hranice s Rumunskem. Určena je v čl. 2, odst. 4 
smlouvy sevreské. 

Změna nastala tu smlouvou Československa s královstvím 
Rumunským ze dne 4. května 1921, jež sjednává výměnu 
některých obcí. 

Tato smlouva nebyla dosud publikována a není známo, 
zda je již zcela hotova; výměna obcí byla však provedena 
již v polovině roku 1921. 

6. Hranice s Maďarskem. Hranice určena je v mírové 
smlouvě t r i a n o n s k é ze dne 4. června 1920, a to v čl. 27, 
odst. 4. Smlouva trianonská publikována byla ve Sb. z. a n. 
z roku 1922 pod- č. 102. 

Ve smlouvě sevreské článek 2, odst. 3 pouze krátce 
odkazuje na cit. čl. 27, odst. 4 smlouvy triaJloIlBké. 

Při podrobné delimitaci hraníce nastaly některé změny, 
celkem však nevelké. -

Území československého státu prohlašuje § 3 ústavní 
listiny za jednotný a nedílný celek, jehož hranice mohou býti 
měněny jen ústavním zákonem. Přes tuto "jednotnost" roze
znává však druhý odstavec citovaného paragrafu z v I á š t n: í 
nedílnou součást tohoto celku, kterou jest "na základě dobro
volného připojení podle smlouvy mezi hlavními a přidruženými 
mocnostmi a Československou republikou v Saint-Germain-en
Laye ze dne 10. září 1919 2

) S a m o spr á vn é úze mí P o d-

1) Viz k tomu vývody Krč m á ř o v Y v "Zahraniční politice" 
(1924) ;a S IP i e g e i () IV Y v "Zeit8lChrift m[' off. Rooht", IV. svazek. 

2) Srovn. čL 10: "Ceskoslovensko se zavazuje, že zřídí území 
Rusínů jihokarpatských ve hranicích určených čelnými mocnostmi spo
jenými a přidruženými jako samosprávnou jednotku v rámci státu česko· 
slovenského, vybavenou samosprávou nejširší, slučitelnou s jednotností 
státu československého." K tomu Ho e t zel: Ústavní listina česko
slovenské republiky (Sborník věd právních a státních, XX., str. 4). 
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karpatské Rusi, které bude vypraveno neJSITSl autonomií, 
slučitelnou s jednotností republiky československé." Hranice 
Podkarpatské , Rusi proti ostatnímu území československého 

státu určí zákon Národního shromáždění, tvořící součást ústavní 
listiny (odst. 9, § 3 úst. listiny). ' 

O ddsledcích těchto ustanovení o zvláštním územi Pod
karpatské Rusi pro formu československého státu bude jed
náno v kapitole následující. 

Nelze t.vrditi, že úze,mí republiky jest "nedílným" celkem 
v tom smyslu, že by nemohla býti část od něho oddělena a 
postoupena jinému státu, poněvadž ústavní listina sama (§ 64, 
Č. 1) určuje zpdsob, jakým se tak státi mdže (viz str. 243 1

). 

Povinnosti vlastníkd pří stanovení státních hranic určuje 
zákon ze dne 30. června 1921, Č. 245 Sb. z. a n. o stát n í c h 
hra nic í c h (tisk 544, senát, 1. vol. období) 2). 

Povšechný ráz a vnější úprava právního i'ádu 
ěeskoslovenského. 

Pojem "právníhó řádu", "ústavy" a "ústavních" 
a "obyčejných" zákonů. 

Není a nemdže býti úkolem praktického zákonodárce, aby 
stanovil pro vědecké poznávání závazným zpdsobem základní 

1) Výslovné prohlašováni státníb{) území za "n e d il n é" mělo 
osta,tně praktický význam jen v dobách patrimoniálního státu (mon
.archie), kde panovnici považovali ' státní území za svůj soukromý majetek, 
který často mezi své potomky rozdělovali. (Viz H e n r i ch: Theorie des 
Staa,tsgebietes, str. 129.) V moderní republice je podobné nebezpečí vy
loučeno. 

2) S pra~tického hledis~ zajisté by se doporučovalo, aby vydán 
byl zvláAtní z á k o n o stá t ním úze mí, jehož doposud nemáme. 
Vnitrostátní zákony nezabývají se vůbec touto otázkou, nýbrž jedině 

mezinárodni smlouvy, které, byvše recipovány schválením Národního 
shromáždění, tvoř.! arciť materielně součást vnitrostátního právního řádu. 
Přes to doporučovala by se přehledná a jednotná kodif~e našeho před
mětu, ne ovšem v tom MDYslu, že by území v navrhovaném zákoně vy
značené snad teprve tím s vnitrostátního hlediska součástí našeho státu 
se st a.l o. 

V republice rakouské vydán byl hned po převratu zvláštní zákon 
o ,,rozsahu, hranicích a vzta,zích státního úzeIDÍ Německorakouska." ze 
dne 22. listopadu 1918, č. 40 sb. zák., a nyní obsažena jsou příslušná. uata
novení v čl. 2. a 3. spolkové ústavy ze dne 1. října 1920, č. 1 spolk. zák. 

5* 
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pojmy jakožto nezbytné pomůcky normativllího poznavam 
sVých výtvorů (norem). Úkol ten připadá theorii (vědě). Kde 
však zákonodárce přece podobných výrazů, zastupujících ony 
pojmy, užívá, nebo je snad dokonce přímo definuje, jest věcí 
theorie, aby si tyto pojmy kriticky uvědomila a vyvodila z nich 
případné normativní důsledky. Není sporu, že takovýto výraz, 
pokud se týče jeho definice, obsažená výslovně v normách, 
normativní důsledky - t. j. význam pro poznání povínností a 
práv - míti mohou. Nicméně mohou býti theoreticky nesprávné. 

Právní normy československé neobsahují žádné definice 
"právního řádu československého" . Je tudíž dvojnásob nutno, 
abychom vytkli, jak tomuto pojmu rozuměti chceme. ' 

O pojmu "právního řádu" bylo povšechně jednáno již 
~hora na str. 34. Ve smyslu těchto dřívějších vývodů chceme 
i zde užívati pojmu "právního řádu československého" jakožto 
souhrnu všech právních norem českosloven

s k Ý c h ,s P ů vod n í rel e van cíp r á v n í. Nespadají do něho 
tudíž ani t. zv. vládní nařízení (byť jsou stejně jako zákony 
llveřejňovány v téže sbírce právních norem), ani jiné právní 
normy s toliko odvozenou právní relevancí, jako statuty, jed
nací řády, rozsudky a rozhodnutí úřadů atd. Právní normo II 
s původní relevancí právní jest nám proto toliko ona, na které 
usnesl se zákonodárný orgán a která výslovně jako "zákon" 
jest označena. Rozumí se, že ne každé usnesení z~konodárného 
orgánu, i když jest výslovně označeno jako "zákon", musí 
býti "normou" a nemůže pak též býti "právní normou" (to 
tehdy, neobsahuje-li vůbec stanovení povínností a práv 1). 

Zákonodárná a politická praxe rozeznává v souboru 
právních norem, jejž jsme právě pojmově vymezili, zvláštní 
skupinu norem či ustanovení, jež nazývá "ústavou", pokud se 
týče "ú s t a v ním i" zákony 2). O tom, čím se vlastně mí 

Viz k tomu Me)' kl: Die Verfassung' der Republik DeutschOsterreich. 
Ein kritisch-systema>tischer GrundrlL\, 1919, str. 18, a Kel s en: Oster
reichisches Staatsrecht. Ein Grundril3. Entwicklungsgeschichtlich darge
steUt" 1923, str. 166. 

1) S tím souvisí běžná nauka o zákonech ve f'myslu mat e r i e J. ' 
nim a formálním. Viz o ní Pražák, n. u. m., lIL, str. 219. Ve 
smyslu této nauky je na př. formálním zákonem (a to ústavním) smlouva, 
schválená Národním shromáŽděním po rozumu poslední věty 1. odst. 
§ 64 ústavní listiny. 

2) Srovn. k tomu K 1 a, P k a: úl~ol ústavních listin (Parlament, 1." 
str. 429). 
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"ústava" od ost.:'\tního právního řádu a "ústavní" zákon od 
obecného (obyčejného), nepanuje však jistota. 

Možno rozeznávati "ústavu" (ústavní zákon) ve smyslu 
hmotném (obsahovém) a formálním. V onom jeví se pak 
"ústavou" souhrn norem (právních ustanovení), které u s ta 
v ují - organisují - stát. Výměr ten jest velice pružný, takže 
v mnohých případech může nastati spor o tom, je-li nějaká 
norma ústavní nebo ne. Pojem úst.avy v tomt.o smyslu souvisí 
úzce s p o I i ti c kým i naukami o moci ústavodárné (pouvoir 
constituant; viz str. 31), spole\:enské smlouvě (R o u s s e a li ů v 
contrat social) a t. zv. nezadatelných právech lidu a oMam"l 
státních. S nor mat i v ní h o hlediska možno pak nazývati 
"ú.stavou" onu první ústavorodnou normu, která jakožto 
oh n i s k o právní relevance dodává tuto všem ostatním práv
ním normám (viz str. 55). V tomto případě byla by jen tato 
norma normou p r v o t ní, všecky ostatní pak d r u hot n Ý m i 
(i obyčejné zákony v to počítaje) a dospěli bychom tím k pojmu 
právního řádu ještě užšímu než shora (str. 68) jest uvedeno. 

Ústavou (ústavní normou) vel smyslu f o I' má I ním možno 
pak nazvati onu normu, pokud se týče onen soubor norem, 
které buď v Ý s lov n ě jako takové jsou označeny, nebo k Jichž 
změně, ačkoliv výslovně tak označeny nejsou, jest podle usta
novení právního řádu třeba zvláštních náležitostí, jichž poli
tickým účelem jest z těž o vat i takovou změnu (vyššího quora, 
jednohlasného usnesení zákonodárného sboru, nebo aspoň t. zv. 
kvalifikované většiny atd.). Jsou-li v prvním případě všecka 
podobná ustanovení shrnuta v jeden soustavný, od ostatního 
právního řádu z ev n ě oddělený celek (zákon), mluví se 
o úst a v ním neboli z á k I a dní m z á k o n ě (lax fundamen-
talis), nebo o ústavní listině (chartě). , 

V praktickém zákonodárství stýkají se zpravidla právě 
zmíněná různá pojetí "ústavy" tím, že právní řád vyžaduje 
ke změně oněch norem, které upravují základy organisace státu, 
zvýšených náležitostí (u srovnání k náležitostem vyžadovaným 
ke změně obyčejných norem), o nichž shora byla řeč. Není-U' 
pak stanoveno, že každý zákon, upravující, pokud se týče 

měnící základy organisace státu, musí býti výslovně označen 
jako ústavní či základní, pak arciť musí zákonodárný sbor, 
usnášející se na nové normě, v každém konkretním případě 

. zvlášť zkoumati~ jde-li o látku, která svým obsahem patří k oněm 
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zákl:;tdům organisace státu, nechce-li při svém hlasování poru
šiti pravidla právního řádu. 

Jen tehdy, požívají-li ústavní normy této zvýšené záruky 
trvanlivosti, má odlišení "ústavy" od ostatního . obsahu právního 
řádu praktický význam 1); jinak jde o pouhou systematiku 
jednotlivých částí právního řádu podle jejich obsahu (podobně 
jako lišíme zákony živnostenské, patentní, honební atd. od 
jiných). 

Z dosavadních vývodů vyplývá, že sice každý stát musí 
míti ústavu ve smyslu hmotném (obsahovém), nikoliv však ve 
smyslu formálním. Jsou dále případy, kde není celé ústavní 
právo (v hmotném smyslu) obsaženo v ústavč ve smyslu for
málním, nebo může býti v ní obsaženo více než pouhé ústavní 
normy ve smyslu hmotném. Jsou právní řády (státy) bez for
mální "ústavní listiny" (charty), kde jednotlivé ústavní normy 
obsažený jsou v několika samostatných zákonech (sc. "státních 
základních", jak bylo na př. ve starém Rakousku). Je zde 
zkrátka možná celá řada variant. 

Větší trvanlivost ústavních zákonů (u srovnání s obyčej
nými), zaručená předpisem většího quora a kvalifikované Včt
šiny při jejich změně, není sama o sobě s to roztříditi jednot
livé součástky právního řádu (zákony) ve dvě normativně vý
znamné skupiny: ústavu a ostatni právní řád. Toho docílí se 
teprve ustanovením, jež pro půjčuje ústavnímu zákonu větší 

normativní hod not u tím, že stanoví pravidlo, že ústavní 
zákon nemůže býti měněn zákonem prostým, jinými slovy: že 
pravidlo lex posterior derogat priori ne pIa t í ohledně poměru 

pozdějšího zákona obyčejného k dřívějšímu ústavnímu. Má-li 
míti podobné ustanovení praktický význam, je třeba, aby právní 
řád měl ústavu či ústavní zákony ve smyslu formálním. Za 
tohoto předpokladu je dále třeba, aby právní řád poskytoval . 
možnost přezkoumání nových obyčejných zákonů co do jich 
obsahu, t. j. neupravují-li něco, co jest již upraveno zákonem 
ústavním. To souvisí opět se základní zásadou, že nikdo -
tedy ani soudy - není oprávněn zkoumati platnost řádně 

vyhlášeného zákona. O tom viz níže na str. 82. 
Vedle rozdílu mezi ústavním a obyčejným zákonem mohou 

uvnitř téhož právního řádu vzniknouti ještě dvě nebo více 
jiných skupin rozdílných zákonů, je-li k zákonodárné činnosti 

1) V tomto případě mluví se v theorii o t. 7V. t u li Ý ch (rigid, 
starr) ústavách, v druhém o ústavách p.r u ž n Ý c h (flexible, biegsam). 
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povoláno několik. zákonodárných, na sobě nezávislých sborů. 

V takovém případě je třebl1.- upraviti jich kompetenci. To může 
se státi vymezením buď místním nebo obsahovým; v prvním 
případě platí zákon, usnesený jedním zákonodárným sborem, 
jen pro určitou oblast území státního, v druhém jest mu při

kázána příslušnost toliko pro obor určité zákonodárné látky 
(na př. právo občanské, směnečné atd.). Rozumí se, že obě tato 
hlediska mohou při úpravě příslušnosti různě býti kombinována. 
Má-li v š a k být i z ach o v á n a nor mat i vn í jed n o t
nost právního řádu (a tím též státu), je nezbytn~ 
tře b a, aby jeden ze zákonodárných sborů měl t. zv. k o m p e
ten ční k o m pe ten c i (kompetenční výsost), t. j. právním 
řádem mu propůjčenou schopnost, upraviti sobě a druhému 
(nebo dalším) zákonodárným sborům příslušnost. Pravidlo lex 
posterior derogat priori nemůže platiti pro vzájemný poměr 
norem, pocházejících od různých zákonodárných sborů, nýbd 
zásada, která jest v jistém směru pravým opakem tohoto 
pravidla: že v případě obsahového rozporu (může-li arciť 

následkem úpravy příslušnosti k němu dojíti) mezi oběma sku
pinami norem, přisuzuje právní řád jedné z nich vy š š í ho d
not u, takže platí vždy její obsah 1). 

Rozličná povaha právního řádu, jak o ní právě bylo po
jednáno, jest jediným možným východiskem, z něhož možno 
normativně (a contr. politicky) tříditi státy jed n o tn é a 
sdružené (složené). Viz o tom vývody na str. 26. 

Právní řád československý. 

A. "Ústavní listina." Republika československá patří mezi 
státy, které mají ústavu ve smyslu for m ál ním (viz str. 69). 
Z á k on e m ze dne 29. ú nor a 1920, čís. 121 Sb. zák. a nař., 
uveřejněném dne 6. března 1920, "uvedena" byla ústavní listina 
Československé republiky. "Uvozovací" zákon čítá 10, nffi
skými číslicemi vyznačených článků, ústavní listina má 
134 paragrafy, rozvržené na 6 hlav. 

1) Zásada tato vyjádřena jest na př. známou řeholí: "Říšské právo 
předchází zemskému" (Reichsrecht bricht Landrecht). Moment č a s o v Ý 
nepadá zde ,na váhu, jako tomu jest při zásadě lex posterior derogat 
priori, nýbrž naopak: p o zdě j š í zákon jedné skupiny norem (méně 
hodnotných) není platným, odporuje-li obsahově d ř i věj š í m u zákonu 
druhé (více hodnotné) skupiny. 
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"Ústavní listina" není výslovně označena jako z á k on: 
ačkoliv jím, a to ústavním, jest. Označení souboru právních 
norem v ní obsažených jako ,,1 i s ti n y" (charty) nemá norma
tivního významu. 

Ačkoliv jest "ústavní listina" podle, íntencí zákonodár
cových zajisté hlavním zřídlem ústavních norem (ve smyslu 
hmotném), přece není formálně jediným ústavním zákonem; 
poněvadž článek I. a VII. uvozovacího zákona mluví o sou
částkách (součástech) jejich, jimiž míní zevně a formálně samo 
statné, sc. ústavní zákony. Takovou součástí ústavní listiny 
jsou podle citovaného článku VII. ustanovení článku 1., II., 
lIL, 1. o<Ist. a VI. uvozovacího zákona a prováděcí zákony, 
předpokládané v ústavní listině, ustanovuje-li k'tk výslovně 

listina. (Tak stalo se na př. §em 129, jímž prohlašuje se zákon; 
určující zásady jazykového práva v republice Československé 
za součást ústavní listiny.) Z řečeného plyne, že dlužno roze
znávati tl' ojí druh ústavních norem (ve smyslu formálním): 
ústavní listínu, pak zákony, které výslovně byly prohlášeny za 
součástky ústavní listiny, koneč.ně zákony, měnící nebo doplňu
jící ji, jsou-li prohlášeny výslovně za ústavní (2. odst., čl. 1.), 
byť by se i výslovně neprohlašovaly za její součást 1). Poněvadž 

pak dále podle 1. odst., § 64, úg,tavní listiny potřebují jisté m~i
národní smlouvy souhlasu Národního shromáždění, a poněvadž 
podle tohoto ustanovení při smlouvě, jíž se změní státní území, 
souhlas dává se f o I' m o u ústavního zákona, máme v tomto 
případě co činiti s ú s t a vn í m zákonem ve smyslu formálním. 
Mezi ústavními zákony, prohlášenými jako součásti ústavní 
listiny, a ústavními zákony, které jí nejsou, není normativního 
rozdílu. 

Pol i ti c k é II o ducha 
zvláštní "Úvod", jejž Národní 
uvozujícímu zákonu. Zní: 

ústavní listiny karakterisuje 
shromáždění přijalo a předeslalo 

"My, ná1·od Československý, chtějíce upevniti dokonalou .iednotu 
národa, zav~sti spmvedlivé řády v republice, za.iis#ti pokojný 1·ozvo.i 
domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů 
tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením, 

1) Na př. Ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 236 Sb. zák. 
a nař., kter)'rm se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání ~ 
pozbývání stá. t n í h o o b Č a n 8 tví a p r á vad o m o v s k é h o 
" republice Oeskoslovenské. 



73 

přijali j sme ve svém Národním shromáždění dne 29. únom 1920 
ústavu pro Českaslo'Jenskou republiku, j ejíž znění následuje. 

Při tom my, národ Československý, prohlašujeme, že chceme 
usilovati, aby tato ústava i všechny zákony naší země prováděny 
byly v duchu našich dějin stejně j ako v duchu moderních zásad, 
obsažených v hesle sebeurčení; neboť chceme se přičleniti do společ
nosti národů jako člen vzdělaný, . mí?'umilovný, demokratický a 
pok?"okový. u l) 

Prohlašuje-li "Úvod" národ česko s love, nsk ý a 
nikoliv Národní shromáždění (jakožto zákonodárný sbor stá t u 
československého) za původce, t. j. normotvorný subjekt ústavní 
listiny, 'nemá to juristického významu a jest též vlastně norma
tivně chybné. Ozývají se v této dikci p o I i t i c k é nauky 
o t. zv. pouvoir constitUant (viz str. 31). "Úvod" představuje 
si, že v Národním shromáždění byl zastoupen celý národ česko-

1) B a x a v pojednání "ústavní listina československé republiky 
a vliv cizích ústav" (Sborník věd právních a státních, XXI., str. 4) upo· 
zorňuje, že první věta tohoto prohlášení převzata jest z ústavní listiny 
Severoamerické Unie, jsouc takřka jejím doslovným překladem. To arciť 

není žádné neštěstí, poněvadž nešlo pH sdělávání ústavní listiny naší 
o to, aby, pokud jde o takové vnější ola-asy, jako jest 'ono proMá~ení, 

byla za každou cenu originální. (Spíše bylo by se doporučovalo vice 
originality, pokud jde o s y s tem a t i k u její. Autorem onoho "Úvodu" 
byl člen l'evo!. Národního shromáždění dr. Her b e n. 

V citovaném článku stěžuje si ostatně Baxa též IlJa to, že- širší ve· 
řejnost byla ze součinnosti s ústavním výborem revo!. Národního shro· 
máždění úplně vyloučena (str. 3) a nedovede si vysvětliti, jak mohl 
Ho e t zel (ve Sborníku věd pro a, st., XX., str. 2) napsati: "Přímo pře· . 
kva,puje, že širší veřejno&t i odborná skoro ničím nepřispěla k. dílu pro 
náš stát významnému." K tomu dlu:lllO dodati, že p o 'I i t i c k é shro
máždění, jakým byl ústavní výbor Národního shromáždění, nemá třeba 

p o I i t i c ký c h rad zvenčí. Divně, .by se vyjímali p o I i t i c i, kteří by 
v p o I i t i c k Ý c h otázkách chodili pro rady k universitním profesorům, 

docentdm a jiným. "odborníkt'lm". Funkce těchto "odborník ll" či "ex.· 
pertd" omezuje se v podobných případech na to, aby pomáhrui dá.ti II 0 -

t o v Ý politický obsah do náležité f o l' m y uí.konné. A takoví odborníci, 
kteří 't r val e zasedali v ústavním výboru, byli dva (Ho etze'l , Weyr); 
nebylo tudíž nutného důvodu přibírati další. Tvrdí-li Baxa, 2e "bylo clo&ti 
schopných lidí v národě, kteří by se byli s největší rMosti té prá.ce 
zúčastnili", dávám spíše za pravdu Hoetzlovi. Účast ta byla vázána. ne
vyslovenou podmínkou, že budou zváni do scMzi ústavního výboru, ač 

právě tato podmínka (ve své obecnosti prakticky neprovedite'lná) nejevila 
se nutnou. Jinak byl by 'Zajisté ústavní výbor přijal každou radu zvenčí 
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slovenský ("přijali jsme ve svém Národním shromáždění")' svými 

zástupci, což jest představou ryze politickou, nikoliv právní. 
Jest 'tím mimo jiné též politicky vyjádřeno, že na ústavní listině 
usnesli se toliko zástupci národa čes k o s loven s k é h o (ve 
smyslu národnostně-politickém), t. j. s vyloučenim všech ostat
ních národů, území státu československého obývajících. 

Obsah "Úvodu" má význam toliko jako slavnostní poli
tické prohlášení (a jako takové jest velmi trefně a výstižně 

stylisován), není však právní normou. 
Obsah ústavní listiny liší se - podobně jako jiné obdobné 

,;charty" - velmi od pravidelných zákonů, jichž hlavním 
obsahem jest stanovení nor em (právních povinností). Vedle 
o r g a n i s a ční c h, tedy vpravdě ústavních ustanovení, 
nacházíme v něm i slavnostní prohlášení určitých politických 
zásl}d, postulátů a slibů (programů). Vzhledem 
k otázce der o g a ční p ů s o b i vos t i je nutno přesně rozezná
vati mezi zmíněnými organisačními a jinýmí nor mam i a pou
hými zásadami, sliby a postuláty, poněvadž . podle úmyslu 
zákonodárce pouze ony, nikoliv tyto (samy o sobě, t. j. bez 
příslušné normy) derogují zákonům dřívějším. 

Pokud jde o organisační ustanovení, praví ústavní listina 
sama v 2. odst,., § 1: "Ústavní listina určuje, kteI'ými orgány 
svrchovaný lid si dává zákony, uvádí je ve' skutek a nalézá 
právo. Ona také vytyčuje meze, jichž tyto orgány nesmějí pře
bočiti, aby se nedotkly ústavně zaručených svobod občan

ských." I v tomto znění ozývá se pol i ti c k á theorie o "svrcho
vanosti lidu", jehož (nikoliv tedy státu) orgány jsou zákono
dárné sbory a jiné výkonné orgány, kdežto p r á v n í nauka 
musí rozlišovati mezi politickým pojmem 1 i d u (obyvatelstva) 
a p r á v ním pojmem stá t u. Pro ní jsou zákonodárné sbory 
a jiné státní úřady orgány j e d not n é h o subjektu pomysl
ného, t. j. státu. 

Citované znění' 2. odst., § 1 udává též disposici pro se
skupení látky v ústavní listině. "Dává si. zákony": tím míněna 

s povděkem a nelze zajisté vážně tvrditi, že "ústavní listina byla zdě

lávána přímo s vyloučením veřejnosti". 
Zmíněná věta ústavní listiny Severoamerické Unie zní: "We, the 

people of the United States, in order to form a perfect union, establish 
justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defe nse, 
promote t.he genera) welfare, and secure the blessings of liberty to our
,selves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for 
the United States of America." -
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úprava moci zákonodárné (složeni a působnost Národního 
shromáždění a jeho obou sněmoven), kterou nacházíme v druhé 
hlavě úst. listiny (§§ 6-54). "Uvádí je ve skutek": tím míněna 
úprava moci vládní a výkonné, kterou: obsahuje hlava třetí 
(§§ 55-93). "Nalézá právo": tím míněna jest úprava moci 
soudcovské v hlavě čtvrté (§§ 94-105). IDavou pátou 
(§§ 106-127) ;,vytyčují se meze", o nichž mluví 2. odst. § 1. 
Pojednává se tam, podobně jako v základních zákonech jiných 
států (zejména též v bývalém Rakousku) o "právech a svobo
dách, jakož i povinnostech občanských": o rovnosti (§ 108), 
svobodě oso~ní a majetkové (§§ 107-111), svobodě domovní 
(§ 112), svobodě tisku, právu shromažďovacím a .spolkovém 
(§§ 113-114), právu petičním (§ 115), tajemství listovním 
(§ 116), svobodě učení, svědomí a projevu , mínění (§§ 117-125), 
manželstvÍ. a rodině (§ 126) a branné povinnosti (§ 127). Po
dobné "katalogy" práv, svobod a povinností občanských, jakqž 
i poměrně dosti libovolný jejich výběr má důvody historic1ré. 
O jejich povaze a významu v právním řádu viz str. 337~ Na 
tomto místě dlužno však již poznamenati, že druhá věta citova
ného odstavce § 1 přikloňuje se k historicky vysvětlitelnému, 
avšak normativně nesprávnému pojetí ústavních listín jakožto . , 
p r á v n í c h bar i é r , (překážek), po stavených mezi státní občany 
a státní moc ve prospěch oněch. Příslušné učení vychází z názoru, 
že státní moci jest vůči občanstvu vše dovoleno, co jí výslovně 
není zakázáno, kdežto správným jest, že je jí všecko zakázáno, 

. co jí neni zákonem výslovně dovoleno (a tím arciť zároveň 

jako p o v i n n o s t uloženo), čímž odpadá nutnost zvláštních 
bariér, jichž stanoveni se pak ani de lege ferenda nedoporučuje, 
poněvadž vyvolává mylný dojem, že ve všech směrech, 

jichž zmíněný "katalog" se nedotýká, jsou libovolné zásahy 
státni moci do sféry jednotlivcovy dovoleny. Nutno ostatně 

v~hledem ke znění 2. odst. § 1 rozlišovati moc zákonodárnou 
a výkonnou. Co se týče této, jest jasno, že k a ž d Ý zákon, ba. 
každá druhotná norma jest pro výkonné orgány stejně nepře
kročiteln'ou mezí jako ústavní listina nebo ústavní zákon. PřeJ.
stava, že by státni výkonný o'rgán porušoval práv,o méně, pře
kročí-li (nerespektuje-li) obyčejný zákon nebo druhotnou normu, 
než když dotkl se normy ústavhí, jest nesprávná. A právě tak 
jako jest zbytečno uváděti v každém jednotlivém zákoně samo
zřejmý úsudek, že tvoří mez pro výkonný orgán, již tento 
'nesmí překročiti, aniž by se dotkl práv občanských, jeví se 
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podobné prohlášení, pokud jde o úst a vně zaručená práva 
(,svobody) občanská, superf1uum. Co týče se pak moci zákono
dárné, jest zřejmé, že dotčené "meze" nejsou nepřekročitelné. 
Aniž by se totíž dotkla ústavně zaručených svobod občanských, 
může je překročiti (t. j. po případě ony svobody ' omeziti nebo 
snad vůbec zrušiti), zachová-li jen při tom postup ústavní listinou 
předepsaný (2. odst., 1. článku uvoz. zákona). 

Ústavní listina nijak neupravuje vy č e r páva jí c í m 
z p ů s ob e m organisaci zákonodárných a výkonn)'ch činitelů. 

Obsahuje pouze nejdiUežitější zásady této organisace, kteró 
mají míti pevnější (trvanlivější) záruku úst a vn í. Podrobnější 

ustanovení obsažena jsou (nebo budou) v obyčejných zákonech. 
I"ormálně jeví se proto ústavní listina částečně též jako vý t a 11 
nejdUežitějších ustan!ovení jiných zákonů (na 
př. ze zákona o složení a pravomoci senátu, volebního řádu do 
poslanecké sněmovny, ústavním soudu, státním občanství atd.), 
s čímž souvisí, že mnohá z jejich ustanovení nacházíme též 
v těchto jiných zákonech . . Praktický význam toho jest, že usta
novení těchto zákonů, která zároveň obsahuje ústavní listina, 
možno měniti toliko zákony úst a v ním i (čl. 1., odst. 2 uvoz. 
zák. k úst. listině). 

Pouhé politické zásady, postuláty a programy bez norma
t.ivního významu, pokud se týče bez derogační působivosti jsou 
pak na př.: 

Slavnostní prohlášení prvního odstavce § 1, že "lid je 
jediný zdroj veškeré státní moci v republice Československé.1) 

Pouhým programem pro příští zákonodárnou činnost jest 
na, př. obsah § 86 ("V nižších státních úřadech správních 
bud i ž podle možnosti zastoupen živel občanský a bud i ž 
postaráno při správních úřadech o nejvydatnější ochranu práv 
a zájmů občanstva [správní soudnictví]" ). Sám O sobě nemá 
§ 86 žádného právního významu. Pouhým konstatováním fal9;a 
jest tvrzení § 2, že "stát československý jest demokratická. 
republika, jejíž hlavou jest volený presidenť~). Neboť bez tohoto 

i ) Zde mluví 'se tedy o "lidu" na rozdjl od "ná.rodu", kteréhož to 
vý'razu užívá "Úvod" (víz str. 72). Podobná slavnostní prohlášeni, že 
veškeru moe prýští z náII'Odu, ma-jí ostatně i některé m o n are h i e k é 
ústavy. (B a x a n. u. m. str. 6.) 
- 2) .První výslovné (byt i nepřímé) prohlášení státu československého 
za. r e p ubl i k u obsaženo jest v § 7 prozatímní (tsta.vy ze dne 13. listo
padu 1918 ("Hlavou státu jest president . r e p fl bl i k Y ... "). To přehlédl 
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tvrzení nepřestal by jí býti, a pouze jím (t. j. bez příslušných 
dalšíeh ustanovení) byl se jí nestal. Podobná tvrzení mohou 
míti normativní význam, pokud obsahují jisté organisační zá
sady (na · př. že hlavou republiky je vol e n Ý president), které 
na jiných místech ústavy nejsou uvedeny. Neboť v takovém 
případě zptisobuje výslovné pojetí onoho tvrzení do ústavy, že 
příslušná zásada stojí pod zvýšenou zárukou ústavních zákonů. 

Povšechná a slavnostní tvrzení ústavní listiny mohou 
však býti v přímém rozporu se skutečností, t. j. nemusí býti 
pravdivá. Příkladem takového nepravdivého tvrzení - jde 
o pouhé tvrzení, nikoliv o normu - jest první odstavec § 106 
úst. listiny, kde slavnostně se prohlašuje, že "výsady po hla v í, 
rodu a povolání se neuznávají". Pokud jde o pohlaví, jest jasno, 
že celá řada platných zákonů zcela jasně a zřejmě (jakož 
i rozumně) podobné výsady uznává; stačí poukázati na občan
ský zákon (§ 91 a jiná ustanovení), kde stanoví se zřejmá 

výsada mužského pohlaví proti ženskému, na trestní zákon 
(na př. § 96), živnostenský řád (§ 94) :t branný zákon, v němž 
stanoví se výsady ženského pohlaví proti mužskému. Kdyby tvr
zení § 106 úst. listiny mělo býti považoválno za llormu, museli 
bychom důsledně míti za to, že chce zrušiti veškerá dřívější 

zákonná ustanovení, obsahově jí odporující, ledaže bychom jí 
jako normě obecné (lex generalis) nepřiznávali derogující moci 
proti normám zvláštním (lex specialis), čímž arciť pozbyla by 
veškerého normativního významu a stala se opět pouhým 
"tvrzením" 1). 

jsem ve svém pojednání "Der tóchechoslovaJtische StaaJt" v Jahrbuch des 
Offentlichen Rechts der Gegenwart, sv. XL, tvrdě tam (str. 353), že pro
klamace československého státu stala se implicite volbou T. G. Masaryka 
prvním presidentem republiky, což bylo mi právem vytknuto. 

1) Ústa.vní listiny libují si obyčejně v přepínáni a přílišném sc
všeobecňování, zejména, jde-Ii o ústavní listinu, která vznikla jakožto 
vědomá reakce proti dobám nedemokratickým, zpátečnickým. Této vady 
není prosta ani naše ústavní listina. Proto nutno mnoh.í z těchto slavnost
ních rčení a řeholí bráti "cum gl'ano aHs", t. j. vykládati je po pří

padě hodně restrinktivně. Tak na př. příliš obecné a povšechné pro
hlášení § 106, jímž neuznávají se "výsady pohlaví" vykládati jest 
zajisté así tak, že tím míněny jsou výsady rázu p o I i t i ť k é h o, t. j. 
pokud jde o t. zv. politická práva (na př. volební právo a pod.). 
Takovýto omezující výklad § 106 mohl by pak po případě míti význam 
pro interpretaci § 56 ústavní listiny, v němž stanoví se náležitosti pasiv
ního pr:iva volebního kandidátil. presidentství republiky a jehož slovný 
"ýklad ("volen mMe býti stá tni ob č a n Ceskoslovenské republiky_ 
který .... U) vylučoval by osoby ženského pohlaví. 
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B. Ústavní a obyčejné zákony; normy mezinárodní. 
"Ústavním zákonem" ve smyslu ústavní listiny jest zákon, jenž 
ve smyslu článku 1., odst. 2 uvoz. zákona k úst. listině jest 
výslovně označen za úst a v n í a na němž se podle § 33 úst. 
listiny obě sněmovny Národního shromáždění usnesly třípětino

vou většinou. Kromě toho dlužno, jak již svrchu na str. 65 
bylo naznačeno, považovati za "ústavní" zákony, ačkoliv ne
vyhovují právě podanému pojmovému výměru, jednak ústavní 
li s ti n u (usnesenou podle staré pro z a tím ní ústavy ze dne 
13. listopadu 1918, čís. 37 Sb. zák. a nař.), jednak samostatn)
zákon ze dne 29. února 1920, čís. 122 Sb. zák. a nař., "podle 
§ 129 úst. listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva 
v republice Československé", a jenž v § 129 úst. listiny výslovně 
je dovolán jako "s o u č á s t" ústavní listiny. Kromě tohoto 
zákona jsou ještě části uvozovacího zákona k ústavní listině 

(článek VII.) prohlášeny za "součást" ústavní listiny a nutno 
vzhledem ke kategorickému znění článku I. uvoz. zákona 
tvrditi, že tato třetí formální kategorie ústavních zákonů 

(zákony, výslovně prohlášené za součástky ústavní listiny, 
nikoliv však výslovně označené za "ústavní") v budoucnosti 
nemůže se již vyskytnouti 1). "Konečnou", nyní. platnou ústavou 
byl v té věci změněn právní stav u sroynání spr o z a tím n í 
ústavou ze dne 13. listopadu 1918. Prozatímní ústava neznala 
"ústavních zákonů" v podobném formálním smyslu . . Tam poža
dována byla toliko pro usnesení jistého druhu . kvalifikovaná 
většina, pokud se týče zvláštní quorum. Kdežto totiž 
bylo p r a v i dle m, že Národní shromáždění je schopno 
jednati a usnášeti se, je-li přítomna aspoň třetina poslanců, při 
čemž k usnesení stačí nadpoloviční většina přítomných, platila 
výjimka v těchto případech: 

1. Změna prozatímní ústavy, zákona o všeobec
ných právech státních občanů (zákon ze dne 21. prosince 1867, 
čís. 142 ř. z.) o osobní nedotknutelnosti členů Národního shro
máždění (zákon ze dne 9. listopadu 1918) a usnesení o vypově
dění války vyžadovalo pří tom n o s t i a s p o ň d vou tře t i n 
poslanců a dvoutřetinové většiny přítomných 

1) To platí zejména o ustanovení § 3, odst. 9. úst. listiny ("Zákon 
Národního shromáždění, který určí hranice Podkarpatské Rusi, tvoří 

součást ústavní listiny"). Znamená. prostě, že tyto Imwice mohou býti 
stanoveny pouze úst a v ním zákonem, poněvadž není norma.tivního 
rozdílu mezi -zákonem, který "tvoři součást ústavní listiny", a zákonem 
"ústavním". 
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(§ 6, 1. odst. proz. ústavy ve znění zákona ze dne 23: května 
1919, . Čís. 271 Sb. zák. a nař.). 

2. K volbě presidenta republiky a ke schválení mezi
národních smluv (podle § 10, lit. a) bylo třeba nadpoloviční 
vět š in y p o s 1 a n c ů a d vou tře t i n o v é vět š in y p ří
tom n Ý chl) (§ 6, 2. odst. proz. úst. ve znění zákona ze dn~ 
23. května 1919, čís. 271 Sb. zák. a nař.). 

3. Měl-li býti zákon, jejž odepřel . president republiky 
podepsati (§ 19 proz. út'\t.) přes to vyhlášen (§ 11 proz. úst.), 
nebo měla-li býti vládě vyslovena nedůvěra podle § 16 proz. 
ústavy, bylo třeba přítomnosti nadpoloviční většiny 
p o s I a n c ů, k usnesení stačila však nad p o lov i ční v ě t
š i n a pří tom n Ý ch. 

Z uvedeného plyne, že za "ústavní zákon" podle proz. 
ústavy může býti považován kromě prozatímní ústavy samé 
toliko z á k o n, ji měn í c í, t. j. zákon určitého o b s a h u. Máme 
tudíž co činiti s pojmem "ústavy" či "ústavního zákona" ve 
smyslu mat e r i e ln í m (viz str. 69). Požadavek kvalifikované 
většiny a quora neměl praktického významu, poněvadž jednak 
podmínky ty mohou býti splněny (nahodile) i při usnášení 
zákonů jiného obsahu, jednak bylo dáno do úplné libovůle sně
movny, považuje-li to či ono své usnesení za "změnu" ústavy. 
Nebylo ani orgánu, ani možnosti zkoumati, zda při usnesení 
bylo šetřeno předpisu § 6, 1. odst. proz. ústavy. Pochybnosti 
mohly vzniknouti (a ve skutečnosti též vznikly), zdali k pou
hému do pln ě Ii í proz. ústavy, jež pojmově není nebo aspoň 
nutně nemusí býti zároveň z měn o u její - vzpomeňme na př. 
zákona, který by rozšiřoval kompetenci presidenta republiky 
(§ 10, 10 a), lOb» o funkce, které obsahově nemají sou
vislosti s "ústavou" ve smyslu materielním - je třeba šetřiti 
náležitostí uvedených sub 1. Ve všech těchto pochybných pří
padech nezbývalo než utéci se k o b s a h o v é ID u kriteriu pojmu 
"ústavy", t. j. k pojmu ústavy ve smyslu materielním. 

Důležitý význam ústavního zákona plyne z ustanovení 
článku I. uvoz. zákona, jenž zní: "Zákony odporující ústavní 
listině, jejím součástkám a zákonům ji měnícím a doplňujícím 
jsou neplatné. Ústavní listina a její součástky mohou býti 
měněny nebo doplňovány jen zákony označenými za ústavní 
(§ 33)." Znění tohoto článku je potud nepřesné, pokud v první 

1) Předepsaný minimálni počet přítomných nazývá se "Q u o rum". 
Srovn. též str. 133. 
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větě nemllll se zákony vu b c c (vždyť i ústavní zákon jest 
~ákonem!), nýbrž jen zákony o, by č e j n é, což zde znamená 
všecky zákony, neoznačené výslovně za ústavní, bez ohledu na. 
to, za jakých okolnosti (většina, quorum) se Národní shromáž
dění na nich - snad nahodile - usneslo. Druhé větě pak jest 
rozuměti tak, že, nejen ústavní listina a její součástky, nýbrž 
též veš ker é z á k ony (pozdější), o z nač e n é z a úst a vn í, 
možno měniti jen za předpokladu tam uvedeného 1). 

O pojmu "neplatného" zákona pojednáváme y ilásledujíci 
kapitole (o ústavním soudě). Na tomto místě jest však nutno 
zmíniti se ještě o poměru československého práv
n í hoř á d u .k p r á v ume z i n á rod ním u : 

První článek smlouvy mezi Čelnými mocnostmi spojenými 
a přiqruzenými a Československem ze dne 10. září 1919 sta
noví, že "Československo se zavazuje, že ustanovení 2), obsazená 
ve článcích 2. až 8. této blavy budou uznány za základní 
z á k ony, z e z á d n Ý z á k o n, na říz e n i, a ni ú k o n ú ř e d
ní nebude v odporu nebo ne s ouhlase s t ě mito 

u s t a n o ven i m i a ž e ž á d n Ý z á k o n, ž á d n é n a ř i z e n i 
ani žádný úkon úředni proti nim nebude míti 
moci". Jde o závazek theoreticky nemožný a praktic · 
k y bezvýznamný. Tbeoretická nemožnost dána jest potud, po
kud, poznávajice československý právní řád, stojíme na stano
visku jeho s v r ch o van o s t i, t. j. uzn~wáme každou právní 
normu (bez ohledu na to, co obsahuje) za jeho součást, tedy za 
p I a t n o u právní normu, která vznikla zpusobem, předepsaným 
tímto právnim řádem samým. Opustíme-li toto stanovisko , 
vzdáváme se možnosti, chápati československý právní řád jako 
s a m o s t a t n ý, na žádném jiném normovém komplexu závislý 
soubor norem, a byli bychom nuceni konstruovati mezinárodní 
právni řád způsobem, který - přes rudimentární počátky 

::;kutečného mezinárodního právního řádu, jak jevi se v mezi
národní "Úmluvě o společnosti národu" (viz část I. mírových 

1) Nerozumí se nijak samo sebou, že by zákon za všech okolností 
mohl býti změněn jen za těchže předpokladů, za kterých byl usnesen, ač
koliv obyčejně má se tato věc za samozřejmou. Tak (a tedy nesprávně) 
mám za to i já v "Základech filosofie právní", str. 105. Srovu. k tomu 
nyní i Ho e t z e I: Meze nařizovací moci podle čs. ústavní listiny (zvláštní 
doplněný otisk z časopisu "Právník", LXI!., předmluva). 

2) Piívodní úřední český text nesprávně překládal slovo "sUpula. 
tions" francouzského textu, které znamená tolik jako "ustanovení", slo
vem "výjimky". Viz však nynější znění v č. 508 Sb .. z. lil n. · z roku 1921. 
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smluv s Rakouskem a Německem) - neodpovídá skutečnosti a 
nebyl by proto účelný. Nadto v citovaném článku jeví se 
theoreticky chybná snaha, konstruovati nor mot vor n Ý sub
jekt zároveň jakožto subjekt povinnostní, cOž jest ne· 
možné, poněvadž normotvorný subjekt v této své funkci nemůže 
se zavazovati, t. j. přijímati povinnosti. Tato theoretická ne
možnost má i praktické důsledky, jevící se v bezvýznamnosti 
podobného závazku: neboť nikdo - tudíž také ne ti, kdož při 
mezinárodním jednání v Paříži stát československý zastupovali 
(zastupovati možno jen povinnostní subjekt - právní osobu -, 
nikoliv subjekt normotvorný) a v jeho zastoupení smlouvu 
podepsali -, nemůže se účinně a platně zaručiti, že svrchovaný 
zákonodárný orgán (parlament) bude při svém usnášeni respek
tovati tu či onu zásadu. Zcela nemožný jest pak již závazek, 
že "žádný zákon, nařízení nebo úkon úřední pr-oti nim nebude 
míti moci" (rozuměj: "právní"), poněvadž přímo odporuje usta
novením platného vnitrost4tního právního řádu českosloven
sképo 1). 

1) Podobným způsobem, který zvolila citovaná smlouva, nedá se 
překlenouti dosavadní ' propast mezi vnitrostátními právními řády a 
mezinárodním právem. Nelze prostě současně argumentovati s hledisk 
d vou normových souborů, z nichŽ každému přisuzujeme svrchovanost. 
Viz k tomu můj spis "Soudobý zápas o nové mezinárodní právo" a mé 
"Základy filosofie právní" (str. 91). - Ho e t zel, Parlament, roč. I., 
str. 435, míní, že "mezinárodní smlouva zavazuje nebo opravňuje zúčast

něné státy přímo, tedy v našem případě znamená čl. I. meúnárodni 
smlouvy p r á vn í závazek našeho stitu a jiná že jest otázka, může-li 

dostáti stát svým záv3Jzkům mezinárodním ... ". J e p'rý příznačné, že 
přední hlasatel normativního poznávání práva Kelsen nejnověji uznává 
možnost primátu práva mezinárodního. K tomu podotýkám, že i já tuto 
m o ž n o s t uznávám, že v,šak prímát ten dá se uskutečniti toliko opuště
ním s v r c h o van o s t i vnitrostátního právního řádu. Názor HoetzHiv 
byl by tedy vyžadoval důsledně výslovné o mez e n í kompetence Národ
ního shromáždění v ústavní listině v tom smyslu, že žádný zákon (ani ne 
ústavní!) nemůže něco stanoviti, co by odporovalo ustanovením mezi
národního práva (mezinárodních smluv) a po případě prohlášení této 
zásady za n e zrně nit e I n o u vnitrostátním zákonodárcem. Pokud tomu 
tak není - a v naší ústavě skutečně není podobného ustanovení -, 00.
poručuje se zaji&té spíše konstrukce primátu vnitrostitního právního 
řádu, čímž arciť nemá býti řečeno, že jaksi de lege ferenda (t. j. do bu
doucnosti) nedopol1lčuje s~ změna tohoto 'stavu. Logicky vyloučeno jest 
však operovati současně a zároveň s hlediska primátu mezinárodního 
práva a s hlediska zásadní svrchovanosti (neomezenosti) vnitros.tátního 
zákonodárce. Nic jiného než výraz této logické nemožnosti jest mé tvrzení, 

Dl'. Weyr, Soustava českoalovenského práva s1átního. 6 
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Chceme-li proto citovanému článku (aspoň první jeho 
větě) zachrániti vůbec nějaký praktický význam, možnb v něm 
spatřovati toliko mra vn í závazek, který uložili zástupci státu 
českosloVenského podpisem zmíněné smlouvy každému členu 
zákonodárných sborů" že nebude hlasovati pro zákony, které by 
byly "v odporu nebo nesouhlasu s těmito ustanoveními" 1). 

c. Pojem "neplatného zákona". Ústavní soud. V zájmu 
právní jistoty stanoveno jest v právnich řádech všech konsti
tučních států, že nikdo - ani soudy - nemají práva přezkou
mávati platnost řádně publikovaných zákonů (viz § 102 úst. 
listiny). Zásada tato vnáší do každého státu, byť by byl poli
ticky sebe více k o n s ti tu ční, prvek a b s o I u t i s ti c ký: 
vše to, co v určené k tomu sbírce zákonů je řádně publikováno, 
dlužno pokládati za platné právo a tudíž za součást právního 
řádu, pokud vystupuje ve vnější formě zákona, i kdyby snad 
ani jediný předpoklad, ústavou pro vznik platného zákona sta-

že závazek podle čl. J. citované mezinárodní smlouvy jest theoreticky 
nemožný (t. j. s hlediska uznávané svrchovanosti vnitrostátního zákono
dárce) a s téhož hlediska prakticky beZvýznamný. A není také rozporu 
mezi tímto mým tvrzením a tvrzením na str. !l0 prvního vydání (tohoto 
vydání str. 110), že "Národní sh!r,omáždění mohlo by právně (ovšem · 
toliko za současného porušení mezinárodní povinnosti) zrušiti autonomii 
Podkarpatské Rusi". A správně domnívá se Ho e:t z e I n. u. m., že onou 
"mezinárodní povinností" míním pouze m o I' á I ní povinnost členů N ár. 
shromáždění. N ebot jest logicky vyloučeno, aby někdo s o u č a sně měl 
pl' á v n í po~nnost něco nečiniti a pl' á v n í možnost to přece ůčiniti! 
Domnívá-li se pak Hoetzel, že "zákon nemůže fl hlediska normllitivního 
porušiti povinnost ml'avní", jest se' tázati, j a k Ý zákon myslí, zda právní, 
mravní, náboženský atd.? 

Primát meúnárodního práva, uwá.vaný vnitrostátním právním 
řádem, vyžadoval by následující stylisaci čl. 1., uv. zák. k ústavní listině: 
"Obyoojné zákony odporující ústavní listině, jejím součástkám a zá.kom'tm 
ji mění~ím a doplňujicím, jsou neplatné. Z á r o v e ň j s o u ne p I a t n é 
veškeré ústavní a obyčejné zákony, pokud odporují 
o b s a h ume z i n á rod n í hop r á v a. T u t o z á s a dun e 1 zem ě
n,iti ani ústavním zákonem.." 

Srovn. k tomu nejnověji též knihu A. Vel' dr o fl se: Die Einheit 
des rechtlichen Weltbildes aui Grundlage der Volkerrechtsverfasaung, 
1923, který na str. 33 polemisuje proti mně, avšak 8 hlediska zcela jiného, 
než jest moje. . 

1) To, co bylo zde řečeno, platí i o ustanovení § .106 úst. listiny, 
která praví, že úchylky od zásady rovnosti státních občanů a cizinců 

jsou p'řípustny (patrně zákonem) jen, p o k udp I' á v o mez in á I' o dní 
d o v ol uj e. 
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novený (na př. usnesení zákonodárných sborů podle platných 
jednacích řádll, sankce hlavy státu atd.) nebyl splněn. Theore
ticky možno snad v takovém případě mluviti o "neplatném 
zákoně", prakticky - což zde znamená tolik jako "de °lege 
lata" - jest zákon považovati za platnou součást právního 
řádu a to podle též e ústavy, která jinak podrobně stanovi, 
jakých náležitostí jest dbáti, aby vzniknouti mohl pIa t n Ý 
zákon. 

Svrchovanost právní normy, vystupující ve formě zákona, 
jeví se v její nepřezkoumatelnosti, pokud jde o náležitosti 
jejího vzniku. 

"Vadnost" zákona možno však posuzovati nejen co do 
zmíněných právě, ústavou předepsaných náležitostí jeho vzniku, 
nýbrž po případě i o b s ah o v ě, a to tehdy, když právní řád 
zná několik druhll zákonných norem, co do právní relevance 
sobě nadřízených, pokud se týče podřízených. Taková hierarchie 
zákonných norem vzniká v poměru úst a vn í h o zákona 
k zákonu obyčejnému (prostému), poněvadž pro tento poměr 
nemá vlastně platiti věta lex posterior derogat priori. Přece 

však i obyčejný zákon, jenž by o b s a h o v ě odporoval dřívěj
šímu zákonu ústavnímu, m u s í býti považován za platný, poně
vadž zde není nikoho, kdo by byl oprávněn zkoumati jeho 
platnost, je-li jen řádně publikován. Nastává tudíž v takovém 
případě zřejmý logický rozpor: věta lex posterior derogat 
priori, která podle své podstaty nemůže býti považována za 
platnou pro poměr ústavních zákonll k obyčejným, platí ve 
skutečnosti (prakticky) přece, a to následkem předpokládané 
zásady o nepřezkoumatelnosti platnosti zákonů vllbec. 

Rozpor, o němž byla řeč, stává se však ještě povážlivější, 
když uvnitř téhož právního řádu povoláno jest k stanovení 
zákonll několik v z á s a děr o v noc em n Ý c h normotvorných 
činitelů (zákonodárných sborů), jimž přiděluje právní řád od
lišnou příslušnost zákonodárnou. Tak tomu bylo na př. v býva
lém Rakousku a tak tomu jest i v naší republice, jejíž právní 
řád přiznává určitému území zákonodárnou autonomii pro 
určité věci. 

V takovém případě jest rozpor i prakticky nerozluštitelný, 
jelikož věty lex posterior derogatJ priori nelze zde vllbec užíti. 
Překročí-li proto jeden z obou zákonodárných sborů svou kom
petenci, platí následkem předpokládané nepřezkoumatelnosti 

zákonll řádně publikovaných vlastně dvě ustanovení obsahově 
6* 
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si odporující. Dřívější zákon zákonodárného sborq, jenž dbal 
své příslušnosti a pozdější, od druhého pocházející a obsahově 
dlivějšímu zákonu odporující. 

Východisko z těchto nesnází skýtá pouze činitel, jenž jest 
podle právního řádu povolán ,zkoumati p I a t n o s t zákonů na 
základě ústavních předpisů 1) . Je nesporno, že takovýto činitel 

ruší po případě zásadu o svrchovanosti zákonodárné moci, 
záležející v nepřezkoumatelnosti norem jí vydaných. Tímto 
činitelem jest podle článku II. uvoz. zák. k úst. listině úst a v n í 
s o u d, který "rozhoduje o tom, vyhovují-li zákony republiky 
Československé a zákony sněmu Podkarpatské Rusi zásadě 
článku 1.". 

Touto zásadou, o níž jsme se již zmínili, jest, že "zákony 
(rozuměj: obyčejné)!) od por ují c í ústavní listině, jejím sou
částkám a zákonům ji měnícím a doplňujícím jsou neplatné"; 

, znění tomuto rozuměti jest takto: zmíněné zákony nejsou 
s a m y o s obě neplatné, nýbrž mohou (po případě: mají) býti 
ústavním soudem prohlášeny za neplatné a tudíž teprve tímto 
výslovným prohlášením, podle předpisu publikovaným, stávají 
se neplatnými. Jde tedy vzhledem k ustanoveni § 102 úst. 
listiny spíše o "vadné" než o "neplatné" zákony. Dokud 
takovýto zákon není ústavním soudem výslovně prohlášen za 
neplatný, jest bez odporu platnou součástkou právního řádu a 
tudíž "platným", byť by s,ebe zřejměji odporoval ústavní listině, 
jejím součástkám nebo zákonům ji měnicím a doplňujícím. 

Poněv,adž pak praxe (t. j. soudy, jiné úřady a každý, kdo apli
kuje právní řád) jest vázána zásadou vyslovenou § 102 úst. 
listiny, musí i ohledně těchto zákonů, jichž "vadnost" by inter
pretací zjistila, užívati věty lex posterior de'rogat priori, pokud 
jediný k tomu povolaný činitel (ústavni soud) nevyvodí z vad
nosti důsledky, t. j. neprohlásí vadný zákon za neplatný. 

i) Viz B a x a ve Sborníku věd pro a st., roč. XXL, stá. 37, jenž 
poukazuje na právní řád Severoamerické Unie, kde soudcové jsou opráv
nění 'zkoumati ústavnost zákonů. Právní řád tohoto druhu buduje na zá
sadě hiera-rchie právních norem (srovn. str. 34) a spatřuje i v soudcov
ském rozsudku nebo jiném úředním rozhodnutí především k o n k ret n í 
nor m u, je~ derogovati může po případě a b s tra k t n í normě (zákonu). 
Proti tomu srovn. zásadu § 102 naší úst. listiny. - O instituci ústavních 
soudů vůbec srovn. G. JelI i n e k: Ein Verfassungsgerichtshof rur Oster
reich. -

2) Sem spadá arciť i zákon usnesený h I a s o v á ním I i d II 
(referendum) podle § 46 úst. listiny (STovn. str. 111). 
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P lat í pro t o vět a, ž e v dob ě mez i vyd á ním vad
ného zákona (se. obyř, ejného) a jeho prohlášením 
neplatným (ústavním soudem) i takovýto zákon 
m Ů ž e p I a t něm ě nit i a d opl ň o vat i úst a v u 1). 

Složení a příslušnost ústavního soudu československého 
jakož i řízení před ním upravují čl. II. a III. uvozovacího zákona 
k úst. listině, zákon ze dne 9. března 1920, čís. 162 Sb. z. a n. 
a v jeho rámci jed na c í řád úst a vn í h o s o u d u, na němž 
se usnesl ústavní soud dne 19. května 1922 a který byl po 
rozumu § 8 cit. zákona o ústavním soudu schválen presidentem 
republiky dne 29. května 1922 a publikován ve Sb. z. a u. 
z roku 1922 pod č. 255. 

a) S I o žení. Ústavní soud skládá se ze sedmi členů. Po 
-dvou členech vysílá do něho nejvyšší soud správní a nejvyšší 
soud ze sebe. Ostatní dva členy a předsedu jmenuje president 
republiky (článek III. uvoz. zák. k úst. listině a § 1 zák. o úst. 
soudu). President republiky vázán jest ternem, z níchž jedno 
navrhuje poslanecká sněmovna, druhé senát, · třetí sněm Pod
karpatské Rusi. Za každého člena ustanovuje se náhradnik 
stejným způsobem jako dotčený člen. Členy ústavního soudu, 
jakož i náhradníky mohou býti pouZ!e osoby práva znalé (tedy 
takové, které složily předepsané státní zkoušky na některé 

tuzemské 2) právnícké fakultě nebo nabyly doktorátu práv), 
"Volitelné do senátu (viz str. 122), které nejsou členy žádného· ze 
jmenovaných sborů zákonodárných. Funkční období členů činí 
10 let. 3) 

U členů, volených nejvyšším soudem pokud se týče nej
-vyšším spráJvním soudem "ze sebe", končí členství v ústavním 
soudě jakoukoliv ztrátou členství u soudu, který voleného vy
slal. To dá se vyvoditi ze slov "ze sebe" (§ 1 zák. o úst. soudě), 
které jen takto mají rozumný smysl. 

1) Rozumí se, že článek 1. uvoz. zákona. míni toliko bud o u c í 
zákony, t. j. později vydané než ústavní listina a nechce vysloviti 
zároveň též povšechnou klausuli d tl r o g a ční, která vztahovala by se 
í na dřívější zákony. Tuto derogační klausuli vyslovuje článek IX. 
D ní viz vývody na str. 93. O pojmu "změny" zákonů srovn. str. 200. 

2) Rozumí se, že pro státní z.koušky, složené před 28. říjnem 1918, 
jsou tuz.em&ké fakulty na roveň postaveny všem fakultám v bývalém 
Rakousku. Totéž platí o dokto,ráteoh. 

3) N á hrad u členům ústavního soudu stanoví vládni na.řízení ze 
~ 11. května 1923, č. 159 (předseda ročně 24.000 Kč, osta.tní členové 
-9000 Kč; § 1). 
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Předseda řídí ústavní soud a bdí nad jeho činností 

(čl. 1. jedno ř.). Přejde-li předsednictví na místopředsedu, má 
pro tuto dobu n á; hra dní k předsedy . práva a, povinnosti 

. člen~ ústavního soudu (č. 5. jedno ř.) 1). 

b) Příslušnost. Určena jest ve shodě s ustanovením 
úst. listiny § 7 zákona o ústavním soudu tak, že ústavní soud 
prohlašuje se za výlučně příslušný rozhodovati o tom, zdali 
vyhovují: 

a) zákony republiky Oeskoslovenské a zákony . sněmu 
Podkarpatské Rusi zásadě článku J. zákona, kterým uvozuje se 
ústavní listina Oeskoslovenské republiky, 

{1) prozatímní opatření podle § 54 ústavní listiny ustano
vení odst. 8., lit. b) tohoto paragrafu. 

Ustanovení § 7 rozeznává i zevně (lit. a) a b)) dvě skupiny 
kompetencí ústavního soudu, již svou podstatou velmi od sebe 
se liší a vyžadovaly též odlišné úpravy ří z ani před: ústav
ním soudem, zejména pokud jde o jeho zahájení. 

Zákon vychází pn úpravě příslušnosti ze zásadní 
myšlenky, že ústavnímu soudu nemůže příslušeti, aby snad 
zkoumal takové náležitosti zákona, jež by ani řádně zkoumati 
nemohl, na př. zdali bylo při usnášení se zákon:odárných sboru 
šetřeno všech předepsaných formalit (většina, quorum, postup 
při hlasování, zjišťování výsledků jeho atd.) - ačkoliv zajisté 
nedodržení těchto formalit činí ze zákona t h e o ret i c k y 
zákon "vadný" nebo, chceme-li, "neplatný" - a o mez il 

~) Z toho plyne, že jednací řád rozřešil (ve smyslu § 1, odst. 5. zák.. 
o úst. soudě) Qt,ázku náhradníků tak, že každý člen ústavního soudu, p0-

čítajíc v to i předsedu, má. svého i n d i v i d u e 'l n í h o ná.hr3idníka (srovn. 
čl. 4. jedno ř.: " ... jeh o náhradník"). Poněvadž pak každý "místo
předseda" jest podle podstaty věcí také "náhradníkem" předsooovým, 
má předseda ústavního soudu vlastně náhradníky dva. 

Jednaci řád rozřešil dále i otázku, kterlÍ. dle mění zá.kona o ústav
nim soudu mohla by se zdáti spornou, ,totiž zdali náhradníci jsou povo
láni voliti místopředsedu. Druhý odstavec § 2 zákona o úst. soudě sta.
noví totiž, že "předseda do osmi dml svolá ústavni soud k ustavující 
sch'ťl.zi, ve které ostatní členové a n li. hra dní c i složí ,slib stejného ob-
8aJlU do rukou předsedových, načež zvolí z e seb e většinou hlasii místo
předsedu ... ". ze s I o v n é Ji o znění tohoto ustanovení by plynqlo, že 
i náhradníci mají v e dle čl e n ů volební právo, a to jak aktivní tak 
paf!ivni. Ta.k rozhodl věc skutečně též jednací řá,dl (srovn. čl. 9. ve spo
jení fl článkem 7.). V tomto výkladu zákona jest arciť anomaJie potud. 
pokud povolávají se k funkci ná:hradníci vetl I e členů, ačkoliv náhrad
ník má vlastně člena pouze "na.bn-ažovati". 
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proto působnost ústavního soudu zásadně na 
funk c i in terpret a ční, t. j. ukládá Jp.u, aby v jednotlivých 
případech rozhodoval, zdali zákon neoznačený výslovně jako 
ústavní, pokud se týče prozatímní nařízení, vydané podle § 54 
ústavní listiny, o b s a h o v ě neodporuje ústavní listině nebo 
některému jinému zákonu ústavnímu, nebo zdali zákon, na 
němž usnesly se ústřední zákonodárné sbory (Národní shromáž
dění) nebo sněm Podkarpatské Rusi nevybočují o b s a h o v ě 
z mezí příslušnosti ústavou jim vytčených 1) (§ 3 úst. listiny). 
Svrchovanými, t. j. ústavním soudem zásadně nedotknute!l.nými, 
zůstávají tudíž veškeré zákony, které označují se výslovně za 
ústavní. Rozumí se, že ústavní soud není též příslušný zkou
mati zákony vzhledem k ustanovení článku 1. smlouvy mezi 
dohodovými státy a Československem 2). 

"Prozatímní opatření" jsou normy s prozatímní platností 
zákona, které v případech neodkladných v době od roz
puštění některé sněmovny nab od uplynutí jejího volebního ob
dobí až do opětného sejití sněmoven, dále po dobu, po ktmou 
zasedání jejich jest odročeno neb ukončeno, i když bylo by 
k ním jinak třeba zákona, jest oprávněn vydati zvláštní 
24ti členný sně m o vn í v Ý bor, složený z členů poslanecké 
sněmovny a senátu, a které nes m í dle o d s t. 8, lit. b) § 54 
úst. listiny m, ěniti zákony ústavní'3). 

1) O zákonodárné příslušnosti sněmu Podkarpatské Rusi jednáme 
,line na str. 109. 

Zajisté byl by však ústavní soud pří~lušný v případech § 46 
úst. listiny (k zákonu došlo hlasováním lidu). -

Ústavní soud: vykonává na základě své příslušnosti obdobnou 
funkci, kterou měl v bývalém Rakousku panovník následkem svého práva 
sankce (absolutní veto vůči zákonům) a jíž mohl rozhodovati kompetenční 
konflikty mezi říšskou radou a zemskými sněmy; jenže 'zde šlo o funkci 
p r e ven t i vn í, kdežto ústavní soud vykonává ji jako t" e p r e s i v n i. 

3) O tomto výOOrn a "pro'Zatímních opatřeních" viz blíže str. 196 
a násl. 

Při parlamentárních poradách o osnově zákona o ústavním soudu 
ozývaly se i hlasy, které si přály, aby zkoumací funkce ústaÝního soudu 
-vztahovala se na celý soubor otázek, upravených § 54 úst. listiny. 
V tomto případě bylo by pak na př. ústavnímu soudu i zkoumati, zdali 
prozatímní opatření bylo skutečně "neodkladné" (poněvadž učiniti 

opatření, které ve skutečnosti neodkladným nebylo, příčí se zajisté 
ustanovením ústavy) a konečně snad i účelnost jeho (hospodářskou, 

finanční atd.). Hlasy tyto nedosáhly 'však většiny. - Viz o tom blíže 
příslušnou di\.vodovou zprávu ústavního výboru Národního shromáždění, 
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c) Říz e n í. Řízení před ústavním soudem nechtěl zákono
dárce dáti obdobu obvyklého sporného řízení před řádnými 

soudy 1). Řízení toto nemá skýtati obraz boj e různých zájmů 
(jmenovitě politických), nýbrž všichni zúčastnění činitelé -
ten, kdo dá popud k zahájení řízení (navrhovatel), pak sně· 

movna, o jejíž zákon jde - mají sledovati týž cíl: aby nezůstalo 
v právním řádě ustanovení, jež příčí se ústavě, z níž prýští 
ostatní právní řád. 

Pokud jde o řízení, dlužno rozlišovati případy uvedené 
pod lit. a) a b) cit.. § 7. V prvním případě nemůže ústavní soud 
jednati ex officio, nýbrž vyčkati musí příslušných návrhů po
volaných činitelů. V zájmu právní jistoty a ekonomie práce 
ústavního soudu omezuje zákon okruh těchto činitelů na tři 

soudy, vyjmenované v § 9 (nejvyšší soud, nejvyšší správní soud 
a volební soud) a poslaneckou sněmovnu, senát a sněm Podkar
patské Rusi. Týž zájem právní jistoty přiměl zákonodárce 
k ustanovení § 12, podle něhož "může býti návrh vynesen pouze 
do tří let ode dne, kdy zákon, o kt.erý běží, byl vyhlášen". Po 
této době stává se každý zákon nedotknuteJným i ústavním 
soudem. 

Má-li míti funkce ústavního soudu, uvedená pod lit. b) 
§ 7 zamýšlený význam, jest třeba jiných předpisů pro zahájení 
řízení než platí pro případy uvedené pod lit. a). Musí platiti 
zásada o f f i c i o sní, t.. j. ústavní soud jest povinen zkoumati 
každé prozatímní opatření podle § 54 úst. listiny, a to z úřední 
povinnosti (§ 21 zákona), jakmile o něm nabude úředně vědo
mosti. Sem míří ustanovení citovaného § 54 úst. listiny, podle 
něhož "působnost ústavního soudu vztahuje se i na opatření, 
k nimž by jinak bylo třeba zákona a buď t e ž m u vl á d o u 
předložena zároveň s vyhlášením .ve Sbírce 
z á k on ů a n a říz e n í". Ne všechna prozat.ímní opatření musí 
tudíž vládou býti předložena ústavnímu soudu, nýbrž jen ta, 

tisk 2426, zasedání iI'oku 1920. - Hla v i č k a v pojednání "Několik slov 
o ústavním soudě" (Věstník ministerstva vnitra, II., str. 49) projevuje 
nespokojenost s úpravou příslušnosti ústavního soudu v několika. smě

rech. Je prý otázkou, může-li ústavní soud, opíraje se o ustanovení čL II. 
uvoz. zák. k listině ústavní, rOlLhodovati o for m á 1 n í bezvadnos,u zlJ,
konů, označených za ústavní. Mám za to, že zde vzhledem k usta.noveru 
§ 18 úst. soudu nemůže býti poohybnosti, že příslušnost ústavnílro soudu 
na ony for m á I n i otázky se nevztahuje. 

1) Souhlasně Ho e t zel, Parlament, 1., str. 435. 
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k nimž by jinak bylo třeba z:ikona. Tato však musí ústavni 
soud zkoumati vše c k a, poněvadž kterékoliv z nich mohlo by 
se příčiti ustanovení 8. odst., lit. b), § 57 úst. listiny. 

Podle § 21 zákona platí pro řízení o případech pod 
lit. b), § 7 uvedených ob dob n á ustanoyení platná pro řízení 
o případech lit. a), § 7. Je věcí jednajícího řádu (§ 8 zák.), 
aby vytknul podrobnější normy pro oba druhy řízení (viz níže). 

Řízení o případech pod lit. a), § 7, rozpadá se ve dvě 
části. V předběžné schůzi rozhoduje soud o formálních otázkách 
(§ .14) a pak po případě rozhodne v další schůzi o věci samé 
(§§ 16-18). 

Vzhledem k tomu, že ústavní soud podle návrhu muze 
. prohlásiti po případě jen určitá. ustanovení některého zákona 
za neplatná (§ 18) - není pochyby, že svým rozhodnutím nesmí 
v žádném případě jíti ultra petitum (§ 11) a že rozhodnutí jeho 
působí ex nunc, t. j. zákon stává se neplatným teprve uveřej
něním nálezu ve Sbírce zákonů a nařízení (§ 20 zák. o úst. 
soudu) -, může se vyskytnouti otázka, zdali prohlášení určitého 
paragrafu nebo určitých paragrafů některého zákona neplat
nými, nestanou se někdy i jiné části tohoto zákona, po případě 
zákon celý, v praxi neproveditelnými, ačkoliv samy 
o sobě by obsahově žádnému ústavnímu zákonu neodporovaly. 
Bude proto v případě lit. a), § 7, věcí navrhovatelů, v případě 
lit. b) téhož paragrafu věcí ústavního soudu samého, aby zmí
něnou otázku bedlivě prozkoumali a tím zamezili právní ne
jistotu, která by vznikla, kdyby určité části některého zákona 
zůstaly i nadále v platnosti, přece ale následkem zrušení jiných 
staly se prakticky neproveditelnými. Zajisté dlužno v těchto 

případech pojati do návrhu i takové části zákona (po případě 
vysloviti jich neplatnost), které sice samy o sobě neodporují 
žádnému ústavnímu zákonu, jsou však přece s příslušným 

ustanovením, odporujícím ústavě, v té souvislosti, o níž zde 
je řeč 1). 

1) H I a v i č k a n. u. m. táže se, proč vlastně má býti ústavnímu 
soudu vzato právo a možnost vysloviti, že i ty části určitého zákona 
jsou vadné, jež nebyly předmětem návrhu? Proč měl by prý ústavní 
soud čekati, až zase někdo podá návrh, když sám bude viděti, že určité 
ustanovení zá.kQn3i je vadné, třeb3is I>tížnosti · proti němu nebylo? Od
povídám: poněvadž odporov·alo by to zásadě d i s P o s i č n f, nesporně 

platné pro případy řízení podle lit. a), § 7 zákona o úst. · soudě. Nebylo 
by ostatně jasné, proč, kdyby názor Hlavičkův byl sprá.vný, mělI by se 
ústavní soud omezi-ti na o f i c i o sní zkoumání jiných ustanovení té h o ž 
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Shora vzpomenutý jed na c í ř. á d úsUtvního soudu má 
8 oddělení (I. Předseda a místopředseda, II. Soudci, III. N áhrad
níci, IV. Plenární schůze ústavního soudu, V. Jednání a hlaso
vání v plenárních schlhích, VI. Řízení k návrhu, VII. Řízení 
z úřední povinnosti, VIII. Všeobecná ustanovení). 

ad V. Pie n á r n í s ch ů z e, jichž pln o p r á v n Ý m i 
účastníky jsou předseda, místopředseda a ostatní členové a ná
hradníci ústavního soudu, konají se mimo jiné za účelem usná
šení se o jednacím řádě a jeho změnách. Návrh na změnu může 
podati písemně každý člen a náhradník ústavního soudu před
sedovi. Aby o něm bylo možno zahájiti jednání, jest třeba, by 
byl mimo navrhovatele podporován .aspoň třemi členy nebo 

. náhradníky (čl. 10.). - K platnému usnesení v plenární schůzi 
je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných. Předseda 

hlasuje také a to naposled (čl. 12.), při čemž' při rovnosti hlasů 
dirímuje. Co již usneseno, víže při dalším hlasování i toho, kdo 
při dřívějšim hlasování zůstal v menšině (čl. 13; to znamená 
tedy obligatorní platnost zásady "stante concluso"; o ní 
viz str. 183). 

ad VI. Říz e n í k n á vrh u (§ 7 lit. a) zák.) má tři 
fáze: a) řízení přédběžné mimo schůzi, b) schůze neveřejná a 
c) veřejné líčení ústní. 

V říz e n í pře db ě ž n é m zjistí zpravodaj, určený před
sedou, zda návrh: 1. byl vznesen způsobem, označeným v § 10 
zákona, 2. obsahuje hmotné náležitosti § 11 zákona, 3. podán 
byl včas (§ 12 zákona) a 4. náleží do působnosti ústavního soudu. 

Ve schůzi neveřejné usnáší se ústavní soud buď 
na tom, aby návrh byl od mít nu t (poněvadž nebyl řádně 
vznesen, nebyl podan včas, anebo nespadá; do ' příslušnosti 
ústavního soudu, nebo nevyhovuje předpisu § 11 zákona) nebo 
vrácen k do pln ě n í. Není-li těchto, odkáže ústavní soud věc 
k v e ř e j n é m u úst ním u I í č e n í a vyrozumí o tom 
dotčené zákonodárné sbory a předsedu vlády s výzvou, by se 
o návrhu, jehož opis se jim zároveň dodá, vyjádřili v určené 

Já.k:ona, ohiledně kterých stížnost podána nebyla, a nerozšířiti svou pusob
nost po případě i na ustanovení ji n Ý c h zákonů, kdyby sám viděl, že 
ona. ustanovení jsou vadná a o b s a h o v ě souvisí s ustanoveními, proti 
kterým stížnost podána byla? Nesmíme přehléďnouti, že "zákon" jest 
sice vně j š í jednotkou, nikoliv vnitřní (obsahovou). Proto zákon o 
ústavním soud,ě správně nevychází z této vnější jednotky, nýbrž z té, 
kterou nám představují jednotlivá jeho "ustanovení" (viz §§ 11 a 18). 
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k tomu lhůtě (čl. 26, jedno ř.). Postup pn veřejném líčení jest 
oodobou sporného řízení soudního. Přístup k němu mají dospělé 
osoby neozbrojené (čl. 30. jedno ř.). Z vážných důvodů může 
ústavní soud naříditi odročení ústního líčení buď z moci úřední 
nebo k návrhu některého ze zúčastněných činitelů (čl. 41. 
jedno řádu). 

Po vyčerpání věci dochází k poradě a hlasování, které 
jsou neveřejné a dějí se podle zásad, platných pro plenární 
schůze (čl. 43. jedno ř.). N ál e z y ústavního soudu, které pr6-
hlašují se podobně jako rozsudky řádných soudů jménem 
republiky, prohlašovány mají býti ústně s pod s ta t n Ý mi 
rozhodovacími důvody, pokud možno v témže sezení ústavního 
soudu. Soud může se však usnésti, že vyhlášení stane se 
v pozdějším zvláštním zasedání ústavního soudu. Úp ln é 
důvody rozhodovací buďtež uvedeny v náleze, jejž dá předseda 
doručiti všem zúčastněným činitelům (čl. 45. jedno ř.) 1). 

Ministr vnitra jest povinen do osmi dnů (t. j. od doručení 
jeho předsedovi vlády počítajíc) nález bez odůvodnění uveřej
niti ve Sb. z. a n. Současně uveřejniti jest nález s pod rob n Ý m 
odůvodněním (které zajisté jest tedy ono "úplné" ve smyslu 
3. odst. článku 45. jedno ř.) v úředních listech (§ 1'9 zák. o 
úst. soudu) 2). 

1) "Zúčastněnými činiteli" rozuměti jest: navrhovatele, předsedu 

vlády a "zúčastněné" zákonodárné sbory. ·"Navrhovatelem" bude buď 
jeden ze tři ISOUďŮ "jmenovaných" v § 9 zák. o úst. soudu nebo zá;kono
dárný sbor, který jest zároveň "zúčastněn", poněvadž jde o jeho přísluš
nost. Dlužno tedy rozeznávat, pokud jde () poč e t "zúčastněných" 
činitelů ve sm. článků 29. a 45. jedno řádu, jednak případy, kdy navrho
vatelem jest soud (nejvyšší, nejvy.šší správní, volební) nebo jeden ze tři 

zákonodá.rný~h sborů, vyjmenovan)"ch v § 9 zák. o úst. soudu, jednak 
případy, kdy jde buď o kompetenční konflikt mezi Národním shromáždě
ním a ,sněmem Podkarpatské Rusi nebo o otázku, neodporuje-li obyčejný 
zákon obsahově zákonu ústavnímu. Z těchto čt Y ř případů budou v druhém 
"zúčastněnými činiteli" toliko předseda vlády (který jest jím vždy) a 
příslušné zákonodárné sbory, pokud jsou buď "navrhovateli" nebo pokud 
jde o jejicll příslušnost. Ve čtvrtém případě bude tudíž "zúčastněným 
činitelem" je ten zákono<1árn.ý sbor, který jest buď navrhovatelem nebo 
o jebož zákon (ne obyčejný) se jedná.. 

2) Litovati jest, že ani ulkon (} ústavním soudu ani jednací řád 
tohotosoudu nemá obdobného ustanovení o p ubl i k a cin á 1 e z ft ve 
s mys 1 u li t. b), § 7 zák. o úst a v nim s o u d u, poněvadž nelze míti 
za to, že by se vztahoval předpis § 21 zák. o úst. soudu ("O řízení - t. j. 
v případech lit. b), § 7 - platí obdobně ustanovení předcházejících para-
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ad VII. Řízení z úřední povinnosti (t. j. o přípa
dech lit. b) § 7 zák. o úst. spudu) má tytéž .fáze jako nzení 
k návrhu kromě řízení předběžného, které odpadá. Neboť před
seda přikáže ihned opatření s prozatímní platností, jakmile bylo 
předloženo ústavnímu soudu, zpravodaji a současně svolá co 
možná s největším urychlením ústaVní soud k ne v e ř e j n é 
s ch ů z i a vyrozumí zpravodaje, o čem má se jednati (čl. 54. 
jedno ř.). V neveřejné schůzi zjistí ústavní soud! především, zda 
prozatímní opatření bylo řádně vyhlášeno. Není-li tohoto před
pokladu, usnese se úst.avní soud na sdělení vládě, že nemá 
příčiny, by dále s opatfením se zabýval a další řízení odpadá 
(čJ. 56. jedno ř.) Jinak ústavní soud usnesením vytkne, zda, 
v kterých směrech a z jakých dťlvodů by mohlo býti pochybno, 
zda opatření s prozatímní platností zákona vyhovuje § 54 
písm. b) úst. listiny a vysloví, že konati se bude ústní ličení 
(čl. 57. jedno ř.) 1). Toto ústní (veřejné) líčení má v celku týž 
ráz jako v případech řízení k náVThu. 

Zde zmíniti jest se ještě o velmi důlež.itém ustanovení 
čl. 53. jedno řádu, v němž praví se, že řízení na soudě zahájí a. 
provede se, i kdy Ž' o pat ř e ním e z i tím p o z bylo pIa t
p. o s ti ne b o pře s tal o být i o patř e ním pro z a tí m
ním 2). Tímto ustanovením zdůrazňuje se právem rozdíl mezi 
podstatou zkoumací funkce, která přísluší jednak ústavnímu 
soudu, jednak oběma sněmovnám. Oba činítelé vykonávají ji 
nezávisle na sobě a mohou dojíti po případě k různým výsled
kům. Kromě toho zdůrazňuje čl. 53, jedno řádu ve shodě 

s intencemi zákonodárcovými a k a dem i c k Ý ráz nálezú 
ústavního soudu (nehledě ' arciť k praktickému, který mají 
rovněž). K článku 53. řadí se tudíž ideově i ustanovení čl. 65., 

grafů") na otázku publikace nálezů ministrem vnitra. Neboť oním "říze
ním" ve smyslu § 21 lze rozuměti patrně toliko řízení pře d úst a v ním 
soudem. 

1) Je arciť možno - a v praxi asi bude dokonce pravidlem -, že 
ústavní soud neshledá. žádných pochybn08tí. Proč nutí jej jednací řád i 
v takových připadech konati o věci ústní (veřejné) líčení? Zdá se ostatně, 
~e tato fáze řízení (ústní líčení) v případech, kdy jde o prozatímní opa
tření, mohla bez .škody vůllec odpadnout. 

! 2) Opatření "pozbývá platnosti" podle těchže pravidel, pOdle kte
rýcl! . zaniká platnost právní !DQrmy vůbec (vypršením stanovené snad 
lhůty platnosti, derogací, výslovným zrušením) a "přestává býti opa.tře
ním prozatímním", když je sněmovny podle odst. 15., § 54 úst. listiny 
včas schválí (viz sU". 207). 
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jež praví, že ústavní soud, usnaseJe se o tom, zda opatření 
s prozatímní platností zákona vyhovuje ustanovení § ;54, odst 
8., lit. b) ústavní listiny, není vázán stanoviskem, jež 
k téže otázce zaujaly ta nebo ona, z obou sněmoven, aneb i obě 
sněmovny, usnáševše se o schválení téhož opatření. 

ad VIII. J ed n a c í m j a z y ke m ústavního soudu uvnitř 
i na venek jest pouze jazyk československý. Podán-li však 
návrh po rozumu § 7, písm. a) zákona o úst. soudě sněmem 

Podkarpatské Rusi, může v návrhu, jakož i jiných podáních na 
ústavní soud a při ústních líčeních zástupci navrhovatele 
užíváno býti jazyka, jenž bude jednacím jazykem sněmu (čl. 

67. jedno ř.). I zde zůstává však československý jazyk vně j
š í m a v nit ř ním jazykem úředním (viz str. 404 ) ústavního 
soudu. 

D. Povšechná derogačni klausule uvozovaciho zákona 
k ústavni listině. Článek IX. tohoto zákona stanoví: 

"V den ustanovený v 1. odst .. článku VIII. 1) pozbývají 
platnosti všechna ustanovení, která odporují této ústavní 
listině a . republikánské formě státu, dále všechny dřívější 

ústavní zákony, i když by j e dnotlivá jejich ustano
vení nebyla v pnmém rozporu s ústavními 
zákony Československé republiky." Ustanovení 
toto má zřejmě za účel rozšířiti derogační vliv ústavní listiny 
přes hraniée určené větou : lex posterior derogat priori. 

Podrobněji dlužno k tomu uvésti: 
a) Vzhledem k tomu, že byla revolucí přerušena fo r

má I n í kontinuita mezi československým právním řádem a 
právními řády, platnými dříve na území československého státu, 
mat e r i e ln í však zachována zákonem ze dne 28. října 1918, 
č. 11 Sb. zák. a nař. (srovn. str. 57), stala se otázka derogaéní 
v širším rozměru, než ji řeší citovaná latinská řehole, velmi 
důležitou a ovšem i technicky velice těžko rozřešitelnou. Sou· 
visí to s politickým převratem, zejména se záměnou bývalé 
monarchické formy státní v republikánskou, následkem kteréž 
celá řada dřívějších právních ustanovení stala se prostě ne
proveditelnou a nepraktickou. Nasnadě byla pro zákono
dárce dvě zásadní východiska: buď zvoliti způsob enumerativní, 
t. j. vypočísti veškerá dřívější ustanovení, která měla býti v"Sr-

1) Jest to podle článku X .. den v y hl á š e n í ústavní listiny. 
Vyhlášena byla dnt) 6. března 1920. ' 
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slovně zrušena, nebo postihnouti je povšechnou zásadou, jak 
stalo se citovaným článkem IX. První způsob jest nebezpečný 
proto, že je těžko při výpočtu nepřehlédnouti žádný zákon, 
druhý má nevýhodu v tom, že interpretaci poskytuje příliš velké 
pole působnosti. Nicméně převažují výhody druhého. 

b) "Všechna ustanovení, která odporují této ústavní 
listině": význam této věty kryje se s pravidlem lex posterior 
derogat priori. 

c) "Republikánské formě státu": tím zrušena výslovně 

veškerá ustanovení, souvisící s bývalou m o na r chi c k o u 
formou státní, zejména ustanovení, týkající sel právního po
stavení panovníkova 1), která jinak - bez výslovného zrušení 
- byla by se stala pouze "obsoietními"; sroiVfi:. n;t p'ř. § 58 
lit. a), § 63, § 64, § 65 lit. a) trestního zákona a pod. 

d) "Všechny dřívější ústavní zákony, i když by jed
notlivá jejich ustanovení Il!ehyla v přímém rozporu s úst a. v
ními zákony Oeskoslovenské republiky": touto větou · vzta
huje se derogační vliv ústavních zákonů československých na 
dřívější ústavní zákony jako celky. Nocozhoduje tudíž obsah 
jednotlivých norem, nýbrž toliko skutečnost, že, některý dří

vější zákon bez ohledu na to, c o obsahoval a zdali jeho obsah 
je v rozporu s obsahem nynějších ústavních zákonů, byl 
zákonem úst a v ním. Zřejmo tudíž, že jde při tom o pojem 
"ústavních" zákonů ve smyslu for m á ln í m, níkoliv hmotném 
(viz str. 69). V bývalém . Rakousku byly, v přesném slova. 
smyslu,,,ústavními" toliko zákony výslovně jako "základní", 
pokud se týče "s tát n í z á k I a dní zákony" označené (srovn. 
§ 15 zák. ze dne 21. prosince 1867, čís. 141 ř. z.). Dlužno však 

. připomenouti, že rakouská ústava neznala pojem "ústavních 
zákonů" ve stejně přesném formálním smyslu jako ústava 
československá. Proto může arciť v jednotlivostech vzniknouti 
spor o to, zdali ten či onen zákon jest pokládati za "ústavní" 
ve smyslu článku IX. uvoz. zák. k ústavní listině (jmenovitě 
může býti sporno, zdali a které bývalé zem s k é zákony jest 
pokládati za "ústavní"). Věc komplikuje se ještě vzhledem 
k bývalému u her s k é m u ústavnímu právu 2). 

1) Pokud některé orgánní funkce panovníkovy převzal president 
republiky, viz str. 243. 

2) Hon s, Parlament, J., str. 25, lituje, že jsem se na tomto mistě 
nezmínil blíže o uherském ústavním právu alespoň tak stručně, ja.ko o 

. ra.kouském. Byl b'ych tu prý asi musel učiniti opět ,značné ústupky své 
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E. Vyhlašováni zákonů. "K pIa t n o s t i zákona je třeba, 
aby byl vyhlášen a to způsobem, jak ustanovuje zákon" (§ 49 

theorii normativní, poněvadž při tak typické zemi zvykového práva, kde 
i ústava spočívá částečně na právu zvykovém a kde i král při koruno
vaci přisah~1 zachovávati právo zvykové (szokásjog), byla by působila, 
citelné potíže aplikace mé theorie na str: 98 a násl. mých "Základll filo
sofie právní". - Hon s je zde na velkém omylu, jejž sdílí se všemi od
půrci norJIl.llltivní theorie, kteří domnívají se, že tato theorie' "hodí se" 
jen na právo psané. Ve skutečnosti theorie tato předpokládá a nutně 
předpokládati musí při všelikém poznávání normových souborii (tedy UJž 
prá.vních řádů) jednotné východisko, ohnisko (STOvn. str. 55) či ústavní 
normu, kJterá jedíně zaručuje, že mnohost norem, které cllci poznávati, 
spolu no,rmativně souvisí a tvoří tudíž jednotku (na př. jednotku toho, 
čemu říkáme "uherské právo"). Že by tato ústavní norma musela býti 
norma p s a n á, normativní theorie naprost.o' nemusí předpokládat. Ale za
to z n o e t i c k Ý ch důvodů tato jediná norma nemůže býti považována 
Zll. o b Y č e j o vou nebo z v y k o vou v běžném slova smyslu, poněvadž 
sama jest nezbytným předlpokladem, abychom všecky ostatní "obyčeje" 

nebo "zvyky" mohli chápati jako obyčeje a zvyky p r á v n i. Jinými 
slovy: tato norma nemá nutně žádného důvoďu poznání (ať jest 
psaná nebo ne), jsouc pře d p o k I a dem důvodu poznání všech ostat
ních, z ní formáJ.ně prýštících norem, které třeba vesměs mohou býti "ne
psanými", ' t. j. zvykovými, aniž by tím nOlmat>ivní theorii vznik1y t,y nej
menší theoretkké potíže. To platí přirozeně též o prá,vu uherském. Právo 
toto (uherský právní řád) m u s í míti někde své ohnisko, má-li vůbec býti 
jed not, n Ý m souborem norem. V jaké nOJmě toto ohnisko budeme 
spatřovati, jest do jisté míry věcí ekonomie našeho myšleni. Věc není 
spornější v uherském právu (přes známé politické tendence maďarské 
theorie a praxe státoprávní) než na př. v býv:Llém rakouském právu. I 
zde jsme měli a máme na výběr říjnový diplom, únorovku, prosincovou 
ústavu, pragmatickou sankci atd. Tak jako v Hakousku pro poznání 
účinného (plisobivého, positivního) práv'a nejspíše se doporučovala jako 
východisko theoretické konstrukce ústava z roku 1867 ("vyrovruiní"), 
tak myslim, že i pro konstrukci právního řádu uherského toto východisko 
(ústavní zákony z roku 1867) jest nejvýhodněJší. Všecky ostatiú ústavní 
a jiné normy (i dřívější; na př. Zlatá bulla krále Ondřeje II. z roku 1222, 
pragmatická sankce atd.), ať psané nebo nepsané (zvykové), čerpají pak 
z ,tohoto ohniska svou právní relevanci, t. j. jsou, pokud jsou statší, po 
případě jími "recipová.ny". 

Skutečné obtíže v otázce, o kterou jde, nezplisobuje tedy norma
tivní tlieorie, nýbrž okolnost, že uherské právo ústavní neznalo žádných 
"ústavních záikonli" ve smyslu for má I ním (srovn. str. 69) a že čl. VIII. 
uvoz. zá.kona k naší úst. listině nerozlišuje mezi ústavními zákony for
málními a materiálními. Že pa.k zvykové právo jest vůbec tíže poznávati 
než psané, je sice pravda., ale nemá co činit s theorií normativní. 

O úst a v ě u her B k é srovn. v české literatuře P r a žák: Právo 
ústavní, § 271 a další, .s historického hlediska pak Ma r z al i: Ungarische 
Verfassungsgeschícblte, 1910. 



9G 

úst. listiny). Náležitost řádného vyhlášení zákonů jakožto pod
mínky jejich platnosti dlužno přesně odlišovati od jinJ'rch 
náležitostí, jako jest příslušné usnesení zákonodárných sborů 

podle ústavní listiny a platných jednacích řádů těchto sborů, 

podpis presidentův atd. Tyto možno nazvati hmotnými pod
mínkami, onu pak formální podmínku platnosti zákonů. Nedo
statek některé z hmotných podmínek nebo zmíněné formální 
podmínky má pro "vadnost" dotčeného zákona různé následky, 
jak o tom učiněna byla již zmínka na str. 82. Theoretieky 
zjištěný nedostatek hmotné podmínky nemůže totiž býti vzhle
dem k platné zásadě, že níkomu (ani soudcům) není možno 
zkoumati platnost řádně vyhlášeného zákona (t. j. vy
hlášeného podle zákona, jejž dovolává se § 49 úst. listíny), 
důvodem poznání, že takovýto zákon není součástí platného 
právního řádu, nýbrž toliko poznání jeho "vadnosti", která 
však nemá žádných normativních důsledků, kdežto zjištěný 

nedostatek formální opravňuje k úsudku, normativně velice 
významnému, že to, o co jde, vůbec žádným platným, tedy 
vůbec žádným zákonem není 1). 

Náležitost vyhlášení zákona (nebo nařízení), není, jak se 
často slýchá, přirozenou (t. j. na výslovném ustanovení práv
ního řádu nezávislou) podmínkou platnosti jeho. Naopak mi'lže 
každý zákon, jakožto část svrchovaného právního řádu, stano
viti si formální podmínky své platnosti libovolně sám a mohl 
by tudíž po případě i vyloučiti podmínku vyhlášení vůbec. Tak 
tomu bylo na př. v bývalém Rakousku, u nás nastala vzhledem 
k tomu, že formální náležitost řádIiého vyhlášení (pokud jde 
o z á k ony, nikoliv nařízení) jest obsažena v ústavním zákoně 
(§ 49 úst. listiny), potud změna, že by tak mohl učiniti toliko 
zákon výslovně za "ústavní" označený (čl. I. uvoz. zák. k úst. 
listině) . 

. Vyhlašování zákonů a nařízení upravuje nyní - kromě 

příslušných ustanovení ústavní listiny (§ 49) - zákon ze dne 
13. března 1919, čís . 139 Sb. zák a nař. 2), který zrušil (§ 6) dří-

1) Nutno upozorniti, že pojmy "platný" a "neplatný" zákon nejsou 
species širšího pojmu "zákon". Pojem "neplatného zákona" tak jako 
v~e, co není platným zákonem, jest pouhým záporem (negací) pojmu 
"platného zákona". Pojem "platného zákona" a zákona vůbec spadá 
tudíž vjedno. 

, 2) Zákon tento otištěn jest pod čís. 5 ve III. sv. mé "Sbírky 
zákoml československých". O způsobu vyhlašování iákonů v bývalém 
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vější v té věci platnou normu (zákon ze dne 2. listopadu 1918, 
čís. 1 Sb. zák. a nař.) a zákon ze dne 20. prosince 1921, č. 501) 
Sb. zák. a nař., kterým se částečně mění § 3 zákona před
cházejícího. 

K veřejnému vyhlášení nově vydávaných právních 
u s ta n o ven í v československém státě jest určena "Sbírka 
zákonu a nařízení státu československého" (§ 1 leg. cit.) 1). 
Tato právní ustanovení jsou dle § 2: a) zákony, b) státní 
smlouvy,2) c) nařízení, vydávaná ústředními úřady 
státními, pokud obsahují obecně závazná pravidla právní nebo 
pokud takovéto jejich vyhlášení zákon nařizuje, d) nařízení 

zem s k Ý c h úřadu za stejných podmínek. 
ad a) Poněvadž zákon mluví povšechně o "zákonech", 

platí jeho pravidlo nejen pro zákony usnesené Národním shro
mážděním, nýbrž též pro budoucí zákony usnesené sněmem Pod
karpatské Rusi (§ 3, odst. 4. úst. listiny) 3). 

Rakousku a Uhel"sku Sl'OVll, mé Československé právo správní, str. 11 
a. 124 a Fe rdi n a n d y: Staats- und VerwaltungSlrecht des Ko·nigll'eichs 
Ungarn und seinel' NebenHinder, str. 31. 

1) Srovn. však § 3, 4. odst. úst. listiny: "Zákony, usnesené sněmem 
Podkarpatské Rusi, projeví-li president s nimi souhlas svým podpisem, 
vyhlašují se ve z vl á š t ní sbírce a podepisuje je také guvernér." 

2) Srovn. H o b z a: Publikace a platnost mírových smluv v česko , 

slov. republke (Právník, TOČ. 62), J o ach i m: Jak uvedeny mírové 
smlouvy v život v cizích státech (Zahraniční politika, 1922. str. 321). 

3) Podobně též Epstein: Verfassungsgesetze, stl'. 517. Jiného 
názoru v té věci jsou Ho e t zel: Parlament, 1., str. 435, a J o a <lbi ID: 

Věstník min. vnitra, lIL, str. 229. Oba tvrdí, že v,zhledem k ustanovení 
§ 3, odst. 4. úst. listiny ("Zákony, usnesené sněmem Podkarpatské Rusi 
...... " vyh'lašují se ve z vl á š t n í sbírce ... ") zákony Podkarpatské 
Rusi ve Sbírce zákonů a nařízení v ů b e c vyhlašovati se n e m a j í, a 
J o ach i m domnívá se n. u. ID., že mé tvrzení v textu zakládá se na 
nedopatření. Nejde při tom o nedopatření. Jinak arciť přiznávám, že 
minění obou autoru má mnoho do sebe (arg. slovo "zvláštní" v cit. § 3 
Ú!!t. listiny; zde jde ostaJtně o jeďen z případů, o nichž platí má theore
ticJci poučka, v českém písemnictví dosud ne doslti pochopená, že pro 
t h e o ret i c k o u - a contr. praktickou _ . interpretaci normy mohou 
se následkem nedosti jasné její stylisace jevitJ. dva nebo více výkladů 
stejně nebo přibližně stejně oprávněné). 

Ve věci samé uvádím toto: Nejde ani tak o to, mají-li !'je zákony 
usnesené příštím sněmem Podkarpatské Rusi uveřejňovati t a k é v obecné 
Sbírce zákonú a na,řízení, nýbrž 00 to, která z obou publikací (jsou-li obě 
nut.né) bude rozhodná p~'o počátek phttnosti zákona a dlužno-li míti za to, že 
sněmu Podkarpatské Rusi přísluší stanoviti po případě a ut e n ,ti č n o s t 
jiného textu než českého nebo slovenského. 

Dr. We y r, Soultava. československého pr.Lva státního. 7 
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. ad b) "Státními smlouvami" nerozumí se k a ž dá smlouva, 
uzavřená státem československým jako jedním kompaciscenwm, 
nýbrž patrně jen t. zv. mezinárodní smlouvy, uzavírané mezi 
stáwm československým a jinými stá t y (viz § 64, 1. odst.; 
čís. 1 úst. listiny). 1) 

Pro názor hájený v textu možno uvésti tyto důvody: Z ustano
vení, že některá norma má býti vyhlašována ve z v I á š t ní sbírce, 
neplyne ještě nutně, že nemusí býti vyhlašována v jiné obecné sbírce, 
určené povšechně k vyhlašování norem tohoto druhu ("zákonů"; § 2 zák. 
ze ,dne 13. března 1919, č. 5). Vždyť náš právní řád zná řadu obdobných 
případů, kde se tak díti má (srovn. § 3 cit. zák. ve znění zákona ze dne 
20. prosince 1921, č. 500). Že by příslušela sněmu Podkarpatské Rusi kom-o 
petence shora vzpomenutá, je vzhledem k ustanovení § 3, odst. 2. ústavní 
listiny pochybné, poněvadž "jednotnost" státu zdá se vyžadovati, aby 
jednak vše c k y normy téže kvality ("zákony") byly vyhlášeny v jedné 
sbírce (i když ne výlučně) a aby otázka autentičnosti jejich textu byla 
upravena o b s a h o v ě jednotně. S hlediska názorů Hoetzlova a Joochi
mova bylo by pak dále zajisté podivné, že jazykový zákon ze dne 
29. února 1920, Č. 122, kdyby byl chtěl s,tanoviti tak dalekosáhlou zásadu, 
ani slovem se o ní nezmiňuje, když přece jedná (v § 1) o výjimkách 
mnohem méně význačných (úřadování soudů, úřadu, ústavů, podniků a 
orgánů republiky). 

Že de leg e f e r e n d a by se doporučovala úprava mnou jako 
platné právo hájená, je, myslim, mimo spor. Pochybnosti zmizí, jakmile 
užije sněm PodkarpatSiké Rusi svého práva, § 6 jazykového zákoni1 mu 
zaručeného. Pak bude miti slovo po případ'ě ústavní soud, jemuž bude 
rozhod!ovati, zdali úprava sporné dosud otázky, jest "slučitelná s jednot
ností státu če~koslovenského". Dnes otázka naše není vůbec prakticky 
aktuální. 

i ) O a u ten ti č n o s t i t e x t u státních smluv není obecně plat
ného pravidla mezinárodního. Otázku tu řeší smlouvy samy. Tak stanoví 
na př. smlouva St. Germainská s Oeskos'lovenskem (č. 508 Sb. z. a n. 
z roku 1921), že v případech neshody v textech (francouzský, anglický 
a italský) rozhoduje text francouzský. Podobně mírová smlouva St. Ger
mainská s Rakouskem (č. 507 Sb. z. a n. z roku 1921) a Trianonská 
s Maďarskem (č. 102 Sb. z. a u. z roku 1922). Naproti tomu probJ.a.:1uje 
mírová smlouva Versailleská s Německem (č. 2.17 Sb. z. a n. z roku 192t) 
text francouzský i anglický 1Ja autentický. 

Nejnověji užito při publikaci některých mezinárodních smluv -
na př. Oeskóslovensko-němeclci úmluva o převodu zaopatřování váleč
ných poškozenců na Hlučínsku ze dne 12. dubnru 1922 (Sb. z. a n. 
č. 43 z r.oku 1924), úmluva mezi vládami republiky československé a 
rakouské o provedení úmluvy o uvolnění zadržených: deposit a \'Zár 
jemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 
1920 (Sb. z. a n. Č. 41 ~ roku 1924), úmluva o úpravě letectví 7.0 dne 
13. října 191!) (Sb. z. a n. Č. 35 z roku 1924) - jistýoh vědomě ar c h a
i s ují cic h llvodních a zakončujících formulí, jako: "Jménem repllÍ>-
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ad c) Větou "pokud obsahují obecně závazná pravidla 
právní" nemá býti odlišen jeden druh nařízení od jiných, nýbrž 
má býti definován pojem "nařízeni" jakožto a b str a k tni normy 
právní na rozdíl od konkretni 1). 

Zákon upravujíci vyhlašování zákonů a nařízení byl vy
dán pře d konečnou ústavní listinou. Podle této listiny (§ 81; 
viz k tomu str. 282) nemůže již býti nařizeni, vydávaných 
jed not li v Ý m i ústředními úřady státními (zejména tedy 
ministerstvy), nýbrž toliko na ř i z e n i vl á dni, na nichž podle 
citovaného paragrafu ústavní listiny usnesla se vláda jako s bor. 
Tak jest tedy nyní rozuměti pojmu "nařízeni", vymezenému 
lit. c) § 2 S). 

liky Československé. Tomá.š G. Masaryk, president republiky Česko
slovenské, všem, kJteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, po
zdravení." A na konci: "Shlédnuvše a prozkoumav,še tuto úmluvu, a vě
douce, že Národní womážd,ění republiky Československé s ní souhlasí, 
prohlašujeme ji za schválenu, příja.tu, potvrzenu a utvrzenu a mocí listu 
tohoto, podepsaného naší rukou vlastní,· ji schvalujeme, přijímáme, po
tvrzujeme a utv,rzujeme, slibujíce slovem svým, jménem republiky Česko
slovenské, že ji peVně a neporušitelně zachová.me a nedopustíme, aby proti 
ní jednáno bylo z jakékoli příčiny a jakýmkoliv vymyšleným způsobem. 
Tomu na svědomí jsme tento list vyhotoviti kázali a k němu peče! repulr 
liky Československé přitisknouti dali. Jenž jest dán na hradě Pražském 
dne ..... " 

O vhodnosti podobného přenášení starých forem na obsab či po
měl'y zcela jiné, t. j. nové, možno privem pochybovati. Vypad'á to tak, 
jako bychom člověka, vystupujícího v moďerním ,obleku dvacátého sto
letí, nutili m1uvit,j tak, jako mluvili středověcí rytíři v brnění. Srovn. 
k tomu článek NQva et vetera (Dr. Frant. Čáda) ve Všehrdu, V., str. 128, 
a Dr. O poč e n s ký: Ratifikační formule československá v "Zahraniční 

politice", mč. III. (V.), str. 809. 
1) Ho e t zel, Parlament, L, str. 435, míní, že podle intencí autorů 

-zákona o vyhlaIŠováni zákonů z roku 1919 slova: "pokud obsahují obecně 
závaz.ruí pravidla právní" měla odlišiti t. zv. nařízeni -právní (ve smyslu 
obvyklé nauky) od nařízení správních: (instrukcí a pod.). K tomu dlužno 
dodati, ž.e normy, vydané toliko pro u r čit é činitele (jako na. př. pod
řízené úřady) nelze arci! subsumovati poo pojem "nařízení", pokud v něm 
právě spatřujeme - na rozdil od "rozhodnutí" nebo "opatření" - o b e c 
n o II nebo a b ,s tra k tni nrumu. Ze hranice mezi "obecností" a "kon
kretností" může býlti lookďy plynulá, je ovšem pravda. 

O oněch "vnitřních" nebo "správních" nařízeníoh srovn. též P r a
ž á k: P~vo ústavní, § 229, a Her r n Ti t t: Grundlehren des Verwlll
tungsrechtes (1921), .str. 85. 

2) Praxe a.rciť předstihla ustanovení § 81 ústavní listiny. Od 
měsíce března 1919 neshledáváme se již ve "Sbírce zákonů a. na.řízení" 
s nařízeními jednotlivých ministerstev (ministrů). 
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ad d) Ustanovení toto je nezbytné jako prozatímní výcho
disko ze situace, vzniklé zánikem zemských zákoníků a dalším 
úřadováním zemských vlád (viz důvodovou zprávu k vládní 
osnově zákona, tisk 444 ex 1919). "Zemskými" úřady dlužno 
rozuměti toliko stá t n í úřady zemské 1). 

Vzhledem ke znění § 4 jest toliko u zákonů a nařízení 
(nikoliv tedy u státních smluv) publikace ve Sbírce zákonů a 
nařízení nezbytnou podmínkou jich p I a t n o sti. Citovaný § 4 
zní: "Pokud v zákoně nebo nařízení není nic jiného stanoveno, 
počíná se jeho ú čin n o s t 30 dnů po vyhlášení (§ 3, odst. 4., 

. podle něhož den, kdy rozesláno bylo české znění dotčené číslo
vané částky Sbírky, jest dnem vyhlášení) a vztahuje se na celé 
území státu československého." Zde (a v mnohých jiných záko
nech československých) činí se nesprávný a normativně ne
možný rozdíl mezi "účinností" a "platností" zákonů. 
Zákonodárce vycházel při tom patrně z názoru, že zákon řádně 
usnesený, avšak dosud nepublikovaný jest sice p I a t n ým, ale 
dosud ne "ú čin n Ý m". Takovýto "zákon" není však právě 
vzhledem k nutnosti jeho publikace platným z á k o ne m, nýbrž 
toliko platným u sne sen í m zákonodárného sboru. Ani platný 
podpis presidenta republiky nečiní z něho ještě platný zákon, 
nýbrž zůstává toliko platným usnesením platně presidentem 
podepsaným, ba ani řádná publikace jeho před uplynutím t. zv. 
vacatio· legis, poněvadž v tomto mezidobí není z á vaz n o u 
normou pro nikoho. Pojem "platného, ale dosud neúčinného 
(nezávazného) zákona" nemá normativního smyslu. Pojmy 
"platnosti" a "účinnosti" (závaznosti) spadají normativnt> 
vjedno 2). 

J o ach i m, Věstník min. vnitra, IIL, str. 229, dovozuje ze znam 
§ 14 pro z a tím ní ústavy ("Moc výkonná a nařízova,cí přísluší 

vládě ... "), že již podle této ústavy moMa naří'Zení vydávati pouze cel á 
vl á d a; praxe ustálila .se ovšem v tomto smyslu teprve od března 1919, 
ba ještě zákon ze dne 13. března 1919, č. 139 (o vyhla.šová.ní zákonů), 
poněkud nepřesně mluví o "nařízeních ústředních úřadiů státních". 

1) Srovn. P r až á k, Právo ústavví, L, 1900, str. 29. 
2) O "účinnosti" normy možno mluviti toliko s hlediska kausál

ního: "účinnou"(nebo "působivou") jest v tomto smyslu norma, která 
působí ve světě vnějším jako motiv jednání lidského. Zřejmo, že 
s tohoto hlediska pak arciť může pIa t n á norma býti nebo státi se 
n e ú čin n o u, právě tak jako ne pIa t n á může býti nebo na čas 

, ještě zůstati ú čin n ou. - V otázce zde projednávané kolísá ostatně 
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Podle § 3 zákona o vyhlašování zákom1 ve znelll zákona 
ze dne 20. prosince 1921, č. 500 vychází Sbírka zákonů a nařízení 
v jazyku státním, oficiálním, t. j. československém. Pouze znění 
české n e b o slovenské, uveřejněné ve Sbírce jest p ů vod n í 
(authentické). Vedle toho vychází Sbírka také, pokud možno 
současně s původním zněním v úředním pře k I a d u německém, 
polském, maďarském a v úředním překladu do onoho jazyka, 
který ustanoví sněm Podkarpatské Rusi podle § 6 zákona 
jazykového (viz str. 416). Právní ustanovení vyhlášena ve 
Sbírce ve znění českém, uveřejňují se ve znění slovenském 
v Úradných Novinách; právní ustano,vení vyhlášená ve znění 

i sama ústavní listina. 8rovn. na př. § 47, kde nazyva se usnesení 
Národního shromáždění jednou "zákonem" jednou (správně) "usnesením". 

Viz k tomu Ne u b a u e r: Platno'3t a účinnost zákonů (Všehrd, llL, 
str. 129-132), který míní, že jest rozdíl mezi platností a účinností · zá.
kona, při čemž platností jest rozuměti no,rma,tivní existenci 'zákona v urči
t~m právním řádě, účinnosti součást skutkové podstaty, na niž norma 
upíná. určité povinnosti. Autor uvědomuje si arciť (na rozdíl od panující 
nauky) potíže, které má tato konstrukce vzápětí: takOiVýto plaJtný, ale 
dOflud! neúčinný zákon nemMe míti ještě d e r o g. a ční funkce vůči pří

padnému dřívějšímu zákonu, obsahově mu odporujícímu, takže bychom 
v té době (mezi platností a účinností nového zákona) měli v tom též 
právním řádě současně dva pIa t n é zákony, navzájem si odporující. 
(8 hlediska zde zaujatého dlužno řešiti i otázku č a s o v é p r i o rit y 
dvou norem vzhledem k jich derogační funkci, a to tak, že ro~hoduie . 
moment počátku jejich "účinnosti" - recte platnosti - a nikoliv lllOIJD.ent 
uveřejnění. Opačně na p~. May r: Lehrbuch des burgerlichen Rechtes, 
1. sv:azek, 1. kniha, str. 30.) 

K jasnému pochopení nadhozeného zde problému a. jeho řešeni 

v textu velice prospěje, když si uvědomíme, že postup či proces z á k onO:
dá r n ý, máme-li jej chápati normativně, t. j. uvnitř právního řádu, jest 
něco zcela obdobného jlliko proces c i v i I n í, t r e st n í nebo spr á vn í : 
zde podle určitého řádu (civ1Ílní, trestní proces čili řád) t v oř í se k o n
k ret n i normy - mzsudky, rO'Lhodnutí, opatření -, tam stejným způ
sobem v z n i k a jí normy a b str a k t ní (zákony) . Zákon "plaJtný, ale 
dosud neúčinný" (podle panující nauky) jest prostě jednou z f á z í, kte
rými proces zákonodárný prochází, než dojde k hotovému produktu, a 
"jednací řády" sněmoven (viz str. 160) fl příslušnými ustanoveními ústavní 
listiny jeví se nám jako pro c e sní nor m y pro řízení 'zákonodárné, 
které mají tudíž svou obdobu v civilním (soudním), trestním a jiných 
procesních řád ech. 8rovn. k tomu M e r kl: Die Verfassung der Republik 
DeutschOsterreich_ Ein kritisch-systematischer GrundrlB, 1919, v kapitole: 
Die VerfasSung als Verfahrensrecht der Gesetzgebung (str. 74 a násl.) 
a mé pojednání "Motivy zákonů a důvody rozhodnutí" v Ročence práv
nické fa.kulty Masarykovy university, III. 
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slovenském uveřejňují se ve znění českém v Úředním listě 
Československé republiky 1). 

Redakce "Sbírky zákonů a nařízení" přísluší ministerstvu 
vrntra (§ 5), z čehož plyne, že povinnost, starati se o řádnou 
publikaci zákonů, uložena jest státním orgánům výkonným. 
S tím souvisí ustanovení § 51 úst. listiny, že "zákon podpisuje 
president republiky, předseda vlády a ministr výkonem' zákona 
pověřen)r". (Předseda vlády je při podpisování zákonů zastupo
ván způsobem určeným v § 71.) Všichni členové vlády mohou 
se při podpisování zákonů a nařízení dáti zastupovati ~iným 
členem vlády, počítajíc v to i předsedu vlády; viz § 1 ústavního 
zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. zák. a nař.~) Ačkoliv 
v citované větě § 51 jedná se souřadně o podpisech presidenta 

1) Podle původního zákona ze dne 2. listopadu 1918 bylo t.oliko 
čes k é znění autentické, vedle kterého byl nařízen slovenský překlad. 
Pooobně stanovil též § 3 nyní platného zákona přeď novelou ze dne 
21. prosince 1921, přidávaje k tomu ještě překlad' německý. Obě normy 
pohlíží tudíž na češtinu a slovenštinu jako na r ů z n é jazyky, kdežto 
pozdější zákon jazykový mluví () jazyku "československém" jako jednot
ném. (Srovn. k tomu 'S pie gel: Die Sprache der Gesetze v Prager 
Juristische Zeitschrift, roč. 1.) Citovaná novela měla tento nesoulad od
straniti, j~ poznamenává. ďůvodová zpráva k vládnímu návrhu (tisk 
1299 posl. sněm., 1. vol. obd.). Budou tedy nyní, jak důvodová) zpráva pravÍ 
dále, ve Sbírce zákonů a nařízení st ř í dat i s e původní texty české 1 
slovenské. Zdali v k o n k ret ním pří pad ě má býti ta k.,terá právní 
norma vyhlášena ve Sbírce v původním znění českém či v původnim 

znění sllovenském, říditi se bude - jak: je samozřejmo - podle toho, 
v kterém z těchto ZDěni tato právní norma byla projedntna. Pokud jde 
zvláště o z á k ony, připomíná důvodová zpráva, že vzhledem k § 49 
jednacích řádů sněmovních 'u srovnání s §§ 1 a 4 jazykového zákona 
není zákonné překážky, aby Národní shromáždění usneslo se na zákoně 
ye znění slovenském. 

Pokud jde o otázku ja.zykové a,utentičnosti, nelze 
míti za to, že zákony ze dne 2. listopadu 1918 a 13. března. 

1919 zrušily veškeré dl'Ívější příslušné normy, zejména cís. patent 
ze dne 27. prosince 1852 a zákon ze dne 10. června 1869, 
čís. 113 ř. z., který prohlásil něm e c k Ý text říšského zákoníka za 
autentický (původní) a vydání jinojazyčná za úřednJ překlady (§ 2). 
To top r a v i d I opl a tít e d yin a dál e pro vše c k y r a k O u
s k é říš s k é z á k ony, rec i p o van é p r á v ním řád e m čes k o-
s loven s kým. v 

2) Zákon ten podle jeho § 2 účinkuje od 15. listopadu 1918, čími 
dosta.lo se výslovně dodatečné sankce dřívější časté praxi, kde zákony 
podepisovány byly "v zastoupení ministra" jiným ministrem. Nicmé1lě 
dlužno přes to požadovati, aby v budoucnosti bylo podobných případií co 
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republiky, předsedy vlády a ministra výkonem zákona pově
řeného a ačkoliv dokonce další věta téhož paragrafu praví, že, 
"nemá-li zaneprázdněný nebo churavý president náměstka, p od
pisuje zaň předseda vlády", má podpis presidentův zcela 
jiný význam než podpisy ostatních státních funkcionářů (víz 
o tom str. 283). 

Povinností těchto funkcionářů jest zejména, aby dbáno 
bylo předpisu 3. odst. § 49 ústavní listiny, že zákon má býti 
vyhlášen d6 osmi všedních dnů po uplynutí lhůty stanovené 
v § 47. Užije-li však president republiky svého práva ta.mže 
uvedeného (t. j. vrátí-li s připomínkami zákon usnesený Národ
ním shromážděIlÍII\ do měsíce počítaje ode dne, kdy usnesení 
Národního shromáždění bylo dodáno vládě), zákon budiž vy
hlášen do osmi všedních dnů poté, kdy opětné usnesení Národ-' 
ního shromáždění (§ 48) bylo vládě oznámeno. 

Stylisace 3. odst. § 49 není šťastná. Poněvadž se v něm 
mluví o "lh ů tě", stanovené § 47, v § 47 pak stanoví se lhůta 
presidentovi republiky (a to jednoměsíční), plynulo by ze 
s lov n é h o výkladu, že vláda i v takových případech, ve ' 
kterých president podepíše zákon před uplynutím oné lhůty, 

měla přes to (v krajním případě) lhůtu celého měsíce a osmi 
dnů, počínajíc dnem, kdy usnesení Národního shromáždění bylo 
dodáno vládě, k publikaci jeho ve Sbírce. Předpis ten vykládati 
jest však patrně tak, ž e vl á dam á o s mi den n í 1 h ů tu, 
poč í na j í c ode dne, kdy p r e s i den tem pod e p s a n é 
usnesení Národního shromáždění bylo dodáno 
(v r á cen o) v I á děl). To plyne zejména z ustanovení druhé 
věty 3. odst. § 49 (upravující však toliko případ, kdy Národní 
shromáždění op ě t ně se usnese na zákoně vráceném presiden
tem a zákon i bez podpisu presidentova musí býti vyhlášen, 
ačkoliv znění "Užije-li však president republiky svého práva 
tamže uvedeného" zahrnuje i případ, kdy se Národní shromáž-

nejméně, poněvadž jde zřejmě o v Ý jim e Č n Ý předpis, jeboo lze užíti jen 
71 nouze, a poněvadž častá. praxe V' tomto směru vzbuzuje nelibý dojem, 
že ministři nemají dosti času ani k tak významnému a k tomu jeM-ě tak 
jednoduchému výkonu, jako jest prostý podpis! V této souvislosti jest 
upowrniti na to, že při podpisu s a mot n é úst a. v n i li s ti n y dali 
se zastupovati tři nepřítomní ministři svými kolegy, cm dalo by se 
omluviti toliko skutečností, že v oné době leželi na smrtelné posteli. 

1) Srovn. k tomu H o e t z e I ve Sborníku věd právních a státních, 
XX., str. '14. 
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dění při z P ů s ob í připomínkám presidentovým) 1), která sta
noví vládě toliko osmidenní lhůtu ode dne, kdy bylo jí usnesení 
Národního shromáždění oznámeno (dodáno), v kterýžto den na
stala tudíž pro ni možnost publikace. Nelze nahlédnouti, · proč 
by jí tato lhůta, stačí-li pro onen mimořádný případ, neměla 
stačiti též pro případy pravide~né. Platí tedy podle našeho 
mínění jako obecné pravidlo pro všecky případy,že 
vl á dam á k p u b li k a c i o s m i den n í 1 h ů t u, poč í n a j í c 
dne m, kdy j í u sne sen í z á k (} n Ů' d á; r n é h' (} s bor u, 
schopné vyhlášky, Vylo do dáno (buď sněmovnou nebo 
presidentem). Zákony se vyhlašují touto větou: "N árodní shro~ \ 
máždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně" 
(§ 49, odst. 2. úst. listiny) a v každém zákoně sluší uvésti, 
kterému členu vlády se ukládá jeho provedení (§ 50 úst. list.) 2). 
Obě tato ustanovení předpisují, co každý zákon obsahovati má. 
Povinnostním subjektem prvního (§ 49, odst. 3.) jest však 
vl á d a, jíž vůbec jést uložena povinnost starati se, o uveřejnění 
zákonů, druhého zákonodárné sbory samy. Z toho plyne, že na 
uvozovací větě nemusí se usnésti zákonodárný sbor sám (tak 
jako arciť na nadpisech - titulech - zákona, pokud se týče 
jednotlivých jeho hlav nebo paragrafů); tyto jsou tedy v jiném 
smyslu součástkami zákonného textu než uvozovací věta, kterou 
vláda prostě může k textu dodati, neučinil-li tak zákonodárce 
sám) 3). Ustanovení § 50 ústavní listiny jest t. zv. lex imperfecta: 
nedodržení jeho nemělo by pro pIa t n o s t dotčeného zákona 

i) Nepřesnost stylisace 3. odst., § 49. jeví se též v tom, že mluví, 
odvolávajíc se na § 48, o usnesení "Národního shromáždění" 
(N árodním shromážděním rozuměti jsou obě sněmovny; viz § 6 úst. 
listiny), ačkoliv tímto paragrafem upraven jest též případ, kdy usnesení 
p o s 1 a n e c k é sně m o v n y (bez příslušného> souhlasného usnesení 
senátu) musí býti puMikováno. Srovn. k tomu str. 192. 

2) Podle důvodové zprávy vládní (tisk 2421) platí tato zásada 
také o n a říz e n í c h vl á dní c h. 

3) Před uzákoněním konečné ústavy měly mnohé zákony tuto 
uvozovací formuli: "Na základě usnesení Národního shromáždění n a
ř i z u je se," což nebylo správné, poněvadž nebylo zde - kromě Národ
ního shtomáždění - činitele, který by byl mohl "nařizovati" usnesený 
obsah. Podobné formule hodí se snad podle nauky, která má za to,· že 
na obsahu zákonů u s náš í s e parlament, že "šak panovník jej na ř i" . 
z II j e (v bývalém R:J,lwusku zněla tato formule pro říšské zákony: "Se 
svolením obou sněmoven říšské rady nařizuji toto"; viz článek 10 stát- 1 

ního základního zákona o moci výkonné a vládní, jenž upravoval publi
kaci zákonů vůbec, tedy též zemských),· pro monarchické zřízení státní, . 
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žádného významu. Naopak lze v takovém případě za to míti, 
že člen vlády, o němž jedná § 50, jest totožný s oním členem 
:vlády, který podle § 51 zákon podpisuje. V pravidelných pří
padech (t. j. když zákon obsahuje formulku podle § 50) zjišťujB 
se tedy člen vlády, jenž má podepisovati, podle této formulky, 
ve výjimečných (kde formulka chybí) nezbývá než postupovati 
cestou opačnou, t. j. interpretací zjistiti z podpisu, kterého 
člena· vlády dlužno pokládati za pověřeného výkonem zákona 1). 

§ 51 ne II í lex imperfecta; to znamená, že zákon, který 
by nebyl řádně podepsán, nebyl by řádně publikován (srovn. 
§ 102). Ačkoliv citovaný § 102 dává toliko s o u dům právo 
zkoumati, byl-li zákon řádně vyhlášen, přece arciť ani jiným 
úřadům (rozuměj: správním) nelze upříti právo, aby si učinily 
povšechný úsudek o tom, je-li to, co jest vyhlášeno, skutečně 
zákonem. Vzhledem k tomu však, že § 102 výslovně se od
volává na § 51, platí arg. a contr., že tyto úřady byly by vá
zány i zákonem nedostatečně nebo snad vtlbec nepodepsaným 2). 

nikoliv však pro republiky. Avšak i formule podle 2. odst., § 49, je 
vlastně zbytečná, poněvadž prohlašuje něco, co se samo sebou rozumí 
(t. j. podle ostatních ustanovení ústavy ani jinak býti nemůže). Ostatně 

jest znění její potud nepřípadné, pokud pro všecky případy mluví 
o "Národním shromáždění", zapomínajíc patrně, že mohou býti vyhlašo
vány i zákony, na nichž usnesla se toliko jed n a komora, totiž sně

movna poslanecká (smvn. § 44, 1. odst. ústavní listiny). K tomu po
znamenává J o ach i m, Věstník min. vnítra., str. 229, že "uvozovací 
formule zákona: ,Národní shromáždění .... usneslo se na tomto zá
koně,' hodí se i na případy §§ 43 a 44, poněvadž zde usne,sení jediné 
sněmovny, po případě usnesení sněmovny, odchylující se od usnesení 
druhé sněmovny, pokláda. se podle vý.slovného ustanovení jmenovaných 

'paragrafů -za usneseni celého Národního shromáždění". Ovšem: "pokládá 
se" - poněvadž jím ve skutečnosti n e n í. 

1) V mnohých případech jest ostatně pojem "p r o v e den í zákona" 
dost nejasný, poněvadž' některé zákony vůbec žádného "provedení" 
(a contr. "provádění") nepotřebují. 

2) J" o ach i m, n. u. m., str. 229, má za to, že "z § 102 nelze a con
trario vyvozovati, že 'zákon vadně vyhlášený, zejména bez předepsaných 
podpisů, neváže sice s o u d y, váže však spr á v ní ú řaď y; zákon takto 
zcela vadně vyhlášený není vlastně žádným z~onem a mímo to přece 
i rozhodnutí úřadů spr á v n í c h na konec jsou podrobena kognici zvlášt
ního soudu, totiž nejvyššího správního soudu, se kterou úřady správní 
musí přece počítati již předem". Zajisté je nemyslitelno, aby positivní 
předpis upíral správním úřruiům nezbytnou a samozřejmou možnost, učiníti 
si úsudek o tom, je-li to, oč jde, vůbec zákonem .• Je však otázkou velmi 
obtížnou, stanoviti přesnou h.ranici mezi úsudkem, že něco jest (nebo by 
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Náš právní řád nemá (na rozdíl od bývalého Rakouského; 
viz vyhlášku ministerstva vnitra ze dne 23. září 1907, Č . 225 
ř.· z.) výslovné I;lormy, jakým zpiisobem dlužno provésti pří

padné op r a v y t e x t II vyhlášených zákonii'l). 

Forma, titul (název) a vnější odznaky státu 
československého. 

1. For ma. Bylo již v I. oddílu řečeno (str. 19), že obvyklé 
třídění státii podle jejich formy (monarchie, republika atd.) jest 
třídění v podstatě p o li ti c k é, nikoliv juristické. Zvláštní 
ustanovení té či oné formy státu v právním řádu nemá proto 
normativního významu, poněvadž vyslovuje se jím toliko 
úsudek, jejž možno učiniti jen po seznání celku ústavních 
norem. Ne z onoho zvláštního ustanovení, nýbrž z tohoto celku 
plyne pak správnost nebo nesprávnost úsudku, a úsudek bude 
správný nebo nesprávný (t. j. bude "platiti" nepo ne) bez ohledu 
na to, je-li zde podobného výslovného ustanovení nebo ne S). 

mohlo býti) zákonem, a úsudkem, že toto něco, o němž jsme zjistili, že 
jest zákonem, jest vadně vyhlášeným zákonem. Kdyby bylo stanovisko 
Joachimovo správné, že "zcela vadně vyhlášený není vlas.tně (nač toto 
,vlastně'?) žádným zákonem", pak nebylo by rozdílu me~i soudy a správ
ními úřady co do možnosti ·zkoumání platnosti zákonů. 

Naše ústavní listina dopustila se arciť (po vzoru jiných) s hledi.,ka 
z á k o n o d ár n ě -t ech n i ck é h o chyby: místo positivního ustanovení 
o op r á vně n í soudů podle. § 102 měl býti spíše stanoven p o s i t i V' n í 
z á k a z správních úřad.ů, plynoucí nepřímo. z tohoto předpisu. Neboť se 
zmíněného hlediska, jakož i z nootických důvodů jest ono oprávnění, ať 
týká se soudů nebo }inýdť úřadů, swnozřejmostí, a musí tudíž, má-li 
plaJtit zákaz, v Ý s lov n ě býti vyloučeno. 

1) Srovn. P r a žák, Rakouské právo ústavní, 1., str. 32 (1900). -
Dosavadní praxe zde rozeznává dva případy: pouhé t i s k o v é ch y b y 
a n e d o pat ř e n í s běh n u vší s e při par 1 a m e n t ním p r o
j fl d n á v á n í. Ony opravují se pouhou vyhláškou (příklad: vybláška 
ministerstva vnitra ze dne 4. května 1920, čís . 341 Sb. zák. a nař., že se 
OIJravuje tisková chyba v zákoně ze dne 30. března 1920, čís. 252 Sb. 
zák. a nař., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti), tyto cestou zákonodárnou, t. j. novým zákonem 
(příklad: zákon ze dne 17. července 1919, čís. 423 Sb. zák a nař., jímž 
op r a v u j e se § 7 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 214 Sb. zák. 
a nař. o sloučení sousedních obcí s Olomoucem). 

2) Stejně nemělo by významu výslovné ustanoveni o h o s pod á ř
s-k é zásadě, na níž vybudován jest právní řád., na př. zvláštní paragra.f, 
který by tento řád prohlašoval za mdividualistický nebo komunistický. 
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Co bylo řečeno, platí plně o ustanovení § 2 ústavní listiny, 
jenž prohlašuje, že "stát československý jest dem o k r a ti c k á 
r e p u b li k a, jejíž hlavou jest volený president" . Normativního 
významu může zde míti toliko zmínka o "voleném" presidentu. 
Tato zmínka jeví se však přebytečnou vzhledem k dalším po
drobnějším normám, které volbu stanoví jako jediný způsob 
ustanovení presidenta (srovn. § 56 a další úst. listiny) 1). 

II. Ti t u I čin á ze v. Není zvláštní normy nebo zákona, 
který by . (jak tomu na př. bylo ve starém Rakousku) výslovně 
upravoval úřední titul nebo název našeho státu. Stačí tudíž 
podotknouti, že v právním řádu (a zejména v ústavní listině) 
označuje se jako "Československá republika". V titulu 
úřední Sbírky zákonů a nařízení mluví se však o "s tá t u česko
slovenském". V mírových smlouvách nazývá se "Čechosloven" 
skem" (La Tchéco-Slovaquie). ' . 

III. Vně j š í o d z n a k y 2). § 5 úst. listiny praví: "Hlavním 
městem republiky Československé je Praha. Barvy republiky 
jsou bílá, červená a modrá. Státní znak a vlajky upravují 
zákony." Ve shodě s poslední větou tohoto ustanovení vydán 
byl zákon ze dne 30. března 1920, čís. 252 Sb. zák. a nař., 

kterým se vydávají ustanovení o stá tní ví a j c e, stá tn í c h 
znacích a státní pe č eti 8). Nejdůležitější z nich jsou tato: 

V I a j k a státní (národní) skládá se ze spodního pole 
č erveného a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý 
klín od žerdi do středu vlajky (§ 1). President republiky má 
zvláštní svou s t a n dar t u, která jest bílá s okrajem skládají
cíID se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. 
Uprostřed bílého pole vetkán velký státní znak (§ 2). 

Zákon rozeznává malý, střední a veliký znak repu
bliky Československé, které upravují §§ 4-6. Na malém jest 

') Praktického normativního významu by nenabylo ono ustanovení 
ani tím, kdybychom v něm spatřovali normativní formu ve smyslu 
mluvnickém jako na př.: "Stát československý bud i ž (nebo: m á býti) 
považován za demokratiékou republiku." 

2) Viz Čáda: Nové znaky (Všehrd, I.), Kalousek: Státní znak 
republiky Československé (Věstník min. vnitra, 1, str. 144), dále .,Vy
světlivkiy k zákonu o státní vlajce" (Věstník min. vnitra., ll, str. 248). 

3) Zákonem tímto, blíže provedeným nařízením vlády ze dne 
20. srpna 1920, č. 512 Sb. zák. a nař., zrušeno bylo (ne sice výslovně) 
J\ařízení vlády ze dne 19. května 1919, čís. 300, jímž se "až do konečné 
úpra.vy" (§ 1) s\anovil státní znak. 
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znak český a slovenský, · na středním znak český (na předním 
štítě), slovenský, Podkarpatské Rusi, moravský a slel.lský (na 
zadním štítě), na velikém jest na předním štítě znak český, na 
zadním znaky slovenský, Podkarpatské Rusi, moravský, slez
ský, Těšínska, Opavska a Ratibořska. Pod štítem vine se stuha, 
na níž se čte heslo: "Pravda vítězí". 

Státní pečeť jest malá a veliká. Na malé jest vy
obrazen malý, na veliké veliký státní znak. Obsahuje nápis: 
Republika Československá (§ 8). 

Vláda jest oprávněna stanoviti nařízením, kdy a kterých 
znaků a pečetí má býti užíváno a jakých pečetí a l'azítek mají 
užívati veřejné úřady (§§ 7 a 9), 

Vlajku a rejstřík československých lodí námořních upra
vují zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 316 a nařízení vlá.dy 
ze dne 4. května 1920, čÍs. 345 a ze dne 21. dubna 1922, č. 137 
Sb. zák. a nař. (druhé prov. nařízení) . 

o r g á n y stá t n í. 1) 

A. Orgány zákonodárné. ' 
1. Povšechný rozhled. 

Moc zákonodárnou vykonává pro celé území Českosloven
ské republiky N á rod n í s hro m á ž d ě n í, s k I á d aj í c í s e 
ze dvou sněmoven: sněmovny poslanecké a 
sen á t u. Sídlem obou sněmoven jest Praha. Je-li to však ne
zbytně nutno 2), mohou býti svolány přechodně do jiného místa 
republiky Československé (§ 6 úst. listiny). 

"Podkarpatská Rus má vlastní sněm, který si yolí před
sedníctvo. Sněm Podkarpatské Rusi je příslušný usnášeti se 
o zákonech ve věcech jazykových, vyučovacích, náboženských, 
místní správy jakož i v jiných věcech, které by naň přenesly 
zákony Československé re'publiky" (§ 3 úst. listiny). 

Úprava organisace zákonodárných činitelů je tedy centrá-

J) Srovn. E d e 1 Š t e j n: Několik poznámek o úpravě moci zákono
dárné v Československé republice (V,šehrd, 1. r,oč.) a ,právě vyšloOu ob

sáhlQU lm1hu B a x o v u: Prurlrument a 'PM'lamenťarism. Prurloonent, 
jeho výrv'oj, ,složení a funkce. Díl 1. 

2) Taková nutnost ukázala by se na př. v případech válečných 

:hipletek nebo nebezpeČných epidemií, živelních pohrom a pod. O nut
nosti té rozhoduje patrně president republiky, po případě . předsedové 

sněmoven (viz § 28 úst. listiny). Stejně Ho e t z 'e 1: Parlament, 1., str. · 485. 
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listická. Z toho vysvětluje se, že ústavní listina nestanoví 
zákonodárnou příslušnost Národního shromáždění ve směru 

věc n é m, nýbrž toliko úze ID ním. Ve směru věcném jest pří - , 
slušnost ta zásadně neomezená, vztahujíc se na veš ker é věci) 
jež mají býti zákonem upravovány. Jediná výjimka platí vzhle
dem k věcně a územně omezené příslušnosti sněmu Podkarpat
ské Rusi. 

Vzájemný poměr mezi ústředním Národním shromážděním, 
organisovaným podle s o u s ta vy d v o uk o mor o vé, a sně

mem Podkarpatské Rusi byl upraven JIZ mezinárodní 
(Baint-Genna.inskou) smlouvou mezi Ůerchoslovenskem ,a státy 
dohodovými (článek 10-13), ve které zástupci našeho státu se 
zavázali (viz výše str. 80), že příslušná ustanovení budou pře-: 

vzata do právního řádu vnitrostátního. Nelze tvrditi, že by tato 
ustanovení, zejména pokud se týče ohraničení věcné kompetence 
obou zákonodárných sborů, byla příliš jasná 1). 

Dlužno především rozeznávati mezi věc n o u (obsahovou) 
a úze m n í příslušností Národního shromáždění a sněmu Pod,· 
karpatské Rusi. Ve všech věcech mimo ty, které uvádí odst. 4., 
§ 3 úst. listiny, jest příslušnost Národního shromáždění územně 
zásadně neomezená. Naproti tomu jest příslušnost Podkarpatské 
Rusi územně omezena na oblast Podkarpatské Rusi a uvnitř 

tohoto ťizemí toliko na ony výslovně uvedené věci. Neomezenost 
územní příslušnosti Národního shromáždění vyplývá jako pra
vidlo z ustanovení 2. odst. § 7 úst. listiny ("Pokud zákon 
Národním shromážděním usnesený neustanovuje jinak, platí pro 
celé území Ůeskoslovenské republiky"). O případném překročení 
příslušnosti rozhoduje úst a vn í s o u d (viz o tom str. 82). 

V důvodové zprávě k vládní osnově ústavní listiny 
{tisk 2421 ex 1920) praví se, že "v § 3 se zdůrazňuje, že úprava 
autonomie Podkarpatské Rusi, uložená nám jako závazek mezi-

i) Původní francouzský text příslušného článku zní takto: "Ladíte 
Diete exercera le pouvoir législative en matiěre de 1 a n g u e, d'i Tl

str u cti o n et de r e li g i o n ainsi que pour les questions ďa dmi n i
str a t i onI o c a I e et pour tout autres questions que les lois de l'État 
tchéco-slovaque lui attrib\leraient." Dají-li se ještě jakž takž z nouze 
podrobněji pojmově vyhraniti věci "jazykové", "vyučovací" a "nábožen
ské", bude to velmi těžko ohledně věcí "mistru správy"! Proto bude za
jisté nutno, aby tuto jen zcel~ povšechně určenou příslušnost "upravila 
zvláštní ustanovení", o nichž w zmiňuje odst. 8, § 3 úst. listiny. Viz 
k tomu též Ho e t zel: Ústavní listina československ6 republiky, 'Sborník 
věd právních a' státních, XX., str. 5. 
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národní, s hlediska vnitrostátního jeví se jako akt svrchovanosti 
na š e.h o státu, že p r á vně jest řečená autonomie odvozena 
ze státní moci naší republiky". Zajisté jest N árodni shromáž
dění svrchované v tom smyslu, že jest nejen příslušným určo · 

vati s obě, nýbrž i sněmu Podkarpatské Rusi kompetenci, t. j. 
jinými slovy: má t. zv. kompetenční kompetenei, které se sněmu 
Podkarpat.ské Rusi nedostává. Mohlo by proto p r á vně (ovšem 
toliko za současného porušení mezinárodní povinnosti) i zrušiti 
autonomii Podkarpatské Rusi, arciť jen zákonem ústavním 
(článek 1. uvoz. zák .. k list. listině). 

Ustanovení 1. odst. § 7 ("Zákonodárná a správní činnost 
zemských sněmů zanikla") vysvětluje se jen neodůvodněnými 
pOúhybnostmi, zdali za platnosti pro z a tím n í ústavy ze dne 
13. listopadu 1918 trvala z á k o n od á r n á kompetence býva
lých zem~kých sněmů dále. Tak rozuměti jest slovu "zanikla", 
jímž má býti naznačeno, že tato činnost (kompetence) neq;anikla 
teprve dnem, kdy konečná ústava ze dne 29. února 1920 
vstoupila \. platnost, že jí tudíž nebylo již před tímto dnem 1). 
A.:rciť dlužno rozlišovati mezi kompetencí (zákonodárnou a 
správní) zemských sně m ů a správní kompetencí zemských 
v ~T bor ů, pokud se týče zemských správn~ch komisí (výborů), 

jež nastoupily na jejich místo. Výkonné funkce těcht.o zem
'ských orgánů zůstaly zatím nadále v platnosti 2). Srovn. o tom 
str. 297. 

') Podle § 4 pro z. ústavy "vykonávalo Národní shromáždění 

pravomoc zákonodárnou pro celý stát i jednotlivé jeho části", z čehož 
plyne, že bylo jediným zákonodárným sborem, jenž měl pln o u zákono
dárnou příslušnost. Tato příslušnost nebyla mu též prov. ústavou 
podrobněji určena, což bylo ' by nutné, kdyby byl chtěl zákonodárce 
zachovati příslušnost bývalých sněmů. Nastoupilo tedy ode dne 
13. listopadu 1918 nejen na místo bývalé říšské rady rakouské a (pokud 
jde O území slovenské) bývalého parlamentu uherského, nýbrž též na 
místo jednotlivých zemských sněmt'l. (českého, moravského a slezského), 
které, poněvadž podle cit. § 4 proz. ústavy pozby1y veškeré své zákono
dárné působnosti, přestaly právně existovati (srovn. k tOmu m o u bro
žurku "Ústava republiky československé", Brno 1919). 

~) Srovn. na př. § 2 zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 38 Sb. 
zák. a nař., jímž se zřizuje zemský správní výbor pro Čechy: "Pro 
výkon prací, jež byly přikázány dosavadními zákony zemskému výboru 
král. Českého, zřizuje se zemský spTávní výbor." Tirn zanilda též zemská 
správní komise, zřízená cís: patentem ze dne 26. července 1913, čís. 36 
ř. z., a vyhlMiením ministra vnitra ze dVe 27. září 1913, čÍs. 66 z. z. Viz 
též § 1 zákona 'Ze dne 9. dubna 1920, Č. 280, o zvláštních opatřeních 
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§ 46 úst. listiny povolává - v mue arciť velmi ome
zené a způsobem těžko provediteln~ - státní občany samy 
k bezprostřední činnosti zákonodárné (t. zv. r e f e r e n dum). 

Zamítlo-li Národní shromáždění vládní návrh zákona, 
může se vláda usnésti, aby hla s o v á ním 1 i d u bylo rozhod
nuto' má-li se zamítnutý vládní návrh státi zákonem. Toto 
hlasování lidu není však přípustné o vládních návrzích zákonů, 
jimiž má býti měněna nebo doplněna ústavní listina neQo její 
součásti (článek 1. uvoz. zák.), jinými slovy o zákonech 
ústavních. 

Referendum v té podobě, ve které zavádí je § 46 úst. 
listiny; má ráz jakéhosi rekursu vlády od párlamentu k lidu. 
Že ani sám zákonodárce této rekursni instanci zcela nedůvěřo
val, nasvědčuje zásadní vyloučení úst a v n í ch zákonů z hlaso
vání lidu. Ačkoliv § 46 mluví: zcela všeobecně o "v:ládních 
návrzích zákonů", přece jest za to míti, že jsou míněny toliko 
t. zv. materielní zákony, t. j. zákony, obsahující obecná 
(abstraktní) pravidla právní, nikoliv zákony formální (správní 
akty parlamentu, vystupující ve vnější formě zákonů jako na 
př. t. zv. finanční zákon a pod.). §em 46 není dále rozhodnuto, 
zdali zákon, přijatý přímým hlasováním lidu, vyžaduje - jako 
jiné zákony - podpisu presidenta republiky. Máme za to, že 
tomu tak není, poněvadž ústavni listina považuje lid za nej
vyššího (svrchovaného) činitele (§ 1 úst. listiny), vůči němuž 
nelze připustiti suspensivni veto presidentovo, nehledě ani 
k tomu, že by v případě odepření podpisu se strany presidenta 
nebylo dalšího předpisu, jak naložiti s přij;:ttým zákonem (opa
kování hlasování?) 1). 

v oboru samosprávy v Ůecltách, na Mo.rá.vě a ve Slezsku: "Vládě přísluší 
činiti veškerá opatření s,právní, jež podle dosud platných zákonů vyhrazeBa 
byla působnosti zemských sněmů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Totéž plati i v případech, kdy se k správnímu opatření vyhledávalo podle 
dosavadních zákonů usnesení zemského sněmu, schváleného císařem." 

K tomu m é Oeskoslovenské právo správní, Oást obecná, str. 61 a násl. 
1) Jiného náwru Ho e t z e I, Parlament, 1., str. 435, jenž míní, že 

zákon, jedž schválilo referendum, měl by býti podpisován presidentem 
(zásada § 51 ve spojení se slovy § 46: márli se zamítnutá vládní osnova 
státi zákonem). - Věc v praxi .3J&i sM.va stane se příliš aktuální, poněvadž 
nedá se očeká.vati, že by president chtěl užíti svého práva suspensivního 
veta vůči hlasování lidu, jež byschváHlo vl á cl n í o s n o v u. Ostatně, 

jak H. správně podotýká, "podrobnosti" má upraviti zvláštní zákon. Mezi 
ně patří zajisté i otázka zde nadhQzená. 
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Usneseni vlády, aby hlasováním lidu bylo rozhodnuto, 
musí' býti jed noh 1 a sn é. Tomu jest rozuměti tak, že všichni 
v dotčené schůzi ministerské rady pří tom n í ministři musí 
souhlasiti, nikoliv- všichni členové vlády vů b etC (viz zpráva 
úst. výboru, tisk 2421 ex 1920, str. 11). 

Hlasovací právo má při referendu každý, kdo jest opráv
něn voliti do poslanecké sněmovny. 

Způsob, jak provésti referendum, upraví zákon, nikoliv 
tedy pouhé nařízení vlády (odst. 3. § 46 úst. listiny), jenž dosud 
vydán nebyl. Dokud nebude vydán, není celé ustanovení § 46 úst. 
listiny prakticky proveditelné. 

Vedle Národního shromáždění a lidu jest výjimečně po
volán k zákonodárné funkci též Stá I Ý výbor podle § 54 úst. 
listiny. O tom viz str. 196. 

Po tomto povšetchném r02hledu o zákonodárných orgá
nech státu československého je mo·žno vyslo;viti obecný úsud'elk 
o tom, je-li stát ten jed not n Ý m nebo s I o žen Ý m ve smyslu 
vývodů na str. 26 a 28. Poněvadž má d v a právní řády 1) -
jeden povšechný, československý, a druhý zvláštní pro Podkar
patskou Rus -, nelze jej prohlásiti za stát j e {ll not n ý. Podle 
běžné nauky státoprávní není arciť Podkarpatská Rus "státem", 
,poněvadž nemá "svrchovanosti". Tato nauka 'neni však nor
mativní, nýbrž politická a dopouští se mnoho rozporů, 

jelikož ve svých argumentacích přece chce býti nonnativní, 
právnickou. (To platí zejména o nejasném pojmu "svrchova
nosti", kterou po;važuje ona nauka obecně za nezbytný znak 
státovosti, v jednotlivostech však od podmínky té - na př. při 
konstrukci "státu spolkového" - opět upouští.) Chceme-li se 
pře{!e přidržeti běžných kategorií složených států a jejich de
finic, je;ví se nám stát československý jako stá t s P 01-
k o v ý, jakožto sdn:uženi povahy státoprávní. Celkový stát -
republika Československá - nevznikla arciť sdružením několiIm 
(v našem případě dvou) států v nový stát jednotný, nýbrž na
opaJ~ tento jednotný stát jeví se býti následkem příslušných 
ustanovení jeho ústavy složeným ze dvou území, z nichž každé 
má SVIOlj zákonodárný orgám. a tudíž též právní řád. Území Pod
karpa,tské Rusi není arciť větší měrou "státem" než zbývající 
území republiky jakožto celek. N elzé namítati, že území Pdd-

1) Pokud definujeme "právní řád"! jakožto souhrn právních norem 
~ 'lnlvoc1ní relevancí, t. j. zákonťl! Viz str. 68. 
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karpatské Rusi má svůj zvláštní ůrgán zákůnůdárný, kdežto. zbý
vající území ůstatní (t_ j. zejména bývalých tří kůrunních zemí a 
Slůvenska) ho. nemá, půněvadž Nárůdní shrůmáždění je úst ř e d
ním ůrgánem pro cel Ý stát českůslovenský. Je arciť § 3 
(odst. 5.) úst. listiny stanoveno, že Půdkarpatská Rus má býti 
v N árůdním shrůmáždění Oeskůslů'V'enské republiky zastůupena 
přiměřeným počtem poslanců (senátůrů) podle příEilušných Vo.~ 

lebních řádů českůslův-enských, nemáme však důsud předpisů 
o tům, mají-li tito. zástupci Podkarpatské Rusi v N árůdním shrů
máždění hlasovací právo i při usnášení zákonů "ve věcech ja..
zykůvých, vyučůvacích, nábo.ženských a místní správy", které, 
poněva.dž právě V těchto. věcech přísluší Půdkarpatské Rusi 
ústavně zaručená autůnůmie, můhůu se vztaho.vati tůliko na 
ostatní území republiky (bez území Podkarpatské Rusi). Při

pustiti je, znamenalo. by zajisté velkůu anůmalii! Budůu-li 

však vylůučeni (srůvn. str. 313), pak Nárůdní shrůmáždění je
viti se bude jednak jaků úst ř e dní zákůnůdárný ůrgán celého. 
státu (státu spůlkůvéhO') jednak - po vylůučení zástupců 
z území Půdkarpatské Rusi - jako zákonůdárný o.rgán pro. zbý
vající území republiky s tůuže ko.mpetencí; kterůu má pro. své 
území sněm Podkarpatské Rusi 1). 

Státoprávní půměr Půdkarpatské Rusi k o.statnímu území 
republiky jakůž i k celkůvému státu českoslův-enskému podůbá 
se - arciť jen z daleka - půměru jednotlivých bývalých ků
runních zemí rakůuských k Rakůusku (Cislajtanii). Byly-li tyto 
země nazývány "státními fragmenty" (viz str. 28), můžnů i 
Podkarpatskou Rus tak zváti. Konečný úsudek bude si však 

1) S hlediska panující nauky svědčila by této konstrukci i organi
sace v Ý k o n n Ý c h orgántl, o níž arciť podle dnešního stavu právního 
řádu nelze si dosud učiniti konečného úsudku. Území Podkarpatské Rusi 
jest nejen zákonodárně, nýbrž i spr á vně celkem, odlišným od ostat· 
ního území republiky. "V čele Podkarpatské Rusi je guvernér jmenovaný 
presidentem Československé republiky k návrhu vlády a odpovědný také 
sněmu Podkarpatské Rusi" (odst. 6. § 3 úst. listiny). Jest tedy patrně 
náčelníkem výkonné moci. Funkcionáři (rozuměj: státní) Podkarpatské 
Rusi mají podle možnosti býti vybíráni z jejího obyvatelstva (odst. 7. 
tamtéž). Funkce guvernéra a viceguvernéra jakož i guberniální rady 
upravuje ve smyslu odst. 8. § 3 úst. listiny nařízení vlády ze dne 26. dubna 
1920, čís. 356 o změně generálního statutu Podkarpatské 
R u s i, který vydán byl roku 1919, avšak nebyl publikován ve Sbírce zá
konů a nařízení (viz § 17 cit. nařízení). O tomto statutu jakož i o jeho 
poměru k povšechné organisaci vnitřní správy v republice sroVll. str. 313. 

Dr. We y r, Sou81'ava. českoHloveosk ého práva státního. 8 
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m'Ožn'O učiniti až po úplném vybudování českosloiVenskéh'O práv
níh'O řádu 1). 

2. Složení a pftsobnost Národního shromáždění. 

Pravidla o složení Nár'OdníhO' shromáždění a 'O tom, jak 
se tvoří (v'Olební právo), jakO'ž i o. z,působu jeho působnosti (čin
n'Osti) 'Obsahují ústavní listina (Hlava druhá, §§ 6-54), řád vo
lení do poslooecké sněmovny (zákO'n z'e dne 29. února 19,20: 
čÍS. 123 Sb. zák. a nař.) , zájmu o. složení a pravO'moci s9nátu 
(ze dne 29. úno.ra 1920, čís . 124 Sb. zák. a nař.) a jednací , řády 
pro poslaneck'Ou sněmO'vnu, senát a Stálý výbor Náro'dníhO' shro
máždění (zák'Ony ze dne 15. dubna 1920, čís. 325, 326 a 327 
Sb. zák. a naJř. ) . 

1) Mé tvrzení, že, ch c e m e - I i s e ll' ř i drž e ti běž n Ý c h k a t e
g o r ií s 10 žen Ý ch st át u, jeví se nám stát československý jako s tát 
s ll' o 1 k o vý, jakožto "sdružení povahy státoprávní", naraúlo na téměř 
jednohlasný odpor mých kritiku. Tak Ho e t z e I, Parlament, str. 435, 
praví, že by souhlasil se mnou, pokud přirovnávám Podka,rpatskou Rus 
k bývalým korunním zemím rakouským. Nemyslí však, že náš stát není 
jednotný, "p()iIlěvoož má dva právní řády". Vždyť zákonu Podka.l'patské 
Rusi nemá v rukou její ,sněm, ježto vUči nim má president republiky, 
te<ty orgán celého státu, níkoliv P. R., právo s a n k ce. Kdyby mezi
národní smlouvy byly chtěly z P. R. učiniti stát v obvyklém pojímání, byly 
by to najisto vyjádřily zcela jasně: nebyly by mluvily o pouhé auto
nomní jednotce, nýbrž rovnou o státu. K I a p k a, Věstník poradního 
sboru českých okresu v republice OeiSkoslovenské, IX., str. 40, dovozuje, 
že jednak závisí právní řá:d Podkarpatské Rusi na .prvortní normě našeho 
státu a jest tedy souhrnem norem od,vo'lených, jednak s v r ch o v a. n o s t 
jest skutečně jevem politickým, nikoliv pouhou p,rávnickou abstrakcí. Po-
ukaz můj na obdobný útvar t. zv. státních fragmentů nepokládá K. za 
šťastný. B a x a, časopis pro srtátoprávní a státní vědu, V., str. 183, opět 
tvrdl, že Podkarpatské Rusi můžeme (nane'jvýše) přiznati poval1y t. 'Lv. 
státního zlomku, že však nemůže se přikloniti k mému mínění. že by 
republika Oeskoslovenská byla státem s10ženým na zI-usob státu spolko
vého, poněvadž právní řádJ Podkarprutské Rusi jest z' československého 
odvozen. K a dle C, Sborník věd právních a státních, XX!., srtr. 197, o pět 
prohrlalíuje, že mé mínění o postavení Podkarpatské Rusi jest nejar.mé. 
Jednou prý mluvím o státním fragmentu, po druhé však jeví se mi stát 
československý ja.ko stát spolkový. Podobné argumenty jako. Klapka 
a Baxa uvádí konečně též Hon s, Pa,rlament, L, str. 24. 

Mám-li se o stanovisku svých kritiku vyjádřiti, jest především pro
bllásiti, že význam mého tvrzení o státoprávní povaze Podkarpatské Rusi 
tneoreticky přec~ňují. Výslovně jsem řekl, že mluvím o věci s hlediska 
"běžných kategorií složených států"; jak na tyto kategorie a celou pří
slušnou teoretickou nauku o složených státech pohlížím, netajil jsem <IIIŮ 
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a) Složeni Národního shromáždění. 

Sněmovna poslanecká: má 300, senát 150 členů, kteří se 
volí podle všeobecného, roryného, přímého, tajného práva hla
:sovacího podle záSady poměrného zastoupení 1) (§§ 8, 13 úst. 
list., čl. J. vol. řádu do posl. sněm. a § 9 zák. o složení a pravo
moci senátu). Oelkový počet členů každé sněmovny stojí pod 
zárukou: ústavního zálkona 2) (§§ 8 a 13 úst. list.), kdežto roz
dělení maOOátii na jednotlivé volební kraje upraveno jest zá
kony obyčejnými a mohlo by tudíž v budoucnosti obyčejným 
zákonem býti změněno. . 

v prvním vydání tohoto spisu (víz str. 25). Je naprosto nemožná, ne
důsleďn.á. a nelogická., a kabinetním kouskem směšování po1itického ' a 
juristického stanoviska. Následkem toho jest naprostá nejednotnost ná
zorů v literatuře, jakmile dojde k rozhodování konkretních otázek (vzpo
meňme jen na př., jak byla konstruována PQvaha bývalého mocnářství 
rakouského I). Není to vada jednotlivých spisovatelů, když se nedob'odnou, 
nýbrž oněch kategorií Isamých, kterých se autoři drží jako něčeho daného 
a nezměnitelného. 

Kdyby moji kritici měli pravdu, pak by ve skutečnosti nemohl 
býti ani jed!i.ný spolkový stát, poněvadž právě podle panující nauky vy
značuje se spolkový stát (proti "spolku států"; Bundesstaat - Staaten
bund) tím, že vedle spolčených! států jest zde ještě sMt cel k o v ý: (na př. 
Německo a jednotli\ré spolčené státy), který má svůj v,lastní právní řád, 
z něhož čerpají dílčí právní řády svou právní relevanci. Kdyby této spoji
tosti nebylo, byla by zde snad t. zv. reální nebo personální unie, nebo spolek 
států. Veškeré tyto kategorie jsou, jak známo, velmi plynulé, a proto dobře 
mohl isem československy stát jednak označiti jako stát spolkový, poně
vadž se mně zdá, že se do této "přihrádky" ještě nejlépe hodí, jednak po
ukázat ohledně Podkarpatské Rusi na Jellinkovo nejasné učení o "stát
níc~ fragmentech". Vůči Ro e t zelo v i pak namítám, že jím uváděný 
důvod! byl by činil i konstrukci bývalého Rakouska jako státu spolkového, 
jak ji hájil na př. P r a žák, Rakouské právo ústavní, § 337, nemožnou, 
poněvadž i zde měl vfiči oběma parlamentům (rakouskému a uherskému) 
jejich zákony v ruce panovník se svým právem sankce. 

Že panující nauka o složených státech ned!odělá se uspokojivých .... ý
sledků, dokud nevzdá se svého metodického synkretismu, dokazuje nej
nověji opět spis N a w r a ·8 k é ho: Der Bundesstaat als Rechtsbegriff, Tu
binky, 1920. 

1) O zásadě poměrného zastoupení V1Z str. 40. 

2) Srovn. k tomu ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 234 
Sb. zák. a nař., o zastoupení sibiřských legionářii v poslanecké sněmovně, 
jímž zaručuje se pro první volební období legionářiim zastoupení čtyřmi 
mandá.ty lil zvyšuje se přiměřeně počet mandátů (300). K tomu prov. nař. 
ze dne 21. ledna 1921, Č. 25 Sb. z. a n. . 

8* 
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a) Právo volební. 

Náležitosti aktivního a pasivního práva volebního stano
veny jsou povšechně ústavní listinou, podrobně volebním řádem 
do ~·slanecké sněmovny. Předpisy tohoto řádu platí podle § 2-
zákona o složení a pravomoci s~enátu, též pro volby do senátu, 
pokud tento zákon neustanovuje úchylek. 

Povsechné náležitosti a k t i v n í h o práva volebního· do 
poslanecké sllěmovny jsou: 

1. státní občanství Ceskoslovenské republiky; 
2. dokonaný věk 21. roku; 
3. bydliště v některé obci Ceskoslovenské republiky. 
Pro volby do sem.átu jest hranice věková zvýšena na 

26. rok. 
Náležitosti sub 1. a 2. uvedené jsou pod zárukou ústav

ního zákona. 
ad 1. O státním občanství viz str. 423. 
ad 2. Věk počítá se (§ 1 vol. ř.) podle dne vylo~ení 

voličských seznamů 1) -(viz str. 122) 2). 

ad 3. Aby měl kdo aktivní právo volební do poslanecké 
sněmovny, je třeba, aby měl bydliště v některé obci Cesko
slovenské republiky a.spo-ň tři měsíce, počítaje zpět ode dne vy
ložení voličských seznamů (§ 1 voL řádu a § 2 zákona ze dne 

1) Tímto výslovným ustanovením rozřešena byla otázka, podle řádu 
volení do obcí sporná, který den je rozhodný pro posuzování věku (den 
volby nebo vyložení voličských seznamů). 

2) Zákon nepraví, k t e r é vyložení se míní (§§ 17 nebo 20 vol. řádu). 
J o ach i m, n. u, m" str. 229, tvrdí, že z celé souvislosti zákona o stá
lých seznamech plyne, že náležitostem práva volebního dlužno vyhovovati 
v den, kdy pop r v é za účelem veřejného nahlédnutí a podávání r e kl a
m a c í se seznamy vyloží. K tomu podotýkám, že vyložení vol. seznamů 
podle volebního řádu (§§ 17 a. 20) neděje se vůbec za účelem podávání 
reklamací. Reklamace podávati možno jen proti vyložení, které děje se 
podle § 8 zákona o stálých voličských seznamech každoročně 15. června 
a 15. prosince. SrO'Vn. k tomu § 19 vol. řádu do posl. sněm.: "Změny 

v seznamech voličských mohou býti provedeny tolikO\ pokud je při
pouští zákon o stálých seznamech voličských," Uvážíme-li ltoto, dospíváme 
k důsledku, že ve s k u teč n o s t i pro otázku zde nadhozenou (počítání 
věku) nebude rozhodné ani první ani druhé (dodatečné) vyložení se
znamů podle §§ 17 a 20 volebního řádu, nýbrž vyložení podle § 8 zár 
kona o voličských seznamech, a nemá tedy zajisté pravdu J o ach i lIl, 

tvrdí-li, n. u. m., že "nebylo proto zapotřebí výslovně to ještě uváděti" 
(t., j., které vyložení seznamů -podle § 1 vol. řádu jest rozhodné). 
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19. prosince 1919, čís. 663 Sb. zák. a n3iř. 00 stálých voličských 
seznamech). Toto ustanůvení neplatí však prů voj í n y, bez 
ohledu na to, jsou-li vojíny z povolání nebo konají-li pouze do
Č38IlŮU vojenskůu službu 1). Volební řád neprovedl tudíž jen zá
sadní zrovnoprávnění vojáků s občanským 'Ohyva.telstvem (na 
rozdíl od zásady bývalých ralmuských vůlebních řádů, které 
vůjíny z volebního práva - jakožto práva politického - zá
sadně vylučovaly), nýbrž poskytl jim ještě výhodu, oprávněnou 
potud, půkud vůjín nemůže si svobodně bydliště určo'V3iti 2). 

"Bydlištěm" jest podle stálé judikatury nejvyššího správ
niho soudu S) rozuměti ono místů, kde se zdržujéme s úmys~em 
míti tam trvalý půbyt. Doba ztrávenáJ ve vojenské službě, při 

válečných úk'Onech nebo v zajetí, nepřetrhuje toh'Otů bydlení (§ 1 
vůl. ř. a § 2 zák. o stál. vol. swn.). Ustanovení to má význam 
pouze pro osoby, které v době vyložení voličských sezrramů již 
vojíny nejsou, avšak v rozhodné době tříměsíční po. určitý čas 
následkeilIl konání vojenské služby své bydliště opustily. 

Některé osoby jsou z práva voUti v y I o uče ny, ačkoliv 
mají veškeré náležitosti sub 1.-3. uvedené. Tyto osoby jsou. 
vylůučeny Z'8 zápisu do stálých v'Oličských seznamů (viz § 3 
zák.) a nemají pl'oto vo~ebního práva. 

Jsou to ti: 
1. kdož pravoplatným výrokem soudnim zbaveni byli 

práva volně nakládati svým majetkem; 
2. kdož upadli v k'Onkurs, pokud řízení konkursní trvá, 

jakož ni, na jejichž žá1dost se provádí řízení vyrovnávací, pokud 
nebylo prohlášeno za skončené; 

3. kdož pravoplatným ro'Zsudkem soudu trestního odsou-

i) Jinak podle řádu volení do obcí. 
2) Lhůta tříměsíčního pobytu v obci, žádaná v odst. 1. § 2 zákona. 

ze dne 19. prooince 1919, č. 663, o stálých voličských; seznamech, neplatJ 
pro vojíny. (Nález vol. soudu ze dne 22. dubna 1920, č. 3172.) 

3) Viz nálezy ze dne 9. září 1919, čís. 4008, a 8. října 1919, čís. 4922, 
a zprávu ústavního výboru o předloze zákona o stálých voličských se
znamech (tisk 2041 ex 1919). Prohlášení pol. úřadu, že určitá osoba v obei 
pobytu hl á ,š e n a není, nepodává dostatečného důkazu o tom, že tam 
skutečně nebydli. (Nález vol. soudu ze dne 5. června 1920, č. 340&) 
Bydliště ve smyslu § 2 zákona o stálých vol. seznamech neztrácí volič, 

třebas i se vzdálil z místa svého pobytu, není-li vulálení jeho provázeno 
okolnostmi, z nichž je:st patrný úmysl bydliště dosavadního ~e vzdá.ti. 
(Nález vol. soudu ze dne 5. červua 1920, č. 3433.) 
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zeni byli pro takový tr,ootní čin, pro který podle platných usta
noveni 'nastává ztráta v~lehního Práva do O'bcí; o , 

4. kdo.Ž jsou v dO'lluoovaCÍ prawvně. 

Ve starších soustavá;oh práv,'), ústavního (00. př. v díl~ 

P r a žák O' 11 ě) rozlišuje se mezi t. zv. p o s i t i v ním i a n e
g a t i v II í m i náležitostmi aktivního práva volebního. Těmito 

lVzuměly se v y I u č o. va c í důvO'dy, jak shO'ra byly sub 1.-4~ 

uvedeny, při čemž ještě rO'zlišO'vány byly okolnosti, které "vy' 
lučO'valy" v užším smyslu (t. j. byly zaviněny dotčenou OSO'
bou, na př. odsO'uzení prO' čin trestný) a takové, které PO'uze
"vyjímaly" z práva vO',lebního. (na př. pŤíslušnO'st k vojenskému: 
stavu), CO'~ však O'hleooě práva vO'Jebníh!) nemělo praktickych 
důsledků. Avšak ani rozlišování PO'sitivních a negativních ná
ležitO'stí nemá již onoho. významu, které mělo, za platnosti 00-
'vějšíCh volebních řádů 1) a zbývá jen význam rázu ryze for-o 
málního, že neg,ativní náležitosti (t. j. nedostatek důvodŮ' 

vylučO'iVacích) uvooeny jsou v zákoně o' stálých seznamech, 
v,O'ličských a že důvody vylučO'vací podle pŤe,snéhO' znění voleb
níhO' řádu vylučují ze zápisu do stádých VO'ličských seznamů g 

tím tolikO' ne pří m o z vO'lebního. práva (§ 2 vol. řádu) , kd~tO" 
§ 1 tohO'to řádu přisuzuje O'SO'bám majícím nál~itosti shO'ra 
(st~. 116) sub 1.--3. uvedené vO'lební právO' bez O'hledu na obsah 
VO'ličských s'eznamů, ačkO'liv právO' to je pouhým nudum jus, 
není-li dotčená O'So.ba přes tO', že O'ny náležitosti má, zapsána ve
voličských seznamech, poněvadž v tO'mto. případě své vO'lební 
právO' nemůže v y k o n a t i (nehudle připuštěna k hlasO'vání). 

Vo.lební řád, vybud:O',v:.av volební právo na instituci VO'lič
ských seznamů (viz str. 122), dopustil se nedůslednosti tím, že
jednak vytýká hm o t n é (materielní) podmínky aktivního. práva 
vo.lebního výpočtem zmíněných "náležitO'stí", jednak stanO'ví 
zásadu, žen i kdo., k dO' n e n í z a p s á n d o. v 00 li č s ký c h 
seznamů (byť i neprávem), nesmí býti připuštěn k vý
k o. If u v O' I by, čímž stává se zápis do. seznamů povšechnO'u a 
nezbytnO'u fO' r má I n í podmínkou aktivního práva vO'lebního7, 

1) P r a žák praví n. u. m. ID, str. 171, že význam ten objeví se 
toliko v tom, že náležitosti positivní dlužno v konkretním případě vy
kázati tomu, kdo volební právQ reklamuje, kdežto důvod vylučovací na
opak zpravidla bude prokázati proti tomu, čí volební právo jím má býti; 
odčiněno. Ani to neplatí již dnes vzhledem k ustanovení § 10 zák. o stá-o 
lých voličských seznamech. 
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nechceme-li zbytečně, rozeznávati mezi právem volebním 
s a mým (které nabývá s'e nabytím oněch hJP;otnych "náleži
tostí") a právem k v Ý k o n u tohoto práva (kte!i"é závislojest 
berL výjimky na formálni podmínce zápisu do seznamu) 1). 

'K jednotlivým důvodům, jež vylučují z'e zápisu do volič
ských seznamů a tím též z práva volebního, dlužnO' ještě podrob-' 
něj i dodlati toto: 

,ad 1. a 2. Tyto důvody převzaty byly v podstatě z dříve 
platných volebnich řádů (rakouských). O t. zv. vyrovnávacím 
řízení platí nyni cís. nař. ze dne 10. prosince 1914, Č. 337 ř. z. 2) 
(K tomu viz zákon ze dne 26. dubna 1923, č . 99 Sb. z. a ll.) 

ad 3. Platí obecná! věta, 00 ten, kdo následkem pravoplat
ného výroku soudu z,tratil volebni právo do obcí, nemá též 
práva voHti do Národního shromáž'dění, čímž stanovena O'b
sahová souvislost obou volebních řádů. Než ani v obec nim vo
iebnim řádu nejsou vytčeny případy, ve kterých má; nastati 
ztráta volebního práva, nýbrž § 3 tohoto řádu (ve znění novel 
ze dne 18. března 1920, č. 163 a 14. července 1922, č. 253 Sb. 

I 

~) Důslednější bylo by proto stanoviti jednak podmínku (jedinou, 
a to formální) práva volebního, t. j. zápis do voličských seznamů a 
hmotné podmínky (to jsou ony "náležitosti") zápisu do voličských se· 
znamů. 

Platí-li povšechná věta, že nemá práva volebního (možnost vý
konu jeho), kdo není zapsán do voličských seznamů, neplatí její rub, že 
totiž ten, kdo zapsán jest, z a vše ch o k Q I n o stí volební právo má. 
To souvisí jednak s úpravou stá I Ý c h voličských seznamů (srovn. § 3 
,zák. o složení a pravomoci senátu ; viz též str. 122), jednak se zvláštním 
ustanovením § 3 volebního řádu, podle něhož volič, zapsaný do voličských 
seznamů, o němž se prokáže, že v den volby není státním občanem, anebo 
jest vyloučen z práva voliti podle ustanovení § 3, čís. 1, 3 a 4 zákona 
o st.álých voličských seznamech, anebo proti němuž svědčí rozhodnutí 
volebního soudu (viz f>tr. 137), že ne právem do' voličských seznamů byl 
zapsán, nesmí býti připuštěn k hlasování (viz též § 39 vol. řádu). Ze 
znění tohoto paragrafu - arg. "nesmí býti připuštěn k h I a s o v á n í" -
plyne, že volební řád chce rozlišovati mezi právem volebním a právem 
,k jeho v$'lwnu, čímž arciť rozdíl ten ani theoreticky ani prakticky ne
, s~ává se významným. 

2) Srovn; § 1 tam obsaženého vyrovnávacího řádu (Ausgleichs
ordnung): "Wenn die Voraussetzungen fur die K o n k u r ser o ff n u n g 
vorliegen, kann der Schuldner bei dem fUr die KonkumerOffnung zustiin
,di.gen Gerichtshof (Ausgleichsgerichtsho4') beantra,gen, da6 an Stelle dep 
Konkurses da.s Ausgleichsverfahren erOffnet werde." 
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zák. a nař. 1) praví, že vyloučeni jsou ti, kdož "byli odsouzeni 
pro takový zločin anebo takový přečin anebo přestupek, 
pro který p <? dle p I a t n Ý c h u s ta n o ven í nastavá 
ztráta práva volebního do obcí". Tato ustanovení obsa · 
.žena jsou v zákoně ze dne 15. listopadu 1867, čís. 131 
ř. z. (§ 6, jenž uvádí z 1 o čin y t. zv. politické, pro které 
nemá nastati ztráta volebního práva). Dále vylučuje z práva 
voliti odsouzení pro tyto pře čin y a pře s tup k y: kráďez:e, 

zpronevěry, účastenství na krádeži a zpronevěře, podvodu 
(§§ 460-464 tr. zák.), přečin nebo přestupek maření exekuce 
pOdle § 1 zák. ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. z., přečiny podle 
§§ 3, 5, 7, 8 a 10 zák. o ochraně volební a shromažďovací svo
body ze dne 26. led1lia 1907, čís. 18 ř. z., přečiny lichvy dle cís. 
00. z 12. října 1914, čís. 275 ř. z., a přečin a přestupek p,ře

dražoválIlí podle cís. n3Jř. ze 24. března 1917, čís. 131 ř. z. 2). 
Předpisy o ztrátě volebního práva následkem soudního 

odsouzení pozměněny by ly zákony Národního shromáždění 

v tomto směru: 

a) Není-li zvláJštním zákon'em výslovně ustanoveno, že 
ztráta volebního práva na.stává bezpodmínečně, může býti tato 
ztráta vyslovena jen tehďy, byl-li trestný čín spáchán z p o
h n u t e k ní z ký cha n e čes t n Ý c h. K pro'Verd'ení tohoto 
ustanovení budle třeba změny trestních řádů, které neuznáJvají 
"čestných" (a contr. nečestných) pohnutek trestných činů. Vy
jímalo by se ostatně dosti neobvykle, kdyby právní řád t r e s t a I 
činy, vyvolané z pohnutek ušlechtilých a čestných! Jasno jest, 
že s hlediska p r á v n í hoř á d u (trestních zákonů) jeví se 
každý čin, na který jest stanoven výslovně t r e s t, nečestným, 

po,něvadž by jinak patrně nebyl trestán. Z toho plyne, že pojem 
"pohnutek nízkých a nečestn~rch" nutIlO určovati dle dočasného 
mra v n í II o (na rozdíl od právního!) přesvědčení lidu. Jde zde 
o nedůsledné plichtění d vou normo:vých souboru: práJvního a 
mravního. 

b) Ztráta volebního práva musí býti výslovně prohlášena 

1) Před platností novely prve uvedené mohla býti vyslovena ztráta 
volebního p,ráva u přečinů a přestupků teprve při d' r u h é m prav:oplatném 
odsouzení pro čin, pro který občan může býti vylouč.en z práva volebniho. 

2) Srovn. či. 9. instrukce ministra vnitra ZE;) dne 25. února ' 1919, 
čís. 6377, k řádu volení v obcích (otištěná v 1. svazku mé Sbírky zák. 
čs., str. 108). O řádu volení do obcí srovn. mé Oeskoslovenské právo 
správní. Oást obecni, str. 54 a násl. 
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výrokem soudu (což dříve nebylo). Prohlášení to státi se má ve 
všech případech, t. j. bez ohledu na to, má-Ii ' odsouzený náleži
tosti volebního práva (státní občanstvi, stáří atd.). Viz k tomu 
zákon ze dne 15. května 1919, čís. 263 Sb. zák. a nař., a. v)"IlOS 

ministerstva spravedlnosti ze dne 30. května 1919, čís. 10.732. 
V řízeni por o t ním má por o t a rozhodnouti o ztrátě 

volebního práva. (Dosud zásadně rozhodovala toliko o vině či 
nevině obžalovaného.) . 

c) Doba, ve které se opět na.bývá práva. volebního, jest 
proti dřívějším předpisům (zák. ze dne 15. listopadu 1867) pod
statně zkrácena: Podle § 3 volebního řádu do oooí (zákon ze dne 
31. ledna. 1919, č. 75 a 14. července 1922, č. 253 Sb. zák. a nař.) 

ztráta volebního práva pomíjí, pokud podle platných ustanovení 
nepomíjí dříve, u zločinů po třech letech, u přečinů a. přestupkú 
po roce, počítajíc ode dne ukončení trestu 1). 

ad 4. Jde o novinku, které neznaly dřívější volební řády!) . 
O donucovacích pra.covn.áJch jednají zákony ze dne 24. května 
1885, čís. 89 a 90 ř. z. S). 

Oba. volební řády (řád volení do poslanecké sněmovny 
- § 6 - a. řád volení do obcí - § 7 -) konstruují aktivní 
volební právo zároveň jako p o v i n n o st (srovn. k tomu str. 42). 
V přesném slova smyslu nejde o povinnost, volbu skutečně vy
konati - tu pří zásadě tajnosti volby nelze s účinkem stanoviti 
(vždy je voliči možno odevzdati neplatný hlasovací lístek; § 43 
vol. ř. do posl. sněm.) --, nýbrž toliko o vnější účast na voleb
ním aktu ' ). N eúčast jest trestná politickými úřady jako pře
stupek (§ 58 vol. ř. do posl. SiIlěm., § 68 voL ř. do obcí). 

1) Ustanovení cit. § 3 jeví se býti dalším krokem ve vývoji úpravy 
dotčené instituce. Před zákonem ze dne 15. listopadu 1867 nebylo trváni 
nepříznivých následků odsouzení vůbec časově omezeno; zákon z roku 
1867 stanovil, že následky pomíjejí při zločinech politických samým 
ukončením trestu, při ostatních zločinech deset let po ukončení trestu, 
byl-li vinnik odsouzen na dobu nejméně pěti let, pokud se týče pět let, 
nečinil-li trest více než pět let, a ti'i léta při ostatních přečinech a pře

stupcích. Srovn. P r až á k, m, str. 197. 
2) Zato v nových volebních řádech odpadla celá řada dllvodll, 

které dříve vylučovaly z volebního práva, jako na př. povšechná ztráta 
t. zv. politických práv, nedostatek prostředků subsistenčních a pod. 

3) Viz W e y r - Do min i k: Grundri6 des čechoslovakischen Ver
waltungsrechts (1922), str. 111. 

4) Konstruovati tudíž skutkovou podstatu vzhledem k témuž sub
jektu právnímu zároveň jako jeho oprávnění a povinnost, nemá významu 
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Skutečnos,ti, které jsou platné omluvné důvody, jsou vyšší 
stáří nei 70 let, nemoc neb.o ~ělesná vada, pro kte:rounelze se 
dostavíti do místnosti vo.lební, neodkladné povínnosti úřadu 
Il!ebo povolání v čas volby, vzdálenost .od místa volby nejméně 
100 km (při .obecních volbách 25 km), pře1'ušetni dopravy nebo 
jinaké nepřekonatelné překážky. Při tom ukládá zák.on za
městnavatelům a úřadům vojenským, aby v den v.olby upravily 
službu tak, aby se zaměstnanci (V'o~ác.i) m.ohli volby zúčastniti. 

Náležitosti pas i vního práva volebního (v o.li t e l
n o s t i) do poslanecké sněmo'Vlly jsou: aktivní právo volební, 
věk asipOň 30 let a třile,té státní občanství (§ 5 vol. ř. do posl. 
sněmovny). Pro v'oll:lY do senátu zvýšen jest věk na 45 let a 
vyžaduje se aspoň 10leté státní občanství (§ 4 zák. o složení a 
pravQmoci senátu). Pro volby, které se vykonají do. 31. prosince 
1924 (posl. sněmovna), pokud se týče do 31. prosince 1928 
(senát), odpadá z po,chopitelnýc.h důvodů podmínka tříletého 
resp. 10letého státního o.bčMlStví. Státním oManem česko

slovenským musí arciť kandidát býti (poněvadž by jinak neměl 
ani aktivního práva volebního). Pasivního práva volebního ne
mají Župan a okresní náčelník (§ 22 voL řádu)!). 

~) Volebni řízeni. 

a) Stálé seznamy voličské. Bylo svrchu řečeno, 
že skUJt.ečnost zápisu ' do seznamu voličů jest nezbytnou (f o 1'
má I n í) náležitostí pro skutečný výkon volebního práva toho 
onoho voliče. Odtud důležitost seznamů vo.Jičských, které jsou 
základem pro vlastní řízení volební. Voličské seznamy mohou 
býti sděláváJlY pro každou volbu zvlášť (ad ho.c) , nebo jsou 
stá I Ý m i, čímž stávají se jakýmisi 'matrikami voličů. Před 
každo.u volbou nutno j'e arciť upraviti. Ne'jvětší výhodou stá-

a je zbytečné. Vysvětluje se to tím, že účast na volbách do veřejných 
zastupitelských sborů považovala a pociťovala se jak dotčenými voliči 

tak zákonodárcem za jejich oprávnění (politické právo), což bylo v do
bách, kdy volební právo nebylo ob e c n é, pochopitelné. Ostatně podle 
našich volebních řádů nelze přesně mluviti o t éž e skutkové podstatě : 

povinnost vztahuje se, jak řečeno, toliko na vnější účast na volebním aktu 
(volič musí v den volby dojíti do volební místnosti a odevzdati tam 
obálku - § 38 -; nikoliv hlasovací lístek), kdežto není jeho povinností, 
starati se o to (použitím práva reklamačního), aby byl zapsán do volič

ských seznamů. To jest jeho oprávněním. 
1) O ztrátě man dát u a souvislosti ztráty volitelnosti se ztrátou 

. mandátu vů,bec srovn. 81Jr. 138. 
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lých ' seznamů jest možnost důkladnějšího provedení reklamač
ního řízení (viz str. 125) a zjednodušení a urychlení předvoleb
ního řízení. 

Stá I é sezn2my voHčské zavedeny byly u nás (v Ra
kousku jich nebylO') zákonem ze dne 19. prosince 1919, čís. 663 
-Sb. zák. a na;ř. (pozměněným p<>zdějším zákonem ze dne 23. ledna 
1920, čís. 44 Sb. záik. a nař.). M,ají býti podkladem pro> volby do 
obcí a osad (§ 14) a do oněch sborů, o nichž tak hude stano
veno zvláštními zákony. Dosud stalo se tak pro volby do 
poslanecké sněmovny a senátu (§ 16 vol. ř. do posl. sněm.) a do 
župních zastupitelstev a okresních výborů (§ 15 zákona ze dne 
14. dubna 1920, čís . 330 Sb. zák. a nař., o volhách župních 
zastupitelstev , a okresních výbo,rů). 

V každé obci zřídí se zvláštní stálé ser.lnamy voličské (§ 1) 
\ ' 

a do nich zapíší se všichni. státni občané, kteří mají aktivní 
právo volební do obcí (§ 2, 3). V obcích dO' 5000 1 ) Q,by
vatelů sestaví se jedíný ,seznam, větší rozdělí se na někoEk 
obvodů, z nichŽ každý má svůj zvláštní seznam (§ 7). Pravidlem 
jest, že každ)T občan mů~e býti zapsán pouze v obci jediné (§ 4), 
což souvisí se zásooo'U, že volič má volební právo jen v jediné 
o,bci (§ 4 vol. řá:du do posl. sněm.). Poněvadž má býti volič za
psán do voličských seznamů obce, ve které bydlí, stanoví zákon 
pro případ, že by měl bydliště v několika obcích, že mů~e ~i 
zvoliti, do kteréhO' seznamu má býti. zapsán (§ 4, 2. odst.). 

Voličské seznamy sestaví a vede v stálé patrnosti místní 
volební komise, která skládá se ze starosty obce nebo jeho 
zástupce jako předsedy a ze čtyř až osmi přísedících, jež jmenuje 
dohlédací úřad politický (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
okresní hejtmanství, nebo v městech se zvláštním statutem 
zemská politická správa) na dobu tří let, přihlížeje k tomu, aby 
v komisi zastoupeny byly podle možnosti všecky strany (poli
tické, místní). Příslušné řízení upravuje § 5 a 6 zákona a nařízení 
ze dne 23. prosince 1919, čís. 664 Sb. zák. a nař. 

Voličské seznamy mají býti veřejně vyložený k nahléd
nutí a to každoročně dvakrát (15. června a 15. prosince). Právo 
nahlížeti do nich má každý (§ 8), a může - v obcích s více než 

1) O tomto počtu rozhoduje stav podle výsledků posledního vše
obecného úředního sčítání lidu (§ 60 volebního řádu do poslanecké sněm.). 
Viz k tomu zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 256 Sb. zák: a nař., o sčítáni 
lidu. (Podle tohoto zákona má se konati sčítání lidu každých pět let.) 
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5000 obyvatelů - žádati rozmnožení jich tiskem, složí-li po
třebnou peněžní částku (§ 9). 

Seznamy mají býti vyloženy osm dní a v této lhůtě je 
možno podati proti nim námitky (§ 8)1). Právo podati námitky 
přísluší občanům, kteří buď ve voličských seznamech již za
psáni jsou, anebo se domáhají, aby byli do I,lich zapsáni, a mimo 
to každému občanu zapsanému do voličských seznamů které
koliv obce téhož volebního kraje 2

) . Námitky mohou býti 
podány buď proto, že občan byl neoprávněně do seznamu za
psán nebo proto, že občan k volbě oprávněný zapsán nebyl, 
nebo že datum narození voličova nesprávně jest uvedeno, nebo 
že volič nesprávně jest označen (§ 10). Z doslovného znění to
hoto ustanovení by plynulo, že každý občan, který jest oprávněn 
podati námitky, může je podati z kteréhokoliv důvodu shora 
uvedeného bez ohledu na to, z kterého důvodu mu přísluší 

legitimace k podání námitek, tedy na př. někdo, kdo se domáhá, 
aby byl do seznamu zapsán, mohl by zároveň žádati o škrtnutí 
občana neoprávněně zapsaného. Tomu však dle patrného úmyslu 
zákona tak není: občan, jenž pro sebe reklamuje zápis, nemůže 
podati reklamace jiného druhu, zato občanu zapsanému při

sluší reklamační právo z kteréhokoliv přípustného důvodu (může 
se tudíž i domáhati, aby jiný občan zapsán byl). 

Důležité jest ustanovení, že strana (reklamující) jest po
vinna uvésti v námitkách, bez ohledu jakého druhu jsou, skuteč
nosti k jejich odůvodnění a má podle možnosti o s vě d čit i 
správnost skutečností tvrzených (§ 10, odst. 6). Z toho plyne, 
že nemusí podati pře s n Ý d ů k a z o svých tvrzeních, nýbrž že 
stačí, když tvrzené skutečnosti aspoň dle možnosti osvědčí. 

Tímto ustanovením má býti ulehčeno reklamační komisi. Po
dávání svévolných a zcela neodůvodněných reklamací ve 
velkém počtu jest ostatně podle volebního řádu do poslanecké 
sněmovny trestné (§ 58). 

J) V poslanecké sněmovně byl podán iniciativní návrh (tisk 350. 
I. vol. obd.) na prodloužení této lhůty, poněvadž praxe prý ukáz.ala, že 
dosavadní osmidenní lhůta nestačí. 

2) Rozuměti jest patrně volební kraje pro volby do poslanecké 
sněmovny, ač z textu zákona to výslovně nevyplývá a mohly by proto 
bJ',ti i míněny jiné volební kraje, na př. pro volby do senátu, poněvadž 
řízení reklamační podle zákona o voličských seznamech provádí se ne
závisle na jednotlivých volbách (do poslanecké sněmovny, senátu nebo 
žup). 
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o námitkách, podaných proti voličskf7ffi seznamům, roo
hoduje rek I a mač ní komise, zřízená u okresního úřadu poli
tického (pro města statutární u zemské politické správy). Před

sedou její jest přednosta tohoto úřadu nebo úředník jím určený. 
Ma osm až dvanáct přísedících, kteří ustanovují se podle obdoby 
složení místní volební komise (§ 11). Rozhodnuti reklamační 
komise jest konečné (§ 12), avšak lze si proti němu stěžovati 
k volebnímu soudu 1). 

b) Přípravné řízení volební. Před zavedením 
stálých voličských seznamů patřilo říz e n í rek I a mač n í, 
o němž jednáno sub a), k přípravnému řízení volebnímu. Záko
nem o těchto seznamech bylo osamostatněno a učiněno nezávis
lým na jednotlivých volbách. Přípravné řízení zahájí se r o z e
p s á ním vol e b ministrem vnitra a to vyhláškou v úředních 
listech, dále v každé obci vyhláškami na veřejných mistech, 
jakož i jinakým způsobem v místě obvyklým (na př. vybubno · 
váním). Zároveň s vyhláškou vyloženy buďtež po 14 dnů stáló 
seznamy voličské, upravené řízením podle § 8 zák. o stálých 
seznamech voličských (viz sub a). Seznamy budou pak ještě 

jednou dodatečně vyloženy a to po osm dnů až do dne volby 
(§ 20 vol. řádu). Obojí vyložení má umožniti, aby do seznamll 
mohlo býti nahlíženo (níkoliv reklamace)2). 

Ve volební vyhlášce musí býti (mímo jiné) označen de n 
vol by. Nejpo zději dvacátý prvý den před tímto dnem musí 
strany, které hodlají kandidovat, předložiti předsedovi k r a j
s k é vol e b ní k o m i s e S) k a n d i dát ní I i s ti n y (§ 21 
volebního řádu). 

1) Řízení reklamační jest ovládáno přísnou zásadou koncentrační, 
která vyžaduje,aby nejen reklamant všechny skutkové okolnosti pro 
svou reklamaci rozhodné, nýbrž i osoba, proti níž reklamace čelí, ve 
svém vyjádření všechny skutečnosti ke své obraně přednesli. Jsou tedy 
všecbna nova quoad facta ve stížnosti na volební soud vyloučena. (Nález 
vol. soudu ze dne 5. června 1920, č. 3411.) 

2) Pouhé chyby v písmě mohou však býti ve stálých seznamech 
voličských opraveny ještě i v osmidenní lhůtě §u 19 řádu volení do po
slanecké sněmovny, a je k provedení těchto změn oprávněna a povinna 
komi~.e , u níž se chyba stala. (Usnesení vol. soudu ze dne 22. května 
1920, Č. 3428.) 

3) Ku pro v e den Í voleb jsou povolány: 
1. mís t ní k o m i s e (§ 8), která sestavuje stálé voličské se

znamy a dohlíŽÍ vůbec k tomu, aby obecní úřad šetřil ustanovení daných 
pro řízení volebni. O jejím složení viz str. 123 a § 9 volebního řádu; 
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Volí se tedy, ' poněvadž jde o poměrné zastoupení, podle 
soustavy t. zv. lístinového skrutinia (viz str. 42). Vlastními 
"kandidáty" jsou volební skupiny, které ohlásí kandidátní 
listiny (§ 21) a je proto ned'Ůsledné a znamená ústupek vžité 
terminologii, převzaté ze soustav t. zv. majoritního práva voleb
ního (viz str. 38), když volební řád do poslanecké sněmovlly 
jmenuje jed not I i v ce ' uvedené na kandidátních listinách, 
"kandidáty" (na př. §§ 22, 27, 47 atd.) 1). 

2. o b vod n í v o. leb n í k Q m i s e (§ 9), která řídí volbu 
v obcích a jejíž členy jsou zástupco.vé vo.lebních stran, jmeno.vaní jejich 
zmocněncem (viz 'str. 128). Komise volí ze svého středu předseflu a 
místo.předsedu; 

3. k r a j s k á vol e b n í k o m i s e (§ 10), která upravuje kandí
dátní listiny a provádí prvé skrutinium. Oleny jejími jsou zmocněnci 
stran eo ipso (je-li jich .více než 10, jmenuje je - 10 až 12 - ministr 
vnitra). Ministr vnitra jmenuje též předsedu a jeho zástupce; 

4. ústřední volební komis e (§ 11), která zřízena jest při 
ministerstvu vnitra a provádí druhé a třeti skrutinium. Předsedu určuje 

ministr vnitra z řad úřednických, a 12 členů jmenuje týž ministr podle 
návrhu volebních stran. 

(Pro úplnost přehledu budiž zde vzpomenuto ještě rek I a mač ní 
k o m i s e, která rozhoduje o námitkách proti stálým voličským sezna
mlim (viz str. 125), a jest jakousi rekursni instancí proti místní komisi.) 

Olenem těchto sub 1.-4. uvedených komisí může býti každý, kdo 
má aktivní volební právo, s vyloučením kandidátů. Bydliště je ner02-
hodné (§ 12 volebního řádu). 

Konají-li se vo.lby do poslanecké sněmovny a senátu nejdéle 
čtyři neděle za sebou, fungují komise sub 2. a 4. uvedené pro obě 
volby s jistými případnými obměnami (§ 14 vol. řádu a § 6 zákona 
o senátu). 

t) Srovn. k tomu můj článek: "Akvisiční a representativní kandi
dá.ti" v Oasopise pro prá.vní a státní vědu, ITL Dosavadní naše praxe a 
polemické projevy proti nynější soustavě volebního. práva, založeného na 
soustavě poměrnosti, doká'Laly, že ji veřejnos.t naše naprost.o. nechápe. 
2eh'rá se na všemocnost politických stran, na "zotročení voličů" (v:\,zané 
listiny I) a žádá se, aby vo.lič byl opět "svobodný státní občan", jenž 
může si voliti, koho mu libo 3Jtd. Stesky ty ve věci jsou sice oprávněny, 
jenže ad r e s a, na kterou jSo.u řízeny - politické strany, instituce vár 
UIJlých listin -, jest 1}hybná. Zmíněné důsledky má totiž nutně vzápětí 
soustava poměrného zastoupeni a je tudíž toliko otázka, zdali u srovnání 
se soustavou majoritního. volebního práva mají převahu důsledky milé 
či nemilé. 

Co nám v.šak nesporně chybí, jest z á k o.n n á úpr a va po I i ti c
ký c h str a n jako. korporaci. Dnes, ačkoliv tyto korporace následkem 
úpravy volebního práva na základě poměrného zastoupení mají. veškerou 
politickou moc ve státě v rukou (neobsazuji jen ve skutečno.sti minister-
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Náležitosti p I a t n é kandidátní listiny jsou: 
1. Musí býti opatřena úředně ověřenými podpisy nejméně 

sto voličů, zapsaných do voličských seznamů v obcích volebního 
kraje, o nějž jde (§ 21 vol. řádu). Ve volebních krajích patnác
tém až dvacátém (t. j. na území slovenském) je do 1. ledna 1935 
třeba podpisu nejméně 1000 voličů,I). TýŽ volič nesmí podepsati 
několik kandidátních listin. 

"Volebními kraji" jsou území, uvedená v článku I. řádu 
volebního do poslanecké sněmovny a v § 9 zákona o senátu. 

ská křesla, nýbrž i jiné dMežité veřejné funkce, na př. zemské správní 
komise, podle určitého klíče aul), . panuje co do jejich vnitřni organisace 
úplný chaos a následkem toho jest faktická oligarchie několik osob 
(S'traniků). Zmíněná organisace založena jest totiž - je-li vůbec -.:.... na 
vnitřnich řádech či normách, na právním řádu (zákonech) naprosto ne
závislých a širší veřejnosti úplně neznámých. ° f i ci e 1 n ě existuje dnes 
politická &trana jen jako "volební skupina" v době voleb. Chybí v práv
ním řádě rám e c, ve kterém by politické strany žily tak jako soukromé 
&polky žijí v rámci obecného zákona spolkového, aniž by rozumní lidé 
namítali, že jím soukromé spolky se "zeS'tátňují", olupují o svobodu 
a. pod., jak činí kritikové mého náv.rhu. Blíže o něm pojednal jsem v serii 
článků, uveřejněných v "Lidových Novinách", a. to: "Dělba prá:ce v po
litice" (18. července 1922'), "Organisace politických stran" (25. července 
1922), "Matriky voličů" (28. července 1922), "Politické strany a. jejich 
orgány" (6. SJ'pna 1922), dále pak v pojednání "Úpra.va právního posta
vení porlitických stran" ve Vědecké ročence právn. fakulty Masarykorvy 
unive,rsity, II., 1923. ° otázkách' sem spadajících viz též P e š k a: Poli
tické strany jako právnické osoby (Všehrd, roč. II.), Týž : Vázané kan
didátky a volební povinnost (Všehrd, roč. lIL), G a II a.: Právní povaha 
politických stran (Právný Obzor, IV.). 

Velmi správné názory o podstatě zásady poměrného zastoupení pro
jevuje n á 1 e 'z voL ,s o u d u z e dne 3 o. pro s i n c e 1 9 22, č. 9 07, 
z něhož citováno budiž toto: "Systém vázaných listin, jenž došels.vého 
uplatnění v zákonu o volbě do Národního shromáždění a jehož. hla vn í 
myš 1 e n k a v tom spočívá, že v:oličové neodevzdávají svých h~asů pro 
je ď not 1 i v é osoby za poslance kandidující, nýbrž pro celo tl kan
didátní listinu, tedy vlastně pro tu kterou volební s t ol' a n u, působí, že 
celé řízení volební skládá. &e ze dvou podstatně různých složek. Prvá za
hrnuj,e v &obě všechny úkony, jež slouží odevzdání voličských Masů: jed
notlivým s t ol' a nám; zjištění jejich počtu, zjištění čísla volebního a zjiš
tění počtu mandátů, který na tuto str a n tl vypadne. DruHá sestává ze 
všech oněch úkolů, které mají za účel určiti, které o s o b Y z volenél kan
didátní listiny přicházejí v úvahu, aby vyplněn byl počet mandátů této 
listině přikázaných .... " 

1) SroVD. k tomu iniciativní návrh na zrušení tohoto ustanovení 
(tisk 680 posl. sněm., 1. vo'l. obrl.), poněvadž p'rý jeS't v rozporu s nej
obecnějšími požad·avky rovnoprávnosti. 
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Jest jich pro volby do poslanecké sněmovny 23, pro volby do 
senátu 13 1). Určeny jsou pro volbu do poslanecké sněmovny vý
počtem jednotlivých soudních okresů a žup (na Slovensku). 

Území Podkarpatské Rusi tvoří jediný volební kraj J). 
Každému volebnímu kraji přidělen jest pevný počet mandátů, 
který rozdělí se mezi jednotlivé volební skupiny podle výsledku 
voleb v prvním skrutiniu. 

2. Musí obsahovati: označení strany. Tímto označením (na 
př. "strana demokratická", "lidová", "agrární" a pod.) mají se 
jednotlivé kandidátky lišiti na první pohled zevně od sebe. Je 
jakousi politickou firmou volební skupiny, representované 
občany, podepsanými na listině (srovn. ad 1.). Zvlášť důležitým 

stává se při druhém skrutiniu (viz str. 133). 
3. Jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště kandidátů, jichž 

pořadí, důležité pro skrutinium, má býti označeno arabskými 
číslicemi. Každá strana může kandidovati nejvýše o třetinu 

osob více než má býti ve volebním kraji zvoleno poslanců. 

Předpis ten souvisí se zásadou poměrnéhO zastoupení, která ne
dopouští t. zv. do plň o v a c í vol by, odpadne-li napotom 
některý poslanec (smrtí, vzdáním se atd.). V tomto případě na
stoupí na jeho místo náhradník (viz str. 135). 

4. Jméno "zmocněnce" strany a jeho náhradníků s udáním 
přesné adresy. Zmocněnec, jejž určí občané, kteří ohlašují 
kandidátní listinu ' ), jest povšechně z á s tup c e m strany ve 
volebním řízení a vykonává jménem volební strany důležité 

') Viz vládní návrh zákona (tisk 648 po sl. sněm., 1. vol. obdohí), 
Jlmz vzhledem k rozhodnutí konference velvyslanců v Paříži ze dne 
20. července 1920 navrhuje se, aby dvacátýdmhý volební kraj se sídlem 
krajské volební komise v Těš í n ě a volební kraj dvanáctý do senátu 
byly zrušeny, a aby území přikázané rozhodnutím konference velvyslanců 
v Paříži republice ČeskoJovenské bylo sloučeno s volebním krajem mo
ravsko-ostravským, a to pokud jde o obvod a sídlo župy, t.ak i pokud 
jde o volby do sněmovny poslanecké a senátu. 

') Na tomto území byly podle ustanovení čl. II. vol. řádu do posl. 
sněmovny, pokud se týče zákona o složení a pravomoci senátu, volby 
provedeny do dat e č n ě (roku 1924). Na základě zmocnění citovaného 
zákonného předpisu ("Území z prvých voleb vyloučená zvolí dodatečně 
na první volební období poslance způsobem, který upraví se ce s t o u 
na ř i z o va c í") vydána vládní nařízení ze dne 7. ledna a 29 ... února 1924, 
č. 18 a 48 Sb. zák. a nař., která skutečně upravila volební řízení od
chylně od norem zákonných, pokud jde o stanovení volebního čísla. 

3) Není-li určen, považuje se první na kandidátce podepsaný volič 
za zmocněnce. 
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funkce. Je na př . eo ipso členem krajské volební komise (§ 10), 
odstraňuje formální vady, shledané na kandidátní listině (na př. 
nedostatečný počet podpisů, nebo větší počet kandidátů, než 
je přípustno, nedostatek označení strany a pod.; § 24), nahlíží 
do kandidátních listin jiných volebních stran a přednáší pří

padné námitky (§ 25), vzdává se jménem strany práva, aby 
její kandidátní listina byla úřadem dodána voličům (viz str. 131) 
atd. Byl-li zmocněnec vyškrtnut z voličských seznamů nebo 
ztratil-li volební právo, pomíjí jeho právo zastupovati stranu 
(opak platí podle řádu volení do obcí). 

Poněvadž volební řád do poslanecké sněmovny nestanoví 
p o v in n o s t přijmouti volbu (a tím méně a.rciť povinnost 
kandidovati) 1), má ke kandidátní listině býti připojeno písemné, 
vlastnoručně podepsané prohlášení všech kandidátů, žel kan
didaturu přijímají. Vzhledem k technice skrutinia při volbách 
dle poměrného zastoupení jakož i z důvodů politické mravnosti, 
která nepřipouští, aby týž kandidát ucházel se zároveň o man
dát u několika volebních stran, vyžaduje se dále jeho pro
hlášení, že se svým souhlasem na jiné kandidátní listině ani 
v jiném volebním kraji (po případě na kandidátce téže volební 
strany) navržen není (§ 23 vol. řádu). 

Řízení o kandidátních listinách provádí jednak předseda 
krajské volební komise, jednak tato sama. Tomuto přísluší, aby 
se staral o odstranění případných for m á 1 n í ch vad kandidát
ních listin (§ 24 vol. řádu), a vyhlásil případné vzdáni se kan
didatury jednotlivých kandidátů (§ 27), jakož i platné 
kandidátní listiny (§ 28), vlastní rozhodování přísluší však 
komisi (§ 25 vol. řádu) . Pravomoc komise neni v zákoně taxa
tivně uvedena (arg. slovo "zejména" v 2. odst. § 25) . Může 
však kandidátní listinu prohlásiti za neplatnou toliko ve dvou 
případech: nemá-li ani po opravovacím řízení buď potřebného 
počtu podpisů anebo označeni strany 2). Zato nemůže škrtnouti 
kandidáta proto, že podle jejího názoru nemá volitelnosti. 

1) Jinak podle volebního řádu do obcí. 
2) Podle názoru, obsaženého ve zprávě ústavního výboru, bude 

museti býti volba v e vol e b ním k r a j i zrušena, prokáže-li se v řízení 
o stížnosti proti volbám (podané k volebnímu soudu), že krajská volební 
komise, která rozhoduje s platností konečnou (§ 25, odst. 8.), neprávem 
prohlásila některou kandidátní listinu za neplatnou. Jak možno však 
provésti nové volby v jediném kraji vzhledem k ustanovením o druhém 
a. třetim sknttiniu? (viz sk. 133). Či má zůstati onen volební kraj vůbec 

Dr. We y r, Soustava československéh o p,'ávl\. st átního. 9 
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Po provedeném řízení u krajských volebních komisí za
bývá se kandidátními listinami ministerstvo vnítra (§ 26 vol. 
řádu). Pečuje o to, aby žádný z kandidátů nebyl kandidován 
v několika volebních krajích a aby vzhledem k druhému skru
tiniu (viz str. 133) zjištěna byla identita stran přes případné 
odchylné jejich označení v jednotlivých volebních krajích. 

Když bylo ministerstvo vnitra oznámilo výsledek řízení 

zúčastněným krajským volebním komisím a stranám, dá před

seda krajské volební komise rozmnožiti tiskem platné kandi
dátní listiny. Kandidátní listiny takto rozmnožené jsou hla s o
va c í m i li s tk y 1) pro voliče. Na rozmnožené k.andidátce 
není uvedeno vše to, CQ musí obsahovati písemná kandidátní 
listina ve smyslu §§ 21 a 22 vol. řádu, nýbrž toliko označení 
strany a všichní kandidáti 2), jejich pořadí, jakož i arabské 
řadové číslo každé listiny (§ 24, odst. 1.). Rozmnožené kandi
dátní ]jstiny zašle předseda krajské volební komise starostům 
obcí s vyzváním, aby je dodali vše m voličům nejdéle třetí den 
před volbou (§ 29). Poněvadž však rozmnožení kandidátních 
listin způsobuje stranám velké výdaje (podle § 29 hradí tyto 
náklady do 31. prosince 1924 dvěma třetinami stát a jednou 
třetinou strany, po tomto dnu pak z polovice stát a z polovice 
strany; stanovení povinnosti stran, nésti aspoň částečně tyto 
náklady, jest nútným, aby zamezeny byly lehkovážné nebo 
vůbec vážně nemíněné kandidatury volebních skupin, které 
podle veškeré pravděpodobnosti by nemě;y žádného úspěchu při 

nezastoupen v poslanecké sněmovně (senátu)? Jedině důsledné bylo by 
vzhledem k souvislosti voleb v celém státě, zrušiti v takovém případě 
veš ker é volby. 

1) Před tím jest kandidátní listina svou podstatou písemným 
ohlášením jednotlivé volební skupiny, že hodlá při volbách kandidovati. 
Přes to, že toto ohlášení jakož i hlasovací lístek nazývá volební řád 

týmž slovem ("kandidátní listina"), jde o věci zcela různé. 
2) Bylo již výše (str. 126) naznačeno, že p'ři soustavě poměrného 

práva volebního a zejména při zásadě přísně vázaných (závazných) listin 
dlužno pokládati jednotlivé strany (politické), které podaly .kandidátní 
listiny, za vlastní "kandidáty", jimž volič odevzdává svůj hlas. Přes to na
zývají naše volební řády nedusledně jednotlivce, uvedené na kandidátních 
listinách "kandidáty", mluvíce o tom, "který z nich jest zvolen" (§ 47 
vol. řádu do posl. sněm.) a způsobují tím, že volební boje odehrávají se 
namnoze ve formách, typických pro soustavu majoritního volebního 
práva. Srovn. k tomu můj článek: "Akvisiční a representativní kandi
dáti (Glosy k novým volebním řádům a volební taktice našich stran)" 
v časopise pro právní a státní vědu, III., str. 104. 
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volbě), stanoví zákon, že strana, předkládajíc kandidátní listinu, 
může svým zmocněncem prohlásiti, že neiádá, aby její kandi
dátní listina byla úředně dodána voličům buď v určitých poli
tických okresích nebo v celém volebním kraji, a zároveň ob
jednati určitý počet úředních výtisků své kandidátní listiny, 
jichž dodání voličům si sama obstará (§ 29). Strany použijí to
hoto práva v případech, kdy dá se předpokládati, že buď 

v některýqh územích volebního kraje (na př. následkem jich 
národnostního složení) vůbec žádných hlasů neobdrží nebo do
stanou jich tak málo, že by se proto nevyplatilo, dodávati kan
didátní listinu vše m voličům. V takovém případě - i když 
žádost volební strany vztahuje se na území celého volebního 
kraje - dodá patrně volební strana objednané kandidátní 
listiny jen svým příslušníkům (zejména organisovaným) a podle 
jich počtu určí nutný počet kandidátek, který dlužno objednati. 

Kandidátní listiny dodá (kromě případu právě uvedeného) 
starosta obce voličům do bytu. V obcích, jež mají více než 
1000 obyvatelů, obdrží každý volič ještě H~gitimační lístek. V ob
cích menších vykáží se voličové, vzejdou-li při volebním úkonu 
pochybnosti o jejich totožnosti, jiným průkazem listinným (na 
příklad domovským, křestním nebo rodným listem a pod.), po 
případě svědectvím dvou voličů , nemá-li volič zmíněných pni
kazů po ruce. 

Aby voliči byli volebním úkonem co nejméně ve svém po
volání vyrušování, předepisuje zákon, že volba má se díti v n e
děl i. Nejméně osmý den před touto nedělí ohlásí politický 
úřad veřejnou vyhláškou a způsobem v místě obvyklým den, 
počáteční a konečnou hodinu i místnost volby. 

c) Vol e b n í ú k o n. Každá obec je zpravidla místem 
volebním. Ve větších obcích budiž volba konána v několika 
místnostech, a sice tak, aby dJo jedné místnosti nebylo přikázáno 
více než tisíc voličů. V den před volbou lL v den volby jest za
kázáno podávati alkoholické nápoje (§ 32), jimiž míněny jsou 
-zejména pálené lihovíny (kořalky), pivo" víno, likéry atd. 

Volbu řídí obvodní volební komise (srovu. 
-str. 126), jež musí k návrhu stran připustiti z každé strany dva 
voliče za důvěrníky, kteří mají právo býti přítomní celému vo
lebnímu aktu až do prohlášení výsledku sčítání hlasů a mohou 
vznášeti námitky co do totožnosti voličovy nebo proto, že volič 
v den volby není k volbě oprávněn. Též politický úřad má; právo 

9* 
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vys1Lti k vúlbě svéhú zástupce, aby dohléda.l k správnému pro
vádění vúlby. 

Volební akt děje se tím způsobem, že vúlič sám vloží hla
sovací lístek d'O 'Obálky v prostoru tak. odděleném, aby nemúhl 
býti pozorován, načež před komisí vhodí 'Obálku d'O volebního 
'Osudí. Túto ustanovení zaručuje tajnúst a tím i svobúdu volby 
voličovy. Je jehú právem, nikúliv povínností. "Oddělený prostor" 
nemusí býti zvláštní místnústi, stáČí, když volební místnost 'Od
dělí se vhodně jiným způsúbem (na př. španělskou stěnou a pod.). 
Tajnost a sVúboda vúlby chrání se dále předpisem, že každému 
vúliči musí býti d'Odány všechny kandidátní listiny, které jest 
púvinen přinésti ssebúu k volbě a které volební komise prúhlédne, 
nejsou-li škrtané a 'Označené (za tím účelem, aby vúličoví byl 
dán púkyn, kterúu stranu má voliti). Za škrtané nebo jinak ozna
čené kandidátní listiny obdrží od volební komise nové. (S tímto 
ustanovením souvísí předpis § 29, že kandidátní listiny mají býti 
r'Ozmnoženy v takovém počtu, aby počet voličů nejméně 'O tře

tinu přesahúval). Karrdídátní listiny, kterých volič při volbě ne
použije, odloží dú zvláštní schránky ve volební místnosti. 

Následkem zásady přísně vázan)'rch listin (srovn. str. 42) 
jest předpis § 40, že škrty, výhrady neb'O jiné změny, přičiněné 
na kandidátní listině, nemají účinku. 

Obvodní volební komise jest v zásadě povúlána jen k tomu, 
aby formálně provedla vnější akt volební. Z této zásady stanoví 
výjimku pouze § 39, který povúlává ji k meritornímu rúzhodo
vání 'O námitkách, podaných prúti připuštění vúliče k volbě, 

když: 1. jest pochybnost O jeho totožnosti, nebo 2. když se na
mítá, že není v den vúlby státním občanem aneb'O jest vyloučen 
z práva voliti podle § 3 čís. 1, 3 a 4 zákona o stál)'rch vúličských 
seznamech. 

Po skončeném volebním úkonu (§ 42) provede 'Obvúdní 
volební kúmise sčítání hlasů (§ 43). K tomu účelu vyloučí po 
sečtení všech 'Odevzdaných lístků ne p I a t n é hlasovací lístky. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, 1. které nejsou na tiskopise, vy
daném krajskou volební kúmisí, nebo 2. je-li jich v obálce 
několik '). Pak rozdělí hlasovací lístky podle v'Olebních stra.n. 

') Volič, který vložil n ě k o I i k hlasovacích lístků do obálky. 
snaží se buď úmyslně a neoprávněně odevzdati více hlasů, nebo činí tak 
nevědomě, v kterémžto případě nelze jeho pravou vůli zjistiti. Proto 
jest spravedlivé ustanovení, které prohlašuje vše ch n y hlasovací lístky 
za neplatné (§ 43). 
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d) Zjištění a prohlášení výsledku volby. Vo
lební řád do poslanecké sněmovny přijal s jistými modifikacemi 
soustavu Ha gen bac h o v u (srovn. str. 41). To znamená, že 
součet všech platných hlasli rozdělí se počtem mandátli a vý
sledkem ("vo 1 e b n í čís 1 o", kterým jest ceJé číslo dělením 

vyšlé beze zlomkli; § 46) dělí se součet hlasli odevzd;aných pro 
každou kandidátní listinu, nač ež při k á žes e kaž dé 
str a n ě tol i k man dát li, k o 1 i krá t e j e s t vol e b ní 
číslo obsaženo v součtu hlasli pro stranu tu od&
vzdanýeh. Tento úkon n.azývá volební řád "prvním skru- ! 
.tiniem" a pověřuje jím krajskou volební komisi (srovn. str. 126), 
které obvodní volební komise celého volebního kraje odešlou 
po ukončení volebního aktu zápis o něm (§ 45). Volební kraj 
jest tedy jed not k o u, prO' kterou prj)vádí se první skru
tinium. 

Z jednotlivých volebních stran obdrží mandáty, straně na 
'Lákladě zmíněného řízení přikázané, kandidáti pod 1 e p 0-

řadí, jak jsou uvedeni na kandidátní listině. 
Krajská volební komise sepíše (podobně jako obvodní vo

lební komise) o svém jednáJní zálpis ve dvou stejnopisech, 
v nichž mimo jiné uvedeny mají býti z byt k y, vyšlé dělením 
součtu hlasu, od!evzdaných jednotlivým stranám, vO'lebním 
číslem, a předseda její zašle jeden stejnopis ministerstvu vnitra, 
u nějž nastává další fáze volebníhO' řízení (d I' U h é a tře t í 
skrutiníum). Toto řízení prováJdí úst ř e dní vol e b n í k 0-

m i se (sro vn. str. 126). 
Při druhém sluutiníu přikazují se mandáty, které při ob

sazování v prvním zlistaJ.y neobsazené 1). Při tom považuje se 
celý stát (= celé llZ<lmí, v němž volby se proiVedly) za jed i n Ý 
vol e b n í k r a j. Ústřední volební komise sečte vše c k y 
'L byt k y II 1 a s li, pokud se k ním podle § 51 vol. řádu má při
hlížeti 2), a to tak, že se zjistí součet zbytkli, které každál strana, 

1) Dejme tomu, že v určitém kraji má býti obsazeno 15 mandátd 
a že odevzdáno bylo 100.000 platných hlasů, z nichž strana A obdržela 
10.000, strana B 20.000, strana C 30.000 a strana D 40.000 hlasů. Volební 
-číslo bylo by 6666. Při prvém skrutiniu obsazeno bude toliko 14 man
dátů (strana A 1, B 3, C 4 a D 6 mandátů). 

2) Přihlíží se při tom toliko k hlasům takových stran, které aspoň 
v jednom volebním kraji dosáhly nejméně 20.000 hlasů nebo volebního 
čísla, je-li nižší než 20.000. Ustanovení to (t. zv. quorum) čelí proti malým 
volebním skupi~ám (politickým frakcím), které by jinak, ačkoliv v žádném 
kraji nedosáhly ani jediného mandátu, následkem sečtení všech hlasd na. 
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kandidovavší v několik,a (nebO' snad všech) volebních krajích, 
vykazuje. Součet zbytků vše ch stran dělený pO'čtem všech 
v prvním skrutiniu neobsaz1ených mandátů z vět š e n Ý m o 
jednu 1

), jest nO'vé vO'lební číslO', jímž přidělují se man
dáty v druhém skrutiniu, a tO' tak, že (obdO'bně jakO' při prvním 
skrutiniu) dostane se jednO'tlivým stranám tolik mandátů, 

kO'likráte jest volební číslo obsaženO' v sO'učtu zbytků hlasd, vy
kázaných prO' ně ze všech volebních krajd. 

Druhé skrutinium není vlastně vzhledlem k tomu, že při 
něm pO'hlíží se na celé území státu jakO'žtO' na jednO'tný (nO'vý) 
volební kraj "rO'zdělo~áním zbytků" (přidělováním zbylých 
mandátd v běžném slova smyslu; tím jest teprve t. zv. třetí 

skrutiníum), nýbrž úkonem v podstatě obdO'bným prvnímu skru
tiníu. PrO'tO' je třeba ."nových voleb", t. j. vO'lební strany, kan
didO'vavší při prvním skrutiniu, musí O'hlásiti předsedO'vi ústřední 
volební kO'mise nové kandidátní listiny, a to každá s,trana prO' 
ceilý stát jednu (§ 49). TytO' kandidátní listiny smí O'bsahovati 
(a tO' v libO'volném počtu a pořadí) jména jen tě c h k a n
di dát ll, kteří v některém vO'!lebním kraji byli kandidováni 
a nebyli při prvním skrutiniu zvO'leni. ZvO'leru jsou pak při 
druhém skrutiniu kandidáti podle pořadí, jak jsO'u uvedení na 
bndidátní listině (§ 54), pO'kud na ně vdooc dO'jde. 

"VO'lba" kandidátů při druhém skrutiniu přibližuje se svou 
podstatO'u velmí přímému jme n O' v á n í (nominací) jej i ch 

ně ve všecll krajích, ve kterých kandidovaly, připadlých, mohly obdržeti 
v druhém skrutiniu mandáty. 

1) Toto zvětšení dělitele o jednu má za účel, aby volební číslo bylo 
zmenšeno a následkem toho nezbylo tolik mandátl1 pro dodatečné roz
dělování (v našem případě tře t í skrutinium). Vyjádří-li se tedy obecně 
volební číslo písmenou v, počet hlasl1 prsmenou h a počet mandátl1 pís-

h 
menou m, zní dotčená formule takto: v = 'fil + 1 (t. zv. formule Dr o o-

p o va). Stejnému účelu napomáhá též předpis, že volebním číslem je 
ce l é číslo nejblíže vy š š í výsledku dělení. Tak stanoví na př. řád 

volení do obcí (§ 45). Poněvadž však sledoval volební řád do poslanecké 
sněmovny účel opačný (chtěje pro druhé skrutinium zachovati poměrně 
vice mandátl1), nezvolil pro první skrutinium formuli Droopovu a sta
novil pro ně dále předpis, ze volebním číslem je číslo dělením vyšlé beze 
zlomkl1 (§ 46). Totéž platí i pro druhé skrutinium (§ 52). Zmíněná 

anglická formule Droopova má základ toliko e m p i r i c k ý, a nelze 
proto mluviti o její absolutní "správnosti" či "nesprávnosti"; stejně 

správná byla by na př. formule ~/ . 
tn + 1 ~ 
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vol e b ním i str a na m i. Podobu tuto neruší nijak. omezující 
předpis, že na druhých kandidátních listinách smí býti uvedeni 
jen kandidáti nezvolení při prvním skrutiniu. Tím vyvolává se 
toliko u voličů vnější dojem, že při druhém skrutiniu zvoleni 
jsou ti, které při prvním voliti ch těl i. Nicméně způsob tento 
(nijak neodporující samé zásadě poměrného zastoupeni, vy
bud:ovam.é důsledně na základě organisovaných politických 
str:an) umožňuje každé straně, že "bude moci vynikající SIVé 
členy, kteří z jakýchlwliv důvodů nebyli zvoleni v prvém skru
tiniu, zařaditi na prvá místa v kandidátní listině... a tím 
volbu jich zabez.pečiti" (Důvodová zpráva k vládní osnově, tisk 
969 ex 1919.). 

Podstatně jiný než poměr druhého k prvnimu jest poměr 
tře tíh o skrutinia k druhému. Jde zde o prosté přidělování 
zbylých (t. j. pH druhém skrutiniu neobsazených) mandátů 1). 
Při tomto třetím skrutiniu přikáží se totiž, nebyly-li při druhém 
obsazeny všeclmy mandáty, ústřední komisí po jednom man
dátu pos.tupně těm stranám, které při děleni (viz shora) vykázaly 
největší zbytek dělení. (Podrobnější pravidla obsahují odst. 
2.-4. § 53.) 

Shora (str. 128) stala se již zmínka o tom, kterak při zá
sadě poměrného práva volebního nejsou mysJ.itelny t. zv. d o
p I ň o v a c í vol b y pro případ, že by některý zvolený člen 

sněmovny (poslanec, senátor) se svého mandátu vzdal, zemřel 
atd. Stanoví proto volební řáJdy (do poslanecké sněmovny a do 
obcí), že strany mohou kandidovati více kandidátů než je man
dátů (viz str. 128). Nezvolení kandidáti jsou pak n á hra dní k y 
zvolených 2) a nastupují v případě, uprázdní-li se d:odatečně 
J1l.andát (§ 56). 

Dlužno rozeznávati d vad r u h y náhradníků: náhradníky 
z prvního skrutinia, t. j. kandidáty, kteří neobdrželi mandát, a 
byli uvedeni na prvních kandidátních listinách, pak náhrad-

') To, co nazývá volební řád do poslanecké sněmovny "třetím 
skrutiniem", nazývá proto volební řád do obcí prostě "přikazováním zby
lých mandát-ů" (§ 46). 

2) Nazývá-li volební řád "kandidáty", jež pří zjištění výsledku 
volby obdrželi . mandát (v prvním, druhém nebo třetím skrutiniu) "z v o
len é", je důsledné, považovati i ty, kteří neobdrželi mandátu, za .,zvo
le.né" náhradníky. Byli zvoleni za náhradníky, t. j. obdrželi mandát 
náhradnický, z něhož po případě v budoucnosti m"ŮŽe se státi automa
ticky mandát poslanecký (senátorský). Vždyť i jinak - na př. podle 
práva spolkového - "voli" se stejně funkcionáři a jich náhradníci. 
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níky z druhého a třetího skrutinia, kteří uvedeni byli t a k é na 
druhých kandid:ítních listinách (podaných stranami po ukon
čení prvního skrutinia; viz str. 133), a neobdrželi ani v těchto 
skr.utiniích mandátu. I 

Náhradníci povolávají se podle těchto pravidlel: Samo
zřejmé jest, že může zastupo;vati z.a odpadlého poslance (se
nátora) vždy jen náhrarulík, kandido'Van)r t o uže stranou. N:í
hradníci z prvního skrutinia mají přednost před náhradníky 
z druhého a třetího, t. j. uprázdní-li se mandát (je nerozhodné, 
v jakém skrutiníu byl přikázán; arg. § 56: "ve kterém byl 
k a n d i d o v á n poslanec ..• "), nastupuje náhradník téže strany 
podle pořadí, v j.akém uveden byl na kandidátní listině té ho ž 
vol e b ní h o k r a j e, v kterém byl kandidován poslanec (se>
nátor), jehož mandát se uprázdnili). Není-li takového (když 
na př. strana neuvedla na první kandidáltní listině dost kan
didátů nebo když všichni byli "zvolení", pokud se týče na
stoupili na uprá-z.dněné mandáty, zemřeli atd.), nastupuje ná
hradník téže strany podle pořadí, v jakém byl na kandidátní 
listině pro druhé skrutinium. Není-li náhradníka téže sltrany 
ze žádného skrutinia, zůstane mandát uprázdněn až do konce 
vole,bního období. 

e) Trestní ustanovení. Trestné činy spáchané proti 
ustanovením volebního řádu a jiných zákonů, vztahujících se 
k volbám, jsou, nejde-li o činy přísněji stíhané, buď přečiny 
nebo přestupky, tyto opět buď soudní nebo politické (§ 58 vol.· 
řádu). Ježto nebyl vydán zvláštní zákon o čistotě voleb 2), 

1) Z doslovného znění § 56 by plynulo, že i v případě, když v ur
čitém volebním kraji nebyl zvolen v prvním skrutiniu ani jediný kan
didát dotčené strany, přece byli by v š i c hni na oné kandidátní listině 
uvedení kandidáti "náhradníky" a měli by tudíž, kdyby některý z nich 
byl uveden na' kandidátní listině pro druhé skrutinium, a obdržel při něm 
mandát, jenž dodatečně by se jeho smrtí, vzdáním se atd. uprázdnil, před
nost před náhradníky z druhého a třetího skrutinia. Při tom arciť činí 

určitou obtíž představa "náhradníka" (sc. z prvního. skrutinia), který 
nemá koho. by nahrazo.val, po.něvadž právě nikdo nebyl "zvolen". 

2) Bývalý rakouský zákon ze dne 26. ledna 1907, čís. 18 ř. z., 
o ochraně volební a shro.mažďovací svobody platil podle § 1 pro volby 
do poslanecké sněmovny říšské rady, zemských sněmů, obcí a všech 
ostatních korporaCí a zastupitelských sborů, povolaných zákonem k ob- ' 
starávání veřejných záležitostí. Může býti proto sporno, do jaké míry 
jeho ustanovení do.sud platí. Viz k tomu Str á n s ký: Vůle poškozeného 
ve skutkových podstatách trestního. práva (1921), str. 98, kde autor sice 
neřeší otázku ,zde nadhQzenou, dovozuje však ze skutečnosti , že 
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týkají se některé body citovaného paragrafu porušem 1 jiných 
zákonů (kromě volebního řádu), vztahujících se na volby. 
Na př. bod 1., čís. 4 ("mění-li kdo proti ustanovení zá
konů voličské seznamy již vyložené"), bod II., čís. 6 ("za
braňuje-li nebo znemožňuje-li kdo nahlížeti do voličských 

seznamů a činiti si opisy nebo výpisy") a čís. 8 ("když osoba 
k tomu povinná nevyloží včas voličských seznamů") 1). . 

f) Stížnosti proti volbám (Volební . soud). 
Stížnosti pro t i vol b á m upravuje zákon ze dne 29. února 1920, 
Č. 125, o vol e b ním s o u d ě (§ 57 vol. řádu do posl. sněm.) 
a novela k němu ze dIJIe 30. · května 1924, Č . 145 2

)_ 

a) Působnost volebního soudu. Podle, § 8 citova
ného zákona volební soud 

1. rozhoduje o stížnostech do výsledků reklamačního 

řízení, provedeného podle zákona o stálých seznamech volič
ských; 

v moderní demokracii má, výkon volebního práva mnoho analogického 
s úkonem úředním (zejména tam, kde účast na volbě jest právní povin
ností), že "delikt podle zákona ze dne 26_ ledna 1907, č_ 18 ř_ z., nelú vy
loučen svolností voličovou s oním výkonem volebního práva, k němuž 
ho pachatel připuzuje, a není vyloučen ani svoiností fl připuzením samot
ným, obje~tem trestného činu, podobně jako při vynucení úředního vý
konu, není svoboda postiženého jednotlivce". 

I) Body ty vztahují se, jak vidno, na zákon o stálých voličských 
seznamech. Neprávem tedy poznamenává důvodová zpráva úst. výboru 
(tisk 2374), že bod m., čís. 6 ("když kdo podal ve velkém počtu své
volně zcela neodůvodněné reklamace") "systematicky do tohoto zákona 
- t. j. volebního řádu - vůbec nepatří". Nepatří tam méně, než které
koliv jiné trestní ustanovení týkající se instituce stálých voličských 

seznamů. K a dl e c, Sbo'rník vědr pr. a st., XX!., str. 198, tvrdí ne neprá
vem, že kategorisování trestných činů v § 58 uvedených není promyšleno. 
Zato není oprávněna jeho výtka, že se .tam "prohlašují za přečiny de
likty, jichž spáchání nemá vůbec žádného významu (škrtání ve volebních 
lís,tcích)". Neboť význam nemá, škrtá-li někdo ve s v Ý c h lístcích (§ 40 
vol. řádu), ,ale význam mMe míti, činí-Ii tak na lístcích j in é h o. Tento 
případ upravuje právě § 58. Zde jde o nepřípustný pokus působení na 
volební úkon třetí osoby, který může míti význam, pokud by majitel 
škrtaného lístku považoval lístek následkem škrtů za nepotřebný a volil 
tudíž jinou stranu než tu, kterou by po případě jinak byl zvolil, nebo má 
býti voliči tím dán pokyn, kterou stranu má voliti (srovn. k tomu § 38, 
odst: 3. vol. řádu). 

2) Srovn. k tomu po jednání S věr á k o v o: "Zákon ze dne 
29. února 1920, č. 125, o volebním soudě s novelou ze dne 30. května 
1924, č. 145, a zákon ze dne 18. června 1924, č. 144, o ínkompatibilitě 
(neslučitelnomi)" v Oasopise pro právní a státní vědu, roč. vn., str. 172. 
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2. zkoumá a ověřuje volby členů Národního shromáždění 
a župních zastupitelstev; 

3. rozhoduje o stížnostech do voleb do Národního shromáž
dění, župních zastupitelstev, župních výborů a komisí; 

4. rozhoduje v případech § 13 o ztrátě mandátil; 
5. rozhoduje podle · zákona ze dne 18. června 1924, č. 144, 

o tom, zdali u určitého člena Národního shromáždění nastal 
případ neslučitelnosti. 

Z kompetencí zde uvedených týká se pouze čís. 3. vlast
ních stí ž n o stí pro t i vol b á m ve smyslu § 57 volebního 
řádu do poslanecké sněmovny 1). 

ad 1. Volební soud rozhoduje zde o stížnostech proti volič
ským seznamům, p()daných do rozhodnutí reklamační komise, 
zřízené podle § 11 zákona o stálých volebních seznamech (viz 
str. 126). Stěžovati k volebnímu soudu mohou si občané, kteří 
v stálých seznamech voličských k te ré k o li v o b ce té ho ž 
vol e b n í h o k r a je (t. j. kraje, v němž leží obec, jejíž voleb
ních seznamil se stížnost týká) jsou zapsáni, nebo jejichž ná
mitky, týkající se zápisu do se-znarnil, byly ieklrunační ko
misí zamítnuty (§ 12 zákona o volebním soudě) 2). Stíž
nost k volebnímu soudu je přípustna jak v případě, kdy rekla
mační komise pilvodní stížnosti vyhověla, tak v případě, kdy 
ji zamitla. 

1) Záležitosti uvedené sub 1. až 5. nejsou nijak stejnorodé (Původní 
vládní osnova povolávala volební soud toliko k ověřování voleb členů 
Národního shromáždění a rozhodování o stížnostech). . Systematicky 
patřily by tudíž na toto místo spisu jen výklady o kompetenci čís. 3, 
kdežto ostatní bylo by zařaditi na příslušná místa jiná. Pro větší pře· 
hlednost jednotné instituce volebního soudu shrnuty však výklady vjedno. 

2) Dlužno rozlišovati případy, ve kterých stěžovatel domáhá se 
z a p s á n í někoho do voličských seznamů, kdo dosud zapsán není, 
(reklamace v užším smyslu) a takové, ve kterých domáhá se vy š k r t
nu t í někoho, kdo podle názoru stěžovatelova neprávem zapsán byl 
(vyreklamování). Konečně mMe si stěžovati i ten, kdo byl sice zapsán, 
ale později vyreklamován (J o ach i m, n. u. m., str. 229). V prvním pří
padě jde buď o osobu stěžovatelovu nebo jinou, v druhém vždy o jinou. 
Pro stížnost , jíž reklamuje stěžovatel svůj vlastní zápis, nestanoví zákon 
(§ 5 zák . o stálých voličských seznamech) žádné podmínky (legitimace), 
jde-li však o reklamování nebo vyreklamovánf jiné osoby, musí býti stě
žovatel legitimován, t. j. musí bý.ti sám zapsán ve voličském seznamu 
některé obce onoho volebního kraje, kterého se stížnost týká. - Proti 
rozhod;nutí reklamační komise, kterým žádost voliče v seznam voličský 
pojatého za zápis osoby dosud nezapsané byla odmítnuta, může podati 
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ad 2. Zkoumací právo vztahuje se jen a) na otázku, ne
odporuje-li volba člena Národního shromáždění ustanovení § 1 
zákona o složení a pravomoci senátu, že nikdo nemůže býti 
zároveň členem sněmovny poslanecké a senátu. Týž paragraf 
dává volebnímu soudu směrnici pro rozhodnutí: je-li ten, kdo 
již jest členem sněmovny poslanecké, zvolen senátorem, aneb 
naopak je-li ten, kdo již jest ' členem senátu, zvolen do sně
movny poslanecké, podrží mandát v oné sněmovně, jejímž 
členem byl zvolen později. Z tohoto pravidla platí výjimka, 
konají-li se volby do obou sněmoven nejpozději čtyři neděle, po 
sobě: tu nesmí nikdo kandidovati do obou sněmoven a volba 
kandidáta přes toto ustanovení má býti prohlášena za ne
platnou 1). b) Na vol i tel n o s t členů Národního shromáždění 
a župních zastupitelstev, t. j. na otázku, měl-li kandidát v době 

stížnost na volební soud jen :tento volič. Vyloučena. jest tedy stížnost 
oné osoby, o jejíž zápis šlo, když ona se v řízení reklamačním o své 
právo nehlásila. (Nález vol. soudu ze dne 22. dubna 1920, č. 66.) Poli
tické strany a skupiny nejsou legitimovány podávati na volební soud 
stížnosti proti rozhodnutí reklamačních komisí. (Usnesení vol. soudu ze 
dne 22. dubna 1920, č. 3149.) Ani reklamační komisi ani volebnímu soudu 
nepřísluší prá.vo, aby rozhodovaly o s por n Ý c h otázkách státní pří

slušnosti těch, kdož se domáhají zápisu do stálých seznamů voličských. 
(Nález vol. soudu ze dne 8. dubna 1922, č. 689.) 

1) Ratio legis toho výjimečného ustanovení jest, aby politické 
strany nevYužívaly zvláštní popularity a oblíbenosti některého svého 
člena tím, že jej kandidují zároveň do obou sněmoven a tak jedním 
kandidátem nezískaly po případě dvou mandátů. - ° právní povaze 
"náhradníků" viz důvody nálezu volebního soudu ze dne 20. prosince 
1922, č. 907: "Osoby na listině kandidátní se nalézající, které nebyly do
sud ani , při první vyhlášce dle § 55 za zvo'lené poslance vyhlášeny, ani 
dodatečně dle § 56 za náhradníka poslance "p o v ol á n y", nemají ni
žádných práv, která již z v o len Ý m patří, nýbrž jsou ve stejném práv
ním postavení jako "volební kandidáti". Tento právní jejich karakt.er 
není tim změněn, že je ,zákon za "náhradníky" prohlašuje. N ebot název 
"náhradníkft" obdrželi jen proto, že jsou na kandidátní listině, ke které 
podle výsledků voleb bYlo při skrutiniích přiblíženo. Však před svým 
p o vol á ním do sněmovny (senátu) jest i tento náhradník toliko če

katelem na mandát, t. j. podle jiné terminologie zákona pouhým volebním 
k a n d i dát e m . . . . . .. Tím liší se pojem "náhradníka" dle zákona o 
volbě do Národního shromáždění zásadně od pojmu "náhradníků", vole
ných dle volebního řádu do obcí do obecního výboru. Náhradníci obec
ního výboru, kteří dle § 57 cit. zákona jsou povoláni zastupovati volené 
členy své strany, i když tito jen do č a sně nemohou svůj úřad vykoná
vati, jsou již členy tohoto obecního orgánu, však funkce v něm vykoIUÍr 
vají jen jako substituti, kdežto náhradníci dle § 55 volebního řádu do 
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volby p a s i vn í vol e bn í p r á vodo dotčeného zastupitel
ského sboru. (Případ do dat e č n é ztráty volitelnosti sem ne
patří, nýbrž pod čís. 4). O otázkách sub a) a b) rozhoduje 
volební soud ex officio, t. j. není třeba zvláštního popudu 
zvenčí (stížnosti a pod.). Zkoumá tedy takto všecky volby. 

Výsledek zkoumání jest buď výrok o ztrátě mandátu nebo 
-ověření (verifikace) dotčené volby 1). 

ad 3. Stížnost proti volbám lze podati a) pro nezákonný 
postup ve volebním řízení, b) protože zvolený nebyl v čas volby 
volitelný, c) protože úřadem byla nezákonně popřena volitelnost 
zvoleného. Stížnosti ad a) nelze však podle § 20 vyhověti pro 
kterýkoliv nezákonný (protizákonný) postup při volebním řízení 
- na př. nevyvěšení vyhlášky, nevyložení voličských seznamů 
a pod. -, nýbrž jen v takových případech, je-li prokázáno, že 
nezákonný postup m ohl mít i vliv na konečný výsledek 
-vo:J.by 2). Podle důvodové zprávy ústavního výboru (tisk 2424) 
znamená "míti vliv na konečný výsledek volby" tolik jako 
vliv na volbu samu (v Ý s led e k hlasování), nikoliv pouze na 
hlasování, t. j. "kdyby nezákonný postup m'ohl míti vliv toliko 
na takový počet hlasů, že to nemá vlivu na volbu, pak ovšem 
nemůže to vésti ke zrušení naříkané volbi'. Poněvadž však 
stačí pouhá m o ž n o s t takového vlivu, jest volné uvážení 

sněmovny nejsou ještě členy Národního shromáždění, nýbrž státi se· jimi 
moHou tep rve, byli-li ministerstvem vnitra dle § 56 vol. řádu do Nár. 
shromáždění "povoláni". Z toho plyne, : že § 10 zákona o volebním soudě, 
jenž se o verifikaci voleb "n á hra dní k ů" zmiňuje, míní jenom ony 
náhradníky, jež povoláním dle '§ 55 vol. řádu se již členy Národního 
shromáždění stali. Že tomu tak jest, vyplývá nepoohybně z § 8 zákona 
o volebnim soudě, jenž tomuto tribunálu v č. 2 přikazuje, aby zkoumal 
a ověřoval volby č l e n ů N á rod n í h o s hro m á ž d ě ní. K členům 

Národniho shromáždění však náhradník dosud' nepovolaný nepatří. Na 
náhradníka, roterý pla.tně členem Národního shromáždění se nestal, tedy 
mandáltu ani nenabyl, nemůže se -ntahovati ani předpis § 58, č. 2 a §§ 10 
.a 21, jenž jedná o v e rif i k a c i voleb, ani § 13 tohoto zákona., jenž 
mluví o ztrátě mandátu již nabytého." 

i) Tim, že zákon přiřknu! právo ověřovací (verifikační) zvláštnimu 
soudu, přiklonil se ke vzoru anglického práva a odmítl soustavu fran
couzskou (a bývalou rakouskou), podle níž přísluší ověřovati volby 

-dotčenému sboru zákonodárnému. 
2) Toto omezení bylo stanoveno vzhledem k tomu, že při zásadě 

poměrného zastoupení mělo by prohlášení neplatnosti volby za následek 
i zrušení celého druhého skrutinia (viz Zprávu úst. výboru o vládní 
>osnově, tisk 2424). 
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volebního soudu v této otázce velmi znacne. Předmět stížnosti 
ad b) jest totožný s předmětem, o němž rozhoduje volební soud 
ex officio (srovn. kompetenci ad 2.: zkoumání voleb). Stížnost· 
ad c) může směřovati pouze proti rozhodnutí ministerstva vnitra,. 
jímž odepírá se vydáni osvědčení zvolenému poslanci (senátoru) 
ke vstupu do poslanecké sněmovny (senátu) (§ 55 vol. řádu) 1). 
Legitimaci k podání stížnosti ad a)- c) majíkandidovavšístrany, 
pak osoby, které tvrdí, že jim nezákonným způsobem byla kan
didátní listina odmítnuta, občani, o jichž volbu běží a~ 

pokud jde o volbu člena župního výboru nebo komíse, který
koliv člen župního zastupitelstva (§ 12 zákona o volebním 
soudě) 2). 

ad 4. O ztrátě mandátu rozhoduje volební soud, když člen 
Národního shromáždění nebo župního zastupitelstva a) po 
vol b ě ztratil volitelnost anebo b) přestal býti z důvodů ní z
k ý ch ne bon e čes t n Ý ch příslušníkem strany, z jejíž kan
didátní listiny byl zvolen. 

ad a) O volitelnosti může tudíž volební soud rozhodovatí 
ve třech případech: buď ex officio (při zkoumání voleb; § 8, 
čís . 2), nebo na základě stížnosti (§ 10, lit. d), nebo konečně 
v případě zde uvedeném a to na základě oznámení, jež dojde 
ho od předsedy příslušného sboru 3). 

1) Jinak nemá totiž žádný úřad možnost "popírati" s právním 
účinkem (a jen o ten patrně běží!) volitelnost z vol e n é h o (§§ 11 a 
20 zák. o volebním soudě) , tedy patrně někoho, kdo na kandidátní listině 
po provedeném řízení s ní (§§ 25, 26 a 50 volebního řádu) platně zůstal 
uveden! - (Poněvadž volební řád zásadně nepřipouští, aby krajská 
volební komise škrtala kandidáty na kandidátních listinách proto, že 
nejsou volitelni - viz § 25 a důvodovou zprávu úst. výboru, tisk 2374 
-, není ostatně myslitelný ani případ, že by volební soud mohl doda
tečně rozhodovati o takovém škrtnutí; tím méně arciť o případu opačném, 

t. j. že byl, pokud se týče musel býti někdo podle § 54 volebního řád II 
prohlášen za zvoleného, ačkoliv volitelnosti neměl.) - Z názoru zde 
hájeného plynulo by arciť, že ministerstvu vnitra při vydávání "osvěd
čení" podle § 55 volebního řádu přísluší meritorní rozhodování o volbách, 
což z doslovného znění onoho ustanovení nijak nelze vyvoditi. 

2) Ke stížnosti proti volbám dle § 12, odst,. 2. zák. o volebním soudě, 
jednotliví vol\iči oprávněni nejsou. (Usnesení vol. soudu ze dne 22. května 
1920, č. 3322.) 

3) Jelikož zde může rozhodova,ti toliko o ztrátě volitelnosti na
stavší p o vol b ě, je otázka, co má se státi, když zvolený ztratil vý
rokem soudním práva volebního (§ 3 volebního řádu do obcí podle novely 
ze dne 18. března 1920, čís. 163), v době mez i vol b o u a k o n e č n o u 
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Pokud jde o z t r á tun aby té h o man dát u, sluší 
upozorniti, že volební řády do Národního shromáždění otázku 
tu vůbec výslovně neupravují. Z cit. § 13 zákona o volebním 
soudě plyne, že nemůže podržeti mandát, kdo (později) ztratil 
voli tel n o s t (pasivní právo volební). Volitelnost opět zá
vislá jest na a k t i v ním právu volebním. Toto aktivní právo 
volební (do Národního shromáždění) závislé jest pak zase na 
zápisu do stálých seznamů voličských (§ 2 vol. řádu do posl. 
sněm.). 

. Jeden z nejdůležitějších důvodů, pro které nastává ztráta 
aktivního práva volebního a tudíž i nepřímo ztráta mandátu, 
jest právoplatné odsouzení trestním soudem. Dlužno lišiti nyní 
tři případy: 1. Ztráta volebního práva nastává bez pod m í
ne č n ě (na př. § 32 zákona na ochranu republiky,' srovn. str. 
155). 2. Ztráta nastává jen t e h d y, když soud vyslovil, že byl 
trestný čin spáchán z pohnutek nízkých a nečestných (§ 3 vo
lebního řádu do obcí). 3. Ztráta volebního práva ne n a stá v:i 
v ů b e c a nesmí ji vysloviti ani soud' v rozsudku (§ 6 zákona 
ze dne 15. listopadu 1867, č. 131 ř. z.) 1). 

ú p r a vou k a n d i dát n í chl i s t in ? / Dlužno snad na tento případ 
vztahovati ustanovení § 10, lit. d) zák. o volebním soudě o stížnosti po
dané proto, že "ú řad e m byla nezákonně pop ř e n a volitelnost z v o
l e n é ho"? Stylisace byla by arciť velice nepříhodná: proč mluví po
všechně o "úřadě", když jde jedině o s o u d, dále o "popírání" volitel
nosti, když jde přímo () ztrátu její? Jinak S věr á k, n. u. m., str. 189, 
který míní, že ustanovení to přešlo do zákona přehlédnutím, že podle 
našich zákonů volebních nemá volební komise, jak to bylo za Rakouska, 
přezkoumávati volitelnost zvoleného a prohlásiti hlasy na osobu ne
volitelnou připadlé za neplatné. 

i ) Viz Me Ls fl n e r: Řád volení do obcí, str. 36. - V bývalém Ra
kousku nastávala ztráta mandátu bez p o cr m í n e č n ě pro každé odsou
zení pro z 1 o čin vůbec (§ 8 vol. řádu do říšské rady; P r a žák: Právo 
úst., m., § 196). To u nás bylo změněno zásadou, že i odsouzení pro 
zločin s a m o o s obě nezpůsobuje 7)trátu volebního práva, nebyl-li výrok 
o tom výs10vně obsažen v rozsudku, což mohlo se státi jen, když podle 
názoru trestního soudu trestný čin spáchán byl z pohnutek nízkých a ne
čestných. Uvážíme-li, že o tak zv. P o I i t i c k Ý c bl zločinech nelze tvrditi, ' 
že jsou páchány z důvodů nízkých a nečestných, musel podle cit. 
§ 3 řádu volení do obcí a § 13 zákona o volebním soudě, p o li ti c ký 
zločinec podržeti své právo volební a tím i případný mandát. Změna 
v tomto de lege ferenda zajisté velmi neutěšeném stavu nastala teprve 
zákonem na ochranu republiky (§ 32), podle kterého má soud:, uzná-li 
pro zločin uvedený v tomto zákoně na trest nejméně jednoho roku, vy
sloviti zároveň jako ve dle j š í trest, že odsouzený pozbývá če s t n Ý c h 
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Jinak než volební řád do poslanecké sněmovny upravuje 
nyní otázku z t r á t Y man dát u řád volení do obcí, noveli
sovaný zákonem ze dne 14. července 1922, č. 253 1). 

ad b) Kompetence tato souvisí se zásadou poměrného 
práva volebního, vybudované nutně na základě pevné organi
sace politických stran (volebních skupin). Bohužel nebyla dosud 
organisace tato právním řádem vůbec upravena. Bylo tedy 
nutno, aby zákon blíže vymezil, v jakých případech roziuky 
svazku mezi zvoleným a jeho stranou má nastati (jako trest) 
ztráta mandátu, poněvadž je jasno, že i strana se může 

zvrhnouti, vůbec přestati existovati, nebo může v ní nastati 
rozkol a pod. V takových případech může pro zvoleného vznik
nouti přímo nutnost a povinnost (vůči voličům) změniti svou 
stranickou příslušnost. Proto omezil zákon případy, ve kterých 
následkem zmíněné ' rozluky nastati má ztráta mandátu na 

p r á v ob č a n s ký c h. Sem patří i aktivní a pasivní volební právo 
jakož i funkce poslanecká (senátorská a pod.). 

1) § 10 tohoto řádu výs'lovně praví: " .... Olenství v obecním za
stupitelstvu, radě a komisích se pozbývá: 1. úmrtím, 2. ztrátou volitel
nosti nebo vyjdou-li dodatečně najevo 'okolnosti, pro které občan nebyl 
by původně mohl býti zvolen, 3. vzdáním se, bylo-li vzdání se právo
platně schváleno (§ 8), 4. vystoupením nebo vyloučením ze strany, na 
jejíž jméno zněla volební skupina, která zvoleného kandidovala. O ztrátě 
mandátů pod: č. 2 a 4 rozhodne dohlédací Úř,M. Do jeho rozhodnutí lze 
si stěžovati do 14 dnů k vyššímu úřadu dohlédacímu, který rozHoduje, 
a to do dvou měsíců, s platností konečnou." .. 

Rozdíl mezi touto úpravou a úpravou podle volebního práva do 
Nár. shrom. spočívá zejména v tom, že zde jed'nak stanovena jest zása.dně 
p o v i n n o s t podržeti si mandát (kdežto poslanec nebo senátor se ho 
mohou kdykoliv ,svobodně zříci), jednak že nerozlišuje se, zdali Zltráta 
příslušnosti k politické straně nastaila z důvodů nízkých a nečestných 

nebo jiný1ch. S prvním rozdílem souvisí, jak leh'ce možno nahlédnouti, 
rozdíl v úpravě od měn y za vykonávání mandátů: parlamentní man
dáty jsou odměňovány (srovn. str. 149) a není tudíž legislativního důvodu, 
prohlašovati je za přímou p o v i n n o st státoobčanskoiU. Jinak u man
dátů obecních (viz § 10 novely k obecním zřízením ze dne 7. února 1919, 
č. 76 Sb. zák. a nař.). 

For m á 1 n ě ztrácí se mandát tepil"Ve yýrokem volebního soudu 
podle § 13 zák. o volebním soudě. Arciť omezuje se tento výrok voleb
ního soudu na prosté a nesporné konstatování pouhého f a k t a (určitým 
způsobem kvalifikované odsouzeni trestním soudem), následkem kterého 
volební soud - bez dalších vlastních úvah - ztrátu mandátu vysloviti 
m u s í. Tím liší se tento případ, upravený cit: § 13, velmi od druhého 
jím rovněž stanoveného ~ztráJta mandátu následkem ztráty příslušnosti 
k politické straně. 
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takové, kdy se tak stalo, "z důvodů nízkých nebo nečestných" 1), 
míně tím takové vystoupení ze strany, které povšechně příčí se 
"p o 1 i ti c k é mor á 1 ce". Tím arciť povolává volební soud 
k rozhodování, které mnohdy bude politicky velmi delikátní a 
vzhledem ke zmíněnému nedostatku právní organisace stran 
(jako korporací) i velice obtížné ~) . 

1) Původní znění zákona o volebním soudě (před novelou) bylo: 
"z duvodu nízkýoh a nečeSltných." Vládní návrh novely (tisk 4519, posl. 
sněm., 1. vol. období) navrhoval škrtnutí slov "nízkých a" a odůvod

ňoval ,to takto: "Pokud se týče kompetence volebního soudu, zavádí ss 
formálně jednoduchá, ale věcně významná zrněna v tom, že podile § 13, 
písm. bl, má býti napříš,tě IIIIOOnost zbavi1li mandá.tu člena N. S., který 
přestal býti přísilušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen, 
z důvodů nečeSltných, kdežto dosud žádalo se, aby ,se tak stalo z důvodů 
nízkých a nečestnýoh. Jsou totiž možny případy, že určité jednání jest 
zřejmě nečestné, avšak přes to nelze je shledávati níz,kým:, ,a přece jest 
tak závažným, že jeví se potřeba učiniti je ve SIllysJu § 13, písm. bl, 
d'Ůvodem pro zbavení mandátu. Spadá sem zejména případ, kdy posJ.anec 
nebo senáJtor poruší vědomě čeEltný závazek dobrovolně své straně daný, 
což jest zajisté je,dnání nečeSltné, nemusí však býti vždy zároveň jed
náním nízkým." P.osJ.anecká sněmovna změnila pak osnovu tak, jak 
stala se zákonem (,.,z důvodů nízkých ne b o nečestných") s tílIllto odů

vodněním: "Disjunktivní formulací má býti zabráněno slučování pojmu 
níz,kosti a nečestnosti; chce se vyjádřiti, že jsou to pojmy různé a že 
určité důvody nečestnosti, vyskytnou-li se u některého člena, nemusí se 
povaJŽovati ještě za důvody nízké, kterážto poslední kvalifikace snižuje 
dobrou pověst dotčenéh'o způsobem velice úhonným" (tisk 4568, posl. 
sněm., I. vol. obd.). K tornu dlužno dodati, že formulace vládní osnovy 
jest důslednější a logičtější: "J e-li pojem "nečestný" š i r š í než "nízký", 
t. j. je-li sice každý "nízký důV'od" zároveň "nečestný", nikoliv však 
naopak, pak Sltačilo uvésti toliko důvody "nečestIJIé", poněvadž v nich 
zahrnuty jsou též případy "nízkosti", a disjunkce, zavedená poslaneckou 
sněmovnou, jeví se zbytečnou. 

Novelou zákona o volebním soudu nebyl arciť změněn § 3 řádu 
volení do obci (ve znění zákona ze dne 14. července 1922, č. 253), pokud 
stanoví, že 'ztráta aktivního práva volebního do obcí --:- a tím i nepřímo 
ztráta pwsivního práva vorebního do Národního shromáždění - nastává 
(mimo jiné) následkem od'Souzeni pro čin, spáohaný "z pohnutek nízkých 
a neče'stnýoh" (srovn. str. 120). 

2) Stačí poukázati na př. k těmto případům: v y I o uče n í zvo
leného samou stranou, nebo vyloučení jeho z parlamentární organisace 
strany ("klubu"; srovn. § 15 a další, zákona ze dne 15_ dubna 1920, 
čís. 325 o jednacím řádu poslanecké sněmovny) . Stačí takové n e
dob r o vol n é opuštění strany a za jakých okolností a formalit může 
je strana způsobiti? Který orgán strany (valný sjezd příslušníků, vý
konný výbor, klub poslanecký nebo senátorský a pod.) o tom rozhoduje? 
Jsou zde směrodatnými v nit ř n í organisační řády její (které ta ona 
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Popud k řízeni dá zpravidla, jak již bylo podotknuto, 
o zná m e n i předsedy přislůšného sboru (zákonodárného nebo 
zastupitelského). V případě b) kromě toho může se i dotčená 
volební (politická) strana domáhati rozhodnuti. 

ad 5. Srovn. str. 155. 
(J) O r g a n i s a c e vol e b n i h o s o u d u a h I a v n i 

z á sa dy ř i zení př i něm. Volební soud skládá se z presi
denta, jímž jest lločasný první president nejvyššího správního 
soudu, z dvanácti zvolených přísedících, stejnéhol počtu ná
hradníků a potřebného počtu stálých 'referentů. Přísedící a 

strana po případě vůbec nemusí míti) ? O věci pojednává nález vol. soudu 
ze dne 30. prosince 1922, č. 907, takto: " •... Za platné nutno pokládati 
vzdání se kandidaItury, které se stalo řádným a srozumitelným projevem 
vůle, učiněným od kandidáta vůči oné straně, která jej jako svého pří
slušníka na . kandidátní listinu vložila. Po náhledu volebního soudu sta
čilo by k tomu i pouhé oznámení dotčeného kandidáta na stranu řízené, 
ž e z e s:t ran y v y s tup u j e, j es tli k a n d i dat u r a. jeh o n a. 
příslušenství jeho ke straně byla za.ložená. Vždyť 
o p o uš t í -li pří s I u š n í k u r čit é str a n y tu t o str a-n u, 
vzdává se se svým členstvím i všecll oněch funkcí, vý
hodi a prá.v, jež jemu z tohoto členství byly propůj
č e n y a nač I e n s tví to j s o u v á z a n y, leč že by zákon sám, jak 
tomu jest v § 13 zákona o vol. soudě, důsledek tento 'zvláštním před
pisem obmezoval." A dále: "Že tento výklad jedině duchu a ustanovením 
zákona odpovídá, plyne z toho, že zákon, určiv jistou volební periodu 
a připustiv pro celou tuto volební periodu jen ony volební strany do 
zákonodárných sborů, které řádné a platné kandidátní listiny včas 

oh~ásily (§ 21 vol. řádu), a to takovým počtem zástupců, jaký si počtem 
hlasů vydobyly, přeje si, aby poměr zastoupení volebních stran v zákono
dárných sborech, který byl stanoven výsledkem skrutinií, z ů s t a I pe t r i
fikován pro celou volební periodu a nedoznal žádnéhOl 
pře s u n u." Jak bude ale, ptáme se, když řada poslanců nebo senátorů 
přestane býti z důvodů v oz n e š e n Ý cha čes t n Ý c h (a cůntr. § 13 
zák. o vůl. soudu) přís1lušníky strany, z jejíž kandidátní listiny byli zvo
leni? Tu právě - zřejmě proti "duchu" zákona a zejména ideůvého 
základu zásady poměrného zastoupení - z ů stá v a j í členy parlamentu 
a mohou, pokud se týče musí si uvnitř volební periody založiti novou 
stranu, která bude v parlamentu zastoupena, aniž vůbec dOl něho ' kandi
dovala ! Jinak nyni § 10 vol. řádu dOl obcí ve znění zákona ze dne 14. čer
vence 1922, č. 253: "Členství v obecním zastupitelstvu, radě a komisích 
se pozbývá ..... vystoupením nebOl vyloučením ze strany, na jejíž jméno 
zněla volební skupina., která zvoleného · kandidovala." Srovn. k tomu 
Str á n s ký: "K otázce ztráty poslaneckého mandátu výrokem voleb
ního soudu" v Časopi,se pro pro a st. vědu, VI. roč., a mé pojednání: 
"K otázce ztráty poslaneckého mandátu", tamtéž: viz též S věr á k, 
n. u. m., ,str. 194. 

. , 
Dr. Weyr, Soustava česk oslovensk ého p r áva . t".tnlho. 10 
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náhradníky volebního soudu volí poslanecká sněmovna na své 
volební období. Uplynulo-li volební období poslanecké sně

movny nebo byla-li rozpuštěna, zůstávají přísedící (náhradníci) 
v úřadě do té . doby, až nová sněmovna zvolí nové přísedící 

(náhradníky) [Čl. I. novely] 1). Náhradník volí se vždy za urči
tého přísedícího a nastupuje na jeho, místO' ve schůzi plenární 
nebo v senátě volebního soudu, j'estliže onen přísedící přechodně 
nebo trvale nemůže vykonávati své funkce. Jinak platí o ná·· 
hradní cích vše, co zákon stanoví o přísedících. Za přísedící a ná
hradníky mohou býti !lvoleni státní občané československé re
publiky, kteří jsou znalí práv, dokonali 40. rO'k věku svého, jsou 
alespoň deset let státními občany československé republiky 
(tato podmínka platí teprve pro volby, vykonané po 31. pro
sinci 1929) a ne.jsou vyloučeni z práva voliti do obcí. Ve' vý
konu svého soudcovského úřadu jsou (podobně jako president, 

. jeho zástupci a stálí referenti) samostatní a neodvíslí jako 
soudcové 2). 

Volebni soud l'or.lhoduje búď v senátech anebo" ve schuzi 
plenární. Rozhodování ve schůzi plenárni jest pravídlem (§ 9). 
Jí jest vyhraz'enO' rOr.lhodování o stížnostech, podaných dOl voleb 
člem'l N áIl'OIdního shromáždění a župních zastupitelstev, o ztrátě 
mandátu, o neslučitelnosti podle zákona ze dne 18. června 1921, 
č. 144 3). ověřování voleb a disciplinární pravomoc nad přísedí
cími vo~ebního soudu. Stížnosti, je1ž musí býti poderpsruny ~vo
kátem, mo,žno podati ve lhůtě 14 denní, jejíž začátek počítá se 
v jednotlivýClh přípaJde:ch ruzně (sro:vn. § 14). Zúčastněným stra
náln (§ 16) jest volno V nepřekro'čitelné lhůtě podati ke stížnosti 
odpověď. Volební soud mUže naříditi ministe,rstvu vnitra d'o-

1) Před novelou platilo desetileté funkMí období. Změnu odůvod
ňuje vládní před,lobla (tisk 4519 posl. ,sněmovny, I. vol. období) tím, že 
"volební soud přece jen pruiš úzce souwsí 's politickými poměry, které 
vY'Žadují, llIby bylo moono častější obnovování přísedících". I 

2) Ce s t o v né a st r ·a vn é přísedících volebního soudu upravuje 
na základě § 4 zákona {) vol. soudě nařízení vlády ze dne 4. května 

1920, č. 364 Sb. z. a n.. Podle tohoto naříz.ení mají mok na cestovné 
a stravné ze státní pokladny podle stejných předpisů jako státní úředníci 
V. hodnostní třídy s odchylkou, že stravné činí pro kaŽĎého · přísedícího 

nehledíc k bydlišti, denně 100 Kč. 
3) Má-li se rozhodnouti o 'ztrátě mand'átu podlle § 13, písm. bl, nebo 

o neslučitelnosti podle zákona ze dne 18. června 1924, č. 144, roz.8íří se 
plenum přibráním čtyř votantfi, počítajíc v to stálého referenta (čl. 1. 
novely). 
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plnění spisů. P'O sk'Ončeném pnpravném řízení k'Oná se 'O stíž
n'Osti ve ř e j n é líčení, v případech § 11, lit.·a) (rozrrodolvání 'O 
sezna.mech voličských) jen tehdy, žádá-li 'O to stěžovatel vý
slovně 1). 

Pokud zákon 'O volebním soudě nemtanovuje jinak, platí 
pro řízení před ním o,bdobně ustanoveni zákona 'O nejvyšším 
správním soudě. Totéž platí o jednacím řádě (§ 23) 2). 

,) P:rávni postaveni ělend Ná.rodniho shromá.žděni. 

a) Olenové Nár'Odníh'O shromáždění (poslanci a senátoři) 
pozlvají po dobu trvám.í. jejich mandátů i mu nit y (§§ 23-25 
úst. listiny) 3). Ústavní listina rozeznává - po vzoru bývalého 
rakouskéh'O práJvníh'O řádu - imunitu pro Ú ř e dni a n e
ú ř e dní činy ~). Ona zaručena jest předpiSiem, že členové Ná
rodníh'O shromážděni nemohou býti vůbec stíháni pro své hl a
s 'O v á n i ve sněmo;vně neb'O ve sněmo;vnÍ0h výborech. Pr'O v ý
r o k y (t. j. řeči tam pronesené nebo pouhé t. zv. interjekce 
- výkřiky -), učiněné taIrn 5) pří výkonu manďátu, podrobeni 
jsou jen disciplinární mocisvé sněmovny. Výrok musí býti učiněn 
"při výkonu mandátu", t. j. musí souviseti přímo nebo aspoň 
nepřímo s předmětem, 'O němž s'e právě v plenární schůzi nebo 
ve výboru jedná. hnunitu pro neúřední činy 6) upravuje § 24 

1) Zásadní rozhodnuti a usnesení volebního soudu publikována jsou 
ve zvláštní "Sbírce", Ullpořádané drem K. Koscrunem, radou nejv. správ
ního soudu. 

2) Stálosti judákatury volebního soudu má napomáhruti toto usta
n(}vení § 5, přičiněné novelou: "Má-li se učiniti usnesení, které se o d
e hyl u 3 e od prá.vního názoru vysloveného v dřívějším usnesení voleb
ního soudu, jest třeba, aby bylo přítomno alespoň o jednoho přisedícíh(} 
(náhradníka) více, než bylo přitomno při tomto usnesení dřívějším -
leč že byl(} přítomno všech dvanáct přísedících: (náhradníků) -, a aby 
pro nové usneseni oo.evz.d:áno bylo alespoň o jeden hlas více, nežli pro 
usnesení dřívější, vždy však alespoň tři pět i n y hla s ů vše c h p ř,Í
tom n Ý ch." 

S) Těmito předpisy zrušen byl zákon ze dne 9. listopadu 1918, čís. 35 
Sb. zák. a nař., o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shro
mážděnÍ. 

4) Srovn. P r a žák, n. u. m. II, str. 112 a násl. 
fil T. j. ve sněmovní síni nebo v místnostech, kde a pokud se tam 

koná jednání. Nikoliv tudíž na př. v kuloárech sněmovních nebo v sně

movní restauraci a pod. 
U) Tato má zcela jiný zákonodárný důvod než ona: zde má býti 

zamezeno, aby člen Národního shromáždění nebyl odňat svým parlamen-

10* 
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ustanovením, že k j a k é m u k o I i trestnímu nebo disciplinár
nímu stíhání (tedy též k zatčení) člena Národního shromM.dění 
pro jiné činy nebo opomenutí (než jsou shora zmíněné hlaso
vání a výroky) jest třeba souhlasu příslušné sně

m o v n y. Odepře-li Isněmovna soul1las, jeSlt stíhámí navždy vy
loučeno. Poněvadž ústava nečiní r02dílu mezi trestním stíl1áním, 
jež děje se s o 11 d y, a trestním stíháním p o li c e j ním (arg. 
§ 25 úst. list.: "Soud nebo jiný příslušný úřad ... "), 
platí imunita pro oba případy. 

Z právě uV'edeného pravidla platí dvě ryjimky: 
1. Imunita pro noořední činy nevztahuje se na trestní od

povědnost, kterou člen Národního shromáždění má jako od
povědný redaktor 1). 

2. Člen sněmovny mli že býti z a t č e n, byl-li dopaden při 
trestním činu samém (in flagranti). V takovém případě jest V'šak 
soud nebo jiný příslušný úřad (na př. policejní) povinen ihned 
oznámiti zatčení předsedovi příslušné sněmo'Vny. NeprojeV'í-li 
sněmovna nebo - nezasedá-li Národní shromáždění - rybor, 
zvolený pod1e § 54, do · 14 dnli ode dne zatčení souhlasu s dl30lší 
vazbou, vazba přestává. Souhlasí-li tento výbor s další V'azbou, 

Jozhodne o ní sněmovna do 14 dnů ode dne svého sejití (§ 25 
úst. listiny) 2). 

tárním povinnostem, tam jde o to, aby mu zaručena byla . plná svoboda . 
. S oním nesouhlasí arcit zásada, že imunita trvá nepřetržitě, t. j. (na 

rozdíl od bývalého rakouského práva) bez ohledu na to, zasedá-li právě 
dotčená sněmovna čili nic. 

1) Viz k tomu zákon ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. z. ex 1863 
(tiskový zákon) a novelu ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. z. 

2) Srovn. k tomu Jar. Kr e j čí: Poslaneoká imunita u nás i v cizině 
(Parlament, 1., str. 432). Autor správně podotýká, že ,,0 instituci imunity 
poslanců jsou různá míněIÚ. Jedni považují ji za hluboké porušení demo
kratických principů, ježto přiznává jednotliv'cům daleko'sáhlé výhody, od
porující zásadě rovnosti ve státě, jiIÚ zase pokládají ji za zařízení velmi 
užiJtečné". Podle našeho mínění je nesporno, že čím "demokratičtější" jest 
StátIÚ zřízení, tím méně má zapotřebí rozsáhlé instituce poslanecké imu
nity, která spíše se hodí do státního mzeIÚ monaI'clůokého, kde silný 
monarcha má správni a ·soudní aparát v ruce, nezávisle na parlamentu, a 
kde tudíž jest pravděpodobný nebo aspoň myslitelný nespravedlivý útisk 
zástupců lidu tímto aparátem. Že by však V' parlamentní demokracii 
(viz str. 25), ve které svrchovaný parlament má v ruce nejen zákonodár
ství, nýbrž i onen aparát, soudy nebo jiné úřady "utiskovaJy" členy 'tohoto 
parlamentu, je vůbec nemyslitelno a proto také jest zvláštní ochrana 
jejich, zaručená imunitou, zbytečná. že by pak d'ále právě parlamenty a 
jich imunitní výbory (viz str. 178), v nichž zasedají příslušníci stran často 
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b) Cleno:vé obou sněmo:ven mají p r á:v o odepříti s:vědec.t:ví 
o :věcech, které jim byly s:věřeny jako členům sněmo:vny, a to 
i když členy jejich býti přestali. (Sro:vn. též § 28 jednacích řádů.) 
Vyňaty jsou případy, kde jde o s:vádění člena některé sněmo:vny 
k ~neužití mandáltů (§ 26 úst. listiny). Ustanovením tím má býti 
do krajnosti zaručena svo'bodia a ne~ávislost poslanců (senátorů). 

c) Cle:rrové obou sněmoven mají nárok na n á-h rad u (§ 27 
ust. list.), jejíž výši stanoví nyní zákon ze dne 18. března 1921, 
č. 115 Sb. z. a n. o náhradě předsedům, místopředsedům a čle-

na nůž se potírající, byly nestrannějšími soudci než nezávislé a politice 
vzdálené soudy, nelze za.jisté také tvrdit. Uvádí-li se konečně na odů
vodněni poslanecké imunity důležitost nepřetržité přítomno:sti poslance ve 
sněmovně v zájmu jeho voličstva, ĎJužno připomenouti, že tato důleži
tost ve1ice se pře,píná. Větší zájem lidu káže, aby poslanec, hrubě se 
provinivší proti občanským povinnostem, byl náležitě - třeba i na svo
bodě - potrestán, a jeho potrestání nebylo učiněno závislo na nahodilých 
politických konstela.cích: v parlamentě. Jako v mnohých jiných případech 
naše ústava i zde bojuje proti nebezpečí, kterého ve skutečnosti není: 
proti "výkonné moci", nezávislé na sboru zákonodárném. 

Pravdu má tudíž Kr e j č f, když ll. u. m. shledává, že , "imunita 
llodle našeho práva má povážlivý rozsah hlavně v těchto SlILěrech : 1. vzta
huje se předem na jakékoliv stíháni (nehledíc k výjimce při odpovědném 
redaktoru), nevylučujíc ani deliktů nejtěžších, ani nejlehčích; 2. odepření 
sněmovny, vydati svého člena stíhání pro určitý delikt má za následek 
zastavení stíháni nejen pro dobu z'asedání (Francie, Belgie, Německo aj.), 
nebo po dobu trvání mandátu (Rakousko, Polsko, Jugoslavie), nýbrž 
t r val é zastavení stíhání pro tento delikt, jak totiž třeba rozuměti onomu 
metafysiokému (?) obratu "navždy" (§ 24 úst. liJst.). Takovýto důsledek 
imunity poslanecké nenajdeme nikde kodifikován; 3. dopadení a z3ltčení 
při trestném činu s'amém nevylučuje účinku imunity, jak tomu je v mno
hýcll jiných státech, zejména nečiní nutnou zvláštní ž.ádos,t sněmu, aby 
takto zatčený poslanec byl propuštěn, nýbrž stačí, že sněmovna neprojeví 
do 14 dnu souhlas s další vazbou ,a vazba i tu přestává." Pro obor b;ývaJého 
rak. práva viz trefné vývody P r a žák o v y" Právo ÚiStavní, 11., § 127. 

Praxe našich imunitních výborů je napros,to nesprávná. Místo ootiž, 
'aby zkoumaly, zda v jednotlivých případech nejsou zde důvody, pro které 
jedině poslanecká imunita jest ospravedlněna (totiž nebezpečí persekuce 
člena parlamentu nebo nezbytnost jeho v parlamentu), a podle toho rozhodly 
o vydání nebo nevydání, zkoumají, zdali v činu Z31 vinu kladeném poslanci 
(senátoru) oooažena jest skutková podstata trestní čili nic, a podle toho 
vydá.vají nebQ nevydávají jej, čímž neprávem osobují si postavení, které 
jedině přísluší s ou dům. Namátkou uváilim příklady z tisků poslanecké 
sněmovny: č. 4724, 4725, 4726, 4727 (1. vol. oM., 1924). 

Nejnověji upravil zákon ze dne 30. května 1924, č. 126, účinek 

iádostí za souhlas snjIDJoven k trestnímu stíhání členil Nár. shromá.ždění 
na běh pro mlč e cíl h ů ty. 
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mIm obou sněmoven Národního shromáždění republiky Česko
slovenské'. 

Podle tohoto zákona, JlIDZ zrušen byl dřívější zákon t.éto 
věci se týkající, ze dne 15. dubna 1920, č. 319 Sb. z. a n., mají 
členové sněmovny poslanecké a senátu stálého p I a. t u měsíč
ních 5000 Kč a to počítajíc 1. dnem měsíce, v němž vykonali 
slib, nařízený § 22 ústavní listiny, a končíc posledním dnem 
měsíce, v němž mandát jejich zanikl. Mís top ř e d sed o v é 
sněmovny poslanecké a senátu mají vedle tohoto platu ještě 
funkční přídavek 1000 Kč. Pře d sed o v é obou sněmoven 

mají vedle požitků výše uvedených (60.000 Kč ročně), tytéž 
služehní požitky jako členové vlády (t. j. 60.000 Kč ročně; 
viz str. 292); nároku na přídavek representační však nemají. 
Mimo to jest jim na útraty státní přiděliti stálý povoz. 

Uvedené požitky nepodléhají aní daním ani poplatkům a 
jsou vyňaty z exekuce 1). 

1) Při stanovení výše pla.tu členům p'arlamentu - naše jednací 
řády sněmovní (§§ 82, 81) jmenují jej "náhradu" - musí obezřetný zákono
ďárce dbáti současně dvou protichůdných hledisk: Plat musí býti tak 
vysoký, aby umožnil každému Sltáttnímu občanu věnovati se funkcím 
poslance, pokud se týče senátora, t. j. aby funkce ty nezilstaly výsadou 
pouze zámožných vrstev; na druhé s,traně má však dbáti toho, aby "mi
hrada" nebyla tak vysoká, že by tvořila vnadidlo prro poHtické speku
lanty všeho druhu, jimž nejde o to, aby žili pro politiku, nýbrž z po-
litiky. Dlužno také uvážiti, že zuřivost volebního boje, který jest v pod
s.tatě boj o mandáty a s nimi spojené požitky, roste souměrně s výškou 
oné náhrady. Neboť za ideálním zápasem o politické a. programové zásady, 
sváděným mezi jednotlivými politickými 5tranami, skrývá 56 až přiliš Oa.&to 
jen hmotařský boj o ony "náhrady". 

Posuzujeme-li úpravu této otázky u nás, dospíváme nevyhnutelně 
kdilsledku, že zákonodárce nedbal s dostatek hlediska druhého, t. j., že 
"náhrady" .stanovil rozhodně příliš vysoko. Je to tím nápadnější, když 
uvážíme, že podle zákona dřívějšího ze dne 15. dubna 1920, č. 319, měli 
členové obou sněmoven . stáJlého měsíčního platu 2000 Kč a d' o č a s n Ý 
drahotní přídavek měsíční 1000 Kč, který se měl vypJá,ceti · pouze do 
konce měsíce června 1922. Na druhé straně arciť reálně-politická úvaha 
nesmí přehlížeti, že poměrně značná výše oněch platil podporuje nesporně 
jistou stabilitu politických poměrů, která jest žádoucí. Neboť obsah shora 
citovaného zákona 'z 15. dubna 1920, č. 317, činí z práva presidenta re
publiky, stanoveného § 31 úst. listiny, účinnou výhriižku na adresu 
členil. parlamentu. . 

V této souvislosti jest též uvésti, že označování oněch požitkil. jako 
"náhrad" je potud nepřiléhavé, poněvadž "náhrada" musí býti souměrná 
vykonané práci a zejména vynaloženým na ni výďajťIm. Kdyby tudíž při 
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Poslanci a senátoři mají kromě toho podle § 82 pokud se 
týče 81 jednacích řádů sněmovních (ve znění zákonů ze dne 
9. května a 28. června 1922, č. 205 a . 206 Sb. z. a n.) právo 
užívati vlaků všech druhů, kterékoliv třídy, všech i soukromých 
drah, ať jsou y provozu státním nebo ve vlastní režii, malodrah 
a drah elektrických, osobních autobusů poštovních a lodí do
pravních v obvodě státním až do konce kalendářního roku, 
v němž byli členy poslanecké sněmovny. Za použití to zaplatí 
poslanec (senátor) do státní pokladny každoročně peníz 2000 Kč 
a stal-li se členem poslanecké sněmovny (senátu) po 1. červenci, 
za zbyvající část roku peníz 1000 Kč 1). 

d) Státní zaměstnanci (ne tedy jen úředníci ve smyslu slu
žební pragmatiky2)d á v a j í se, pokud jsou členy Národního shro
máždění, n a cr o vol e n o u. To znamená, že · takovýto státní 
zaměstnaIllec m u s í jíti na dovolenou, i kdyby si toho sám ne
přál. Výjimkou z tohoto pravidla jsou toliko vysokoškolští pro
fesoři, kteří mohou (mají právo) jíti na dovolenoU!, ale nemUJSí, 
nepřejí-li si toho 3). Po dobu trvání mandátu mají všichni st.átní 

našich platech členfi sněmoven šlo skutečně o pouhé "náh:rady", ne
směly by bý1ti stanoveny prO' všecky členy stejně bez ohledu na to, má-li 
člen parlamentu své stálé bydliště v sídle parlamentu (a tudíž téměř žádné 
"výdaje", spojené s vykonáváním mandátu) nebO' v nejvzdálenější 
obci jiné. 

1) Před ,shO'ra citovanými zákony z r. 1922 bylO' onO' používání zoola 
bezplatné. Ani dřívější ani nynější úpravu této otázky nelze však de lege 
ferenda schvalovati, je-li kritické stanovisko v předcházející poznámce 
správné. Neboť ' člen parlamentu má sice de lege ferenda. zajisté nárok 
na úplně volnou jízdu ze svého trvaléhO' bydliště do sídla parlamentu, 
nelze však nahlédnouti, proč měl by míti zvláJštních výhod pro jiné cesty. 
TytO' cesty bývají podnikány zpravidla výlučně v zájmu stranickém (agi
tační cesty) nebo osobním (za účelem uhájení mandátu dO' budoucnO'sti 
a PO'd.). Poskytování zvláštních výhO'd pro tyto cesty dá se pak uhájiti 
jen tehd;y, když stotožníme zájem kažďé politické· strany se zájmem 
celostátním, což byl by však předpO'klad příliš troufalý. Srovn. k tomu 
zprávu výboru ústavně-právníhO', tisk 3391 posl. sněmovna, I. vol. obd. 

2) Souhlasn.ě Ho e t zel, Parlament; 1, str. 435. SrovD.. k tomu 
též Hon s, tamtéž 1, str. 25 a ná'V'rh na změnu § 20, odst. 1. úst. listiny 
(tisk. 655 posl. sněm., 1 vól. obd.), který v nynější úpravě vidí - zcela 
neoprávněně, poněvadž zapomíná na bohatý plat členŮ' parlamentu -
nespravedlivost vfiči státním zaměstnancfim. 

3) Zákonodárným účelem tohotO' ustanovení jest, aby státní zaměst .. 
nanec nezneužíval vlivu, plynoucího z funkce člena parlamentu ve svém 
úřadě. U vysokoškolských profesoru tétO' obavy není a jest vůbec žá-
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zaměstnanci nárok na své stálé služební příjmy, avšak bez pří
davku místního nebo činovního (toto. ůmezení platí pro vysůko.
školské průfesory jen tehdy, jsůu-li na dovůlené), jakůž i nárůk 
na půstup časový. (§ 20 úst. lis,t.) 

Jiní veřetiní zaměstnanci (na př. zemští, obec.ní a vůbec Z,TI
zenci t. zv. veřejných korporací) mají, pokud jso.u členy Ná
růdníhů shromáždění, pouze II á r o k na dů~olenůu, který smě
řuje proti kůrporaci, při které jsůu ustanoveil1i. Kůrpůraoe ta 
nemá však p o. v i n n o. s t platiti jim po čas této důvolené služné. 

Aby bylo zamezoeno PTotekciůnářství (sůiUvisejíc\ s par
lamentární sůustavou), stanůví § 20 úst. listiny, že členové Ná
růdníhů shrůmáždění můho.u býti ustanoveni pIa cen Ý m i stát
ními zaměs,tnanci teprve růk po. tům, kdy přestali býti členy Ná
růdního shrůmáž,dění, co.ž nevztahuje se však vůbec na ministry 
(srůvn. str. 292) a na půslanoe (senátory), kteří byli státními za
městnanci, llIežli byli zvoleni do Národního shromážděnP), pokud 
zůstanou v témže oboru služby. 

e) Členové Národního shromáždění musí, chtějí-li podržeti 
mandát, v první schůzi sněmovny, jíž S'e zúčastní, vykonati 
s I i b, předepsaný § 22 úst. listiny 2). Na vykonaný slib viže 
ústavní listina vznik práv, uvedených výše sub c). Jakým způ
sohem máJ slib býti vykonán, určují blíže § 6 obou jed'Il.acích 
řáklů pro Národní shromážděnÍ. Podle tohoto ustanovení n€
skláďá se předeps3iIliÝ slib ústně v první schůzi dotčené sně

movny, nýbrž před ní v kanceláři sněmovní, a to pí sem n ě, 
t. j. podpisem prohlášení obsahujícího tento slib. Ve, schůzi samé 
dá pak předseda přečísti (pouze jednou) celou formuli slibu 

doucno, aby i za trvání lIlandátu mohli, přejí-li si, vykonávati svůj 

učitelský úřad. 

1) Patrně bez pro st ř e dně před zvolením. Výjimka tato sta
novena byla ve prospěch oněch státních úředníků (županů a okresních 
náčelníků), ohledně kterých stanoví ústavní listina i n k o m pat i bil i t u 
jejich úřadu s členstvím v Národním shromáždění (§ 20, odst. 5.) a kteří 
se ho tudíž musí vzdáti; chtějí-li podržeti mandát. 

2) Slib tento zní: "Slibuji, že budu věren republice Československé 
a že . budu zachovávati · zákony a mandát svůj zastávati podle svého nej
lepšího vědomí a svědomí." Odepření slibu nebo slib s v Ý hra d o u má 
bez d a I š í h o (t. j. bez dalšího řízení) v zápěti ztrátu mandátu. Podle 
;.'; 6 jednacích řádfi pro Národní shromáždění prohlásí tuto ztrátu buď 
p;"dseda vlády (jde-li o první scMzi dotčené sněmovny, kdy před sed
nic, \ 0 sněmovní není ještě ustanoveno) nebo - později - předseda 
(snt,,;lovny). 
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a poslanci (senátoři) na jeho vyzvání jednotlivě podáním ruky 
a slovem: .,Slibuji!" slib složí 1). 

t) Clenové Národního shromáždění jsou povinni zúč.as,tniti 
se nepřetržitě všech jednání a prací sněmovních (§ 2 jedn.ací:ch 
řádů) 2). § 22 úst. listiny stano.ví, že členo.vé N Úirodního shrp
mážděni vykonávají svůj mandát o s ob ně (tedy patrně bez 
"zástup.ců"), což rozumělo by se samo sebou, pokud by zvlá.~tní 
předpis nestanovil orpaku. Nesmějí od nikoho. přijímati p ř í
kazů. (Zákaz t. zv. imperativního mandátu.) To 
znamená zajisté jen tolik, že pravoplatně ne m o h o II od 
nikoho přijmouti příkazů a že podobné příkazy ("instrukce"), 
udělené proti tomuto ustanovení, byly by právně bezúčinné, 
nikoliv však že uděleni a přijetí příkazu (na př. hlasovati v jisté 
věci určitým způsobem a pod.) bylo by trestné 3). 

1) V s lov n é m znění tohoto ustanovení jednacích řádů mohla 
by býti spatřována změna § 22 úst. listiny, který výslovně stanoví, že 
slib v celém svém znění má býti vykonán v p I' V n í s c h ů z i (plenární) 
a ne tedy před ní na jiném místě (v kanceláři sněmovní). Jednací řády 
však patrně nezamýšlely věcnou změnu ústavní listiny, jak z textu cit. 
§ 6 vyplývá ("Poslanci vykonají v prvé schůzi před volbou předsed
nictva do rukou předsedy vlády slib pod I e § 2 2 úst a v n í I i s t i n y 
tímto způsobem: .... "), nýbrž chtějí podrobnějším výkladem smyslu 
§ 22 úst. listiny otázku tu vhodněji upraviti, vyhýbajíce se nutnosti, aby 
všichni poslanci (senátoři) v plenární schůzi museli celou f o I' m u I i 
slibu Qpakovati, což vyžadovalo by vzhledem k jejich počtlt značného 

času a vyvolávalo by proto po případě nedůstojný dojem. 
2) Onemocní-li poslanec, oznámí to předsedovi, trvá-li nemoc déle 

než týden, předloží vysvědčení lékařské. Dovolenou do sedmi dnů dáv:í. 
předseda, delší uděluje sněmovna. 

Podle § 29 jednacích řádů jest poslanec (senátor) zvolený do sněmov
ního výboru (viz str. 179) p o v i ne n volbu přijati, leč by byl již členem 
dvou jiných výborů. 

Jednací řády stanoví též trestní sankci pro nedbalost členů Národ
ního shromážděnÍ. Trestem niůže býti jednak ztráta mandátu výboro
vého nebo příslušející jim náhTady nejvýše na dobu šesti měsíců (§ 3). 

3) Tak tomu bylo na př. v bývalém Rakousku, kde mohlo býti 
proti poslanci, který instrukci přijal, jakož i proti těm, kteří ji udělili, 

býti provedeno politické řízení trestní ve smyslu ministerského nařízení 
ze dne 30. září 1857, čís. 198 ř. z. (Srovn. P I' a žák, n. u. m. II, 127 a 
III, 201.) Příslušný předpis (§ 16 stát. zákl. zákona ze dne 21. prosince 
1867, čís. 141 ř. z.), jehož napodobením jeví se býti ustanovení § 22 úst. 
listiny, mluví arciť výslovně jen o vol i č í c h ("Die Mitglieder des Hauses 
der Abgeordneten haben von i h I' e n W 11 hle I' n keine lnstruktionen 
anzunehmen"), kdežto cit. § 22 vztahuje zákaz na kohokoliv, tedy na př. 
i 11:1 parlamentární klub, jehož členem jest dotčený poslanec, a orgány 
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g) Členové Náďodního shrůrm.á.ždění nesmějí se O'braceti 
k veřejným úřadum ku podpoře o s ob n í CI h zájmů stra.n. 
"Strana" znamená zde tůlik jaků "třetí ůsůby" vůbec. Takůvá 
činnůst může nyní po. případě vésti ke z t r á tě mandátu 
podle zákůna i n k o. m pat i bil i t ní h o (srůvn . str. 155). Tůto 
ustanO'vení má zameziti, aby půslanec nebO' senátoi" nezneužívaÍ 
své ve ř e j n é funkce k půdpůrův.ání (ať bezplatnému nebo. úplat
nému) ryze s o u k r o. m Ý ch zájmů třetích osůb, ~ejména a!rciť 
příslušníků své půlitické strany. Zá.roveň m.á chrániti úřady \ 
před obtěžoiVáníma n.átlakem se strany členů N árů<1níhů shrů
máždění, z nichž, půdle zkušernůstí, mnozí spatřují v půdůbných 
t. zv. "intervencích" svůj hlavní a nejdůležitější úkůL V jednotli
vých případech bude 'ůvšem těžko růzhůdnouti, kde kůnčí "sůu
kromý" zájem SltJran a začíná "veřejný". Nutnůu: výjimku 
z uved'eného pravidla stanoví § 22 úst. listiny ohledně členů Ná
růdního shrůmáždění, "půkud takůiVé zakrůčůvání v úřadu patří 
jen k výkůnu jejich pravidelného povůlání" 1). 

jeho politické strany (výkonné výbory atd.). Zdali arciť neuposlechnutí 
daného příkazu v posléz uvedených případech nemůže míti vůbec žád,.
ných právních následků, jest vzhledem ll: možnosti ztráty mandátu v pří
padeoh, když zvolený "přestal býti z důvodů nízkých nebo nečestnýcll pří
slušníkem strany" (což zajisté lze předpokládati, když na př. poslanec 
nebo senátor hlasuje ve sněmovně nebo ve výborech důsledně. proti "pří
kazům" - usnesením - svého parlamentárního klubu), více než po-
chybno. . 

Jisto jest, že vzhledem k zákazu, přijímati příkazy, jest obvykle 
označení funkce poslanecké nebo senátorské jako "m a n dát u" (což 
znamená tolik jako "přikaz"!) velmi nevhodné. 

Že ostatně ústavní zákaz přijímati- příkazy (který čítá se někdy 
k instituci poslanecké imunity; srovn. na př. Kr e j čí, n. u. m., str. 432, 
Kel sen, Osterreiohisches Staatsrecht, 1923, Bltr. 187), jest v přímém 
a nesmiřitelném rozporu se zásadou poměrného zastoupení a vázaných 
kandidátních listin, nebude popírati nikdo, kdo pochopil ideový základ 
této zásady. Rozpor ten objevil se v praxi i u nás, když v poslanecké 
sněmovně u příležitosti projednávání osnovy zákona na ochranu repub
liky hlasovala a mluvila malá frakce jedné politické strany proti osnově 
přes "závazné" usnesení dotyčného paťlamentního klubu a byla: proto 
z klubu a napotom i ze strany vyloučena. Jak možno trestati a hnáti 
poslance před volební soud proto, že p,řesn~ drží se přec1pisu ústavJÚ 
listiny -a nepřijímá od nikoho, tedy též ne od svého parlamentního klubu 
příkazů? Ustanovení § 22 úst. listiny jest - aspoň ve své nynější 09oC
nosti - n~smyslné. 

1) Tedy na př. u a d v o kát ů a jiných povolání, jejichž znakem 
jest, že po "živnostensku" zabývají se podobným zakročováním. Texto
váním výjimečného ustanovení mají se sice rozlišovati případy zakro~ 
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h) Zvláštní zvýšená ochrana členů zákonodárných sborů 
zavedena; byla zákonem ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., 
n a och ran u r e p u b li k y (k tomu zákon z téhož dne č. 51 
o státním soudě; (j tomto soudě víz str. 328). Jde zde o 
některé útoky na život členů zákonodárného sboru (§ 7 leg. cit.), 
o tělesné poškození na těle předsedy zákonodárného sboru (§ 8 
leg. cit.) a o násilí a hrubou neslušnost proti zákonodárnému 
sboru, jeho předsedovi, předsednictvu, výboru nebo komisi 
(§§ 10 a 20 leg. cit.) 1). 

k) P'Odle zákona ze dne 18. června 1924, Č. 144 Sb. z. 
a nař., js'Ou určitá povolání, zaměstnání, právní jednání 'O vlast
uictví nes lu č i tel n a (inkompatibilní) s členstvím v Národ
ním shromáždění. 

I n k 'O m pat i bil i t u, pokud týče se vol e n Ý ch čleml 
některého zastupitelstva, dlužn'O theoreticky lišiti od in e 1 i g i
bil i ty (nev'Olitelnosti). Tato znamená vlastnosti, prol které 
někdo členem onoho · zastupitelstva vůbec stá t i sen le m Ů Ž e, 
'Ona naznačuje případy, kdy volitelnost zde sice je, ale zv'Olený 
musí se vzdáti uri'íitých funkCí, pr:\v atd. (se. neslučitelných), 
chce-li mandát p'Održeti 2). P r a k ti c k y . ovšem bude inkom
patibilita působiti čast'O stejně jaků přímá ineligibilita 3). 

čování těchto členů podle toho, zdali zakročují jako příslušníci oněch 

povolání nebo jako poslanci (senátoři) - viz slůvko "jen" -, v praxi 
bude však asi těžko oba případy přesně rozlišiti. 

1) Srovn. k tomu odůvodnění vládního návrhu (tisk 3996 po sl. 
sněm., 1. vol. obd.). 

) Srovn. k tomu K ,a 1 o u ,s e k: "Jak jest upravena v ciúcl1 stá
tech inkompa1libilita mandátu poslaneckého se zaměstnáním v podnicích ' 
výdělečných" (Věstník nrin. vnitra, V1., str. 189). 

3) Ratio legis inkompa1libilitní instituce jest podle důvodové zprávy 
vlády (tisk 4518, posl. sněm., 1. vol. obcl.) "úmysl, o<1straňovati možnost 
cizích vlivů na členy zá.kooodárných sborů a brániti tomu, aby mohlo 
býti mandátu zneužíváno. V demokraciích, kde není skutečné vyšší auto
rity než sbory zákonodárné, jeví se potřeba zvýšené oohrany před zne
užívánim členství v tooh!to sborech a je proto nutno,zabezpečiti jim co 
možná nejvyšší morální úroveň. Zkušenosti z ciziny p-rokAzaJ.y, že je 
dlužno vy:varo:vruti se při tom krajn'OBtí. Přílišná podlrobnost a kasuistika 
je příliš jednostranná a strnulá a má buď značné mezery ve výpočtu 
případů neslučitelnosti, nebo zase vylučuje z členství v zákonodárném 
sbom příliš široký okruh osob. · Tím stává se zákon neúčelným. a prak
ticky neproveditelným. Na.proti tomu znění příliš volné a široké skrývá . 
nebez.pečí, že by některý člen zákonodárného sboru mohl býti snadno 
diskvalifikován nebo některá zaměstnání nebo činnost v životě hospo
dářském mohly by býti postiženy neodůvodněnou příhanou. 
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J. Případy neslučitelnosti. 

Podle zmíněného zákona jest neslučitelno s č len s t v i m 
v 'N,árodním shromážděnP): 

1. vlastnictví podniků výdělečných, účast ve vedení n>ebo 
správě jejich, účast ve vedení nebo správě jakéhokoliv sdru- . 
ž>ení na zisk zřízeného, jsou-li ony podniky nebo sdružení v po
měru dodavatele nebo odběratele, pachtýře nebo, propachto
vatele ke státu, ústavu, podniku nebo fondu státnímu nebo 
státem spravovanému, nebo poskytuji-li jim po živnostensku 
livěr nebo domáhají-li s'e, aby některý z poměrů zde uvedených 
byl založen (§ 1 zák.); 

2. poskytovati stranám právní porady nebo právní za
stoupení nebo účinkovati jako odborný poradce (technický, 
obchodní a pod.), jde-li o dodávky, odběr, pacht neb úvěr po 
živnostensku poskytovaný státu, ústavu, podniku nebo fondu 
státnímu neb státem spravovanému (§ 2 zák.); 

3. zprostředkovati za přím$' nebo nepřímý hmotný pro
spěch obchodní styk se státem, ústavem, podnikem nebo fondem 
státním neb od státu spravovaným (§ 5 zák.); 

4. vykonávati mandát způsobem, který odporuje § 22, 
odst. 2. ústavní listiny, provádí-li se zakročení ve prospěch 

třetí osoby s úmyslem opatřiti někomu jinému nebo sobě zvláštní 
.a nepřiměřené osobní výlohy (§ 7 zák.); 

5. vlastnictví nebo účast ve vedení nebo správě jakého
koliv podniku nebo sdTUžení, jestliže se při tom zn e u ž í v á 
ID a n dát u k svádění nebo, k nepřípustnému vlivu u činitelů, 

kteří jsou mimo podnik nebo sdružení, ale mají v daném případě 
ná zájmy jeho rozhodující nebo podstatný vliv, nebo jestliže 
ělen Národního shromáždění vědomě trpí, aby osoba třetí zne
užívala jeho mandátu zpllsobem zde uvedeným (§ 3 zák.) ; 

Dlužno počítati s mnohotvárností ďnešního života po stránce PQli
tické, sociální, hospodářské a finanční a pokusiti se o takové .znění, k,teré 
by se vystříhalo jak přílišné volnosti, tak přílišné kasuistiky, a bylo i 
dosti přesné i dosti pružné, aby se mohlo přizpůsobiti indivíduelním po · 
měrům praktického života. Při tom však - jak bylo zdůrazněno zejména 
ve J<1rancii za příležitosti osnov zákonných poslední dobou projednávaných 
- nesII!Í jíti vylučování z členství záko.no.dá.rných soorů tak daleko. aby 
se zamezo.val přístup do. nich o.So.bnostem vynikajícími života hospodář
ského., kterých parlamenty dnes více než jindy potřebuji." 

1) Inko.mpatibilita netýká se tedy n á hra cl' n i k fr (a contr. ineligi
bility) ;sroVll. S věr á k, n. u. m., str. 195. 
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6. vykonávati povolání nebo zaměstnání, ať hlavní, ať 

vedlejší, způsobem, jímž se zneužívá mandátu k získání 
odměn, jinak za obdobný výkon v onom povolání neobvyklých 
(§ 6 zák.). 

ad 1. Neslučitelností není, kde zákon nebo podmínky 
obecně platné nebo napřed vyhlášené umožňují i j in ým z á
j e m ní k ů m, aby za stejných podmínek vstoupili v uvedený 
poměr, nebo jde-li o podniky obcí nebo ústavy, které podle 
zákona nebo svých stanov požívají záruky obce (2. odst. 
§ 1 zák.) 1). 

"účastí ve vedení a správě" rozumí se zej 111 é n a členství 
v ředitelství, představenstvu, správní radě, jednatelském sboru, 
dozorčí radě, sboru revisorů a místo vedoucího úředníka, nikoliv 
však členství v ředitelství obecních podniků nebo ústavů, které 
podle zákona nebo svých štanov požívají záruky obce (§ 4 zák.). 

ad 2. Vládní vysvětliv-ky označují tyto případy jako 
"zvláštní způsob účasti ve vedení a správě podniků" a dodávají~ 
že člen Národního shromáždění může býti odborným poradcem 
podniků uvedených v § 1 v případech jakýchkoli - nikoli však, 
půjde-li právě o poměr nepřípustný podle § 1. 

ad 4. Srovn. str. 154. Tímto ustanQvení111 stává se předpis 
§ 22, odst. 2. ústavní listiny, který byl dosud lex imperfecta, 
aspoň č á s teč n ě lex perfecta, poněvadž vyhrožuje sankcí 
(ztráta mandátu). 

ad 5. Zde (podobně jako sub 6.) mluví zákon - na rozdíl 
od případů ostatních ,- o "zneužívání mandát:u". Kdežto 
v oněch případech jde jen o podniky u r čit Ý m z p ů s o b e m 
(a to poměrem k státu, jeho ústavu, podniku nebo fondu atd.) 
k va li f i k o van é, stačÍ zde jakýkoli podnik a jakékoli sdru
žení třebas nevýdělečné. Vládní vysvětlivky mluví zde - ne 
zcela případně - o jakési "clausula generalis". 

ad 6. Nařízením může býti stanoveno, které orgány určí 

1) "Podniky obecní vyjím.ají se zde proLo, že i když jsou podniky 
výdělečnýnri, přece jenom tím, že jsou podniky obecními, mají ráz pod- ' 
niků veřejně prospěšných, a v zájmu veřejném může býti připuštěno, 

aby se jim od mátu poskytlo zvláštních výhod; mimo to jsou právě při 
nich podrobnými zákonnými předpisy dány záruky pokud se týče pod
jatosti členů obecních zastupitelstev 3: zabezpečena nejúčinnější kontrola 
jejich" (důvodová zpráva vládního návrhu, til'lk 4518, posl. sněm., I. vol. 
obd.). O "ústavech" viz zprávu výboru ústavně-právního, tisk 4567, posl. 
sněm., 1. voL otd. 
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obvyklost odměn, a to takovým způsobem, aby člen Národního 
shromáždění mohl se o obvyklosti odměn přesvědčiti dříve, než 
o odměnu požádá (2. odst. § 6 zák.) 1). 

Zvláštní ustanovení má inkompatibilitní zákon o pře d
sed ech sně m o ven (nikoliv též o místopředsedech). Tito 
nesmějí býti členy představenstva nebo dozorčí rady, aní zá
stupci akciových společností, společností s ručením obmezeným 
a zapsaných společenstev, pokud tyto společnosti neb společen
stva se zabývají činností výdělkovou (§ 8 zák.). Jde o případ . 

neslučitelnosti naprosté, jímž roziíiřuje se na předsedy sněmo
ven to, co § 74 úst. listiny stanoví o členech vlády (viz str. 292). 
Jinak platí arciť o předsedech i ostatní předpisy inkompati
bilitní. 

II. Řízení ve věcech neslučitelnosti. 

Ve věcech .těch rozhodují: 
a) inkompatibilní výbor příslušné sněmovny, 
b) volebni soud (§ 9 zák.). , 
Kompetence obou těchto orgánů je upravena tak, že in

kompatibilitní výbor rozhoduje z á s a dní m usnesením o tom, 
zdali určité skutečnosti spadají pod předpisy §§ 1 až 8 zákona 
o inkompatibilitě (§ 10), kdežto volební soud rozhoduje o tom, 
zdali u u r čit é h o člena NáTodního shromáždění nastal případ , 

neslučitelnosti čili nic (§ 13). 
K správnému pochopení této dělené kompetence je nutno 

všimnouti si stručně dějin vzniku zákona inkompatibilitního. 
Podle původního vládního návrhu (cit. tisk 4518) měl totiž 
volební soud při svém rozhodování býti v á z á n zásadním 
usnesením inkompatibilitního výboru (původně jed not n é ho 
pro obě sněmovny; viz str. 178), čímž bylo by jeho usnesení 

1) ,,§ 6 čelí tomu, aby členové Národního shromáždění ve svém 
povolání advokátském, i-nŽlenýrském a pod'. nedávali si pl3Jtiti od: stran 
větší odměny neižli obvyklé, a nevzbuzovali tak domněnku, že opatřili 

straně zvláštní výhodu svým vlivem jak.o členové Národního shromá.ždění. 
Sazba přípustných odměn pro hlavní povolání sem SlpMajicích jest na
mnoze již stanovena komorami a podobnými odborovými organ~sacemi 
a jen kde toho není, ustanoví se nařízením orgán pro tento úkol; n e
budou v ,šak určová.ny odměny nařízením , vládním 
pří m o. Stranám bude možno i v konkretním případ ě požádJa,ti orgán 
takto příslušný o posudek, zdali poižMovaná odměna jest při.měřena" 
(tJisk 1885, .senát, 1. vol. obd.). Zmíněné nařízení dosud vydáno nebylo. 
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nabylo ráz jakési legální ~ závazné) interpretace zá
kona. Ustanovení to bylo však při parlamentárním projednává.ní 
osnovy škrtnuto, dělená kompetence, která jedině ve spojení 
s tímto ustanovením měla pravý smysll), však ponechána dále. 
Z toho' plyne, že nyní "zásadní usnesení" inkompatibilitních 
výborů, jímž budou na př. p o vše ch n ě (t. j. nikoliv vzhledem 
k u r čit é m u členu Národního shromáždění) stanoveny k o n
k r é t n í případy neslučitelnosti podle §§ 1 az 8 inkompatibilit
ního zákona, budou tvořiti pouze d i rek t i v u pro konkrétní 
aplikaci zákona na určitého člena Národního shromáždění vo
lebním soudem, které s~ však tento soud v jednotlivých pří
padech držeti ne m u s í. Je tedy ona dělená kompetence insti
tucí s hlediska legislativně-technického nezdařenou 2). 

lnkompatibilitní výbor jedná kl v y Z v á n í, učiněnému 

předsedou příslušné sněmovny n 'a z á k I ad ě u sne sen í plné 
schůze předsednictv:a. Podnět k tomuto usnesení mtlže býti pří
pad u r čit é h o člena sněmovny, alle nemusí 'jím býti. Je-li 
jím, má onomu členu býti dána napřed možnost, aby se o věci 
vyslovil (§ 10). 

O volbě a složení inkompatibilitního výboru srovll. str. 178. 
Volební soud rozhoduje jenom k n á vrh u, podanému 

předsedou příslušné sněmovny, n a z á k I a d ě u sne sen í plné 
schůze předsednictva, při čemž podle okolností případu může si 
předsednictvo vyžádati napřed zásadní usnesení inkompatibilit
ního výboru (§ 14). Nález volebního soudu, uznal-li, že jest zd'e 
případ nesluČitelnosti, může býti dvojí: 1. buď vysloví se jím, 
že onen člen Národního shromáždění jest povinen do 14 dnů 
ode dne doručení nálezu - pro které platí obdobně předpisy 
civilního řádu soudního o doručování žalob -' z a ne cha ti 

1) Je totiž jasno, že jalkykoliv orgán, který je povolán k vydá
vání pouze z á s ad n í c h, t. j. obecných usnelsení (= norem), má toliko 
tehdy prak,tioký význam, je-li orgán, povolaný k Sot,anovení k o n k ret
ní c h, t. j. speciálních norem (= rozsudků, rozhodnutí atd,.), oněmi "zá
sadami" při své aplikační činnosti v á z á n. Obdobný příklad skýtají 
o b e c n é normy z á k on n é ve svém vztahu ' ke k o n k ret n í ID nol'
má,m, na jioh základě vydaným (soudy nebo jinými úřady): ro~sudkům, 
rozhodnutím. 

2) Byla hy ale bývala, kdyby bylo zůstalo při původní úpra,vě 

zamýšlené vlMou s téhož hled'is'ka pokusem theoreticky velice zajíma.vým, 
poněvadž by se tím byla uskutečnila devoluce komvetence k legální in
terpretaci z normálního k ní povolaného činitele (p len II m sněmoven) 

na jiného, t. j. společný v Ý b o 'r parlamentní. 
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čin n o s t i, která byla uznána neslučitelnou s členstvím v Ná-• rodním shromáždění, nebo 2. vysloví přímo z tl' á tu man dát u. 
První případ je pravidlem, druhý výjimkou, která má nastati 
jen tehdy, zjistil-li volební soud, že onen člen při své neslu
čitelné činnosti veden byl pohnutkami nečestnými a při tom 
buď vážně poškodil zájem státní nebo se obohatil (§ 15, 1. odst.). 
V prvním případě platí, že, nepodá-li člen, o kterého jde, ve 
zmíněné 14 denní lhůtě · příslušné sněmovně písemné prohlášení 
o tom, že nálezu volebního soudu vyhověl, p o k 1 á d á s e z a 
t o, že se vzdává mandátu. Pokračuje-li však člen i po svém 
písemném prohlášení v neslučitelné činnosti, z b a v í jej volební 
soud k n o v é m u návrhu předsedníctva sněmovny man dát u 
(§ 15, 2. odst.). 

Za předpokladu podmínek uvedených v § 17 zákona jest 
přípustna ob n o vař í z e ní u volebního soudu 1). 

b) PÍlsobnost Národnfho shromážděni. 

ex) Jednaci řády2). 

Bylo již na str. 114 řečeno, že jednání Národního shromáž-
I dění upravují jednak předpisy ústavní listiny, jednak zvláštní 

jednací řády pro obě sněmovny. (Obsahově se oba tyto jednací 
řády až na nepatrné, povahou věci odůvodněné odchylky 
úplně shodují.) Jednací řády jsou zákony. Kromě toho při

poušti § 37 ústavní listiny, že každá sněmovna může si (v bu
doucnosti) svoje v nit ř n í poměry upraviti jednacím řádem, 
který vydá ve vlastmí působnosti. Jde tedy o tři druhy 
právních norem různé formální podstaty. Ústavní listina jest 
povšechnou normou (výše kvalifikovanou), v jejíž "rámci" 
upravují zvláštní jednací řády, které jsou z á k ony, "z á
k I ad n í zásady jednání a styky obou sněmoven mezi 
sebou, jakož i s vládou a na venek vůbec" (§ 37 úst. listiny). 
Uvnitř tohoto rámce mohou podrobnější pravidla pro každou 

1) Celkovou intencí našeho inkompatibilitního zákona - a stejně 

i jiných obdobných předpisů c1Jzich - možno stručně vyjádřiti větou, že 
"členové parlamentu mají býti slušní lidé", což arciť právními předpisy 
jen z·cela nedostatečně lze za;ručiti. 

2) Vyšly ve IV. sv. mé Sbírky zákonů československých s komen
tářem dra J. H a a s z e. -
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sněmovnu vydána býti pro stý m u sne sen í m jejím, tedy 
t. zv. a II t o n o m ním jednacím řádem, k jehož vzniku ne
vyžaduje se ani spoluptlsobení druhé komory ani podpisu pre
sidenta republiky. Poněvadž však oba z á k o n n é jednací řády 
(ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 a 326 Sb. zák. a nař.) ve sku
tečnosti upravují veškeré podrobnosti o jednání obou komor -
proti ptlvodnímu úmyslu zákonodárce, podle něhož měly ob
sahovati toliko z á k I a dní zásady tohoto jednání (§ 37) -
byla v článku J. těchto řádtl vytčena ona ustanovení, která 
v budoucnosti mohou býti změněna a u t o n o m ním usnesením 
dotčené komory 1). Tato ustanovení mohou tedy, ačkoliv se za
kládají na z á k o n n Ý ch předpisech, napříště býti měněna pou
hým a U t o n o m ním usnesením dotčené sněmovny (tedy právní 
normou nižší, méně kvalifikovanou) a skýtají proto praktický pří
klad pro obecnou větu, že ke změně někt'eré právní normy není 
nutně (logicky) třeba těchže náležitostí, kterých bylo třeba 

k jejímu vzniku (srovn. str. 80). Arciť je v takovém případě 
nutna výslovná delegace (zmocnění) se strany vyšší normy, jak 
stalo se citovaným článkem 1. 2). 

Dlužno připomenouti, že zmíněné a u t o n o m n í jednací 
řády (které dosud žádnou sněmovnou usneseny nebyly) jeví se 
býtJ "autonomními" spíše proto, že při jejich vzniku není třeba 
spoluptlsobení druhé sněmovny, než proto,. že dotčené usnesení 
nevyžaduje podpisu presidenta republiky 3.) 

Dosti nejasný jest předpis 2. odst. § 37 ústavní listiny, 
který praví, že "dokud se sněmovna poslanecká a senát ne-

1) Jsou to (pro poslaneckou sněmovnu) § 2, odst. 2., ustanovení 
§ 5 o počtu místopředsedů, zapisovatel]1 a pořadatelů, jakož i skrutátorů, 
§ 9 (o kompetenci sněmovního předsednictva), vyjimaje ustanovení a) 
a b), § 14, odst. 1 (o sněmovní kanceláři a knihovně), §§ 15, 16 a 17 
(o poslaneckých a senátorských klubech), '§ 25, odst. ' 2, § 29, §§ 31-M 
a 36 (o sněmovních výborech), § 40, odst. 1. a 2., §§ 43 a 44, '§ 45 vyjma 
odst. 6. (o plné schůzi sněmovny), §'§ 61 a 62 (o způsobu voleb a užších 
voleb), §§ 67 a 70 (o dotazech k vládě a k předsedům sněmovny nebo 
výborn), §§ 71 a 72 (o žádostech čili peticích), § 73 (o zápisech týka
jících se jednání v plné schůzi nebo ve výborech). 

2) Srovn. k tomu str. 228. 
3) Jinak tomu bylo v bývalém Rakousku a je v každém monar

chickém státě, poněvadž zde podpis (sankce) panovnikův má podstatně 
jiný význam než obdobná funkce hlavy republikánského státu (viz 
' tr. 258). 

Dr. We y r, Soustava če.koslovenského práva státního. 11 
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usnesou na novém jednacím řádě, platí pro ně jednací řád 
usnefiený dOSlavadním Národním shromážděním" 1). 

~) Orgány sněmovny. 

Jako orgán sněmovny označují jednací řády "p ř e d se d
nic t v o", sklá,dající se z předsedy a místopř€ldsedů. Předsed

nictvu přísluší vésti sněmovnu a spravovati věci jí se týkající. 
"Pomocnými" orgány předsednictva jsou zapisovatelé, pořada
telé, kancelář sněmovní a těsnopisecká a kancelář knihovní 
(§ 8 jednacích řádů). Sněmovna poslanecká a senát mají podle 
§ 5 jednacích řádů čtyři místopředsedy 2) . 

I) Předpis ten byl by jen tehdy praktickým, kdyby se "dosa
vadní" (t. j. revoluční) Národní shromáždění nebylo vůbec usneslo n1\, 
zákonech o jednacích řádech obou příštích komor. Vysvětluje se částečnč 
dějinami vzniku těchto řádů a postupem legislativních prací v původ
ním Národním shromážděnÍ. Viz o tom úvodní poznámky ve zprávě 

výboru pro zrně n u jednacího řádu (tisk čís . 2750), podle níž bylo 
původně zamýšleno uzákoniti nový jednací řád pro r e vol u ční 
N á rod n í s hro m á ž d ě n í, kdežto vypracování jednacího řádu pro 
pozdější, z přímých voleb vyšlý parlament, mělo býti patrně ponecháno 

, tomuto. V té době pracoval již ústavní výbor na osnově ústavní listiny 
a pro tento původní úmysl hodilo by se ovšem ustanovení 2. odst. § 37. 

Poznamenáno budiž, že původní jednací řád pro revoluční Národní 
shromáždění ze dne 9. listopadu 1918, čís . 36 Sb. zák. a nař., byl vydán 
Národním výborem. Později byl několikráte změněn. Jest výslovně 

označen jako "zákon", ač v době vlády Národního výboru nebylo 
v nit ř n í ho rozdíln mezi zákony a nařízeními, vydanými tímto vý
borem (srovn. str. 2(3). 

O právní povaze jednacích řádů parlamentních vůbec srovn. 
B a x a, "Právní povaha řádů parlamentních" (v knihovně Sborníku) a 
můj stejnojmenný článek v České Revui (1917). 

2) Podle původního znění § 5 jednacího řádu pro senát měl tente 
pouze d va místopředsedy. Obdobné ustanovení měl i § 12, odst. 1. zákona 
o složení a pravomoci senátu ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n. 
ů1. I. j.ednacího řádu pro senát lišil se od obdobného ustanovení jednacího 
řádu pro poslaneckou :sněmovnu tím, že podle tohoto mohlo býti ustano
vení cit. § 5 o počtu místopředsedů změněno pouhým autonomním usne
sením sněmovny, senátu však obdobné právo (zajisté že ned~třenim 
zákonodárcovým) nebylo přiznáno. Když se ukázala nutnost zvýšiti počet 
místopředsedů v senátě, byl proto zachován t en1!o , postup: Vláda před
ložila návrh zákona (tisk 1, senát, J. vol. obď.), jímž měl býti změněn 
cit. § 12 zákona o složeni a pravomoci senáJtu a § 5 jednacího řádu pro 
senát. Vůči tomu zastáva,lla zpráva ústavněrrávního výboru senátu 
(tisk 21) stanovisko, že jest třeba (místo změny §5 jedno řádu) změnit 

zmíněný článek 1. jednacího řádu, aby tím docílena byla kontinuita obou 
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Předsednictvo. a o.statní funkcio.náři vo.lí se v první 
("ustavující") plné scht'lzi no.vě zvo.lené sněmo.vny, již zahájí 
předseda vlády. 'Všechny tyto. Vo.lby jSo.U pro.zatímní. Vo.lby 
ko.nečné vyko.nají se po. uplynutí jedno.ho. měsíce po. schůzi 

ustavující a platí na celé vo.lební o.bdo.bí 1
), leč že by 

na začátku no.vého. zasedání nadpo.Io.viční většina všech Po.
slanct'l (se~áto.rt'l) písemně žádala o. no.vé Vo.lby; k žádo.sti té 
Po.lo.ží se Vo.lby na Po.řad příští schůze (§ 5 jednacích řádů). 

Vo.lba funkcio.nářt'l děje se Po.dle § 61 pro.stou většino.U 

hlasů zpravidla (vo.lba předsedy vždy) hlaso.vacími lístky. 
O užších Vo.lbách viz § 62 (sl'o.vn. str. 195). 

Předseda a místo.předsedo.vé skládají při nasto.upení svého. 
úřadu o.bdo.bný slib jako. Po.slanci (§§ 5, 7). 

Kompetence (povimlOsti a práva) předsedy a předsedJnictva 
je jednacími řády přesně o.ddělena a vymezena. Předsednictvo. 

jest o.rganiso.váno. jako. ko.legium a ro.zho.duje, ve scht'lzích hlaso.
vánim (§ 9). Jeho. nejdt'lležitější funkcí jest vYkládati v po.chyb
ných případech jednací řád. Předsedo.vi "přísluší nejen, aby 
jako. representant vůle celé sněmo.vny řídil jednání a aby pečo.
val o. to, aby vt'lle sněmo.vny mo.hla do.jíti fo.rmálního. výrazu 
v platných usneseních, jemu též náleží úko.I ro.zhodčího. mezi 
stranami a nestranného. o.chránce parlamentniho. živo.ta" 
(Zpráva výbo.ru k III. části o.sno.vy) 2). Předseda tvo.ří však část 

j ednacích řádů co do práva měniti autonomnim usnesením počet místo
předsedů. Tak se také stalo zákonem ze dne 10. července 1920, Č. 431, 
jímž zrušen byl § 12, odst. 1. zákona, o složení a pravomoci senátu a 
změněn článek I., Odst. 1. Tím odstraněn též rozpor mezi ustanovením 
§ 12, odst. 1. cit. záJkona, kterým povolán tyl věkem nejstarší senátor 
k říz e n í první schůze senátu, kďežto v § 5 jedno řádu praví se pouze, 
že první (t. j. ustavující) schůzi z ahá jí předseda vláJdy (a tedy ji. 
patrně též ř í d í až do okamžiku, kdy bude před'Seda zvolen a složí slib). 
Srovn. k ,tomu Ha a s z: Jednací řád posl\.~mecké SoIJ.ěmovI).y, s'enátu a 
Stálého výboru Národního shromážděni republiky Československé (Slbírka 
zákonů česko slov., IV. BV'., str. 20). 

1) Následkem krátkodobosti zasedání sněmovního (VdZ str. 167) a 
vzhledem k žádoucí stabilitě funkce předsednické nedoporučovalo se, aby 
volby opakovaly se v každém zasedání znova (srovn. zprávu výboru 
k II. části jednacích řádů, tisk 2750). Úřad předsedy a předsednictva 

trvá i po skončení funkčního období sněmovního až dp prvé schůze nově 
zvolené sněmovny (§ 8 jednacích řádů). 

2) K výkonu úředních opatřeni slouží předsedovi par I a m e n t n í 
str á ž, kterou opatří pro každé zasedání předsednictvo v dohodě s mini-

11* 
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předsednictva, poněvadž § 8 jednacích řádil výslovně stanOlVJ, 
že předsednictvo vykonává své úkoly a) v plných schůzích" 
b) předsedou nebo úřadujícím místopředsedou. 

Působnost pomocných orgánů předsednictva upravuji 
§§ 12-14 jednacích řádil 1). 

Do jisté míry možno pokládati (ač jednací řády tak ne
činí) i parlamentní kluby a zejména jich předsedy za 
orgány sněmovní. Úprava klubovního práva a jmenovitě insti
tuce t. zv. schťtzí klubovních předsedů C:onvent seniorů) při

myká se těsně k soustavě poměrného práva volebního, která,. 
jak již výše bylo podotčeno, předpokládá tuhou organisaci 
politických stran a proto též jejich parlamentární representace, 
t, j. klubil poslaneckých (senátorských) 2). 

sterstvem vnitra; tato stráž podléhá v této své činnosti jakožto sněmovní 
stráž výhradně předsedovi (§ 10 jednacích řádů). 

Místopředsedov~ zastupují předsedu n a jeh o pří k a z se všemi 
jeho právy a povinnostmi v pořadí usneseném předsednictvem (§ 11) .. 
To znamená, že místopředsedové nenastupují ve funkci předsedy a u t 0-

mat i c k y (když na př. jest předseda náhodou nepřítomen, chilrav a 
pod.), nýbrž že je vždy třeba individuelního příkazu předsedova, jenž 
arciť může býti generelní (obecný), t. j. nemusí se vztahovati toliko na 
jednotlivou funkci. Dávaje příkaz, jest předseda vázan pořadím místo
předsedů, stanoveným předsednictvem. 

1) Jak se usta~ovují úředníci kanceláře sněmovní, těsnopisecké ll! 

knihovní, jakož i zřízenci a jaké jsou právní a hmotné jejich poměry 
stanovil ve smyslu § 14 jednacích řádů zákon ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 328 Sb. zák. a nař. o organisaci kanceláří sněmovny 
p o s I a n e c k é a sen á t u. Podle § 1 tohoto zákona opatřilo předsed
nictvo příslušného sboru zákonodárného potřebné síly pro sněmovní 

kancelář v dohodě s ll1inisterstve.m vnitra. Zminěný zákon 
zrušen byl (vyjma §§ 5, 6 a 8) zákonem ze dne 9. června 1922, č. 186, 
v němž na rozdíl od dřívějšího nejasného ustanovení stanovena zásada, 
že úředníky a zřízence pro úřady poslanecké sněmovny a senátu j m e
nu j e a u s t a n o v u jev mezích: rozpočtu ústavně schvá'leného pře d
B e d Il"i c t v o d()/tyčné sněmovny (§ 1), čímž autonomie sněmovní vůči 
vládě byla zesílena. úředníky a zřízence pro úřady s p o leč n é poslanecké 
sněmoVně i senátu ustanovují obě předsednictva ve společné schů2:i. 

2) "V starší nauce o jednacích řádech nedocházel povšimnutí roz
hodující činitel, který pro parlamentní jednání má již dávno velmi 
značný význam. Máme na mysli politické strany a parlamentní jejich 
organisace, k I u by. Starší theorie ve snaze vytýčiti rozdíl mezi sněmem 
stavovským a moderní soustavou representace parlamentní, viděly 

v každém poslanci jaksi osamělou jednotku a takřka násilně zavíraly 
oči před tím, co vskutku je hlavní hybnou silou života parlamentního: 
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Parlamentní klub zastupuje svým předsedou právně jed
notlivé čl e n y a h o s pit a nt y. Podle § 16 podpisuje> totiž 
předseda klubu nebo jeho zástupce jménem klubu (t. j. jednot
livých jeho členů a hospitantů) volební lístek při volbě do vý
borů sněmovních, která se koná podle zásady poměrného za
stoupení (§ 63 jednacích řádů). Při tom považuje se podle § 15 
jednacích řádů za příslušníka klubu poslanec, jenž spolu s před
sednictvem dotčeného klubu ohlásí písemně sněmovní kanceláři, 
že je členem neb hospitantem klubu a zůstává jím potud, pokud 
poslanec neb předsedníctvo klubu neohlásí stejným způsobem, ' 
že poslanec přestal býti členem klubu. Totéž platí o hospitan
tech s tím rozdílem, že není zde třeba písemné ohlášení před
sednictva klubu (§ 16 jednacích řádů) 1). Za jakých okolnosti 
může poslanec, zvolený na program určité politické strany, od-

před politickou stranou a příslušnosti poslance k ní. Ale praxe dávno 
předstihla theorii; i za platnosti majoritního systému volebního kluby 
fakticky, třeba nikoliv právně, došly uznání ve dvou zjevech: v účelné 
instituci vol n Ý c h P () rad pře d sed nic t v a s pře d sed y 
klubů (konvent seniorů) a v tradici poměrnéh .o zastoupení 
k I u b ů v e v Ý bor ech (roz. sněmovních). Osnova považuje za vhodno 
tomu, co parlamentní praxe po této stránce účelného vytvořila, poskyt
nouti podkladu právního" (Zpráva výboru k části IV. osnovy, tisk 2750). 
Jenže podklad ten jest dosud pouze rudimentární a nepostačující. 

Zmíněné porady předsednictva s předsedy jednotlivých klubů, 

o nichž jedná '§ 17 jednacích řádů, neurčují jen postup jednání v zákono
dárném sboru (na př. denní pořad plných schůzí), vylučujíce tim 
možné rozmíšky mezi politickými stranami pro formální otázky uvede
ného druhu v plenárních schůzích, nýbrž jsou za předpokladu parlament· 
ního režimu s pevnou většinou vládní přímo činitelem vládním, jehož 
přání a politických směrnic musí skutečná vláda, representovaná mini
sterskou radou, dbáti, jsouc pouze vykonavatelem j.cho vůle. Srovn. 
'k tomu dr. K ahá ne k: "K naší parlamentní tradici (Konference klubov
ních předsedů)" v Parlamentu, lIL, str. 136; autor píše, že konference 
ty záhy přestaly, byvše nahrazeny koaličním výborem t. zv. "pětky" a 
"desítky", a že vůbec se zltsadou poměrného zastoupení špatně 00 snáŘi. 

1) Jednací řády nedefinují pojmu "hospitanta". Podle parlamentní 
praxe jest to příslušník jiné politické strany - t. zv. "divocí", t. j. po
slanci, zvolení samostatně bez pomoci některé oficielní politické strany, 
nemohou se při soustavě poměrného zastoupení vyskytnouti -, který se 
více nebo méně pevně přidružil k jiné politické straně, jež jest mu svým 
politickým programem nejbližší, a proto v dotčeném klubu "hospituje" 
(vystupuje jako host). Jed n a C í řád Y ne čin í c o do p r á v n í c h 
důsledků členství a pouhé hospitace v klubu žádných 
v Ý s lov n Ý c hro z dílů. 
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mítnouti vstoupiti do parlamentního klubu této strany a kdy 
může předsednictvo dotčeného klubu odepříti svůj , souhlas ke 
vstupu do klubu (§ 15), dále které okolnQsti oprávňují člena 
klubu k dodatečnému vystoupení z klubu (po případě proti vůli 
kluhu) nebo n:ropak, kdy, pokud se týče zdali vůhec může klub 
jednotlivé své členy proti jich vůli z klubu vyloučiti, nestanoví 
jednací řády. Rovněž tak nemají žádných výslovných ustanovení 
o vnitřní organisaci parlamentnich klubů (na příklad o způsobu 
volby předsednictva, které zákon prostě předpokládá, a jiných 
funkcionářů klubovních, dále o způsobu jednání a hlasování 
v klubu, o následcích nepodrobení se minority členstva pod vůli 
majority a pod.). Vše to dlužno prohlásiti za velký nedostatek 
právní úpravy této důležité otázky a to vzhledem k důležitým 
právním následkům, které n~které z uvedených událostí (ze
jména na př. samovolné vystoupení člena z klubu nebo jeho 
vyhoštění klubem) mohou míti (sro vn. str. 144). 

Poněvadž stát československý patří k typu republiky 
par I a m e nt á r n í (na rozdíl od států, kde uskutečněna jest 
zásada oddělení státních mocí; srovn. str. ·25), nepříshl~í 

Národnímu shromáždění - přes ustanovení § 6 úst. listiny -
jen "moc zákonodárná" -, nýbrž i rozsáhlá fu n k ce k o n
t rol n í vůči t. zv. "moci výkonné" (vládě), kterou nejrůzněj
ším způsobem může uplatňovati (na př. interpelacemi; srovn. 
str. 192). Jedním z těchto způsobů jest zřízení stá 1 Ý c h k o n
t r o I n í c h k o m i s í parlamentárních. Takovou komisí byla 
f i n a n ční k o n t r o I n í k o m i s e, zřízená podle § 17 zákona 
ze dne 25. února 1919, č. 84, jímž se ministr financí zmocnil, 
aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za 
účelem ulož·ení majetkové dávky. Funkce této komise přešla 

podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 35, na k o m i s i 
zvolenou podle § 1 zákona ze dne 8. <duhna 1920, č. 309, ke 
k o n t rol e d á v k y z m a jet k u a z pří r ů s t k u n a m a
jet k u, na niž citovaný zákon přenesl zároveň ještě jiné' úkoly 
(srovn. k tomu důvodovou zprávu vlády, tisIť 390 posl. sněm., 

I. vol. obd.). Sem patří též úsporná parlamentní 
k o m i s e, zřízená zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 301, 
"k zjednání všestranné a účelné spořivosti ve správě a hospo
dářství státu, zemí, žup a župních svazů, zejména též v podni · 
cích, ústřednách a komisích" (§ 1). 



T) Pravidla pro činnost Národniho shromáždění. 

a) Funkční období a zasedání. 
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Funkční (volební) období poslanecké sněmovny trvá š es t, 
senátu o. s m le.t (§§ 11 a 16 ústavní listiny a § 5 zákůna o slů
žení a pravomoci senátu) 1). 

Nárůdní shrůmáždění nefunguje (na rozdíl ůd: státních or
gám"t v Ý k o n n Ý c h) nepřetlržitě, nýbrž v určitých obdobíClb, 
která se zpravidla zahajují a ukůnčují fůrmálním aktem pre
sidenta republiky. Tato období, která pTO ůbě sněmovny se za,
čínají a kůnčí vždy zárůveň (§ 29 úst. listiny), nazývá ústavní 
listina z a sed á n í. 

Zpravidla z~sedá každá s!němoVIlia zvlášť. Pouze volba. 
presidenta republiky, jeho náměstka a slůžení slibu obou funk
ciůnářů kůná se ve s půl e č n é s ch ů z i obůu sněmůven (§ 38 
úst. listiny). Pro. tyto. schůze platí jednací řád půslanecké s~ě
movny. 

Rozeznávati jest zasedání řád: II á a m i II () ř ál d' n á. Ona 

1) Úmyslně bylo zákonodárcem stanoveno pro každou sněmovnu 
Jme ,volební období, aby zachována byla jistá kontinuita v orgánech 
zákot1odárných. Podobný účel (aby ve stejné době nevystřídalo se příliš 
mnoho funkcionářů) sledují, pokud se týče sledovala, ustanovení o d e
s ítiletém funkčním období členů volebního (str. 146) a ústavního 
soudu a o sed mil e té m funkční období presidenta 'republiky. Témuž 
účeli sloužil původní návrh, že senát má býti z polovice obnovován po 
čtyřech letech, který však - bohužel - nebyl p,ři,iat. (Srovn. Ho e t zel, 
Parlament, I., str. 435.) 

Důvodová zpráva ústavního výboru (tisk 2421) praví o tom: 
,,§ 11 stanovil původně volební období pětileté. Teprve v noční schůzi 

ústavního výboru dne 21. února usneseno k návrhu zástupců strany 
národně-demokratické proti hlasům zástupců socialistických stran a 
zpravodajovu (zpravodajem byl dr. B o uče k) prodloužení na šest let, 
při čemž , zároveň touže většinou usnesena změna osnovy zákona 
o senátu v tom smyslu, že senát nemá býti z polovice obnovován po 
čtyřech letech. 

Změny tyto nejsou na prospěch věci. 

Období šestileté je přespříliš dlouhé - poslanci nemají zůstati 

zbytečně dlouhou dobu bez efektivní kontroly voličů. 
V olený senát petrifikovaný na osm let, jest zřízení enigmatické. 
Bu r k e, jeden z nejušlechtilejších demokratů anglických, právem 

řekl, že by mu byl milejší parlament, který by se dal strhnouti každým 
šíleným záchvatem národa, nežli parlament, který by se národu od
cizil." - Nesdílím názoru Burkea. 
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ko.nají se podle § 28 úst. listiny dvakrát do roka: na jaře a na 
podzim. J arni m u s i se začíti v březnu, podzimní v říjnu. 

Ačko.liv svo.lávání (podobně jako. zakonč.ení, pokud se týlče 
ůdročení) sněmoven je,st p r á v e m presidJootoiVým, přece ve vý
konu tohoto práva jest omezen právě zmíněným před'pis:em, který 
mu v urč.ité di:lbě (v březnu a říjnu) právO' to ukládal jaků přímo.u 
ústavní po.vinnost. 

V ústavě jest sioo výslovně řečep.ů, kdy má se' zased!ání 
z a čít i (při čemž je presidentu republiky dán:31 volnost tolikO' 
v rOZSlahu jednoho. měSlÍce), nikoliv však, kdy má se ukon
čit i 1). Není tedy pre,sident republiky v té věci stejně vázán 
jaků pří svolávání a je mu dána vo'lnost, aby (patrně s ohledem 
na potřebu, t. j. práce zákonodárné) určil, jak dlouho má za
sedání sněmovny trvati. Než volnosrt tato není vzhledem ke 
:k!ategůrickému znění předpisu § 28, ž'e president jest povinen 
svolati prurlament ke dvěma řádným zasedáním v ro()€!, neome
zena: zasedání musí býti ukolll.čenů tak, aby vzhledem k tomuto 
předpisu nové mohlo býti včas svolá-hO, a to i tehdy, kdyby 
- následkem četných naléhavých prac.í zákonodárných - za
hájení nového. zased'ání mělo. časově bezprostředně následovati 
ukončooí starého. 

Ještě jiným předpisem jest volnost presidentova, kdykoliv 
ukončiti zasedání NárodníhO' shromáždění, omezena. Žádá-li o to 
totiž alespůň na dp olovi ční vět ši na členů sněmovny nebo. 
senátu u piíedsedy vlá.dy, udávajíc. pŤedmět jednání, presidoo.t 
je povinen svolati sněmovny tak, aby se sešly do 14 dnů ode 
dne podané žá-dosti; kdyby toho nwčiníl, sejd:ou se sněmovny 
současně dIo d:alších 14 dnů k vyzvání svých předsedů 
(§ 28). Ačkoliv jest tedy jako pravidlo přijata záSada" žer hlava 
státu (a zároveň hlava v Ý k o n n é moci; srovn. str. 223) dis
ponuje ůrgánem zákonod:áa'ným potud', ~e určuje mu: v nťooích 

ústavou d:3Jllých počátek a konrec jeho působnosti, přece dělí se 
o toto právo se zákonodárným sborem samým, jehož většina 
(v kterékoliv sněmovně) může si - po. případtě i proti vůli hlavy 
státu - vynutiti zahájení nového zrasedání 2). 

i) Zato je výslovně P r a h a prohlášena za s í dl o sněmoven. 

Je-li to však nezbytně nutno (což sluší uvážiti presidentovi), mohou 
býti svolány přechodně do jiného místa republiky Oeskoslovenské. 

2) Naproti tomu nemá zákonodárný sbor sám žádný vliv na ukon
čení nebo odročení zasedání, které by tudíž proti vůli presidenta repu
bliky nemohl za žádných okolností uspíšiti. 
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Právě uvedeným ustanovením chráni se vůle vět š i n y 
sněmovny proti opačné vůli presidentově 1). Avšak i vůle m e n
š i n y sněmO~TJlí jest chráněna neJen proti presidentovi repu
bliky, nýbrž i proti vět š i n ě předpisem 3. odst. § 28, který jí 
tOotéž právo vyhrazuje, žádají-li 00 svoiání aspOoň dvě pět i n y 
členů některé sněmovny a u p I Y n u I y -li o d p 00 s led n í h 00 

řádného zasedání aspoň čtyři měsíce. 
Kromě povinnosti, svolati v době zákonem určené Národní 

shromáždění ke dvěma řád n Ý m zasedaním v roce, má pre
sident republiky právOo svolati sněmovny kdykoliv podle -po-
třehy k zasedáiI1Ím mim o řád n Ý m. Tato mimořádná , zaseďání 

(k nimž zajisté patří svou: mimofáJdností i zasedá.ní svolari.á 
k žádosti většiny, pokud se týče menšiny té oné sněmovny) 
svou podstatou a průběhem ničim neliší se právnicky Ood z~e
dání řádných. 

Jaku k o n čí e n í tak i o d roč e n í zasedání znamená 
přestávku v činnosti parlamentu. Jde-li o pouhé odročení za,
sedání, mOohou všecky výbory pokračovati ve svýoh pracích, 
nikoHv však při skončelIlÍ zasedání, kromě t. zv. per m ,a ne n t
nic h výborů, které mohou jednati i po skončení zase'dání, sou
hlasí-li vláda (§ 4 jedno řádů). Náro'dnÍ shromáždění zůstává 
však i v tomto mezidohí ve své funkci (na rozdíl od roz
puštění; viz níže). 

Jak při skonče'llÍ, taje při pouhém odročeni zasedání pů
kračuje sněmovna při opětném sejiti ve svých pracích podle 
stavu, v jakém byly při ukončení nebo od!l"Oočení zaseďánÍ. Skon
čení a pouhé od!l"očení zasedání liší se však tim, že při skončení 
může president republiky v dekretu, kterým p!rohlalŠuje zasedání 
za skončené, prohlásiti, že se práce sněmovní pře ruš ují; 

i.) Ve Zprávě ústavního výboru (tisk 2421) praví se prImo, že 
ustanovení to čelí možnému zneužívání práva presidentova, prohlašovati 
zasedání sněmoven za u k o n č e n é, nebo je od roč i t ~ ačkoliv může 
se státi zajisté praktickým i v případech, kdy jeví se (podle názoru 
většiny té či oné sněmovny) nutným s vol á n í jejich k zasedání lIl, i m o
řád n é m u (viz níže), president však přes to se svoláním otálí. -

Základnim motivem onoho ustanovení jest však bezpochyby, aby 
předčasným ukončováním sessí parlamentních (čímž stalo by se svolávání 
jich pouhou bezvýznamnou formalitou) nemohl býti ve skutečnosti na
stolen režim bez- nebo přímo protiparlamentní, může-li arciť vůbec 

nhledem k instituci Stálého výboru podle § 54 úst. listiny k podobnému 
režimu dojíti! 
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tím veškeré věci, o nichž sněmovna již před tím k o n e č n é ho 
u sne sen í neučinila, přestávají býti předmětem jednání sně

mo,vny (§ 4 jedno řádil). To znamená, že dosavadní (započaté, 
ale neskončené) práce o tomto předmětu přicházejí na zmar 
a musí s ními, chce-li je sněmovna dokončiti, v novém zasedání 
býti započato znova, t. j. jinými slovy: o započatých, ale ne
skončených pracích má se v novém zasedání právnicky za to, 
jako by sněmovna viibec se dosud jimi nebyla zabývala 1). 

Dekretem presidenta republiky přerušují se buď veš ker é 
. práce sněmovní nebo žádná z nich. Aby mohl býti činěn roz

díl mezi jednotlivými pracemi, stanoví § 4 jedno řádil, že přes toto 
obecné přerušení, prohlášené presidentem republiky, může se v no
vém zasedámí dotčená sněmovna USIllésti (avšak jen k návrhu 
vlády nebo iniciativního výboru; srovn. str. 180), že výboru, 
jemuž se přikazuje, návrh zákona v pŤ~dchozím zasedání již 
projednávaný, se ukládá, aby pokračoval v poradě na záklaJďě 
výborových usnese·ní v předcho~ zasedání již učiněných (§ 4 
jedn. řádil). 

Užije-li presidoot reipUbliky podle § 31 úst. listiny svého 
práv.a r o z p u s t i t i sněmorvny (buď obě nebo jednu z nich), 
přestávají tím funkce členil N árodJního shromáždění - vyjímaje 
funkce předsedy a předsedniotva dotčené sněmovny (§ 8 jedn. 

1) V bývalém Rakousku mělo každé ukončení zasedání parlamentu 
za následek přerušení započatých prací. Viz P r a žák, n. u. m., III., 
str. 248. O legislativním motivu opačného pravidla, platného podle česko
slovenské ústavy, praví zpráva výboru pro jednací řád (tisk 2750): "Při 

tak krátkodobých zasedáních nezdálo se výboru účelným, aby b e z
v Ý jim e č n ě ukončením každého zasedání zmařeny byly částečné 

výsledky nedokončených prací sněmovních. Proto stanovil pravidlo, že 
se skončením zasedání práce sněmovní nepřerušují, nýbrž že sněmovna 
při novém zasedání pokračuje ·v pracích podle stavu, v jakém byly při 
ukončení zasedání skončeného. Výbor nemohl však neuznati, že leckdy 
celkový stav prací sněmovních jest takový, že řádná činnost sněmovny 
toho vyžaduje, aby sněmovna v novém zasedání zahájila práce znova 
ba leckdy jest sněmovní zasedání skončiti právě za 
tím účelem, aby sněmovna zhostila se přítěže nepro· 
jed n a n Ý c h n á vrh:d. Zda takové okolnosti nastaly, rozhodovati 
má podle návrhu výboru president republiky." 

Poněvadž tyto okolnosti mohou býti v době současného ukončení 
zasedání obou sněmoven u každé z nich jiné, a poněvadž znění jednacích 
řádů tomu nebrání, je zajisté možno, aby . president republiky zmíněným 
dekretem 'prohlásil přerušení sněmovních prací toliko ohledně jedné 
sněmovny. 
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řádů) 1) a členů stálého výboru dle § 54 úst. listiny - a na
stává nutnost nových voleb. Tyto volby mají podle § 31 úst. 
listiny a § 10 zák. ze dne 29. února 1920, čís. 124 Sb. zák. a nM., 
o senátu býti provedeny do 60 dnů. Předpis ten platí nejen pro 
případ rozpuštění některé sněml()rvny, nýhrž i uplynutí pravidel- · 
ného volebního období. 

b) Předměty Jednáni a zp6sob Jich projednáváni. 

Povaha předmětů, o ni0hž sněmovny jsou povolány 
jednati, vyplývá povšechně z ustanovení ústavní listiny. Tam 
povolává se Národní shromáždění nejen k z á k o nO' dá r n é čin
nosti (§ 6), nýbrž i k všestrannému dozoru nad správ
ním i úk ony v lá d Y 2). Dochází tím tudíž k platnosti pol i
ti c k Ý princip soustavy parlamentární (viz str. 25) na rozdíl 
od principu přesného oddělení (vzájemné nezáJvislosti) obou stát
ních fookcí: zákonodárné a výkonné. 

Možno tedy kompetenci (pravomoc) Národního shromáždění 
tříditi podle povahy předmětů, o nichž jedná, dle obvyklého 
schematu: funk~ zákonodárné, kontrolní, výkonné 
(správní) a autonomníS). 

1) V citovaném § 8 mluvi se arciť o "skončeni funkčního období 
sněmovního" a § 31 ústavní listiny jakož i § 10 zákona o senátu staví 
tento pojem funkčního či volebniho období v protivu k připadu rozpuštění 
sněmovny; přels to jest za. .to míti, že § 8 nemínil jen pravidelné č a s o v é 

. skončení tohoto období, nýbrž i jinaké jeho ukončení, t. j. rozpuštěním 
sněmovny. 

2) "Každá sněmovna jest oprávněna interpelovati předsedu a členy 
vlády ve věcech jejich působnosti, zkoumati správní úkóny vlády, voliti 
výbory, jimž ministerstva poskytují též informace, usnášeti se na adresách 
a resolucích" (§ 52). 

K o n t r o I n í funkce spočívá ve zmíněném dozoru na výkonné 
orgány (úřady) státní, v Ý k on n á (správní) v jist)-ch úkonech, které 
dle běžné nauky co do své podstaty jeví se býti správními akty, a u t o
n o m n í záleží v tom, že zákonodárný sbor upravuje si jisté v nit ř n í 
záležitosti samostatně (sem patří na př. přijetí t. zv. autonomního jedna
cihlo řádu - viz str. 161 .- a volby funkcionářů sněmovních). 

Theoretickým předpokladem pro přesné rozlišování z á k o n o
dá r n é a v Ý k on n é funkce jest pojem "zákona" jako právní normy, 
která nejen co do své vnější formy, nýbrž i své noetické podstaty liší 
Sl' od jiných skutečností, které taktéž jako právní normy lze pojímati 
(na př. rozhodnutí a opatření úřadů). 

Panující nauka (ve svých noetických základech velmi nejasná) 
rozlišuje správní úkony zákonodárných sboru na takové, které jak svou 



Jednací řády (§ 18) uvádějí předměty, o. kterých sněmovny 
jednají, v tůmtů pořadí: 

1. Z P r á v y a půd n ě ty presidenta republiky (§ 64, čís. 6 
úst. listiny); 

2. návrhy a průhlášení vlády; 
3. o. s n o. v y zákoml a u sne sen í důšlé z druhé sně

můvny; 

4. návrhy předsedy a půslanců (senátůrů); 

5. zprávy výbůrů a stálého. výboru Nárůdníhů shromáž-
dění půdle § 54 úst. listiny; 

6. do. ta zy; 
7. žádůsti (petice); 
8. vůlby. 
K tůmu přistupuje ještě pro. sen á t (jaků bůd 9. důtčenéhů 

§ 18) pro. vád ě n í t r es t ní hůř í ze n í v případech §§ 67 a 
79 ústav. listiny (ůbžalůba presidenta republiky, předsedy a 
členů vlády; viz str. 242) 1). 

RÚzné vně j š í ůznačenÍ jednůtlivých předmětů jednání 
(zprávy, půdněty, návrhl' průhlášení, ůsnůvy, usnesení, důtazy, 
žádůsti, vůlby) dlužno. růzeznávati ůd jejich vn i tř n í půdstaty, 
kterůu se po. případě mezi sebůu liší. Jisto. jest, že vy říz e ní 
všech těchto. předmětů jednání děje se r o. z h o. dnu tím, které 
zpravidla stává se h I a s ů ·v á ním (buď ce,lé sněmůvny nebo. 
jiného. kůlegia, na př. výbůru nebo. předsednictva). Tam, kde 

podstatou tak svou formou jsou úkony správními (a liší se tudíž od 
ostatních správních úkonů jen tím, že příslušejí zákonodárnému orgánu), 
pak takové, které pouze svou podstatou (?) jsou správními úkony, 
kdežto svou vnější formou - podle předpisu ústavy - jsou zákony. 
Tyto poslední nazývá "f o r má I ním i z á k ony". Příkladem takového 
formálního zákona jest z á k o n r o z poč t o v Ý (§ 41, odst. 3. ústavní 
listiny). 

1) Tato činnost . senátu patří podle svrchu naznačeného běžného 
třídění mezi v Ý k on n é funkce parlamentu v širším smyslu, poněvadž 
činnost soudcovská (jakožto aplikace práva určitými orgány - soudy -) 
svou pod s t a t o u neliší se ničím - kromě předepsaných zvláštních 
for e m řízení - od jiného druhu aplikace práva, jež provádějí správní 
úřady a která nazývá se "výkonnou" funkcí (v užším smyslu). 

Uvádí-li jednací řád pro senát provádění trestního řízení proti zmí
něným funkcionářům jako zvláštní předmět jednání této sněmovny, měl 
jednací řád pro sněmovnu poslaneckou uvésti důsledně i v zn e sen í 
ob žalob y, které jí - jakožto výlučnému žalobci - v těchto pří

padech ·přísluŠí, jako obdobný předmět jejího jednání. 
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jde o předmět, jehož podstatou jest pouhá otázka (dotaz, inter
pelace) a příslušná odpověď na ni, může (ale nemusí) býti touto 
odpovědí předmět konečně vyřízen (§§ 65, 67-69 jednacího 
řádu pro poslaneckou sněmovnu). 

Jednání o předmětech, které dlužno rozhodnouti (vyříditi) 
hlasováním, musí býti různě upraveno podle obsahu jejich. 

Rozhoduje-li se hlasováním pouze o d vou možnostech 
(jsem-li pro řešení A, jsem tím zároveň proti řešení non A, při 
čemž platí zároveň: tertium non datur a předpoklad, že musím 
býti buď pro A nebo pro non A), musí býti jednání o takovém 
předmětu jinak zařízeno, než v případě, kdy buď jest dána 
možnost, býti buď pro A nebo non A nebo pro žádné řešení, 
nebo kdy mohu býti pro řešení A, B, C, D ... atd. 1). 

Některé předměty? uvooené v § 18 jedno řá1dů jako samo.
statné body, tvoří ve skutečnosti spolu jednotku. Tak na př. 

může býti obsahem návrhu vlády podle bodu 2. osnova zákona 
(bod 3.). Naopak platí opět pro předměty v § 18 stejně označené 
různé řízení. Na př. "zprávy" presidenta republiky (bod 1.) a 
"zprávy" výborů (bod 5.), nebo "návrh" vlády, jehož obsahem 
jest osnova zákona (bod 2. a 3.) a "návrhy" předsedy sněmovny 
a jejich členů (bod 4.), návrhy formální a věcné (§§ 47 a 48 
jednacích řádů). 

Vnější rozvrh obsahu jednacích řádů 2) upraven jest tak, 
aby z něho plynul ústrojný obraz jednání sněmovny v jednot
livých fázích, časově po sobě jdoucích. Proto jedná se v V. části 
(předcházející čtyři části jednají o organisaci sněmovny) o po
dávání a přikazování návrhů (kromě "návrhů" předsedy; bod 4.), 
v VI. o výborech, ve kterých se návrhy projednávají a připra
vují zprávy o nich pro plnou schůzi, v VII. o plné schůzi, do 
níž návrhy ve výborech projednané se dostávají k dalšímu jed
nání, v VIII. o způsobu, jak se plná schůze o nich usnáší. Ob-

1) I pojem vol b y spadá pod některý druh tohoto schematu 
podle toho, jsou-li to volhy obyčejné nebo t. 'Lv. užší. Srmn. str. 39 
a Te ck 1 e n b u r g: "Die Staatswillensbildung" v Zeitschrift fUr offent
liehes Recht, 1., str. 288. 

2) Rozvržen jest na XVI částí: 1. poslanci; II. kdy sněmovna za
sedá a jak se ustavuje; III. orgány sněmovní; IV. kluby; V. předměty 
jednání; VI. výbory; VII. plná schůze; VIII. usnášení; IX. volby a 
návrhy na jmenování; X. prohlášení vlády a vyslovení nedůvěry (v jed
naeím řádě pro senát pouze: "Prohlášení vlády"); XI. dotazy a inter
pelH('l', XII. žádosti (petice); XIII. zápisy; XlV. svoboda sněmovního 
jlldnání; XV. styk sněmovny se senátem; XVI. náhrady. 
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sahují tedy části V.-VIII. předpisy o řízení o návrzích, 
kdežto následující části (IX.-XII.) obsahují předpisy o vyřizo
vání ostatních, zvláštních předmětů jednání (prohlášení vlády, 
dotazy a interpelace, žádosti). Poněvadž některé základní zá
sady jednání jsou stejné pro veškeré "předměty" jednání, na
cházíme je v oddílech, jednajících v první řadě jen o vyřizování 
návrhů 1). 

Následující výklady přidržují se v celku zákonné disposice 
látky. 

1. Jednání o návrz í c h. a) Po dá vání návrh ů 
. a při k a z o v á n í ji c h v Ý bor ů m. Aby mohlo býti: o ná
vrzích platně jednáno, musí býti určitým způsobem sněmovně 
podány. Rozlišovati jest návrhy vládní a samostatné 
(iniciativní) návrhy poslanců (senátorů). Srovn. § 41 úst. listiny: 
"Návrhy z á k on ů mohou vycházeti buď od vlády nebo od 
kterékoli sněmovny." To znamená jednak, že oběma činítelům 
(vládě a parlamentu) přísluší iniciativa co do navrhování zá
konů, jednak že iniciativa ta přísluší jen jim. Rozumí se, že 
nepřísluší nikomu jinému podávati ani návrhů, jichž obsahem 
nebyla by osnova z á k ona. A plyne z toho dále, že "podněty" 
presidenta republiky podle bodu 1., § 18 jednacích řádů, třeba 
by jejich obsahem byl n á vrh, aby vydán byl zákon, nemohou 
by ti "návrhy" ve smyslu §§ 19-21 jedno řádů. Ze srovnání 
§ 41 úst. listiny, který výslovně mluví o "návrzích z ák on lt", 
s § 19 jedno řádů, jenž mluví povšechně o "návrzích vládních a 
samostatných" (iniciativních), bez ohledu na to, obsahují-li 
osnovu zákona, stanoví však, že tyto návrhy musí míti náležitosti 
§ 41, odst. 2. úst. listiny S), plyne, že toto ustanovení má na mysli 

1) Sem patří na př. jednotlivá ustanovení části Vll. o "Usnášení" 
a zejména o hlasování, jež platí bez ohledu na to, co jest "předmětem" 
usnášení. 

Z řečeného je vidno, že obsah jednacích řádll. - této nejdll.ležitější 
právní normy, upravující zpll.sob v z n i k u p r á v a - disponován jest 
vlastně z dvojího hlediska: jednak má býti podán chronologický obraz 
jednotlivých fází jednání, jednak slouží pro rozvrh látky na. jednotlivé 
"předměty" jednání. 

2) "Ke každému návrhu zákona, podanému členy některé sněmovny, 
budiž přiložen rozpočet o finančním dosahu osnovy a. návrh na úhradu 
potřebného nákladu". Právě zmíněné náležitosti žádá ústavní listína 
toliko pro i nic i a t i v ní návrhy (nikoliv pro vládní), kdežto jednací 
řády (§ 19) nečiní, co do těchto náležitostí, rozdilu mezi oběma druhy 
návrM. Předpisy ty nejsou tudíž totožné, aniž by však bylo možno 
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návrhy, jejichž obsahem jest o s n o vaz á k o n ii a nikoliv 
návrhy členii sněmovny, podávané za jednání o návrzích zákonii 
(§§ 47 a 48 jednacího řádu) 1). Tyto návrhy nazývají jednací 
řády formální (§ 47) a věcné (vedlejší, pozměňovací aneb 
doplňovací). 

Návrhy ve smyslu § 19 musí býti 1. podány pí sem n ě ve 
sněmovní kanceláři, 2. podepsány navrhovatelem a aspoň 20 
jinými poslanci (10 jinými senátory), 3. musí obsahovati přesnou 
formulaci toho, na čem i:le má sněmovna usnésti a 4. musí míti 
svrchu zmíněné náležitosti § 41, odst. 2. úst. listiny,pokud arciť 
povaha návrhu toho vyžaduje 2). Vládní návrhy musí vyhovo- ' 
vati pouze podmínkám sub 1., ci. a 4. 

Zpravidla jest dáno vládě na vůli, které z obou sněmoven 
chce sviij návrh předložiti dříve. Výjimka platí jen o vládních 
návrzích z á k o n a r o z poč t o v é h o i br a n n é h o, které musí 
býti např~d předloženy sněmovně poslanecké (§ 41, 3. odst. úst. 
listiny) 3). 

mluviti o "rozporu" mezi ústavní listinou a jednacími řády. Ne každé 
plus, které přidává obyčejný zákon k úpravě předmětu ústavní listinou 
upravovanému, jeví se jako "změna" nebo "doplnění" její ve smyslu 
článku I. úst. listiny (viz str. 200). 

I) Obsahem návrhu ve smyslu § 19 jedno řádů - tedy "samo
statného", na rozdíl od formálního, pouze způsob jednání se týkajícího, 
nebo vedlejšího (věcného) - může býti na př. i r e s o I u c e, kterou člen 
sněmovny doporučuje sněmovně ku přijetí. Resoluce mt'iže ovšem býti 
i obsahem "vedlejšího" návrhu 'nesamostatného (jednací řád,y užívají 
arciť výrazu "samostatný" návrh též v jiném smyslu jako protiklad návrhu 
vládnímu: samostatný = iniciativní). Jednací řády výslovně o r e s o I u
c ic II nemluví. Obsahem resoluce jest zpravid'la výzva k vládě, aby se 
v jisté věci určitým způsobem zachovala. Srovn. k tomu P r lL žák, Právo 
ústavní, II., § 154 a poznámky dra N o v ák a a Ř í hy v Pa.rlamentě, ll., 
str. 65 lL 219. 

2) Při pouhé resoluci na př., jejíž přijetí nemělo by vůbec žádného 
finančního dosahu, nelze žádati přiložení r o z poč t u o něm, nýbrž stačí 
zajisté pouhá příslušná poznámka osvětlující věc. 

Dlužno ostatně vyčkati, jak se předpis § 41, odst. 2. úst. listiny 
v p r lL x i osvědčí. Vzhledem totiž k tomu, že písmeně zákona bylo by 
vyhověno i tehdy, kdyby navrhovatel přiložil rozpočet zcela nesprávný, 
nedostatečný, nebo svědčící o tom, že o finančním dosahu svého návrhu 
nemá vůbec jasného ponětí, nelze se nadíti, že ustanovení toto mohlo by 
dosáhnouti svého účelu, t. j. zameziti podávání nepromyšlených nebo 
agitačních . návrhů. Snad je alespoň omezí! 

3) Toto ustanovení zřejmě napodobuje předpis § 5 jednacího řádu 
pro bývalou rakouskou říšskou radu (ze dne 12. května 1873, čís. 94 ř. z.). 
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Návrhy ve smyslu § 19, jsou-li platně podány, se v y
t i s k n o u (výjimku stanoví 2. odst. § 19) a r o z d a j í co nej
dříve členům sněmovny. Nato při k á ž e je přede sda sněmovny 
v příští schůzi (t. j. po rozdání vytištěného návrhu bezprostředně 
násl~dující) 1) V Ý b· o r u. 

b) Jednání ve výborech. Praxe projednávání a vyři
z.ování záležitostí ve sborech větších (početnějších) prokázala 
neschopnost podobného sboru, jednati a usnášeti se o věci, která 
nebyla dříve v nějakém užším výbo ru tohoto sboru podrobně 
projednána a pro jednání v plénu náležitě připravena. Tato 
zkušenost neplatí jen o sborech parlamentJních. Proto platí 
obecně zásada aspoň d voj í h o projednání a usnášení se o každé 
důležitější věci: první děje se v užším v Ý bor u, druhá v plenu. 
Je-li i tento užší výbor příliš početný, stává se, že zvolí ze sebe 

Kdežto však tam vzhledem k naprosto různému způsobu složení obou 
komor (panské sněmovny a sněmovny poslanecké) měly podobné výsady 
poslanecké sněmovny dobrý smysl politický, postrádají jej u nás, kde 
senát a poslanecká sněmovna jsou úplně stejná lidová zastupitelstva, 
a dají se vysvětliti jen snahou většiny revolučního Národního shromáž
dění, vyzvednouti pokud možná význam poslanecké sněmovny proti senátu 
a to po případě i formalitami věcně neodůvodněnými a bezvýznamnými. 

Zpráva ústaVního výboru (tisk 2421) praví o věci toto: "V naší 
úst.avě nějakého zvláštního důvodu pro výjimečné postavení poslanecké 
sněmovny ve věcech finančních nebylo, protože .... obě sněmovny za
loženy jsou na stejných zásadách demokratických. Leč i když zcela lze 
přisvědčiti tomu, co Jellinek praví na odůvodnění dvoukomorního 
systému, že totiž politický požadavek, aby jednotnost státu obrážela se 
v jednotě nejvyššího orgánu, nevyžaduje toho, aby i právně veškerá 
státní moc byla soustředěna v orgánu jediném, přece je potřebí, aby 
některému ústavnímu činiteli příslušelo rozhodnutí konečné. A tímto 
činitelem má býti sněmovna poslanecká, volimá ještě větším počtem 
voliM nežli senát. Pře d p i s o d st. 3. § 4 1 mát o t o II rve n s tví 
o s věd čit i." K ,tomu dlužno dodati, že předpis, podle něhož jest vláda 
povinna předložiti určité osnovy n a pře d poslanecké sněmovně, ne
znamená ještě, že této sněmovně přísluší o osnově rozhodnutí k on e č n é. 
Jmenovitě o osnovách zákona rozpočtového a brlnného nelze tvrditi, že 
by podle naší ústavy něco podobného platilo. Pokud jde o tento, je 
arciť otázka, co tím jest vla,stně míněno. Srovn. k tomu str. 180. 

1) To platí výslovně jen o návrzích vládních (§ 20), nikoliv 
o iniciativních (§ 21). Jest otázka, zda rozlišování vládních a iniciatiy
ních návrhů co do poviimosti předsedy, přikázati je ihned (t .. j. v příští 
plné schůzi) příslušnému výboru, bylo zákonodárcem skutečně za
mýšleno. Vývody v důvodové zprávě k části V. (tisk 2750) tomu aspoň 
nenasvědčují. 
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výbor ještě užší ("komise", "subkomitét" a podobně nazývaný), 
kterému věc přikáže k předběžnému projednání dotčené věci a 
podání zprávy výboru širšímu (vlastnímu). Téže specialisační 
zásadě hoví zvyk, podle něhož každá věc přiděluje se (v širším 
nebo užším výboru) zvláštnímu k tomu účelu zvolenému z p r a
vod a j o v i (referentovi), který ji má podrobně uvážiti a podati 
sboru příslušnou zprávu a návrh 1). -

1) Je pnrozeno, že Clll početnější jest ten onen sbor, tím bude 
poměrně neschopnější k vlastní (podrobné) nOrlllotvorné práci. Ukazuje 
se tu známé pravidlo, že sečtením (pomyslným) několika jednotlivých 
ÍJJtelektů nezískáme - pro sborové jednání - hromadného intelektu, 
který by se rovnal mathematickému součtu jednotlivých těchto intelektů, 
a tedy schopnějšího. Radí-li se sto hlupáků, sotva vymyslí něco chytřej
šího než jeden člověk průměrně chytrý. Vlastní podstatou kolegiální 
normotvorné činnosti není však také působnost r o z u m o v á, nýbrž 
vol n í, jež projevuje se hla s o v á ním, tedy prostředkem zcela mecha
nickým: každý hlas má stejnou' váhu, což nemohlo by přirozeně platiti, 
kdyby měl rozhodovati r o z u m (a nikoliv, jak tomu skutečně jest, 
pouhá vilI e) hlasujícího. Proto vše.liká dem o k r a t i c k á soustava se 
svou hlavní zásadou, že jednotlivci jsou si rovni, vychází z rovnosti 
(stejné oprávněnosti) v ů I e každého jednotlivce, a žádá, aby silnější, 

t. j. početnější vilI e za všech okolností (t. j. i kdyby byla nerozumná) 
měla přednost před vlllí slabší. 

Intelektuální a volní funkci nelze však ani u jednotlivce, ani 
II sboru (kolegia) naprosto od sebe odděliti. Seznáváme proto, že ve 
velkém sboru (plenární scMzi) bude míti pouhá vllle poměrně větší 

význam než v menším, kde - opět poměrně - vliv intelektu jednotlivce 
uplatní se více. Tato nepopiratelná pravda jest vlastním důvodem pro 
děl bu p r á c e, o níž zde jednáme: plenum přejímá volní funkci a 
přenechává užšímu výboru funkci intelektuální (stejný poměr jest ostatně 
opět mezi tímto výborem a jeho "zpravodajem"). Slyšíme-li často, že 
v moderních parlamentech vždy více přesouvá se těžisko vlastní práce 
do jednotlivých výborů, kdežto plenu zbývá toliko "formální" funkce, 
odhlasovati to, co mu výbory navrhují, dlužno tomu rozuměti ve smyslu 
našich vývodll o obou zminěných funkcích. S hlediska rozumového 
(avšak jen s tohoto!) jeví' se skutečně činnost plena pouhou for m a-
1 i t o u: členové jeho -hlasují, nevědouce namnoze, o čem - avšak pro
jevují svým hlasováním v ů I i. Řečníci mluví, chtějíce patrně pllsobiti 
na r o z u m svých posluchačů - ten však ' je pravidelně vázán před

cházejícím hlasováním v parlamentních klubech, jež jednotlivé členy 

podle klubovního práva zavazuje hlasovati tak či onak, a to zcela bez 
ohledu na vývody řečníM, jež tudíž na výsledek hlasování nemají pra
žádného vlivu. Odtud skýtá - s hlediska ryze rozumového - jednání 

Dl'. Wey r, Soustava čcskosloveuskébo práva státllího. 12 
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Zmíněné zásady ovládají též naše jednací řády. Podle nich 
dlužno rozeznávati několik druhů takových výborů. Zákonem 
přímo předepsáno jest zřízení čtyř výboni, a to a) iniciativního, 
b) rozpočtového (viz str. 182), c) stálého podle § 54 úst. listiny 
(viz str. 196) 1) a inkompatibilitního 2) . Vedle toho může však sně
movna k návrhu vlády nebo k písemnému návrhu nejméně 21 po· 
slance (11 senátorů) zříditi bez rozpravy prostým hlasováním i 
výbory jiné" a stanoviti, kolik členů mají (§ 22 jedno řádíl). Výbory 
tyto musí ve skutečnosti zřízeny býti ve velkém počtu (ačkoliv 
zákon mluví o pouhé "možnosti" jejich zřízení, jako by se práce 
sněmovní po případě i bez nich mohla obejíti), poněvadž v nich 
děje se vlastní zákonodárná práce v technickém smyslu 3). Zří-

(a zeJmena řečnění) v plenárních schůzích tak velice neutěšený obraz. 
A odtud lze chápati, kterák vyvinul se v těchto schůzích zvláštní typus 
řečníků, kteří formou svých řečí dávají na jevo, (namnoze zajisté aniž 
by si toho sami byli vědomi!), že působí více na cit než na r o z um 
svých posluchačů: typus parlamentních orátorů čili krasořečníků. 

I) Vzhledem k § 51 jednacích řádů m u s í býti dále zřízen i t. zv. 
i m u nit n í vý bor. Srovn. str. 117. O z.vlá.šltních "komisích'~ Národního 
Slhromážděni viz str. 166. 

2) Volbu a složení tohoto výboru upravuje § 11 zákona ze dne 
18. června 1924, č. 144, o i n k o m pat i bil i t ě. Pod'le toho inkom
patibilitni výbor volí příslušná sněmovna, která určí též počet jeho 
členů. Za každého člena voli 6e zároveň první a druhý: náhradník. Volba 
koná se vždy na dvě léta. Olenové předJsednictva sněmovny hlasují při 
volbě, nemohou však býti volení. Voli se podle zás'ady poměrného za
stoupení. Sdružování stran je přípustné. Dohodnou-li se vše rky strany, 
koná se volba výboru z plena. Odpor takového p00tu poslanců nebo 
senátorů, který ned:Olsahuje volebního čísla, není tomu na překážku. 

Členové výboru - pokud zůstávají členy Národního shromáždění

podrží své funkce, až noví budou zvolení. 
Původně byl zamýšlen s pol e č n Ý inkompa,tibi1itní pro ob ě sně

movny (viz str. 158), který měl skládati se z 18 členů, a to 12 z po
slanecké sněmO'vny a 6 ze senátu volených. Za důvod společného výboru 
uváděla vl:W.ní osnova nutnost, aby se vyvinula jed n ot n á d ů sl e d n á 
pr .axe (cit.tÍ'sk4518) . Ú-stavně-právní výbor senátu usnesl se však "ua 
zásadní změně v kOI1J3trukci inkompatibilitního výboru tak, aby toto za
řízení lépe vyhovovalO' r o v no p r á v n o st i a V1Zájemné nezávislosti 
obou sněmoven" (cit. tisk 1885). Rovnoprávnos.t &k.utečně je porušena, 
když je dána možnost - jinak zcela neodůvodněná -; aby početnější 
sněmovna přehlasovala slabší. Viz. k tomu str. 197. 

3) O ni dělí se s výbory sněmovními vláda svými úředníky. 

V jakém poměru, o tom rozhoduje jednak zdatnost sněmovny a vlády 
(ministerstev), jednak skutečné poměry. Jsou-li tyto poměry spletité, 
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.zovány bývají zpravidla pro určité, předem povšechně vymezené 
obory, což vyplývá z jejich vnějších označení (na př. výbor 
"ústavní", "živnostenský", "zemědělský", "finanční" a pod.). 

Volby do výborů konají se buď podle zásady majoritní 
(což předpokládá dohodu mezi jednotlivými parlamentními sku
pinami) nebo žádá"li o to aspoň 21 poslanec, dle zásady po
měrného zastoupení. Volební soustavu upravují §§ 63 jednacích 
řádů, a to v celku po vzoru voleb do Národního shromáždění. 
Předsedové klubů odevzdají lístky za všechny členy a ho spi
tanty klubu (srovn. str. 165). Kdo není ani členem ani hospi
tantem některého klubu, hlasuje sám. 

Výbor zvolí ze svého středu funkcionáře (předsedu, ná
městky a zapisovatele). Nadpoloviční věUíina všech členů vý
boru může kdykoli žádati za nové volby. O každé ' schůzi vede 
se zápis (po případě těsnopisecký; § 26). Do ní mají právo se 
dostaviti členové vlády nebo úředníci jimi povolaní a předseda 
sněmovny, ujmouti se slova a činiti návrhy. Výbor může se 
souhlasem předsedy sněmovny přizvati ke svým poradám i jiné 
osoby jako znalce a rádce s hlasem poradním (podle § 28 může 
vyslýchati i svědky) 1). Všichni poslanci (senátoři) mají právo 
býti přítomni (kromě schůzí Stálého výboru podle § 54 úst. 
listiny; srovn. § 5 jedno řáidu tohoto výboru; viz též str. 163), 

-vyžadujíce právní úpravy obsáhlými a komplikovanými zákony, na které 
inteligence průměrného poslance (senátora) !tni zdaleka nestaěí, pře

vládá rozhodně vliv vlády (ministerstev), která, aěkoliv jeví se "v Ý k o n
n Ý m (a contr. zákonodárným) orgánem státu a(n' ~eoX~v, jest i v oboru 
legislativním ve skuteěnosti činitelem mnohdy význaěnějším neZ sám 
parlament. Velké, obsáhlé a obtížné předlohy zákonů bývají zpravidla 
~snovami vl á dní m i, k nímž ěasto jen první podnět vychází z kruhů 
parlamentních. Tak tomu bylo i v revolučním Národním shromáždění. 

1) Z 11 ale o v é a rád c i, jimž přísluší, pokud nejsou úředníky stát
ními, náhrada stravného a hotových výloh (úředníci státní, pokud nejsou 
vy~láni vládou, obďtrží "odměnu", o níž rozhoduje předsednictvo), nemají 
však zajisté p o v i n n o s t i vyhověti pozváni. O té možno jen mluviti, 
když jd.e o vyslání úře.dníka vládou. Proto jest ustanovení o náh:rad~ 
stravného a hotových výloh nevhodné, poněvadž může po případě způ
sobiti, že znalec, na jehož d()brém zdání výbom zvlášť bude záležeti, ne
«ostaví se proto, že onu "náhradu" nebude považova.ti za dostateěnou. 
Naproti tomu mají s v ědJ k o v é (§ 28, 2. odst.) zajiSlté p o v i n n o s t d(). 
staviti se k výslechu. Jsou "předvoláni" a nikoliv (jako znalci a rádJcové) 
"přiozváni" (§ 28). Smysl ustanovení o náhrnd'ě stá.tním: úředníkům, ne· 
v~laným viá.dou, jest nejasný. Má ona "odměna" býti větší či menší ne! 

12* 
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neprohlásil-li výbor schůzi za důvěrnou, což nesmí se státi, 
jedná-li o rozpočtu, o věcech daňových a o povolení branců 1). 

Vůbec platí pro jednání výboru obdobně 
p r a v i d la d a n á pro pln o u S c h ů z i sně m o vn í, pokud 
není zvláštních ustanovení (§ 25 jedno řádů). Nejdůležitější vý
jimky jsou: možnost podávati krátké a jednoduché návrhy 
(formální a věcné) úst ně - pro plnou schůzi platí bezvýji
mečně písemnost - are a s u m a c e usnesení již učiněných 
(§§ 25 a 31 jedno řádů). 

Pokud jde o při k a z o v á n í vytištěných návrhů v Ý b 0-

r ů m (toto přikázání nesmí se státi dříve než 24 hodiny po tom, 
co byly rozdány; § 42 jedno řádů), jest podle §§ 20 a 21 jedno 
řádů rozlišovati návrhy vládní a iniciativní. Návrhy vládní při
káže předseda sněmovny onomu výboru, jejž věcně považuje za. 
příslušný. Každý poslanec (senátor) může však navrhnouti, aby 
dotčený návrh přikázán byl výboru jinému než předsedou urče
nému, o čemž rozhodne sněmovna bez rozpravy prostým hla
sováním 2). 

Na rozdíl od vládních návrhů m u s í každý iniciativní 
návrh býti předem přikázán (předsedou) výboru iniciativ
ním u, než po případě o něm pojedná výbor věcně příslušn)". 

Tento iniciativní výbor (§ 23 jedno řádů) zkoumá každý inicia-

náhrada stravného a hotových výloh, které obdrží ti, kdož nejsou státními 
úředníky, a proč platí vůbec ~vláštní ustanovení pro státní úředníky? 

') Ani ústavní listina, ani branný zákon (ze dne 19. března 1920, 
čís. 193) nezmiňuje se o tom, že by parlament měl "povolovati brance", jak 
to patrně § 27 jedno řádů předpokládá. Tímto "povolováním" jest asi 
míněno k a ž do roč n í povolení odvodů nebo počtu (kontingentu) 
branců, jak tomu bylo svého času v bývalém Rakousku (srovn. § 11 
st.átního zákl. zák. o zastupitelstvu říše: "Es gehOren daher ZUll Wir
kungskreise des Reichsrates..... die j li hrl i che B e w i II i g u n g der 
Anzahl der auszuhebenden Mannschaft .... "; k tomuto ustanovení po
dotknu! správně již P r a žák, n. u. m., III., str. 230, že "ila otázku, 
proč tedy se ještě každoročně povoluje odvod branců, nejsme B to, dáti 
uspokojivé odpovědi"). Jde tudíž při § 27 jedno řádů, pokud jedná 
o tomto povolování, zřejmě o nedopatření zákonodárce, vyvolané reminis
cencí na bývalé rakouské právo ústavní. Srovn. k tomu str. 176 a 390. 

2) Podle § 20 jedno řádů může vláda své návrhy odvolati, dokud 
sněmovna nepřikxočila v jedilání o ' nich ke druhému čtení (viz str. 183). 
Iniciativní návrhy nemohou však býti odvolány, jakmile byly ve sně
movně tiskem rozdány (srovn. k tomu důvodovou zprávu k části V., 
tisk 2750). 
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tivni návrh předběžně a rozhodne ve lhůtě mu k tomuto účeli 
určené prostým hlasováním o tom, z d a n á vrh při k a z u j e 
k řád n é m u poj e d n á ní v Ý bor u, jej ž p o važ u jez a 
příslušný, či zda návrh se zamítá. (O jediném pří

padě, kdy iniciativní výbor jedná m e rit o r ně o přikázaném 
mu návrhu, viz str. 194). Tomuto hlasování předchází zvláštní 
řízení, jež upravuje cit. § 23 jedno řádů. Kterýkoliv z navrho
vatelů zamítnutého návrhu může se odvolati ke sněmovně, která 
.o tom rozhodne bez rozpravy prostým hlasováním. Uzná-li sně
movna návrh za vhodný k dalšímu jednání, přikáže je'j předseda 
výboru, který uznává za příslušný 1). 

Návrhy (vládní a iniciativní) přikázané věcně příslušnému 
výboru přidělí předseda tohoto výboru, nebo výbor sám, někte
rému jeho členu jako zpravodaji (r e f e r e n t u). Tomuto zpra
vodaji připadá vůči výboru obdobný úkol jako výboru vůči 

,sněmovně. Připraví věc a přednáší ji ve výboru s příslušnými 
.svými návrhy. Výbor, jenž jest schopen jednati a usnášeti se za 
-přítomnosti aspoň tře t i n y členů, usnáší se po případné roz-

1) Podle důvodové zprávy k části VI jedno ř. (tisk 2750) jest účelem 
výboru iniciativního "jednak ulehčiti předsedovi sněmovny, jednak i za
meziti, aby samostatné návrhy, jež nebyly podány v zájmu věci, neb 
se jinak k projednání nehodí, zatěžovaly jiné výbory sněmovní. Tato 
instituce jest převzata z parlamentního práva francouzského, kde se 
znamenitě osvědčila. Výbor iniciativní měl značný vliv na politickou vý
chovu členů parlamentu a způsobil, že v parlamentu francouzském jest 
opravdu vzácností, že by se podávaly návrhy nevěcné. Iniciativní výbor 
"hodně nahradí starý způsob předběžného projednávání hlavních zásad 
návrhů v plenu sněmovny ve formě dřívějšího. prvého čtení. Toto před
·chozí stadium sněmovního řízení stávalo se čím dále tím více pouhou 
-formalitou a také již v jednacím řádě rakouské říšské rady jen fakulta
tivně se ho používalo. Náš prozatímní jednací řád odstranil je úplně 

-a osnova, uznávajíc jinak výhody předběžného prozkoumání návrhu, 
pověřila jím výbor iniciativní. Lze očekávati, že kluby vyšlou zejména 
-do tohoto výboru vynikající členy, takže takto složený iniciativní výbor 
dobře posoudí, zda návrh po stránce formální i věcné jest způsobilý 
vůbec nebo dočasně k řádnému projednání výborem i sněmovnou". 

Pojmenování tohoto výboru jako "iniciativního" nezdá se arciC 
býti vhodným. Jedná sice o "iniciativních" návrzích, ale nijak není po
volán k tomu, aby snad povšechně povzbuzoval členy sněmovny k ini
·ciativnímu podávání návrhů nebo snad 'sám tuto iniciativu vykonával 
(jak z vnějšího pojmenování dalo by se souditi), nýbrž má naopak tuto 
iniciativní činnost b r z di ti. 
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pravě o zprávě referentově jakož i o návrzích jiných jeho členů. 
Usnáší se platně prostou většinou přítomných (§ 31 
jedno řádú). O výsledku porady sepíše zpravodaj "odůvodněnou 
zprávu" (t. zv. "důvodovou" či "motivovou" zprávu), kterou 
předloží výboru ke schváleni. Schváli-li ji výbor, odevzdá se 
kanceláři sněmovny, která dá ji vytisknouti za dohledu zpra
vodaje (§ 33 jedno řádů). Jde-li však o osnovu zákona nepo 
návrh, kterými se zatěžuje státní pokladna nad 
rozpočet již povolený, dlužno jej před vytištěním zprávy 
dotčeného výboru a před projednáním jejím v plné schůzi po
stoupiti výb o r u ro z poč t o vé mu, aby o ní podal zprávu 
s hlediska úhrad y. . 

Podle · § 33 jednacích řádů přísluší aspoň pětinové 

menšině výboru právo podati o návrhu t. zv. menšinovou zprávu 
(minoritní votum), obsahově odchylnou od zprávy většiny. 
Táto zpráva dá se do tisku současně se zprávou výborovou 
(vět~inovou). Menšina tato nemá však právo zřizovati si pro 
sněmovnu zv};áštního (minoritního) zpravodaje 1). 

c) Jed n á n í v pln é s ch ů z i. Vytištěné zprávy výborů 
rozdají se ve sněmovně. Jednání o nich nesmí započati dříve 
než po uplynutí 2~ hodin po jejich rozdání (§ 42 jedno řádů) 2). 

Jednání toto jest různé podle toho, je-li obsahem zprávy 
osnova zákona nebo smlouva mezinárodní nebo 
má-li jiný obsah. V prvním případě jedná se o zprávách ve 
d voj ím čte n í, v druhém ve čteni j adi ném (§ 42 jedno řádů). 

"Čtení" jest technickým výrazem jednacích řádů. Po
všechně znamená určitou, v sobě uzavřenou fázi jednání sně

movního jež k o n čís e hlasováním. Jinak znamená přímo tolik 
jako h I a s o v á n i. Kde tedy předepsáno jest o některém před
mětu d voj í čtení, znamená to tolik, že o něm h I a s u j e se d va
krát (arciť v jiném seskupení látky). 

"První čtení" obsahuje podle § 43 jedno řádů r o z p r a v u 

1) Zvláštní řízení předepsáno jest pro případ, že návrh byl před
sedou sněmovny nebo sněmovnou samou přikázán několika věcně pří
slušným výborům (§ 34). Tu mohou tyto výbory jednati o něm sou

. <':lsně a zříditi k tomu účeli společnQ.u komisi, která vypracuje důvodo
vou zprávu pro plenum, jež jednotlivé výbory schvalují. 

') Tento předpis má člemlm sněmovny zaručiti ' možnost, aby se 
před jednáním řádně o věci informovali. TentýŽ účel sleduje ustanovení 
1. odJst.. § 54 jedno řádů. Viz o tom str. 184. 
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(debatu) a hlasování o zprávě (návrhu) 1). "Druhé čtení" 
znamená hlasování o návrhu (zprávě) j a k o cel k u a není při 
něm již rozpravy. Z toho plyne, že v prvním čtooi nehlasuje se 
o něm jakožto o celku (poněvadž by to znamenalo zbytečné 

opakování téhož úkonu), nýbrž o jednotlivých jeho částech 

(paragrafech a pod.). Takové oddělené hlasování o jednotlivých 
částech návrhu a o návrhu jako celku má kromě větší důklad· 
nosti v jednání, jež se jím docílí, ještě ten důležitý význ~m, že 
členové sněmovny, kteří s některými ustanoveními osnovy 
(návrhy) nesouhlasí, byvše při hlasování o nich v prvním čtení 
přehlasováni, mohou přes to hlasovati v druhém čtení pro návrh 
jako celek (a tím implicite též pro ony části osnovy, proti 
kterým v prvním čtení hlasovali), dávajíce tím na jevo, že při
jetí návrhu jako celku (i s jednotJ.ivými jeho částmi, s nimiž ne
souhlasili v prvním čtení) jest jim milejší než odmítnutí jeho 
vůbec 2). 

Prvnímu hlasování předchází rozprava. (Zásadu, že před 
hlasováním má býtj konána rozprava, možno označiti jako p r a
vi dl o parlam~ntního jednání. Proto případy, kde se tak státi 
nemá, jsou, ač jich jest poměrně mnoho" jednacími řády 

výslovně -- jako vý"jimky - stallloveny; srovn. na pří
klad § 20, odst. 2., § 23, § 31, 2. odst., § 33, 3. odst., § 38, 
2. odst., § 39, 2. oďst., § 40, .§ 54 jednacích řáJd:ii atd.). 
Je-li zpráva výboru O b sáh 1 e j š í nebo týká-li se, věcí důl e
žit ě j š í ch, může předseda rozděliti rozpravu na p o vše c h
n o u (generální) a p o dr o b n o u (speciální) 3). V oné mají se 
tudíž řečníci zabývati osnovou j a k o cel k e m, v této určitými 
jejími částmi. Je věcí předsedovou, aby v těchto případech 

osnovu , (zprávu o ní) rozdělil na několik obsahově a věcně 

ohraničených částí. To učiní však teprve po skončené rozpravě 

1) Ani při rozpravě, ani při hlasování se tedy "nečte" v obyčejném 
slova smyslu! 

2) Pokud hlasuje se tudíž v druhém čtení pro něco, proti čemuž 
bylo hlasováno ve čtení prvém, patří tento případ k onomu druhu hla
sování, kde hlasuje se pro určitou věc jen za předpokladu, že o ní již 
dříve bylo určitým zpilsobem pravoplatně (nezměnitelně) rozhodnuto. 
Takové hlasování nazývá se v parlamentní praxi "hlasováním s t a n t e 
concluso". 

3) Jednací řády (§ 43) nepřipouštějí výslovně, že by rozdělení 

rozpravy na povšechnou a zvláštní podléhalo případné změně se strany 
sněmovny samé, tak jak to činí v jiných případech, kdy rozhoduje před
seda (na př. § 20 jedno řádil). Srovn. však § 55, odst. 7. 
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povšechné' (§ 53), kdežto povšechné rozhodnutí, že se rozprltva 
má rozděliti na povšechnou a podrobnou, učiniti jest mu arciť 
již dříve (§ 43). Ze znění 1. odst. § 43 jedno řádů ("v p r v é m 
čtení) plyne, že rozdělení rozpravy na zmíněné dvě části je pří
pustno jen při jednání o věcech, o nichž jedná se ve dvojím 
čtení. 

Po skončené rozpravě povšechné hlasuje se, má-li osnova 
a je-li několik osnov, která z nich má býti základem rozpravy 
P?drobné 1), když se předem bylo hlasovalo snad o ná vr h u na 
přechod k dennímu pořádku (§ 53 jedno řádi't). Jednání 
o věci, o níž jest podle § 42 jednati ve dvou čteních, možno 
tedy v tomto stadiu (po skončené povšechné rozpravě) defini
tivně ukončiti přijetím návrhu na přechod k dennímu pořadu, 
jenž jest formálním návrhem ve smyslu § 47 jedno řádil. 

Přijeti tohoto návrhu rovná se- svým výsledkem z a mít n u t í 
osnovy. Za zamítnutou považuje se věc i tehdy, když v případě, 
že se hlasuje o několika osnovách (podle 1. odst. § 53), žádná 

, z ních nebyla přijata za základ rozpravy podrobné (2. odst. § 53). 
Dojde-li k podrobné rozpravě, ustanoví předseda, o kterých 

částech osnovy se má porada a hlasování konati společně nebo 
zvláště. (O námitce proti tomu rozhodne se bez rozpravy pro
stým hlasováním.) Zřejmo tedy, že jde o jediné rozdělení osnovy 
pro oha účely. 

Po skončené podrobné rozpravě přikročí se k hlasování 
o jednotlivých částech osnovy. Tímto hlasováním jest první 
čtení ukončeno. 

Druhé čtení (= hlasování o osnově jak-o celku) děje se 
nejdříve za 24 hodin po skončení čtení prvního (§ 54 jedno 
řádů) S). Při druhém čtení neni rozpravy a možno činiti toliko 

1) Poněvadž se samo sebou rozumí, že sněmovna současně "jednati" 
(t. j. rozprávěti a hlasovati) může jen o jednom předmětu - návrhu či 
osnově, pokud se týče výborové zprávě o ní - a poněvadž § 53 mluví 
o ně k o 1 i k a "osnovách", čímž nemohou býti míněny ve dle j š í nebo 
pozměňovací aneb doplňovací n á vrh y členů sněmovny, podané během 
jednání o hlavním návrhu (osnově; § 48), dlužno míti za to, že zde jde 
o případy bud' menšinových vot podle § 33 nebo 3,1 t e r na t i vn í návrhy 
(zprávy) výboru o témže předmětu (osnově). 

2) O účelu tohoto ustanovení viz poznámku na str. 182. V jednacím 
řádě pro revoluční Národní shromáždění podobného ustanovení nebylo 
a vyvinul se proto za účelem zrychlení jednání zvyk, dáti následovati 
druhé čtení bez p r <> s tře dně po prvním, čímž druhé hlasování stafo 
se pouhou formalitou. 
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formální návrhy (§ 47) na odročení hlasování, vrácení 
osnovy výboru nebo opravu chyb jazykových, písma neb tisku 
a změny slohové nebo též na opravu, odporují-li si některá 
usnesení prvého čtení (§ 54). 

Z popsaného postupu při jednání o dvojím čtení vyplývá 
též postup jednání o věcech, jež vyřizují' se pouze v jediném 
čtení. Není třeba, aby v každém případě, kdy jest to podle 
jednacího řádu přípustné, konala se před hlasováním skutečně 
rozprava. Nepřihlásí-li se řečníci (§ 44), nekoná se, a sněmovna 
přikročí (po zprávě zpravodajově) ihned k hlasování 1). 

Dosud jednali jsme o p r a v i d e I Ii. é m průběhu jednání 
o návrzích. Poněvadž však "v parlamentech jest uznanou zá
sadou, že neodkladné záležitosti nutno projednávati nikoli 
obyčejným pochodem parlamentním, nýbrž z v I á š t ním zkrá-

1) Jednací řád usiluje o. to., aby zbytečných řečí bylo. co. nejméně. 
To. jest snaha vší chvály ho.dná a vzhledem ke skutečným Po.měrům 

plně o.důvo.dněná. So.ustava stejného. a ro.vného. hlaso.vacího. práva nezaru
čuje to.tiž nijak, že do. sněmo.vny do.stano.u se lidé, kteří by byli s to., věcně 
Po.So.uditi spletité a často. velice o.btížné o.sno.vy záko.no.dárné. Ukázalo. se 
již v bývalé rako.uské sněmo.vně Po.slanecké a stejně i v revo.lučním 

Nár. shro.máždění, že ro.zpravy, následující po. věcné a odborné zprávě 
zpravo.dajo.vě o. některé právnicky o.btížné předlo.ze, neměly té úrovně, 

ktero.u jednací řády předpo.kládají. Řečníci namno.ze nebyli scho.pni ji 
Po.So.uditi s věcného. hlediska - netýkala-li se vůbec některé o.tázky 
p o. lit i c k y významné, nedali si často. ani práci Po.chopiti ji (Co.Ž jeví 
se v nedo.statku zájmu pro. věc n é vývo.dy zpravo.dajo.vy) - a mluvili 
pro.to. o. všech m<1ných věcech, s předlo.ho.u nijak nebo. jen zcela po. ; 
vrchně So.uvisících, stírajíce takto. ro.zdíl mezi případno.u povšechno.u a 
zvláštní ro.zpravo.u. Po.něvadž pak Po.do.bný řečnický výko.n jest pro. 
tako.vého. druhu člena sněmo.vny jediným způso.bem, jímž může na sebe 
sněmo.vnu a širší veřejno.st uPo.zo.rniti (nehledě k t. zv. interjekcím, 
které těsno.pisecký zápis o. jednání jako.ž i denní lístky takté7. zaznamená
vají), pvužívá ho. obyčejně tak, že ve své řeči zabývá se věcmi a. 
o.tázkami ve veřejno.sti právě Po.Pulárními a aktuálními, bez o.hledu na 
to., So.uvisí-li s předmětem jednání nebo. ne. Sho.vívavo.st předsedů 

k tako.vému zpŮSo.bu řečnění přes jejich právo., vo.lati řečníka "k věci", 
o.dchyluje-li se o.d ní (§ 50 jedno řádů), vyplývá často. z po.znání, že 
jinak "ro.zpravy" o. mno.hých věcech byly by vůbec nemo.žny. 

Z Po.uhých záko.nných ustano.vení ,o. Po.stupu při parlamentních 
ro.zpravách nenabudeme správného. o.brazu o. skutečném jejich průběhu. 
Podle nich (sro.vn. na př. § 44 jedno řádů) zdálo. by se, že jest dáno. 
každému členu sněmo.vny na vůli, chce-li se ro.zpravy zúčastniti (t. j. 
včas žádati předsedu o. slo.Vo.). Kdyby to.mu tak bylo., skýt.ala by ro.z
prava v nejčetnějších případech do.jem chao.tický a ro.zpravy pro.taho.valy 
by se do. neko.nečna. Nápravu zjednává zde plIIrlamentní praxí vytvo.řená. 
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ceným jednáním" 1), připouští i naše jednací řády (§ 55) z k r á
cené jednání, jde-li o naléhavou osnovu vládni neb 
o iniciativní návrh (ve smyslu § 19 jedno řáklů) , vyžadující 
r y chl é h o vyřízení. Na tomto zkráceném jednání usnáší se 
bez další rozpravy sněmovna k návrhu vlády, předsedy sně
movny nebo aspoň dvou pětin všech poslanců (senátorů) 2). 

Zkrácené jednání liší se od pravidelného tímto: Věc při
káže se v téže plné schůzi, ve kte'ré byla uznána za pil n o tl, 
výboru věcně příslušnému, jenž dostane od sněmovny n,e p r 0-

dlužitelnou lhůtu, v 'níž musí podati o ní zprávu. (Od
padá tudíž po případě jednání o věci v iniciativním výboru.) 
Lhůtu tu může sněmovna určiti libovolně, vyjma případ, jde-li 
o státni rozpočet, kdy jest vyměřiti lhůtu aspoň třínedělní 

(desítidenní pro senát) a výbor jest povinen konati určitý počet 
schůzí, každou aspoň po čtyřech hodinách. Nepodá·li výbor 
o pilné věci v této lhůtě zprávu, projednává ji sněmovna přes to. 
Výbor projednává pilnou věc před ostatními předměty, o nichž 
jednání třeba , i přeruší. Pro skončení případné podrobné roz
pravy určí se předem lhůta a stanoví se, jak nejdéle smí jed
notlivý řečník mluviti. Taktéž plná schůze může přerušiti 

rozpravu o věci právě projednávané až do vyřízeni věci pilné, 
nebo projedná ji ve zvláštních schůzích sněmovny, konaných 
souběžně se schůzemi, v nichž se projednávají jiné předměty 

zvyklost pře db ě ž n é ú m 1 u v y pře d sed nic t v a sně m o v n y 
s jednotlivými kluby poslaneckými (senátorsk)"mi) o pru
běhu jednotlivých rozprav. V těchto poradách rozhoduje se, má-li vlibec 
dojíti o té či oné osnově (zprávě výboru) k rozpravě, či má-li o ní 
býti hlasováno bez rozprávy (viz výše), a zejména stanoví se dohodou, 
kolik řečníkli každý klub vyšle QO rozpravy. Kluby samy pak ve svých 
scMzích rozhodují hlasováním, kteří členové rozpravy mají se zúčast

niti (a tudíž u předsedy o slovo se přihlásiti; § 44 jedno řádli). Toto 
rozhodnutí jest - aspoň podle kJubO!V'I1Ího práva (viz str. 164) - pro 
všecky členy klubu závazné. Jde-li kluMm o to, aby věc, již příslušná 
osnova se týká, byla co nejodborněji v plné scMzi projednána, vyšlou 
do rozpravy ze svého středu členy věcně nejschopnější a tím do jisté 
míry odčiní následky soustavy stejného a rovného hlasovacího práva, 
jež vybudována jest nejen na předpokladu rovnosti (intelektuální a 
mravní) voličli, nýbrž i poslancli (senátoru). 

I) Viz dlivodovou zprávu výboru k části VII. jedno řádli (tisk 2750). 
') Návrh na zkrácené jednání lze učiniti, i když už výbor neb 

sněmovna o věci jedná (§ 55, 11. odst.), a jest dáti aspoň 24 hodin 
předem na pořad jednání (§ 55, 1. odst.). 
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jednání 1). Pro konečné . vyřízení pilné veCl (pokud se' týče 
jednotlivých její částí, koná-li se rozprava podrobná) může si 
sněmovna stanoviti lhůtu a rovněž tak může omeziti dobu 
trvání jednotlivých řečí. Projdou-li lhůty, přikročí se ihned 
~ hlasování (což platí obdobně i pro jednání ve schůzích vý
boru). Lhůta § 54, odst. 1., jež musí uplynouti mezi ukončením 
prvého a zahájením druhého čtení, neplatí 2). 

Vzhledem k základní zásadě § 42 úst. listiny, 
že k ústavnímu zákonu je vždy, k jiným zákonům 
zpravidla potřebí souhlasného usnesení obou 
sněmoven, není návrh (pod1e § 19 jedno řádů) konečným 
přijetím jednou sněmovnou ještě vyřízen. Zmíněná zásada 
upravena jest §§ 43-45 a 48 úst. listiny a částí XV. jednacích 
řádů (Styk obou sněmoven). 

Podle ní má především každá sněmovna p o v i n n o st -
zřejmo, že zde jde o t. zv. lex imperfecta, pokud vůbec lze 
mluviti o "povinnosti" sboru, který není právnickou osobou! -
usnésti se do určité lhůty o návrhu zákona, přijatém sněmovnou 
druhou. Pro sněmovnu poslaneckou platí lhůta tříměsíční, pro 
senát povšechně šestinedělní, pro předlohu zákona rozpočtového 
a branného měsíční. Lhůty ty počítají se ode dne, kdy vy
tištěné usnesení jedné sněmovny bylo dodáno sněmovně druhé, 
a mohou býti do hod o U B) obou sněrrťoven (kromě měsíční 
lhůty senátu dané) prodlouženy4). Výjimečné pravidlo platí pro 
případ, že za příslušné lhůty uplyne volebm období dotčené sně
movny, pebo když byla rozpuštěna., odročena, nebo bylo-li její 

1) o těchto souběžných schůzích platí patrně obecné ustanovení 
o quoru a většině (§ 32 úst. .listiny a § 56 jedu. řádů; viz str. 214, 
poněvadž není předpisu zvláštního. Jím arciť skutečné konání jich se 
velmi stíží. 

2) Dobré zdání ústavního výboru (vi:L sur. 250 a 254) zabývá se 
otá7Jrou, zdali zklI'áceného řízení možno použíti i při parlamentárním 
schvaJlování mezinárodních! smluv' a dospívá vzhledem k znění § 55 jedno 
řá.d'li, které mluví povšechně o "osnově vládní", k názoru, že tím rozuměti 
jest vše ch n y předlohy vlMou podané a ne tudíž jen předlohy zákonů. 

3) Tato "dohoda" musí se státi uvnitř dotyčné lhůty, nemá-li na
stJa.ti praekluse podle odst. 4. § 43 (viz níže). Nestačí tedy na př., když 
v této lhůtě jedna sněmovna projevila sice příslušným; usnesením vůli 

požádati o prodloužení, aniž wak o tom došlo k "dohWě". 
4) Různost lhůt vysvětluje se různou početností obou sněmoven, 

která činí zpravidla jednání těžkopádnější, pokud se týče rychlejší. Přes 
to dlužno prohlásiti, že tato věc byla ústavou zbytečně komplikována. 
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zasedáIlí ukončeno: tu plyne pro ni lhůta nová od nejbližší její 
schůze (§ 43, 3. odst. úst. listiny). 

Nesplní-li sněmovny svou "povinnost", vytčenou 1. odst. 
§ 43 úst. listiny (t. j. neučiní-li v předepsané lhůtě k o n e č n é 
usnesení 1) o věci), má, s e z a to, žes o uhl a s í s u sne sen í m 
sně m o vn y p r v n í 9). Jednání o přijatých osnovách 3) děje se 
v druhé sněmovně ste,jným způsobem jako jednání o vládních 
návrzích ve smyslu § 19 jedno řádů (§ 79, resp. 78 jedno řádů). 
Dodání přijatých osnov druhé sněmovně upravují §§ 76, resp. 75 
jedno řádů. Souhlasí-li druhá sněmovna s usnesením -(přijatou 
osnovou) sněmovny první, "stává se usnesení to zákonem" a 
dodá se podle citovaných paragrafů jednacího řádu presidentu 
republiky k podpisu. Nesouhlasí-li, může osnovu buď vůbec 
z a mít n o u t i nebo ji p o z měn i t i (§ 79, resp. 78 jedno řádů). 
Co do důsledků pro následující jednání není v tom rozdílu 
vzhledem k ustanovení posledního odstavce .§ 44 úst. listiny'). 

Z a mít n e -1 i jedna sněmovna osnovu zákona, přijatou 
dříve druhou sněmovnou, m ů ž e5) tato opětným usnesením do
nutiti onu, aby znovu o osnově jednala, přeje-li si, aby se stala 
zákonem. V takovém případě dojde k dvojímu projednávání 
osnovy v jedné nebo v obou sněmovnách. Co do konečného 
výsledku tohoto opětovného projednávání, je však postavení 
poslanecké sněmovny silnější než senátu, poně..vadž po případě 
může se sice státi osnova přijatá poslaneckou sněmovnou 
zákonem pro ti vlil i sen á t u, n i kdy však naopak usnesení 

1) Ústavní listina (§ 43, 4. odst.) nemluví výslovně o k o ne č n é m 
usnesení, nýbrž toliko o "usnesení" vt1bec, jest však nesporno, že míní 
"konečné" usnesení a že by tudíž nestačilo kterékoliv usnesení učiněné 
během jednání o osnově (na př. hlasování o vedlejších nebo formálních 
návrzích, nebo první čtení atd.), poněvadž by tím byl pravý účel onoho 
ustanovení - aby jedna sněmovna nemohla zbytečně protahovati 
(úmyslně nebo následkem liknavosti) uzákonění usnesení druhé - zmařen. 

2) Ústavní listina stanoví zde podobnou fikci ("má se za to, j a k o 
by ... "), které právní řád užívá někdy v řízení správním (t. j. nevyřídí-li 
úřad určitou věc v určité lMtě, má se za to, že ji vyřídil kladně). 

3) Jednací řád jmenuje tyto osnovy "návrhy". 
4) "Změní-li některá sněmovna usnesení sněmovny druhé, rovná 

se to zamítnutí." 
5) O nějaké "povinnosti" (ve smyslu § 43, 1. odst. úst. listiny) ne

může zde však býti řeči. Nezakročí-li proto dotčená sněmovna opětným 
usnesením, nestane se osnova prostě zákonem. Jinak ovšem v případě 
§ 44, odst. 2., ne2:akročí-li poslanecká sněmovna druhým zamítavým 
usnesením. 
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senátu proti výslovné vůli poslanecké sněmovny. 
Ústavní listina má o tom následující ustanovení: 1. Původní 
us~esení poslanecké sněmovny stane se zákonem přes pozdější 
odchylné usnesení senátu, když poslanecká sněmovna novým 
usnesením setrvá na svém stanovísku. (Poslanecká sněmovna 
usnáší se dvakrát, senát jednou.). 2. Setr v á -li přes pozdější 
odchylné usnesení poslanecké sněmovny senát na svém původ
ním usnesení, nestane se toto usnesení zákonem, zamítne-li je 
poslanecká sněmovna opět. (Obě sněmovny usnášejí se dvakrát.) 
Pravídla tato platí však jen, jde-li o ob y č e j n é zákony. 
K ústavní.m!! zákonu je vždy potřebí souhlasného 
usnesení obou sněmoven (§ 42 úst. listíny). Aby mělo celé toto 
řízení zamýšlený legislativní význam, stanoví § 44 úst. listiny 
pro případné dr u h é hlasování zvláštní podmínky. Kdežto totiž 
podle § 32 úst. listiny jest v pravídelných případech k platnému 
usnesení té oné sněmovny třeba nadpoloviční většiny 
přítomnýc. h, jichž musí býti aspoň třetina všech člem"t, vy
ž;aduje § 44 v případu sub 1. pro dr u h é usnesení posl. sněmovny 
nadpolovíční většinu vše ch (nejen přítomných!) členů, nebo 
stalo-li se odchylné usnesení senátu tříčtvrtinovou většinou všech 
l:lenů, třípětinové většiny všech členů. V případě sub 2. jest 
k druhému usnesení senátu, jímž setrvává na původním, zapo
třebí nadpolovíční většiny vše c h členů, a k dru~ému usnesení 
poslanecké sněmovny, kterým má býti zamezeno, aby osnova, 
dvakrát senátem přijatá, přes to nestala se zákonem, taktéž 
nadpoloviční většiny vše ch členů této sněmovny. Nedosáhne-li 
se v poslanecké sněmovně této zamítavé většiny nebo nedojde-li 
vůbec k druhému jednání v této sněmovně, stane, se dotčená 
senátem přijatá osnova zákonem "přes odchylné usnesení po
slanecké sněmovny", jak praví § 75, odst. 3. jedno řádů pro senát 1). 

Osnovy zákonů, které byly v případech sub 1. a 2. s ko
nečnou platností zamítnuty, nemohou býti podle 3. odst., § 44 

1) V tomto případě nelze však mluviti o tom, že osnova se stala 
zákonem pro t i vůl i P o s lan e c k é sně m o v n y. N ebot poslanecká 
sněmovna má i zde m o ž II.. o s t zameziti uzákonění takovéto osnovy. 
Nepustí-li se do druhého jednání o ní, dlužno (podle obvyklé fiktivní 
theorie právnické) míti za to, j a k o by po druhém usnesení senátu svou 
původní vůli, vyjádřenou v původním svém usnesení, změnila a sou
hlasila se senátem (obdoba fikce stanovené § 77, odst. 2. jedno řádu pro 
posl. sněmovnu). Totéž platí však i pro případ, že při druhém jednání 
nedosáhne se při hla·sování předepsané většiny pro zamítnutí. Neboť 
od m ft n o u t i z a mít n II t í něčeho znamená tolik jako při jet í. 
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ú.st. listiny před uplynutím jednoho roku - počítajíc patrně od 
doby konečného zamítnutí - znovu předmětem vládního nebo 
iriiciativního návrhu (ve smyslu § 19 jedno řádů) v té či oné 
sněmovně. 

Z právě projednaného obsahu §§ 43 a 44 ústavní listiny 
plynou tyto, jinak výslovně ústavou nikde nestanovené zásady: 
Je nepřípustno, aby vládní osnovy z á k o n ů byly ' předkládány 
oběma sněm.ovnám s o u č a sně a je nemožno, aby obě' sně

movny o téže osnově jednaly z á r o v e ň. Obě tyto zásady 
platí arciť jen; jde-li o osnovy z á k o n Ů 1). 

Způsob op ě t o v n é h o jednání o osnovách, vrácených 
(zamítnutých nebo pozměněných) druhou sněmovnou nebo 
vrácených presidentem republiky podle § 47 úst. listiny, určuje 
§ 79, resp. 78 jednacích řádů 2) sněmoven, pokud se týče § 4 

1) A nikoliv, jde-li na pL o schvalování meziná-rodiních 
sml u v podle § 64, č. 1 úst. listiny, pokud, neděje se formou zákona.. 
Neboť §§ 43 a 44 ústavní listiny, ja.kož i příslušná ustanovení jednacích 
řádů obou sněmoven zmiňují se výslovně jen o osnováJch z á. k on ů. 
K stejnému důs1edku doohází i dobré zdání ústavního výboru 
(viz o 'něm též ua &tr. 187, 250, 254). 

De lege ferend:a arciť vzniká otázka, proč výsadní postavení po
slanecké sněmovny vůči senátu a zejména možnost přehlasování tohoto 
onou (§ 44) má platiti právě jen o osnovách zákonů a proč jmenovitě 

má okolnost, zdali při parlamentárním schvalování mezinárodních &mluv 
zvolí se (nahodile) vnější fQl'Illa z á. k o n a - aniž by tím podstata sehlva-
1wacího aktu v nejmenším 00 m~nila - čili nic, rozhodovati o tom, 
dají-li se na tyto případy , aplikovati. předpisy §§ 43 a 44 (a stejně i §§ 47 
a 48) úst. listiny. Z důvodů žádoucí ekonomi.e parlamentární prá.ce do
poručuje pak zmíněné dObré zdání, aby vlád'a ve všech případech před
kládala meúná.rodní smlouvy sněmovnám postupně. 

2) "Senátem schválené osnovy zákonů, i když vyšly z iniciativy 
senátu, projednávají se týmž způsobem jako n á vrh y vl á dní, rovněž 
i usnesení senátu, kterým osnovy zákonů přijaté sněmovnou poslaneckou 
byly z měn ě n y, jakož i písemné návrhy aspoň 21 poslanců, aby posla
necká sněmovna setrvala na usnesení senátem zamítnutém nebo na zá
konu presidentem republiky vráceném. 

Usnesení, že sněmovna setrvává na svém původním usnesení přes 
odchylné usnesení senátu podle § 44, odst. 1. úst. listiny, nebo ze opětovně 
zamítá usnesení senátu, na něJpž senát setrvává podle § 44, ods. 2. úst_ 
listiny, jakož i usnesení', ze sněmovna setrvává na zákonu presidentem 
republiky vráceném podle § 48 úst. listiny m ů z e seB tát i jen p o 
por a děv Ý bor o v é a ve d vou čte n í c h" (§ 79 jedno řádu pro 
poslaneckou sněmovnu). 

Poněvadž i vládní návrhy zákonů (podle § 19 jedno řádů) pro-
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jednacího řádu Stálého výboru (viz str. 114). Paragraf 45 ust. 
listiny stanoví výjimečně pravidlo pro případ, byla-li některá 
sněmovna, která se měla znovu usnášeti o osnově zákona, na 
které se již usnesla, anebo znovu jednati o osnově zákona 
v druhé sněmovně přijaté (§ 44, 2. odst.) rozpuštěna, neh 
uplynulo-li mezi tím její volební období, nežli mohla se usnésti 
po druhé. Tu pokládá se nové její usnesení za druhé usnesení 
podle § 44 1). 

Nejen v případě různosti názoru mezi oběma sněmovnami 
podle § 44 úst. listiny 2), nýbrž i tehdy, kdy president republiky 
u~ije svého práva poq;Ie § 47 úst. listiny 8), nastává; nutnost 
opětovného jednání o osnově. Jakým způsobem se osnovaprojed
nává, bylo již svrchu vyloženo. Dlužno tudíž dodati, že podle 
§ 48 úst. listiny musí býti vrácený zákon vyhlášen (i bez pod
pisu presidentova), setrvají buď obě sněmovny na něm při hla
sování podle jmen nad p o lov i ční vět š i n o u vše c h 

jednávají se v pora<llich výborových a ve dvou čteních (§ 42 j. ř.), není 
žádného rozdílu mezi projednávánim případll vyjmenovaných v 1. a 
2. odst. citovaného § 79. 

I) Dllvodová zpráva ústavního výboru (tisk 2421) poznamenává 
k tomu: "Při výikladu § 44 mohly by vzniknouti pochybnosti o tom, jak 
dlužno pohlížeti na osnovu zákona přijatého na př. poslaneckou sně

movnou, když senát ji zamítl a sněmovna byla rozpuštěna diříve· než 
znovu se o ní mohla usnésti. Bývalo by možno zastávati názor, že 
osnova nemllže se už státi předmětem jednání podle § 44, protože není 
sněmovny, která by mohla setrvati na ,svém' usnesení. Ústavní výbor 
nechtěl, aby práce vykonaná dřívější sněmovnou byla marná a proto 
v § 45 jasně vyslovil, že postup podle § 44 i při nově zvolené sněmovně 
dlužno zachGvati, ji n a k ž e z á k Ol n i bez jej í h Ol s Ol li h I a s u 
bude vyhlášen." 

2) Je otázka: plati ustanGvení §§ 43-46 úst. listiny jen Ol osnGvách 
z ák Ol n ů (jak by z doslovného znění jejich plynulo), nebo též obdobně 
o osnovách jiných, na př. státních smlouvách? Vám za to, že ano, 
poněvadž by jinak zůstala mezera v ústavě, v níž není řečeno, že by 
ku schválení těchto smluv bylo vždy třeba souhlasného usnesení obou 
sněmGven (§ 42), ani opak této zásady. Smvn. str. 252. 

3) "President republiky má právG vrátiti s připomínkami zákon 
usnesený N á rod ním s hro ID á ž d ě ním do měsíce počítajíc ode dne, 
kdy usnesení Národního shrQmáždění bylQ dodá,nQ vládě." Nemusí tOl 
býti vždy zákQn, usnesený N á rod ním s hro m á ž d ě ním (t. j. 
oběma sněmovnami), nýbrž ustanovení to chce patrně zahrnouti i právě 
projednané případy § 44 úst. listiny, v nichž se na zákoně "usnesla" 
(t. j. přijala jej) toliko jediná sněmGvna. K této stylistické nepřesnosti 
sroVll. poznámku na str. 104. 
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s v Ý c h čl e n ů, nebo, nebylo-li dosaženo takové souhlasné 
většiny v obou sněmovnách, když se na něm při opětném hla
sování podle jmen usnesla sněmovna poslanecká většinou tří 
pětin všech svých členů. Jde-li o zákon, k jehož přijeti 
je třeba vyšší přítomnosti členů a většiny zvláště vyznačené, 
je třeba, aby vrácený zákon byl přijat za této vyšší přítomnosti 
a vyznačenou většinou 1). UstanoveIÚ § 48 předpokládá, že 
p ů vod n í usnesení obou sněmoven bylo souhlasné (arg.: ,,8 e
t r v aj í -1 i obě sněmovny ... ") a řeší svou druhou alternativou 
případ, kdy v senátě pro osnovu jest při druhém projednávání 
snad toliko většina podle § 32 úst. listiny, stanovíc pro po
slaneckou sněmovnu podobné prvenství jako v případě § M, 
odst. t. Může se však zajisté státi, že president republiky vrátí 
zákon platně usnesený podle § 44 ll). Tu by sněmovny o též e 
osnově musely jednati po případě pot ř e t í S). 

2. Jednání o dotazech a interpelacích. Dotazy 
a interpelacemi (§§ 67-70 jedno řádů) vykonává sněmovna 

1) Srovn. § 33 úst. listiny: "K usnesení o vypovědění války, ke 
z měn ě t é t o úst a v n í I i s t i n y a jej i c h s o u č á stí (patrně 

i samostatných ústavních zákonů) je třeba tří pět i n o v é vět Š in y 
vše c h čl e n 11 v každé sněmovně." 

2) Ledaže bychom chtěli ustanovení '§ 47 vykládati d o s lov ně 
(víz poznámku 2. na str. 191); podobné omezeni práva presidentova ne
mělo by však žádného rozumného smyslu. 

3) Seznali jsme, že jednání podle § 44 úst. listiny a příslušných 

ustanovení jednacích řád11 jest velmi složité, což platí v míře ještě větší 
o případu v textu zmíněném. Uvážíme-li, že obě sněmovny voleny jsou 
podle těchže zásad volebních těmiže voliči (kromě pěti nejmladších roč
ník11), budeme zajisté pochybovati o tom, zdali tak spletitýeh předpisů 
bylo třeba pro případ beztoho velmí málo pravdě podobný: že by totiž 
nastal vážnější rozpor mezi oběma sněmovnami, co do složení tak na
prosto stejnorodými! - K otázce v textu projednávané podotýká. 
H o e t z e I (Parlament, l., str. 436) toto: "Napřed měl 1. odst. § 48 býti 
stylisován takto: "setrvají-li obě sněmovny .... na ,svém původním 
usnesen!." Po dlouhých úvahách volena &tylisace nyně}ší: "setrv'ají-li ..... 
n a v r á cen é m z á k o n u"; vědomě se tu mířilo na všecky možné formy: 
ať podle § 42 nebo § 43, resp. 44 úst. listiny. Přiznávám, že slovo: 
"setrvají-li" nedopadá zcela přesně na p'řipady 'S 43, resp. 44; snad mohla 
býti voo stylisována takto: "usnesou-li se obě sněmovny .... atd." '§ 48 
patři k těm, které byly ve, Výboru ústavním podstatně změněny a nově 
sty'liso<vány. Zamýšlený smysl '§ 48 je tedy ten: záleží na tom, sežene-li 
se předepsaný počet hlasů v oboru sněmovnách pro zněni zákona., jak byl 
vrácen presidentem republiky, bez zřetele na to, došlo-li k tomu původ~ 
nímu zákonu podle '§ 42 nebo §§ 43 a 44 úst. listiny." 



193 

právo, zkoumati jednak správní úkony vlády, jednak opatření 
předsedů sněmovny, pokud se týče výborů (§ 52 úst. listiny). 
Dotaz možno učiniti buď k vládě nebo k jednJ'tlivým jejím čle
nům (ministrům) nebo předsedům sněmoven a jejich výborů. 
I nt e r pel a c e j e s t z v I á š t ním d r u h e m d o t a z u. Růz

nost obou pojmů jeví se též v právních následcích pouhého do
tazu a interpelace. Dotazy může činíti každý člen sněmovny 

samostatně, kdežto inte'rpelace musí býti spolu podepsána aspoň 
20 (v senátu 10) jinými členy sněmoiVIly. Jak pouhé dotalzy, tak 
interpelace musí býti činěny písemně. Je-li podán pouhý dotaz 
k vládě nebo jednotlivému ministru, m ů že, ale nemusí dotá
zaný odpověděti 1). 

Naproti tomu mají dotázaní předsedové sněmoven a vý
borů p o v in n o s t odpověděti na dotaz ve sněmovně do 14 dnů 
(§ 70 jedno řádů). Dotazy k vládě a jednotlivým ministrům 
jakož i písemné odpovědi zprostředkuje sněmovní kancelář. 

Na interpelaci jest dotázaný povinen odpověděti ústně 

ilébo písemně do dvou měsíců anebo výslovně odpověď odepříti 
s udáním důvodů. O odpovědi může býti k návrhu kteréhokoliv 
poslance zahájena rozprava. Tuto rozpravu zakončiti jest hla
sováním, schvaluje-li sněmovna odpověď čili nic. Je-li inter
pelace označena za n a I é h a vou (pilnou), plati po případě 

kratší lhůta než dvouměsíční. V tomto případě rozhodne totiž 
sněmovna, zda a kdy jest o ní zahájiti rozpravu a v usnesené 
rozpravě musí interpelovaná vláda nebo jednotlivý její člen na 
interpelaci odpověděti (§ 69 jedno řádů). 

3. Jed n á n í o s a m o s t a t n Ý c h pro h I á š e ní c h 
vlády a návrzích na vys10vení nedůvěry. Uzná-li 
vláda za vhodno iniormovati sněmovnu o některé věci, nemusí 
vyčkati popudu zvenčí (dotazu neb interpelace), nýbrž může 
tak učiniti samostatně. Tato "samostatná" prohlášení vlády 
(§ 64 jedno řádů) nemusí se týkati předmětu, který jest na 
denním pořadu jednání a tím liší se od jiných (nesamostatných) 
prohlášení, činěných vládou během projednávání určitých 

osnov. K tomuto účelu má každý člen vlády žádati předsedu 
o slovo, které jest mu dáti na počátku neb na konci nebo podle 

1) Znění příslušného ustanovení ( ... "ml1že dotázaný odpověděti 

ústně nebo písemně"; § 67 jedno řádl1) dalo by se arciť vyložiti i tak, 
že jest zde p o v i n n o s t odpověděti a že toliko forIÍla odpovědi (ústní 
nebo písemná) jest dána na vl1H dotázaného. Srovn. však k tomu vý
vody v dl1vodové zprávě (tisk 2750). 

Dr. We y r, Sou.lava če,ko81ovenského práva státního. 13 
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uvážení předsedy i během schl1ze, ve které o ně bylo požádáno. 
Za těchže podmínek jako při interpelacích jest po případě pro
vésti a hlasováním ukončiti rozpravu o vládním prohlášení (§ 65 
jedno řádl1). 

O významu a právních dl1sledcích projevení ne
d 11 věr y vládě poslaneckou sněmovnou (§ 66 jedno řádu pro 
poslaneckou sněmovnu) pojednáno bude v jiné souvislosti (viz 
str. 287). Zde stačí podotknouti, že příslušný návrh na vy
slovení nedl1věry musí býti podepsán nejméně s t o poslanci a 
přikáže se výboru iniciativnímu (viz str. 181), který o něm podá 

\ 
zprávu nejdéle do osmi dnl1. Iniciativní výbor projednává při-
kázaný mu návrh na vyslovení nedl1věry vládě m e ri t o rn ě 1) 
podle ustanovení pro jiné výbory platných a podává zprávu 
sněmovně (§ 76 úst. listiny). 

Vláda mMe sněmovnu poslaneckou předejíti a sama po
dati návrh na vyslovení dl1věry, čímž sleduje opačn,ý 
politický cíl. O návrhu tom se jedná, aniž byl přikázán výboru 
(§ 77 úst. listiny) ~). 

4. Jednání o žádostech (peticích). Styk občan
. stva s parlamentem upraven jest právem petičním. Podle § 115 
úst. listiny "právo petiční přísluší každému; právnickým osobám 
jen v mezích jejich příslušnosti" 8). 

1) T. j. rozhoduje v tomto případě o ,věci samé, kdežto zpravjdla 
jest mu rozhodovati jen o formálních otázkách (má-li se vůbec meritorně 
o některém návrhu jednati a - v kladném případě - kterému věcně 
příslušnému výboru má býti k meritornímu projednávání přikázán). 

2) Poněvadž důsledek zamítnutí vládního návrhu na vyslovení 
důvěry jest týž jako při přijetí iniciativního návrhu na vysloveni ne
důvěry (povinnost vlády podati demisi a presidenta republiky přijmouti 
ji ; § 78 ú'st. listiny), sluší zvlášť upozorniti, že jednací řád (§ 66) pro oba. 
případy stanoví jiný způsob jednáni (v prvním vyloučeno jest předběžné 
jednání ve výboru, v druhém jest nařízeno). 

3) O významu práva petičního praví důvodová zpráva k části XII_ 
jedno řádů (tisk 2750): "Peticí přednáší občan parlamentu ve ř e j n é 
stí ž n o stí, d o m á h á s e p r á v a a s n a ž í s e při vod i t i 
v hod n é z měn y v z á k o n o d á ř s tví i ves p r á v ě. Z tohoto 
důstojného a nejstaršího parlamentního zařízení, z něhož se rozvinulo 
celé legislativní řízení parlamentu, velmi málo zbylo pro dnešní dobu. 
Jestliže důležitého tohoto práva nyní méně a méně se v praxi užívá, 
jestliže petíční právo stále vic a více ztrácí ze svého původního významu, 
lze si to vysvětliti jednak vybudováním soudní a správní orga.nisace, 
jednak rozvojem tisku a využitím spolčovací a shromažďovací svobody_" 
O právu petičním srovn_ též P r a žák, n. \1_ m., III., str. 109. 
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;přípustné jsou pouze pí sem n é žádosti ' (§ 75, ' resp. 74 
jedno řádů). Poněvadž není žádného omezujícího předpisu, může 
se žádost týkati čehokoliv, tedy po případě i soukromého zájmu 
žadatele. Není žádné povinnosti sněmovny pJ:ojednávati žádosti. 
O určitých žádostech se projednávání přímo zakazuje (§ 71, 
2. odst. jedno řádů: anonymní podání, ohražení čili protesty 
v příčině jednání sněmovny, její funkcionářů a členů). O do
šlých žádostech podá sněmovní kanceláP) zprávu předsedníctvu. 
Předsednictvo podle volného uvážení (vyjma 2. odst., § 71) buď 
na žádost samo odpoví, anebo ji odkáže výboru věcně přísluš
nému, nebo žádost odloží ("ke spisům", "ad acta"). Byla-li při
kázána výboru, odpoví na ni buď výbor sám, nebo podá zprávu 
sněmovně s příslušným návrhem, anebo ji prostě odloží. (Dotčena 
zpráva sněmovně může býti podána hromadně, t. j. o více žá
dostech společně; § 72, resp. 71 jedno řádů). Tím, že se petice 
mohou, jak naznačeno, projednávati různým způsobem, umož
něno jest lišiti je podle jich závažnosti. 

5. Volby a návrhy na jmenování. Způsob, jak ' 
kona-jí se volby a návrhy na jmenování 9), určují povšechně 
§§ 61 a 62 jedno řádů. Jak volí sněmovna Stálý výbor Národ
ního shromáždění, ustanovuje § 54 úst. listiny (viz str. 197). 
Způsob volby presidenta republiky a jeho náměstka upravuje 
kromě příslušných ustanovení ústavní listiny zvláštní zákon ze 
dne 9. března 1920, čís. 161 Sb. zák. a nař. 

Podle povšechného pravidla § 61 jedn, řádů dfíjí se volby 
nebo návrhy na jmenování zpravidla hla'sovacími lístky. 
V tomto případě je volba patrně taj n á a neplatí o hlasovacích 
lístcích ustanovení § 59 jedno řádů, že při hlasování podle jmen 
má hlasovací lístek obsahovati j m é n o hla s ují c í h O. Není-li 
námitky, může se, vyjma volbu předsedy sněmovny, voliti z d v i
žením ruky nebo povstáním. 

Poněvadž zvolený musí zpravidla soustřediti na sebe 
pro s t o u v ě ťš i n u ode v z d a n Ý c h h I a s ů, je třeba II ž š í 
volby, nedosáhne-li se této většiny při prvé volbě. Do užší volby 
pojme se z těch, kdo při prvé volbě obdrželi poměrně nejvíce 
hlasů dvakráte tolik jmen, kolik jich má býti voleno. Při rov-

1) V § 71, resp. 70 jednacích řádů jest omylem citován 8. místo 
10. odstavec § 49. 

2) Srovn. na př. § 1, odst. 2. zákona ze dne 9. března 1920, čls. 16~ 
Sb. zák. a nař. o ústavním soudě. 

13* 
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nosti hlasů v prvé neb užší volbě rozhodne předseda losem, kdo 
se má dostati do volby užší nebo kdo je zvolen 1). 

Obecná pravidla pro volby platí též pro volby do v Ý bor ů, 
nevolí-li se do nich podle zásady poměrného zastoupení (§ 63 
jedno řádů). 

6. S tál Ý výbor N ár odníh o s hro m áž dění 
pod I e § 54 úst. I i s t in y 2). Právní řád, který nepřijal zá
sadu n e pře trž i t é h. o zasedání pravidelného zákonodárného 
orgánu, musí se postarati 6 to, aby v době, kdy tento není v čin
nosti, mohl v neodkladných a pilných případech jiný činitel 

převzíti výjimečně a přechodně jeho působnost 8). K této funkci 
může povolati buď orgány, kterým jinak svěřena jest funkce 
výkonná 4.), nebo pověřuje jí orgán, jenž svým složením jest 
závislým na pravidelném orgánu zákonodárném. Druhé řešení 
jest demokratičtější než první, které připouští i v konstitučním 
státu aspoň přechodně vládu a b s o I u t i s ti c k o u, t. j. povolává 
k z á k o n o d á r n é činnosti (byť jen přechodně a prozatímně} 
č.initele jiného než zvolené zástupce lidu. Význam, který má 

1) Podle obecných zásad (jednací řády nemají o tom výslovného 
ustanoví) sluší při p r v n í volbě pokládati za p I a t n é odevzdaný 
hlasovací lístek též lístek p ráz d n Ý nebo nejasně vyplněný, kdežto při 
už š í volbě jest takový hlasovací lístek neplatný. Srovn. P r a ž :i kt 
n. U. m., II., stl'. 102 a 103. 

2) K a dle c, Sborník věd' právních a s tátních, XXI., str. 197, míní, 
že zajisté není vhodné, vsunuji-li látku Stálého výboru se týkající do 
oddílu nadepsaného "Předměty jednání a způsob projednávání" a. při

řaďuji-li ji ke kapiltole "Volby a návrhy na jmenování". S hlediska syste
matického rád by vid'ěl, kdyby o Stálérp. výboru Národního shromáždění 
podle '§ 54 úst. listiny by10 pojednáno od'd'ěleně až za vyčerpáním látky 
o Národním shromážd~ní. K tomu dlužno podotknouti, že Stálý v)-bor 
přes svůj zvláJštní význam, který nepopíratelně má, je přece jen v ý
bor e m a tudíž neroolučnou souMstí N :11'. shromážděnÍ. Právě s hlediska 
systematického nedoporučuje se tudíž vytrhnouti výklady o něm z celkové 
látky, Národního sruromáždění se týkající, a zejména líčení procesuálního 
postupu zákonodárného. Stačí v tomto směru poukáz.ati jen na ustanovení 
§ 3 jednacího řádu Stálého výboru (viz str. 198, 206). 

a) Srovn. k tomu B a x a, Ústavní listina Oeskoslovenské republiky 
a vliv cizíclI ústav (Sborník věd prá.vních a ,státnich, XX!., str. 34). 

f) Tak tomu bylo v bývalém Rakousku, kde podle § 14 zákl. zák. 
státního o zastupitelstvu říše ze dne ' 21. prosince 1867, čís. 141 ř. Z. 

mohla moc výkonná (vláda) v době, kdy říšská rada nebyla shromáž
děna, vydávati nařízení (t. ZT. císařská nařízení) spr o z a tím n í p I a t
n o stl z á k o n a, když se objevila n a I é h a v á pot ř e b a takového 
opatření. 
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volba toho či onoho řešení, bude arciť v konstitučních monar
<lhiích nepoměrně větší než v demokratick"frch republikách. 
Neboť jen v monarchii možno při řešení prvním mluviti o tom, že 
zákonodárná moc dostala se do rukou činitelů, na lidu téměř vůbec 
nezávislých (dědičného panovníka a jím svobodně jmenované 
vlády), kdežto v demokratických republikách, kde i tito činitelé 
jsou na vůli lidu naprosto závislí (president republiky, volený 
buď přímo nebo nepřímo lidem, a vlády, jež za parlamentního 
režimu skládá se zpravidla z členů parlamentu), scvrká se poli
tický rozdíl mezi oběma druhy řešení v podstatě jen na to, má-li 
k prozatímní funkci zákonodárné ·býti povolán ten či onen už š í 
výbor širšího (pravidelného) sboru. 

Ústavní listina (§ 54) zvolila druhý způsob řešení, povo
lávajíc k vydávání prozatímních zákonů (odst. 12.) 
společný výbor obou sněmoven 1). 

a) Složení a název výboru. Výbor skládá sel ze 
24 členů, volených zpravidla podle zásady poměrného zastou
pení 2) z obou sněmoven. Poslanecká sněmovna vysílá 16, 
senát 8 členů S). Zároveň volí se stejný počet náhradníků (a to 

1) Důvodová zpráva k p ů vod ním u vládnímu návrhu ústavní 
listiny praví o tom: "Aby naše republika nebyla bez s u r o g á t u 
N á rod n í h o s hro m á ž d ě n í po dobu rozpuštění obou sněmoven, 

jakož i v mezidobí od uplynutí dosavadního volebního období do pro
vedení voleb nových, pamatuje osnova na zřízení 18členného výboru, 
voleného oběma sněmovnami z jejich členi!.." Zpravodaj ústavního výboru 
revolučního Národního shromáždění pak dodává: "Vedoucí myšlenkou je, 
že jednak vláda má v každé chvíli míti po ruce zákonný orgán, který 
by jí umožnil učiniti nezbytná opatření (k tomu dlužno připomenouti, že 
vláda tato opatření ,nečiní', nýbrž je pouze povolána je pro v é s ti), 
i když by pro ně bylo potřebí zákona, jednak aby nikdy nebyla bez 
kontroly" (tisk 2421). 

2) Sdružování stran jest přípustné. Dohodou všech stran může 
dojíti k volbě z plena (odst. 3.), t. j. podle zásady majoritní. 

) Tato zásad;a., podle kfteré určitý, oběma sněmovnám společný 
orgán, po<1ěluje se z nicl1 členy v poměru počtu členŮ! obou snělm.OIVen; 
tedy v poměru 2: 1 (podobnI! ustavena ostatně i ú s por n á par 1 ar 
II e n t n í k o m i s e podle zákona ze dne 21. srpna 1921, č. 301 - viz 
str. 166) nemá zřejmě rozumného smyslu. Byla by oprávněna jen 
tehdy, kdyby obě sněmovny s p o leč ně pirsobily, t. j. SIpOlečně 
hlasovaJy, takže by ve výsledku hlruoováni . jevila se číselná pře
vaJťa jedné nad dlruhou a tím i možnost případného přehlasování ve 
společném plenu. Není-li ale tomu tak (jako u nás), pak je ceLkově 
větší nebo menší počet členů té či oné sněmovny pro v. á h u jejích: vota 
zcela nerozhodný, t. j. jinými slovy: váha ta bude u obou stejná, po-
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pro každého člena zvlášť), kteří nastupují za členy, jež trvale 
nebo přechodně své funkce nemohou vykonávati. - Ubude-li 
některý člen nebo náhradník ve volebním období, konají se za 
ně na zbytek období doplňovací volby 1). 

Člen vlády nemůže býti členem nebo náhradníkem výboru. 
(Toto ustanovení souvisí s kontrolní funkcí výboru.) 

Volby konají se vždy na jed e n rok. První vykonají se 
i hne d, jakmile se obě 'sněmovny ustaví. Nestalo-li se tedy 
ustavení obou sněmoven současně, musí sněmovna dříve usta
vená sečkati s .,.olbou až do ustavení druhé. V této druhé jest 
však zajisté volby provésti v ustavující schůzi: (arg. "ihned"; 
2. odst.). Kdyby během jednoroční funkce členů výboru došlo 
k novým volbám do dotčené sněmovny, dlužno v této provésti 
nové volby, i když by jednoroční doba dosavadních čle:nů ještě 
neuplynula S). 

Členové výboru podrží své funkce, a ž n o ví bud o u 
z vol e n i, tedy i v případě uplynutí volebního období nebo 
rozpuštění sněmovny, kdy ostatní členové její pozbývají svých 
mandátů (odst. 4.). Toto ustanovení, související s účelem vý
boru, zavdalo patrně zákonodárci příčinu, pojmenovati · v jedna
Cích řádech (část XV) výbor ten "s tál Ý m" (viz důvodovou 
zprávu, tisk 2750), kteréžto označení v ústavní listině se ne
vyskytuje. Jinak arciť není "stálejším" než Národní shromáž
dění, které právě proto, že není "stálým", bylo jím doplněno. 
Podle § 54 úst. listiny a § 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čÍs. 327 o jednacím řádu Stálého výboru může býti tento výbor 
"činným" (t. j. činíti neodkladná opatření a konati dozor na 
moc vládní a výkonnou) jen v době, kdy Národní shromáždění 
n e n í činno S). 

něvadž patrně i absolutní nebo kvalifikovaná většina v každém sboru, 
nutné quorum atd. určuje se počtářsky podle celkového poi5tu členů. N ehe 
proto říci, že u ná,s má ,genát jen poloviční váhu než poslanecká sně

movna, poněvadž má jen 150 členů, kdežto tato má jich 300. 
1) Účelem instituce náhradníků, z nichž kalídý zastupuje určitého 

člena, jakož i doplňovacích voleb jest podle důvodové zprávy (tisk 2421) 
,,7l3.brániti přesun sil (mz.: stranicko-politi0kých) onemocněním nebo za
neprázdněním některýeh členů., který v tak malém sboru je velmi snadný". 

2) Důvodová zpráva (tisk 2421) mluvi zde nedopatřením též o pří
padu "částečného obnovení senátu", které sice původně bylo zamýšleno, 
ale na konec nebylo přijato. 

" 3) V této době jest pak arciť stá I e činným vzhledem k ustano-
vení citovaného § 2, podlle něhož jest předseda jeho poVlinen svola.ti jej 
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Jakmile výbor byl zvolen, zvolí předsedu a druhého místo
předsedu z členů zvolených sněmovnou poslaneckou a prvního 
místopředsedu z členů zvolených senátem (6. odst.). 

b) Příslušnost výboru. Jest v zásadě dvojí, pod
statou svou velice se různící. Jednu (hlavní) upravuje ústavní 
listina, druhou (vedlejší) jednací řády obou sněmoven a jednací 
řád výboru. I 

a) Vodle § 54 může stálý výbor činíti ne o d k I a d n á 
o pa tř ení ve všech věcech nále~ejících do z ákono d á rné 
a spr á vní působnosti Národního shromáždění. Jeho působnost 
jest však jak časově, tak věcně omezena. V prvním směru 
dlužno uvésti, že výbor může býti činným pouze "v době od 
rozpuštění některé sněmovny neb od uplynutí jejího volebního 
období až do opětného sejití sněmoven, dále po dobu, po kterou 
zasedání jejich jest odročeno "nebo ukončeno" (§ 54, 1. odst.): 
To znamená, že jest zásadně vyloučena jakákoliv souběžná 
působnost Národního shromáždění s výborem, pokud jde o jeho 
působnost podle § 54 úst. listiny. 

Věcným omezením jest podmínka "neodkladnosti'-' opa
tření, jež má býti učiněno. Nutkavost jeho musí býti takového 
druhu, že by nebylo lze beze škody s ním sečkati až do doby, 
kdy se pravidelný zákonodárný orgán opět sejde. 

Opatření, jímž má se zabývati stálý výbor, musí býti 
i věcně důl e žit é, poněvadž toliko skutečně důležité věci 

mohou se jeviti též neodkladnými. Záležitost menšího významu 
může zpravidla i sečkati, aníž by tím vznikla podstatná škoda 
pro stát. :Máme za to, že je nutno, uvědomiti si tento dvojí 
význam pojmu "neodkladnosti". Neboť jinak vyvinul by se ze 
Stálého výboru jakýsi miniaturní pravidelný parlament, což 
zajisté nebylo v úmyslu zákonodárcově. 

Pravidlem jest, že Stálý výbor příslušný jest ve vše ch 
věcech náležejících do zákonodárné a správní působnosti Národ
ního shromážděnÍ. Z toho pravidla platí však podle odst. 8. § 54 
úst. lIstiny tyto výjimky. Stálý výbor n e n í o p r á vně n : 

a) voliti presidenta republiky nebo jeho náměs~a; 

nejméně jednou za 14 dní, což souvisí s jeho funkcí dozorčí. Jinak mohl 
by býti svolán - svolán může býtI přirozeně jen k nějaké čin n o s ti 
- jen vzhledem k ustanovení § 81, resp. 80 jedno řádů obou sněmoven 
a § 4 jeho vlastního jedno řádu. Činnost jeho v této době jest však 
zajisté jen výjimečná a nikoliv stálá. 
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b) měniti zákony ústavní (t. j. ústavní listinu, její sou
částky a samostatné ústavní zákony) a příslušnost úřadů, leč by 
šlo o rozšíření působnosti úřadů již zřízených n o v Ý m i úkoly; 

c) ukládati svými opatřeními n o v é t r v a}é finanční po
vinnosti občanům, rozšiřovati brannou povinnost, t r val e za
těžovati státní finance nebo zcizovati státní majetek 1) ; 

d) dávati souhlas k vypovědění války. 
V případech těchto (a-d) není tudíž Stálý výbor příslušný 

ani tehdy, kdyby šlo o věc neodkladnou, t. j. věc, jejímž oď
kladem způsobena by byla státním zájmům škoda. Některé ze 
záležitostí zde uvedených budou zpravidla neodkladnými ("pil
nými"); na př. případ sub a) a d). 

ad a) A contr. plyne z tohoto ustanovení, že Stálý výbor 
jest příslušným provésti v pilných případech veškeré volby 
(kromě arciť voleb funkcionářů sněmovny), které jinak přísluší 
sněmovnám (srovn. na př. § 2 zák. ze dne 29. února 1920, 
čís. 125 O volebním soudě). 

ad b) Zásadou zde stanovenou je řečeno, že žádné opatření 
Stálého výboru nemůže ruš i t i zákonů výslovně za ústavní 
prohlášenýc~. Pouhé d opl n ě ní jich novými ustanoveními, 
která by jinak (t. j. svým obsahem) systematicky patřila do 
zákona ústavního, nejsou prohlášena za nepřípustná, ačkoliv 

jich zákonodárce sotva asi zamýšlel připustiti 2). Avšak i opa
tření Stálého výboru, která by proti ustanovení lit. b), odst. 8. 

1) O zcizování smtního majetku srovn. str. 252. 
2) Zde dlužno poukázati k tomu, že pojem "z měn y zákona" není 

nijak jednoznačný. V omezeném slova smyslu znamená jen tolik jako 
částečné z ruš e n í zákona, t. j. stanovení zásady nebo normy, která 
s dřívější o b s a h o v ě se nesnáší. "Mění-li" pozdější norma dřívější tak, 
že na př. pro určitý případ stanoví quorum zastupitelského sboru jinak 
než dřívější (dejme tomu, že stanoví toto quorum na polovici, kdežto 
dřívější stanovila dvě třetiny všech členů onoho sboru), znamená to 
podle obecných pravidel z ruš en í (derogaci) dřívější zásady, poněvadž 
obě současně nemohou platiti. "Změna" v širším smyslu nastává, když 
pozdější norma d o plň u j e pouze dřívější o ustanovení, kterého dříve 

vfibec nebylo. Tu dřívější norma zůstává cel á v platnosti, ačkoliv 

úprava předmětu, jehož se týče, byla doplňkem pozměněna (čili do
plněna). Podobný případ by nastal, kdyby na př. dřívější zákon stanovil 
k nabytí určitého úřadu jisté náležitosti a pozdější by k t,ěmto náleži
tostem přidal novou. Sem spadají též veškeré t. zv. pro vád ě c í 
normy k normám rám c o v Ý m (t. zv. rámcové zákony; o těchto sroVll. 
můj spis "Rahmengesetze, Studie aus dem osterr. VerfassllDgsrechte"), 
kt6rf vesměs do plň ují rámcový předpis, aniž by jej ruš i I y. Po -
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§ 54 úst. listiny ~řejmě o d por o val a (čl. I. uvoz. zákona 
k ústav. listině) ústavním zákonům, dosáhla by prakticky 
svého účelu, t. j. zrušila by (aspoň dočasně) příslušná ustanovení 
ústavní, poněvadž podle odst. 12. § 54 mají tato opatření p ro
zatímní platnost zákona, t. j. nikomu - kromě Ústav
nímu soudu - nepřísluší práN'o zkoumati jejich platnost, jsou-li 
řádně (t. j. dle předpisu právě cito,vaného odstavce) publiko
vána. 

ad c) Ustanovení toto jest velice pružné, pokud jde o po
jem "nových trvalých finančních povinností ob č a n fr" a "t r v a
I é h o zatěžování státních financí" 1). 

hlízíme-li však na úp r a v u některé právní instituce jako ' na cel e k, 
pak arciť i doplňující norma měn í (ve smyslu: ruší) dřívější úpravu, jako 
na př. když pozdější zákon stanoví n o vou kompetenci presidenta repu
bliky a "doplňuje" tím souhrnnou úpravu kompetence této v dřívějším 

ústavním zákoně. V tomto případě za jednotku dlužno považovati in
stituci "příslušnosti presidenta republiky", která podle zvoleného výcho
diska je~t r.edělitelným celkem. 

Poněvadž však naše ústavní listina výslovně rozlišuje "změnu" 
a "doplnění" její (čL 1. uvoz. zákona), jest správnější, vykládati pojem 
"změny" zákona restrinktivně, t. j. ve smyslu "zrušení" zákona (sc. dří
vějšího). Výklad tento má arciť pro posouzení příslušnosti ústavního 
soudu (viz lltr. 86) daleko1láhlé následky. Věo souvisí též prakticky 
s rozlišováním "ústavy" ve smyslu fo·rmálnim a materiálním. 

V prvním směru sluší podotknouti, že není právnim řádem do
statečně rozřešena otázka, zdali a kdy přísluší podobné oprávnění vý
konné moci (vládě a contr. zákonodárné). Uvážime-li na příklad, že za před
pokladu poštovního a tabákového regálu státního znamená každé zvý
šení poplatků poštovních a každé zdražení výrobků tabákovS'ch ve sku
tečnosti trvalé finanční zatížení občanstva a že se k dotčeným opatře
nim považuje vláda sama za oprávněnou, pak nelze nahlédnouti, proč 
by neměl míti Stálý výbor aspoň stejné oprávnění jako vláda, když 
přece jest povolán k tomu, aby byl vládě "surogátem" Národního 
shromáždění (viz str. 197), Nelze namítnouti, že v příkladech zoo uve
dených nejde vlastně o "povinnosti" občanů, poněvadž nikdo není po
vinen kupovati tabákové výrobky a používati pošty, jelikož stejným 
právem mohli bychom prohlásiti, že nikdo nemá povinnost platiti daně 
(na tento případ - ukládání nových nebo zvyšování starých daní -
myslí patrně ustanovení lit. c), které jest proti obdobnému předpisu § 14 
státního zákl. zák. ze dne 21. prosince 1867, čís. 141 ř. z. novinkou; 
sroVD. P r a žák, n. u. m., m, str. 216), protože má vždy možnost vy
hnouti se této povinnosti odstraněním skutkové podstaty, jež ji zakládá 
(na př. zřeknutím se jmění, ze kterého má býti daň placena a pod.). Ne
třeba ostatně ani podrobněji vykládati, že vládním opatřením provedené 
zdražení tabákových výrobků není nic jiného než zvyšování státní daně, 
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Podle § 54 úst. listiny jest rozeznávati opatření Stálého 
výboru, k nim ž by ji n a k (t. j. kdyby se na nich usnášelo 
Národní shromáždění) bylo tře b a z á k o n a, a j i n á opatřeni, 
k nimž tedy "jinak" (t. j. za podmínky právě uvedené) nebylo 
by třeba zákona. Rozlišování toto jest co do svých následkfi 
velice důležité. Neboť jen opatření, k nimž by jinak bylo třeba 
zákona, mají pro z a tím ní p I a t n o s t z á k o na, t. j. mají 
schopnost derogovati (rušiti) dřívější zákonná ustanovení, jen 
tato opatření musí býti podl.~ odst. 12 § 54 podepsána pre
sidentem republiky jakož i předsedou vlády nebo jeho 
náměstkem a aspoň polovicí ministrů a vyhlášena (s po
ukazem na § 54 ústavní listiny) ve Sbírce zákonů a 
nařízení, jen k nim (jakož i ke schválení vydání nebo úhrady 
mimo rozpočet) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny vše c h 
členů, kdežto ke schválení jiných opatření stačí přítomnost 

polovice členů výboru a souhlasu nadpoloviční většiny všech 
přítomných. Jen na ně vztahuje se konečně působnost 

ústavního soudu, jemuž náleží, aby rozhodl, zdali opatření táto 
vyhovují odst. 8., lit. b), § 54 úst. listiny, t. j. zdali jimi neruší 
se zákony ústavní nebo mění příslušnost úřadů. 

Rozlišování obou druhů "opatření" souvisí patrně s roz
lišováním mezi věcmi, náležejícími do z á k o n o d á r n é a 
spr á v n í působnosti Národního shromáždění (první věta 

odst. 8., § 54) a s theoretickou naukou o t. zv. z á k on ech 
for m á I n í c h. 

Máme-li rozhodnouti, která opatření patří do té či oné 
skupiny, musíme patrně věděti, ke kterým věcem je třeba "jinak" 
(t. j. v Národním shromáždění) z ák ona. Na t u to o tá z k u 
však naše ústavní listina neskýtá spolehlivé 
od p o věd i. Z t. zv. "povahy věci" (t. j. z podstaty záležitosti, 
která má nýti normou upravena) nijak neplyne, má-li býti 
upravena for m o u zákona nebo jinak, ač následkem hierarchie 
norem může míti volba té či 'oné fo,rmy důležité následky 
normativní (poněvadž sice pozdější zákon, nikoliv ale nařízení 

a jiný druh norem deroguje obsahově zákonu dřívějšímu) 1) . . 

v tomto případě arciť n e pří m é. Rmlišovati však přímé a nepřímé 

daně pokud jde o normotvomou kompetenci zákonodárných a výkonných 
orgánů, nezdá se býti s hlediska legislativního (de lege ferenda) 
odůvodněným. 

1) Výměr P r a žák ů v (IIL, str. 221), podle nějž "každé 
ú mys 1 n é, p o s i t i v n í vytčení zásad v dl 'o s· a v ll; dní p r' á v n í 
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Jisto jest, že žádná norma, pocházející od zákonodárného 
činitele, nemuže býti vadna proto, že byla vydána vnější formou 

s o u s t a věn e o b s a žen Ý c h, jež událo se ve form~ zákona, povždy 
bude také zákonem v hm o t n é m slova smyslu", snaží se ohraničiti 
toliko pojem zákona v h mot n é m smyslu proti zákon-fim for m á I ním, 
které jsou prý úkony správní ve formě zákona, jež "d 1 e in ten c í 
z á k o n o d á r c e s a m é h o mají provedeny býti v rám c i p r á v n í h o 
řádu toho času platného". Hlavní věcí jest, "vytknouti před
m ě t n Ý rozdíl mezi zákonem a podobnými jemu úkony správními" (t. j. 
mezi normotvornou činností, pokud tvoří zákony a jiné normy), a to se 
prý "p o s u d nepodařilo". Dodáváme, že se vfibec podařiti nemůže, 

jelikož celý rozdíl jest toliko for m á 1 n í (vnější). Tím arciť padá celá 
nauka o t. zv. formálních zákonech, která vybudována jest právě na 
předpokladu, že zminěný pře d m ě t n Ý rozdíl jest. 

RozliŠování mezi zákonem a nařízením stává se ovšem praktickým 
jen ve státech k o n s t i t u ční c h, kde ke stanovení prvotních norem 
(zákonů) povolán jest zásadně samostatný orgán státní (parlament), od
lišný od orgánll výkonných (hlavy státu, vlády atd.). Takovým kon
st.itučním státem nebyla republika československá od svého vzniku 
(28. října 1918) do vydání zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 37 
Sb. zák. a nař. o prozatímní ústavě. V této době (od 28. října do 
13. listopadu) byl N á rod ní v Ý bor jediným nejvyšším orgánem stát
ním, jsa povolán k oběma druhům působnosti (zákonodárné a výkonné). 
Viz zákon ze dne 28. října 1918, čís. 11 o zřízení samosta.tného státu 
československého. Normy jím vydané měly proto v zásadě tutéž váhu, 
ať byly označeny jako zákony nebo nařízení. Poněvadž však Národní 
výbor ve skutečnosti tohoto rozlišování v označení norem jím vydaných 
dbal (viz první částky Sbírky zákonů a nařízení z roku 1918), plyne 
z toho pro otázku der o g a ční, že normy vydané Národním výborem 
ve zmíněné době, které výslovně byly označeny jako "N a říz e ní 
Národního výboru", nechtěly podle úmyslu normotvorného subjektu de
rogovati dřívějším (rakouským) zákonům. 

J o ach i m, Věstník min. vnitra, III., str. 229 a 230, míní, že 
mé tvrzení, "jako by ústavní listina neskýtala spolehlivé odpovědi na 
otázku, kdy jest k úpravě určité otázky zapotřebi zá1l:Ona", neni správné. 
Ústava prý "naopak v četných případech, zejména v hlavě V., výslovně 
stanoví, že ta neb ona otázka má se upraviti zákonem. Ovšem částečně 
třeba. tu doplněni z teorie a. praxe; na př. zákon nebo normu z doby 
předkonstitučni, ~terá má povahu zákona, možno měniti zase jen zá
konem, není-li zde zvláštního důvodu, možno změniti ji prostým na
řízením (na př. určitý zákon sám stanoví, že některá ustanovení jeho 
tnohou býti změněna nebo odvolána nařízením); některé věci zase podle 
praxe upravují se zákonem, na př. zcizování státních nemovitostí aj.". 
K výkladu Joachimovu dlu~no dodati toto: Příklady, které uvádí 
(z V. hlavy ústavní list.iny), jsou pod1le mého soudu právě důkazem 

správnosti mého twzenf. Neboť dokazují, že nerozumělo by se nijak 
tak samo sebou (t. j. bez příslušného výslovného ustanovení), že ďotčené 
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zákona. Naopak možno arciť mluviti o protiústavní vadnosti 
úkonu tohoto činitele, nevystupuje-li ve výslovně snad pře d e
p s a n é formě zákonné. To může se státi v případech, kdy 
právní řád nazývá onen úkon "schválení" úkonu jiného činitele 
{jak tomu jest při parlamentním schvalování rozpočtu nebo 
mezinárodních smluv uzavřených vládou), nebo o "uděleni" 
práva (privilegia), jež státi se má formou zákona atu., ve kte
rýchžto případech spatřuje nauka v těchto úkonech schvalova
cích, pokud se týče udělovacích "správní úkony" zákonodárného 
,činitele, tedy t. zv. z ák ony fo rm ál ní. 

Pokud jde o naši ústavu, nutno si uvědomiti, že ústava ta 
jen výjimečně a jaksi mimochodem stanoví zákonnou formu pro 
tyto úkony. Tak v § 43 úst. listiny mluví se o "osnově z á k o n a 
rozpočtového", z čehož dá se vyvoditi, že parlamentárni schvá
lení rozpočtu musí se státi ve formě zákona a v § 64 stanoveno, 
že "pokud jde o změny státniho území, souhlas Národního shro
máždění se dává formou ústavního zákona". Naproti 
tomu neplyne na př. ze znění citovaného paragrafu (a sice a con
trario), že by schválení ostatních "smluv", které potřebují sou
hlasu N árodniho shromáždění, muselo se státi formou zákona 1). 

·otá?ky srní se upraviti jen zákonem. Je též jasno, že ústavní zákono>
dárce nepomýšlel při tom na to, že ule mi býti snad nějakým enumera· 
tivním způsobem vytčena hranice mezi 'kompetencí zákonodárného a 
výkonného orgánu. Dalším důkazem správnosti mého tVrrzení jest správná 
poznámka Joachimova, že "částečně třeba tu' doplnění z teorie a praxe", 
ěehož by patrně nebylo třeba, kdyby na otázku skýtala. ústavní listina 
spo'lehlivé odpovědi. Otázka ta totiž ve své obecnOSlti zní: Má. zákono
~á.Tný orgán (t. j. ten, který jes.t povolán stanoviti normy s původní 

relevancí právní; viz str. 34) v Ý I u č n o u výsadu stanoVritIÍ n o v é normy, 
t. j. normy s novými, dosuď neexistovavšími povinnostmi? (Mysleme při 
tom na př. na normu, která. žádné dosavadní obsahově neodporuje.) Nebo 
dělí se v té věci s obdobnou výsadou výkonných orgánů? Odpověď, že 
podle ústavy tyto výkonné orgány smí vydávati pou?e nařízení sec 11 n
'<f u m a nikoliv p r a e t e r legem (viz na př. P r a ž á· k, Právo ústavní, 
III., str. 283, n. vyd'., 1902), jest neuspokojivá, poněvadž, jak dále bude 
ještě prokázáno (str. 226), k a ž d é nařízení musí nutně býti (aspoň 

,čá.stečně) praeter legem, jelikož by jinak patrně bylo zbytečné. 
1) Z "povahy věci" (tohoto argumentu užívá se obyčejně tam, kde 

chybí pravé juristické argumenty) nijak nutnost zákonné formy ne
plyne. Interpretaci pak, která by vyvozovala nutnost zákonné formy pro 
zminěné smlouvy tím způsobem, že by usuzovala z nutnosti úst a. v
ní h ozá:kO'lla 'P'I'0 ·souhlas se změnami státního území na. nutnost ob y
ě ej n é oh (} zákona pro souhlas s ostatními smlouvami, nebylo by lze 
pokládati za přesvědčivou. 
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Žádného výslovného ustanovení není dále o nutnosti zákonné 
formy pro parlamentární schválení správních úkonů vládních, 
jimiž trvale se zatěžují státní finance nebo zcizuje státní maje
tek. Ba nemáme vúbec výslovnéhQ předpisu, že tytO' úkony vy
žadují parlamentního schválení v kterékoli forměL Z pouhého 
povšechného dozoru parlamentu nad správními úkony vlády 
(§ 52) nedá se nijak podobný předpis vyčísti, zato arciť ne
přímo z ustanovení odst. 8., lit. c), § 54, jímž toto schvalování 
vyl u č u j e se z příslušnosti Stálého výboru, poněvadž předpis 
ten má rozumný smysl jen tehdy, když předpokládáme, že to, 
co bylo výslovně vyjmuto z příslušnosti Stálého v Ý bor u 
Národního shromáždění, přísluší plenu tohoto sboru 1). 

Z našich výkladů plyne, že bez ustanovení odst. 12. § 54 
bylo by v některých případech těžko rozhodnouti, má-li to či 

ono opatření Stálého výboru vlastnosti z á k o n a, či zda jest po
kládati za normu druhotnou. Poněvadž však toto ustanovení 
stanoví různé podmínky, které musí býti splněny u opatření, 

"k nimž by jinak bylo třeba zák?na", plyne z toho, že všecka 
Qpatřfmí pod I e 0' d s t. 1 2. § 5 4 řád n ě p u b I i k 0' van á 
mají platnost zákona 2). 

Do skupiny opatření, k nimž "jinak nebylo by třeba zá
kona", náleží tudíž dle řečeného patrně veškeré úkony, jež ná
leží do spr á v ní působnosti Národního shromáždční (první věta 
8. odst.), pokud k nim není třeba for m y zákona, t. j. pokud 
nejsou t. zv. formálními zákony. Jest tedy Stálý výbor po dobu, 

Citovaný předpis nemluví arciť výslovně o s c h vál e ní dotčených 
úkonů, nýbrž zní tak, jakoby zákonodárný orgán sám měl uzavírati příslušné 
smlouvy (na př. o zcizení státního majetku), což však zajisté není míněno. 

1) Při tom arciť jde předpis, že k až d é zcizování státního majetku 
- bez ohledu na to, je-li nemovitý či movitý a bez ohledu na jeho cenu 
- vyžaduje parlamentního sc,hváJení de lege ferenda příliš daJeko! 
V bývalém rakouském právu týkal se obdobný předpis toliko ne m o v i
té h o statku státního. Srovn. k tomu J o ach i m, Věstník min. vnitra,.' 
ll., str. 230, který praví, že zcizování státních nemovitostí jen po o dle 
p r a x e upravuje se zákonem. 

2) To jest. arciť argumentace v jistém smyslu obr á cen á: neboť 
smysl onoho ustanovení jest ten, že všecka opatření, k nimž by jinak 
bylo třeba zákona, mají pro t o býti předepsaným způsobem publikována, 
a. nikoli že ona publikace má býti důvodem poznání, že jde o opatřeni 
s platností zákona. Náš výklad odst. 8. § 54 má proto jen význam pro 
a.plikaci práva (obsahu oněch opatření), nemůže však býti vodítkem prť} 
ooy činitele, kteří musí rozhooovati, zda to či ono opatření způsobem 
v odst. 8. § 54 předepsaným má býti publikováno. 
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ve které podle 1. odst. § 54 může býti v činnosti, zeJmena 
oprávněn "interpelovati předsedu a členy vlády ve věcech je
jich působnosti a zkoumati správní úkony vlády" (§ 52 úst. 
listiny) a zmínění činovníci jsou povinni odpovídati na inter
pelace členů výboru. Tak jako Národní shromáždění i Stálý 
výbor "koná dozor na moc vládní" (1. odst. § 54) 1). 

Tento dozor má býti podle úmyslu zákonodárce stá I Ý m, 
t. j. Národní shromáždění a Stálý výbor mají se v něm střídati. 
Tak rozuměti jest ustanovení § 2 jedno řádu pro Stálý výbor, 
podle něhož jest jeho předseda povinen svolati jej (po dobu, po 
kterou jest činným) ke schůzi ne j měn ě jed n o u z a 14 dní, 
což by, kdyby působnost výboru byla omezena na vydávání n e
o d k I ad n Ý c h opatření, nemělo smyslu. Stá I o tl činnost 

sboru, jenž v první řadě jest zástupcem anáhradníkem zákono
d á r n é h o orgánu, jehož působnost jest však zásadně omezena 
na ne odkladná (tedy patrně výjimečná) opatření, lze si arciť 
jen ztěžka představiti, neboť "konati dozor" není takovou čin· 
ností, k níž bylo by třeba odbývati pravidelné schůze bez 
ohledu na to, stala-li se událost, pro kte'rou by mělo dojíti k vý
konu dozorčího práva (interpelaci a pod.) 2). 

Opatření, na nichž usnese se Stálý výbor, jsou pro z a
tím ní, t. j. o jejich konečné platnosti rozhodují jiní činitelé. 

Pokud se týče tohoto dodatečného rozhodování, dlužno opět 

1) Do tohoto "dozoru" spadají patrně též ona opatření, k nimž 
není jinak třeba zákona, ačkoliv ze znění citovaného odstavce ( ... "činí 
neodkladná opatření, i když by k nim jinak bylo třeba zákona, a koná 
dozor ... ") plyne opak. 

') Podle § 3 jedno řádu Stálého výboru platí pro porady tohoto 
výboru obdobně ustanovení jednacího řádu sněmovny poslanecké. (Tedy 
- mimochodem řečeno - též pravidlo, že jeho scMze nejsou veřej né, 
což jest arciť anomalií, uvážíme-li, že Stálý výbor má býti jakýmsi 
"surogátem Národního shromáždění"; v poSlanecké sněmovně - viz 
tisk 572, 1. vol. obd. - byl též učiněn pokus ~ zveřejnění těchto scMzi.) 
Podle § 25 tohoto jednacího řádu platí pak pro jednání sně

movnícll výborů pravidla daná pro plnou schůzi sněmovní, 

pokud není :z,vláMních ustanovení. Poněvadž pak podle §§ 10 a 
40 téhož řádu musí býti pro každou schůzi plena stanoven předem 

den n í p o řad (či pořádek), platí toto ustanovení jak pro schůze 

obyčejných sněmovních výborů, tak pro scMze Stálého výboru. Jak 
bude však možno vzhledem k vývodům v textu stanoviti tento pořad, 
není-li na programu jednání o nějakém neodkladném opatření? Nelze 
přece míti za to, že by stačilo udati jako předmět jednání povšechně 
"konáni dozoru na moc vládní"! 
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rozeznávati zmínený dvojí druh opatření. Opatření, k nimž jinak 
bylo by třeba zákona, mají "prozatímní platnost zákona" a roz
hoduje o nich dodatečně jak Národní shromáždění (obě sně
movny) tak Ústavní soud. O ostatních opatřeních rozhodují jen 
obě sněmovny. 

O rozsahu zkoum'acího práva Ústavního soudu jakož 
i o příslušném řízení bylo již jednáno (viz str. 85). Zde sluší 
dodati, že při opatřeních s prozatímní platností zákona dělí se 
sněmovny a Ústavní soud ve zkoumací právo tak, že tento 
zkoumá ústavnost jejich (ve smyslu vývodů na str. 87)" 
ony 'pak ostatní vlastnosti (neodkladnost, věcnou vhodnost atd.). 
Poněvadž však o zkoumacím právu sněmoven obsahuje ústavní 
listina jen zcela povšechnou větu, že "o pat ř e n í, k t e r Ý c h 
nes c h v á li obě sně m o vn y do d vou mě s í c ů o d sej i tí, 
pozbývají další platnosti" (odst. 15. § 54), není sně

movna ve svém schvalovacím právu nižádnými předpisy ome
zena, což znamená, že může každé opatřeni neschváliti z kte
rýchkoli důvodů, aniž by je udávala 1). Může se tedy arciť státi, 

1) Jisté omezení dalo by se sice vyvoditi ze slůvka "d a 1 š í", 
které hodí se jen na taková opatření, jejichž obsahem jest abstraktní 
(povšechná) norma právní, nikoliv jen určitý jedinečný akt (na př. 

schválení obchodní smlouvy podle § 64 úst. listiny), nezdá se však, že 
by podobné omezení bylo úmyslem zákonodárcovým. Na tomto místě 
nelze se ostatně podrobně zabývati právními následky, které by ne
schválení prozatímního opatření mohlo míti v zápětí. Následky ty 
mohou býti někdy velmi osudné a měly by proto býti výstrahou před 
zbytečným vydáváním prozatímních opatření. 

J o ach i m, n. u. m., str. 230,. uvádí, navazuje patrně na tyto mé 
vývody, že poslední odstavec § 54, podle kterého opatření Stálého výboru, 
ne schválená oběma sněmovnami do dvou měsíců, p o z b Ý va j í d a I š í 
P 1 III t n o s t i, patrně má na zřeteli pouze opatření, k nimž by jinak 
bylo třeba zákona a která podle odst. 12. mají pro z a tím n í p I a t
nost zákona, a odvolává se na slova "d.alší platnosti". Vůči to
muto tvrzení opakuji, že ona slova skutečně jsou jakýmsi argumentem 
pro jeh'o správnost. Než i opačný názor lze opříti na př. o znění posled
ního odstavce § 54, který zcela obecně mluví o "opatřeních", srovnáme-li 
je se zněním prvního odstavce téhož paragrafu. Zde pns'lušnost Stálého 
výboru vyjádřena jest slovy: "činí neodkladná opatření, i když by k nim 
jinak bylo třeba zá;kona, a koná dozor na moc vládní a výkonnou", 
z čehož plyne, že ústavní listina rozeznává d voj í druh o pa tře II I 
Stáléh'o výboru: taková, k nimž by jinak bylo třeba zákona, a taková, 
k nimž by toho třeba nebylo. V posledním odstavci § 54 úst. listiny ne
činí se pak rozdílu mezi oběma druhy "opatřeni". 

Jak vyvinul.a se u nás p r ,a x e v této věci, možno seznati ze zprávy 
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že oba činitelé rozhodnou o témže opatření různě. V takovém 
případě bude neplatné stejně, jako by je oba nebyli schválili. 

předsedy a náměstka Stállého výboru o činnosti tohoto výboru v době 
mezi 1. a 2. zasedáním prvého volebního období Nátrodního snromážděni 
(tisk 177, ,senát). Tam rozlišují se jednak opatření Stálého výboru 
a ji n a k á jeho čim;ost. Mezi opatřeními , jsou Výlučně taková, "k nimž 
by jinak bylo třeba zákona", a na konec zprávy praví se: "Podle § 54 
ústavní listiny předliládá se tato zpráva o čin n o s t i Stálého výboru 
s doložením, že o pat ř e n í (tedy jen tato!), kterých neschválí obě sně
movny do dvou měsíců od sejití, pozbývaji další platnosti", z čehož plyne, 
že tedy - dle mínění ,autorů oné zprávy - tento d'ůsledek neschváJení 
týká se toliko opatření a nikoliv ostatní činnosti Stálého výboru, ve 
které zpráva "opatření" nevidí. Zpráva jest arciť nedůsledná v tom, že 
ve všech případech mluví zásadně o s c h valo v á n í neodkladných 
opatření Stálým výborem a před&tavuje si tudíž věc patrně tak, že vlastně 
vl á d a čin í ona opatření a Stálý výbor je jen se h val u je, kdežto 
podle jasného znění prvého oo&tavce § 54 úst. listiny opatření ta "činí" 
Stálý výbor sám (byť i, pokud jde o opatření, k nimž by jinak bylo 
třeba zákona, pouze k návrhu vlády;" odst. 11., § 54). Na rozdíl od tohoto 
názoru Stálého výboru byla ona opatření spr á vně publikována ve 
Sbírce zákonů a nařízení s tímto úvodem: "Stálý výbor Nár. shrom. 
rep. Československé u s n 'e sl se podle § 54 úst. listiny na tomto ne
odliladném opatření": 

Má-li býti ve VOOI jasno, dlužno přesně roqjišovati mezi 
nor mot vor n o u (zákonodárnou) a spr á v n í činností Stálého vý
boru (odst. 8., § 54). Zdá 00, že rozdíl ten kryje se - až na případy 
t. zv. for m á 1 n í ch zákonů (srorvn. str. 172) - s rozdílem mezi opatře
ními, "k nimž jinak bylo by třeba zákona," a takovými, k nimž by ho 
třeba nebylo. Tato poslední byla by, nehledíme-li k v o lb á m, které s vý
jimkou lit. a), odst. 8., § 54, spadají též do příslušnosti S,tálého výboru, 
vesměs akty s ch valo v a c í m i. 1'OOhto schvalovacích správních aktů, 

vyloučíme-li ty, k nimž třeba je zákona (se. t. zv. formálního), a pak ty, 
které spadají do širšího rámce "konání dozoru na moc vládni a. výkon
nou" (kontrolní funkce parlamentu), jest velmi mái\o! V oné cit. zprávě 
Stálého výboru na př. nacházíme vedle "opatření" toliko případy schvá
lení vládních nařízení vydaných na základě z moc ň o va c í h o zákona 
ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb.z. a n. (§ 3). A tu jde zcela patrně 
o v Ý jim e č n é případy "opatření", k nimž by jinak bylo třeba zákona, 
kdyby právě nebylo onoho :ll moc ň o va c í h o zákona. O tomto zmocňo
vacím zákoně viz též str. 229. 

Uvážíme-li, že Stálý výbor jest v k a ž d é m směru (nikoliv jen 
pokud jde o opa.tření, k nimž by jinak bylo třeba zákona) jakýmsi ,.suro
gátem Národního ,Slhromáždění" (srovn. str. 197), pak nelze de lege fe
renda. nahlédnouti, proč by v jistých věcech měl nastoupiti d e f i n i
t i vně na místo tohoto shromáždění, a. to tím méně, když &i uvědomíme, 
že jednak ony "pouhé" schvalovací akty mohou míti mnohem vět.'íí prak

, tiťký význam než opatření, k nimž by jinak bylo tř'=lba zákona, jednak 
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Na rozdíl od bývalého rakouského práva, podle něhož t. zv. 
císařské nařízení dle § 14 zák!. zák. ze dne 21. prosince 1867, 
čÍs. 141 ř. z., pozbylo platnosti te1prve zamítajícím usnesením 
obou nebo jedné sněmovny, stačí podle naší ústavy p o u h á 
ne čin n o s t té či oné sněmovny, aby opatření po uplynutí 
určité doby samočinně pozbylo platnosti, čímž podřízenost 

Stálého výboru jakožto mímořádného orgánu zákonodárného 
proti svrchovanosti řádného orgánu dochází zřejmého výrazu. 
Poněvadž takto musí míti sněmovny příležitost, seznati podrobně 
činnost Stálého výboru, předpisuje odst. 14. § 54, že předseda 
a. jeho náměstek je povinen podávati v nejbližší schůzi posla
necké sněmovny a senátu zprávu o činnosti výboru a to -
,vzhledem k žádoucí kontinuitě - i když členy poslanecké sně
movny nebo senátu býti přestali 1) . 

. Po tom, co bylo dosud o působnosti Stálého výboru řečeno, 
možno zodpověděti otázku po povaze jeho opatření, pokud by 
k nim jinak bylo třeba zákona. Ústavní listina praví o nich 
pouze, že "mají prozatímní platnost zákona", chtějíc 

tím patrně naznačiti, že mají veš ker é vlastnosti zákonů (ze 
jména tedy derogační moc proti dřívějším zákonům) a že se 
liší od obyčejných zákonů jen prozatímností své platnosti. Pokud 
však platí, platí stejně jako zákony a jsou tudíž stejně jako 
tyto právními normami s původní relevancí 2). Rozumí se, že 
citovanou větu ("mají prozatímní platnost zákona") nelze vy
kládati tal\:, jako by oněm orpa.třením po případné ztrátě té to 
platnosti mohla zůstati snad jiná (méně závažná) platnost. 
I tím shodují se s obyčejnými zákony. 

President republiky má však protí těmto prozatímním zá
konům větší právo než protí obyčejným: opatření, kterým pre
sident odepřel souhlas, nelze vůbec vyhlásiti (odst. 12. § 54) 8). 

že případné nesohválení opatřeni, k němuž by jinak bylo třeba zákona, 
může míti stpjlJC osudné následky (pro právní situaci obyva.telstva atd.) 
jako Národním ~hromážděním neschválený sch~al()vací akt Stálého 
~·)·horu. 

1.; Takov('u zprávu obsahuje na př. cit. již tisk 177 (senát, 1. vol. 
období). 

2) Tak to~u bylo ostatně též v bývalém Rakousku přes to, že 
tam nazývala se ona opatření císařskými na říz e ním i. 

3) Poněvadž podle odst. 11., § 54, musí míti již o s n o v a opatřoní 
schválení presidentovo, bude odepřeni jeho souhlasu podle odst. 12. jen 
tehdy aktuálním, kdyby stálý výbor na osnově něco z ID .e n i I. 

Dr. W e y r, Soult .. va ěe.koslov6nského prá ..... tátního. 14 
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tJ) Podstatně jinou, s příslušností sub a) nesouVIseJlcl a 
vlastnímu účelu Stálého výboru cizí úlohu přenesla na něj usta
novení §§ 81, resp. 80 jednacích řádů pro obě sněmovny jakož 
i § 4 jedno řádu tohoto výboru 1). (O této funkci zmínili jsme se 
j'iž na str. 149.) Podle těchto lli!,tano;vení může totiž souhlasným 
usnesením sněmovny poslanecké a senátu Stálému výboru 
Národního shromáždění býti uloženo, aby o n a I é h a v é osnově 
v I á dní nebo v oněch případech, kdy usnesení obou sněmoven 
spolu nesouhlasí, pokud nesouhlas tento není odklizen způsobem 
vytčeným v § 44 úst. listiny, podal oběma sněmovnám o věci 
společnou zprávu podle § 33 jednacích řádů obou sněmoven 2). 
Citovaný předpis rozeznává tudíž dva případy: Buď jde o na
I é h a vou (pilnou) osnovu v I á dní (a contr. iníciativní návrh 
členů sněmoven); tu mohou obě sněmovny ihned učiníti příslušné 
usnesení, jímž zavádí se řízení podle § 4 jedno řádu Stálého 
výboru, které jest soustředěnější (poněvadž obě sněmovny jednají 
pak o též e zprávě 3), kdežto v pravidelných případech podává 
zprávu v každé sněmovně její příslušný výbor) a proto bude 
zpravidla kratší. Nebo jednaly již obě sněmovny o věci a nebylo 
docíleno souhlasného usnesení. V tomto případě nerozeznává 
zákon mezi vládními a iniciativními návrhy (osnovami) a jelit 
tudíž řízení podle § 4 pro oba druhy návrhů přípustným. Ne
jasný jest arciť passus "pokud nesouhlas tento není odklizen 
způsobem vytčeným v § 44 úst. listiny", neboť § 44 úst. listiny 
nestanoví nijak způsob, jakým se odklizuje nesouhlas obou sně

moven, nýbrž naopak stanoví, co v případu takového nesou
hlasu právem býti má. Je tudíž zmíněný passus vykládati patrně 
tak, že sněmovny mají po prvém usnesení sněmovny, která se 
o dotčené věci usnáší později, v případě, že obě usnesení ne
souhlasí, na vůli, zvoliti další způsob řízení buď podle § 4 jedno 

1) Srovn. l~ tomu Ho e t ,z e 1: Stálý výbor podle § 54 úst. 'listiny 
a §§ 80 a 81 jednacích řádů sněmovních (Věstník min. vnitra, II., 
str. 467). 

2) J o ach i m, ll. u. m., str. 230, míní, že mé vývody v textu "bylo 
by doplniti, že vedle Stálého výboru, který m ů ž e býti pověřen funkcí 
společné komise obou sněmoven, jest j i ~ po ď 1 e z á k o n a takovou 
společnou komisí zvláštní komise podle § 1 zákona o dávce z, majetku 
ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. Z.a. n.". Mám za to, že tuto komisi (o ní 
srovn. str. 0(0) nelze vůbec srovnávati se Stálým výborem, pokudJ jde 
o jejich f u II k c e. Zde jde totiž o funkci v procesu nor mot vor II é m 
(7Jákollodárném), tam o funkci k o ll ·t rol II í (dozorčí). 

3) Viz 2. odst. § 81, resp. 80 jedno řádů. 
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řádu Stálého výboru nebo podle § 44 úst. listiny. Zvolí-li první 
způsob, pak arciť není výslovného ustanovení pro případ, že 
tento způsob nepovede k cíli, t. j. k souhlasnému usnesení. 
Patrně jest nesouhlasné usnesení po provedeném řízení podle 
§ 4 pokládati za druhé usnesení ve smyslu § 44 úst. listiny. 

Kompetence Stálého výboru, sub a) a (J) uvedené, se 
časově navzájem vylučují, t. j. v určitém okamžiku - podle 
toho, jsou-li či nejsou-li splněny podmínky 1. odst. § 54 úst. 
listiny - má Stálý výbor vždy jen jednu z obou kompetencí 1). 

7. Povšechná pravidla pro jednání Národ
ní h o s hro m á ž d ě n í. V odstavcích předcházejících pojednali 
jsme o pravidlech, platných pro jednání Národního shromáždění 
odděleně podle jednotlivých pře dm ě t ů jednání (návrhy, do
tazy, vládní prohlášení atd.). Zde zbývá nám dodati ještě po
všechná pravidla, platná pro jednání vůbec. 

a) Jednání v plné schůzi. Pravidlem jest veřej
nost plných schůzí (§ 37 jedno řádů). "Veřejnou" jest taková 

,schůze, které mohou býti přítomni "posluchači", t. j. osoby, 
které nejsou s v Ý m ú řad e m oprávněny býti přítomnými. Ze 
srovnání §§ 37 a 75 (74) jedno řádů, které stanoví, že do schůzi 
sněmovny (senátu) a výborů kromě poslanců a osob úřadem 
svým k tomu povolaných nemá nikdo přístupu, plyne, že místnost, 
v níž plné schůze se konají, musí býti rozdělena ve dvě části, 
z níž jedna ("schůze sněmovny") určena je výlučně pro členy 
.sněmovny a jiné úřední osoby, druhá (galerie) pro soukromé 
posluchače. 

Výjimkou může sněmovna prohlásiti schůzi za d ů v ě r
n o u 2) (§ 38), nejde-li o jednání o rozpočtu a věcech daňových, 
která jsou vždy veřejná. 

Pro každou schůzi musí býti předem určen den n í p o ř á
dek (program). Denní pořádek navrhuje v předcházející schůzi 
předseda (§ 10) a sněmovna rozhoduje o něm (§ 40). Může sice 

1) Srovn. dlivodovou zprávu (tisk 2750): "K podnětu vlády, aby 
v jednacím řádu umožněno bylo utvoření společné komise obou sněmoven 
za účelem rychlého řízení, odstranění možných rlizností názoru a po
dání souhlasné zprávy sněmovnám, uznal výbor účelným tuto funkci 
přenésti na stálý výbor Národního shromáždění, který běh e m z a se , 
dání Národního shromážd' ění pro tento účel je volný." - O 
.kompetenci Stálého výboru podle zmocňovacfb:o zákona ze dne 
15. května 1920, č. 337, v:iz str. 229. 

') , Mliže se tak státi pouze k návrhu předsedovu nebo člena vlády 
<§ 37, 68 jedno řádi\.), nikoliv tedy k návrhu jednotlivých členi\. sněmovny. 

14* 
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býti dodatečně změněn, ale nikdy tak, aby jednáno bylo 
o něčem, co vůbec nebylo na denním pořádku, vyjímaje toliko 
rozpravu o samostatném prohlášení vlády nebo o návrhu vlády 
na vyslovení důvěry. V ustanovenou hodinu (§ 40) zahájí před
seda schůzi, nepřihlížeje k počtu přítomných (§ 41)1 
Dosud bylo zvykem, že jisté formální věci (sdělení vlády, před
sedníctva i výborů, došlé spisy atd.) byly vyřizovány na po
čátku každé schůze. Nynější jednací řády (§ 41) přenechávají 
výslovně předsedovi, aby dle svého uvážení věci toho druhu 
oznámil sněmovně kdykoli za schůze, ano aby dle potřeby od
kázal i na seznam jejich v kanceláři sněmovní, za tím účelem, 
aby co nejméně byly na překážku věcnému jednání (viz důvo
dovou zprávu k části VII., tisk 2750). 

Hlavním úkolem zákonodárných sborů jest projev v ů I e, 
jenž děje se usnášením (hlasováním). Vůle tato má býti motivo
vána r o z p r a vou, t. j. řečmi sněmovních činovníků 2). 
Ujmouti se slova smí jen ten, komu bylo předsedou uděleno. 
Každý člen sněmovny, který v č a s (odst. 3. § 44) přihlásil se 
ke slovu, má nárok, aby mu bylo předsedou uděleno. Členové 
vlády mají však nárok na udělení slova, kdy k o I i o to žádají 
(§ 39 úst. listiny). Řečníci mluví s řečníště (nikoliv tedy se 
svých míst). Není výslovného ustanovení, že by řečníci museli 
mluviti volně (zákaz předčítání písemně připravených projevů; 
tento zákaz platil s jistými výjimkami v bývalém Rakousku), 
norma tato dá se však aspoň povše'chně vyvoditi z pojmu "řeči". 
Trvání řečí jest, pokud se týče může býti omezeno časově. Tak 
podle § 44 trvání řečí k jednacímu řádu a poznámky osobní a 
věcné nesmí přesahovati dobu pěti minut, a doba řečí při roz
pravách m ů ž e býti usnesením sněmovny omezena, při rozpravě 

1) Je tedy rozeznávati mezi povšechnou schopností jed n á ní 
(kromě usnášení), pro kterou není stanoveno wbec žádné quorum, a. 
schopností u s náš e n í (§ 32 úst. listiny a § 56 jedno řádil.). Jednací 
řád pro revoluční Národní shromáždění (zák. ze dne 9. listopadu 1918,. 
čís. 36 Sb. zák. a nař.) neměl v této věci žádného ustanovení, § 6 pro
zatímní ústavy pak mezi oběma schopnostmi nerozlišoval, stanoviv, že 
Národní shromáždění zpravidla je schopno je dn a t i a u s náš e t i set 
je-li přítomna alespoň třetina poslanců. 

Rozlišování, které zavádí nyní platné právo, jest vitati, poněvadž. 
dříve vyžadované quorum pro "jednání" (a contr. usnášení) bylo pouhou 
formalitou, která ztěžovala toliko z ahá jen í schůze, od níž však bylo 
podle parlamentního zvyku upuštěno v dalším průběhu jejím. 

') Od této vedlejší (pomocné) funkce, která však vyplňuje největší 
část jednání, mají zákonodárné sbory své pojmenování ("parlament"). 

\ 
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I)Ovšechné ne pod půl hodiny, při rozpravě podrobné ne pod 
deset minut 1). 

b) Disciplina sněmovní. Výkon její přísluší jednak 
sněmovně samé, jednak předsedovi, který pečuje o to, aby za
~hován byl pořádek při schůzích. Kdyby byl porušen, přeruší 
nebo skončí schůzi; ruší-li schůzi posluchači, dá rušitele vyvésti 
z galerie a je-li potřeba, vykliditi galerii (§ 10 jedno řádů). 

Kárné prostředky předsedovy jsou: 1. vol á ní "k věc i", 
2. volání "k pořádku", 3. odnětí slova, 4. vyloučení 
z e s c h ů z e. 

ad 1. Odchyluje-li se řečník od věci, o které má podle 
pořadu jednání mluviti, volá jej předseda k "věci" (§ 50 jedno ř.). 

ad 2. Užil-li řečník výrazů urážejících slušnost, neb mrav, 
neb d!ok~nce trestuhodných 2), volá jej k "pořáJdku" (§ 50 j. ř.). 

ad 3. Řečníku, kterého předseda volal po třikráte k věci 
nebo k pořádku, může býti odňato slovo. Řečník může se v tomto 
případě odvolati k sněmovně (§ 50 jedno řádli). 

ad 4. Byl-li předseda poslancem (senátorem) ve schůzi při 
výkonu svého Madu těž c e uražen nebo, bylo-li z ř e j m ě 
odpíráno jeho nařízením, může předseda provinilého vyloučiti 

na dobu trvání této schůze; až na dobu deseti příl1tích schůzí 

může býti vyloučen, kdo maří jednání takovým zpdsobem, že 
se nemůže v jednání pokračovati. Vyloučení poslance (senátora) 
vyžaduje v obou případech schválení sněmovny, o němž roz
hoduje sněmovna po odchodu vyloučeného. Vyloučený člen 

může dále předsednictvem zbaven býti svého platu na příští 

měsíc zcela nebo z části 3) (srovn. k tomu str. 150). 

1) Možnost tohoto omezení jest vítati, poněvadž, jak již výše bylo 
řečeno, parlamentní řeči téměř nikdy svého hlavního účelu (býti moti
vem pro hlasování) nedosáhnou. Proto nepřikládáme - na rozdíl od 
motivové zprávy, tisk 2750 - valného významu ustanov~ní '§ 45 jedno 
řádů o pořadu řečníků (řečník pro t i návrhu má mluviti po řeči zpra
vodajově nejprve a dále mají se pak, pokud lze, střídati řečnící pro 
návrh a proti němu). 

2) Tím míněny jsou patrně výrazy, které by jinak byly t r e s tll é 
podle obecního trestního zákona, poněvadž "trestuhodným" v širším 
smyslu jest zajisté i výraz "urážející 'slušnost neb mrav". 

3) Podle posledního odst. § 52 jedno řádů jest uznati na nejvyšší 
přípustnou míru, t. j. na ztrátu celého měsíčního platu, když nepodrobil 
se vyloučený dob r o vol n ě rozhodnutí předsedovu a když tudíž musel 
býti nás i I ně (parlamentní stráží; § 10 jedno řádů) odstraněn ze sně~ 
movní síně. Uvážíme-li, že podle § 3 jedno řádu může býti člen sně-
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Sněmovně samé přísluší yůči členům kárný prostředek 

d ů tk y (§ 51 jedno řádů), urazil-li poslanec (senátor) ve schůzi 
jiného poslance, člena nebo zástupce vlády, a žádá-li uražený 
za udělení důtky uráže čL 'Žádost uraženého přikáže se výboru 
imunitnímu (srovn. str. 178), který o věci podá plenu zprávu. 

Jen nepřímo souvisí s výkonem disciplinární moci před
sedovou důležité a dalekosáhlé právo, které uvádí poslední odst. 
§ 50 jedno řádů (nadepsaný: volání "k věci" a "k pořádku"). 
Podle tohoto odstavce může totiž předseda, je-li mu patrno, že 
se zn e u ž í v á jed n a c Í hoř á d u k tomu, aby bylo jednání 
mařeno nebo svévolně zdržováno, se svolením 
sněmovny veškeré k takovému počínání směřu
jící projevy a návrhy vyloučiti z jednání. Ustano·· 
vení toto namířeno jest proti nebezpečí t. zv. tec hni c k é 
o b str u ke e a předpokládá arciť (větší měrou než jiná ustano
vení), že jej nebude zneužíváno většinou parlamentu proti 
menšině. 

c) U s náš e n Í. Náležitosti, za kterých se mohou obě sně
movny platně u s náš e t i a jaké vět š in y je třeba k usnesenÍ~ 
a to jak povšechné pravidlo, tak některá ustanovení zvláštní, 
obsahuje na příslušných místech ústavní listina. O ll;ěkterých 
těchto zvláštních ustanoveních (na pf. § 44) byla již, a o ostatních 
bude učiněna ještě zmínka. § 56 jedno řádů shrnuje pře hle dně 
tyto případy (kromě ustanovení §§ 44 a 48 úst. listiny, jichž vý
slovně neuvádí, nýbrž ponechává jen nedotčeny). Tento přehled 
budiž zde uveden. 

P r a v i dle m jest, že "sněmovna jest způsobilá u s n á
š e t i se (srovn. str. 212) za přítomnosti aspoň tře ti n y všech 
svých členů a ku platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny 
přítomných" (odst. 1. § 56) 1). 

movny pro pouhou nedbalost v návštěvě plných schdzí a výboru po 
případě pokutován ztrátou platu do šesti měsíců, zfut. se nám peněžitá 
pokuta pro zjevnou resistenci příliš nízkou. 

1) Zákon mluvi zde nepřesně o "p I a t n o s t i usnesení", chtěje 

tím vlastně říci, že při hlasování z vít ě z í ten názor, pro který se 
vysloví aspoň nadpoloviční většina. Náležitost p I a t n é h o usnesení 
jest toliko určité quorum, t. j. určitý počet pří tom n Ý ch členů zákono
dárného sboru (v našem případě aspoň jedna třetina členů sněmovních). 
Nebot "platným" usnesením jest - za předpokladu zmíněné náležitosti 
- zajisté i usnesení, jímž z a mít á se návrh, o němž se hlasovalo. Ne
hlasuji totiž jen ti členové, kteří (zdvižením ruky nebo povstáním; § 58 
jedno řádů) dávají na jevo, že jsou pro návrh, o němŽ se hlasuje, nýbrž 



Z pravidla tohoto platí tyto výjimky: 
1. K usnesení o vy p o věd ě n í v á I k y a 

úst a vn í I i s t i n y a jejích součástí 1) je 
pětinové většiny v š ech poslanců 

(§ 33 úst. listiny). 
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ke změně 
třeba t ř i
(senátorů) 2) 

2. Usnesení na obžalobu presidenta republiky~ předsedy 

vlády a členů vlády může se státi toliko vět š i n o u d vou 
tře t i n z a při tom n o s ti d vou tře ti n poslanců (§ 34 úst. 
listiny). 

3. K usnesení o vysloveni nedůvěry vládě je třeba pří
tomnosti nad p o lov i ční vět š in y poslanců a nad p o I 0-

vi čn í vět ši n y hlasů (§ 75 úst. listiny). 
V případech sub 2. a 3. jde o výlučné kompetence posla

necké sněmovny. 
Pořad hlasování určuje předseda, hledě k tomu, by vyšel 

na jevo pravý názor většiny (§ 57 jedno řádů). Toto právo je 
velice důležité, poněvadž na něm mnoho závisí 8). Proto mají 

i druzí, kteří nehlasováním pro návrh h I a s ují zároveň pro t i. (Srovn. 
1. odst. § 58: "IDasuje se pro návrh neb proti návrhu bez udání důvodů" 
a 2. ' odst. § 56: "Při rovnosti hlasů je návrh zamítnut.") Jinými slovy: 
Je-li přítomný dostatečný počet členů sněmovny, musí při k a ž d é m 
hlasování, je-li správně provedeno, dojíti k p I a t n é m u u sne sen í, 
které jest arciť buď kladné nebo zamítavé. 

1) Zde užito jest patrně slova "změna" v š i r š í m smyslu (srovn. 
str. 200) ; to Iznamená., že k až d Ý ústavní zákon, ať o b s a huj e co
koliv, jen když právě iná býti podle úmyslu zákonodárcova ústavním, 
vyžaduje oné kvalifikované většiny. Jde tedy o "ústavu" či "ústavní 
zákon" ve smyslu for m á I ním (vir. str. 69). 

2) Naše ústava velmi často nahrazuje výslovné ustanovení o quoru 
tím, že stanoví potřebnou většinu pro tu či onu věc nikoliv v poměru 
k pří tom n Ý m, nýbrž ke vše m členům, čímž arciť nepřímo i quorum 
jest stanoveno. V našein případě na př. musí býti přítomny a s p oň 
tři pětiny členů, kteří by se pak museli usnésti jednohlasně. 

3) Budiž jen uvedeno obecné pravidlo, jde-li o rozhodování o t. zv. 
"širších" a "užších" n4vrzÍch. To souvisÍ s tím, že hlasováním pro 
určitý (širŠÍ) návrh nevyslovuji se po případě jen pro t i jeho logickému 

. protikladu, nýbrž též proti různým zvláštním eventualitám, které přijetí 
širšího návrhu logicky vylučuje. Někdy jest dosti těžko určiti, který 
z dvou návrM jest "širší" a který "užší". Velmi důležité bývá - vedle 
přesné for m u I a c e - též r o zdě len í otázky, o níž má býti hla
sováním rozhodnuto, na několik více méně samostatných částí (paragraffi), 
poněvadž tím umožňuje se hlasujícím, aby se o nich po případě různě 
rozhodli, což je nemožno, hlasuje-li se "en bloc", t. j. o otázce jako 
o celku. Srovn. vývody o prvním ·a druhém čteni na str. 182. 
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členové sněmovny právo činiti návrhy, aby formulace nebo roz
dělení otázky stalo se ' jinak, než určil předseda, o čemž roz
hodne plenum. 

Zpravidla hlasuje se zdvižením ruky nebo povstá
ním, výjimkou pod I e jme n. V prvním případě přikročí se, 
je-li výsledek pochybný, t. j. nelze-li jej prostým pohledem na 
sněmovnu nesporně zjistiti, podle rozhodnutí předsedova nebo 
sněmovny buď ke sčítání hlasů nebo k hlasování podle jmen. 
Sčítáním hlasů (t. j. osob k hlasování oprávněných) zjišťuje se 
též, nařídí-li to předseda nebo žádá-li toho aspoň 50 poslanců 
před hlasováním, kolik osob k hlasování oprávněných jest ve 
sněmovní síní přítomno (3. odst. § 58 jedno řádů) 1)-

Hlasování podle jmen, které děje se odevzdáním tištěných 
hlasovacích lístků obsahujících jméno hlasujícího a slovo "ano" 
nebo "ne", jest obligatorně předepsáno 

a) v případě § 44, odst. 2., třetí věta (víz str. 189) a § 75 
a § 48 úst. listiny (hlasování o zákonu vráceném presidentem 
republiky), 

fl) při druhém čtení v případech § 44, odst. 1. (viz str. 189) 
úst. listiny (vyslovení nedůvěry vládě). 

Jinak může předseda v jednotlivém případě rozhodnouti, 
že má býti hlasováno podle jmen S). 

d) Zápisy. Jest rozeznávati zápisy o je,dnání 
v užším smyslu (§ 73, resp. 72 jedno řádů) a z p r á v y tě s n o
p i sec k é (§ 74, resp. 73 jedno řádů). Zápis v užším smyslu má 
poskytovati povšechný obraz o jednání o schůzi a mají proto 
v něm býti zaznamenány jen nejdůležitější věci (počet přitom
ných členů, jaké návrhy byly podány při jednání, postup 
rozpravy, jména řečniků a výsledek hlasování), kdežto zpráva 
těsnopisecká podává přesný obsah celého jednání, t. j. má v ní 
býti doslova uvedeno vše, co ve schůzi bylo řečeno. Zpráva 
těsnopisecká sepíše se později v obyčejném písmě a vyloží ve 
sněmovní kanceláři. Jak zápis, tak zpráva dají se do tisku a 
rozdají členům dotčené sněmovny. Veškeré spisy, rozdané 

1) Předseda hlasuje jen při volbách, ale počítá se do počtu pří

tomných (odst. 7. § 56 jedno řádtl). 
2) IDasování podle jmen neliší se svou podstatou nijak od obou 

ostatních způsobů. Ve všech případech jde o ve ř e j n é Ca contr. tajné) 
hlasování. IDasování podle jmen jest pouze slavnostnější a okázalejší 
for m o u (srovn. str. 233). . 
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tiskem (tedy také zápisy o jednání), prohlašuje odst. 4. § 74 (73) 
jedno řádů za pří I oh y zpráv těsnopiseckých. 

Výjimečně může - aby jednání sněmovny nebylo mařeno 
- od stenografování řečí a doslovného jich uveřejnění tiskem 
býti upuštěno (odst. 5. § 74 (73) jedu. řádů). 

e) Jed n a c í řeč. Ustanovení jednacích řádů o jednací 
řeči (§ 49) souvisí se zásadami jazykového práva, obsaženými 
v zákoně ze dne 29. února 1920, čís. 122 Sb. zák. a nař., o němž 
na jiném místě (viz str. 400) bude pojednáno. 

Jednací řečí jest řeč čes k o s loven s k á 1). To platí bez 
výjimky o představitelích vlády a funkcí sněmov
ní ch (předsedech a místopředsedech sněmovny, výborů i ko
misí, zapisovatelích, zpravodajích, pořadatelích a kanceláři 

sněmovní) 2). Pokud jde o č len y sně m o vn y (poslance, 
senátory), rozeznávati jest proje,vy ú s tn í a pí sem n é. Bylo 
již svrchu řečeno, že jednací řády stanovily pro veš ker é 
návrhy věcné a formální zásadu řízení pís~mního. Pod
kladem jednání sněmovního jest tedy v těchto případech 
písemné znění návrhu a tu platí i zde zásada, že jednací řečí 
pro tyto návrhy jest v Ý I u č n ě řeč československá, poněvadž 
jednací řády žádají ve všech případech, kdy písemné projevy 
dějí se jinou než československou řečí, aby připojen k nim byl 
překlad do řeči československé, který jest pak pod
kladem jednání (srovn. odst. 3. a 4. § 49 jedno řádů). 

Pro úst n í projevy (v užším smyslu, t. j. pro řeč i) sta
noví odst. 2. § 49 zásadu, že poslanci (senátoři) národnosti n ě
me c k é, r u s k é (maloruské), ma ď a r s k é nebo polské mohou 
projevy činiti v jazyku své národnosti, nechtějí-li užíti jazyka 
československého. Tato zásada platí arciť i pro zmíněné pro
jevy písemné, jenže v případě, jde-li o projev ústní, jiný než 
československý, jest tento "podkladem jednání", kdežto o pí
semných projevech platí pravidlo jiné. 

Zásada, o níž zde jednáme, souvisí s ustanovením § 6 
jedno řádů o slibu poslanců pokud se tyče senátorů. Předpisem 
tim zavádí se obligatorní přihlašování členů sněmovny 
k některé z uvedených n á rod n o stí (tedy jakýsi katastr 
národnostní), které děje se před první (ustavující) schůzí sně-

1) Srovn. str. 102. 
2) Jedinou výjimkou z tohoto pravidla stanoví odst. 6. § 49 jedno 

řádů, pokud jde o přečtení formule o slibu členů sněmovny. 
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movny a napotom určuje jejich j a z y k o v á p r á v a. Práva ta 
vymezena jsou povšechně takto: K a ž d Ý člen sněmovny může 
bez ohledu ba to, k jaké národnosti se přihlásil, ke svým pro
jevům (ústním nebo písemným) užívati jazyka československého. 
Členové však, kteří se přihlásili k národnosti československé, 
mohou užívati jen této, ostatní tak é jiné řeči, avšak jen óné 
národnosti, ke které se přihlásili 1). ~.: ' ~.~ 

Poněvadž podle § 49 jedno řádů má v případech pí s e m
n Ý c h projevů v jiné než československé řeči překlad těchto 

projevů do jazyka československého býti "podkladem jednání", 
bylo nutno upraviti toto překládání podrobněji zákonem. 
V tomto ohledu rozlišuje zákon dva druhy pro jevů: 

1., Jde-li o samostatný návrh, dotaz ne~o inter
pel a Ci, má podavatel p r á v o (nikoliv tedy povinnost) při

pojiti sám písemně překlad do řeči československé. Neopatří-li 

takového překladu, opatří jej co nejdříve kancelář sněmovní 

(odst. 3. § 49). Výjimečně vzniká po dateli rozhodnutím před
I"ednictva p o vi n n o s t, opati'1ti do týdne překlad, jde-li o projev 
tak obsáhlý, anebo sejde-li se současně tolik projevů v jiné než 
československé řeči, že nelze sněmovní kanceláři překladu 

opatřiti do týdne. Nevyhoví-li podatel, má se za to, že projev 
učiněn nebyl (odst. 5. § 49). 

2. Jde-li o formální návrhy nebo vedlejší věcné, 
po z m ě ňov a cí a d o pl ň o va cí, má zpravidla navrhovatel 
p o v i n n o s t připojiti překlad. Výjimečně, t. j. jsou-li projevy 
ty krátké a jednoduché a nezdržuje-li se tím jednání, může je 
předseda podle svého uvážení dáti přítomným tlumočníkem 

hned přeložiti (odst. 4. § 49). 
V obou případech (ad 1. a 2.) může předsednictvo pře

klady pořízené členy sněmovny samými dáti přezkoumati a po 
případě opraviti (odst. 8. § 49). 

V z á P i sec h (viz lit. d) uveřejňují se ústní projevy, pro
nesené v jiné než československé řeči, v překladu, který dodá 
buď člen sněmovny sám nebo kancelář sněmovní. V těsnopisecké 
zprávě uveřejní se projevy ty i v originále a to jako pří I o ha 
(odst. 7.), takže celá těsnopisecká zpráva má býti jedno
jazyčná. 

I) Může tedy na př. člen sněmovny (není-li arciť zároveň před

stavitelem vlády nebo funkcí sněmovních), jenž přihlásil se k národnosti 
německé, užívati ve svých projevech buď řeči československé n e b o 
německé, nikoliv však ruské, maďarské nebo polské. 
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Paragraf 49 jedno řádů má kromě toho ještě jazyková 
ustanovení o těchto věcech: 

a) S I i b (§ 6 jedno řádů) m O h o u členové jiné národnosti 
než československé v souhlase s povšechnou zásadou, platnou 
pro ústní projevy (viz shora), skládati ve své řeči. To platí po 
případě i pro předsedu a místopředsedy. Též příslušná formule 
slibu pře čte se jim v jejich řeči 1) (odst. 6. § 49). 

fJ) V souhlase s hlavní zásadou jazykovou jest též předpis 
odst. 9. § 49, podle nějž připojí se (zákonem není výslovně sta
noveno, kým) k písemné odpovědi představitelů vlády nebo 
sněmovních funkcí na d o t a z nebo in t e r pel a c i, podanou 
v jiné než českoslove~ské řeči, též překlad do řeči tazatelovy. 

r) ž á d o s t i CP e t i ce) lze podati v kterékoli přípustné 
řeči (odst. 10.), což znamená, že sněmovna může o nich jednati 
podle § 71 jedno řádů bez ohledu na to, ve které z těchto řečí 
jsou sepsány. O žádostech, sepsaných v jiné než československé 
řeči, opatří sněmo,vní kancelář stručný výtah v této řeči. Kan
celář vyhotoví též po případě překlad o d p o věd i na žádost. 

O) ,Zprávy presidenta republiky sněmovně 
(viz str. 244) vydají se tiskem též v pře k I a d u německém, 
ruském (maloruském), maďarském a polském. 

Jazykové právo, platné pro jednání sněmovní, li~í se od po
všechné úpravy téhož předmětu podle jazykového zákona (viz 
str. 400) hlavně tím, že přímo zákonem jsou přiznána určitá 

jazyková práva u r čit Ý m národnostním menšinám (Němcům, 
Rusům, ' Maďarům a Polákům). 

1) Svoboda sněmovního jednání. Chrá.něna jest 
předpisem omezujícím jednak dep u ta c e, jednak svobodu 
shromažďovací. 

Příslušné ustanovení (§ 75, resp. 74 jedno řádů) pravi, že 
deputace, vyslané k poslancům (senátonim) do budovy 
sněmovní, ne m a j í pří s tup u, je-li v nich více než deSret osob. 
K tomu sluší dodati, že není předpisu, který by, jak tomu bylo 

1) Není řečeno, kým se formule předčítá. Patrně některým 
z funkcionářů, uvedených v odst. 1. § 49. Jde zde tudíž o výjimku z pra
vidla, že tito funkcionáři užívají výlučně řeči československé. Též 
ust.anovení odst. 6. o předsedovi a místopředsedech je výjimkou, ledaže 
bychom ' chtěli tvrditi, že před složením slibu nejsou zvolení ještě platně 
"funkcionáři". Srovn. k tomu poznámku 2 na str, 217. 
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v bývalém Rakousku, zakazoval přijímání deputací zákono
,o.árným sborem samým nebo některým jeho výborem 1). 

Čtvrtý odstavec citovaného paragrafu stanoví, Ž8 "ve dny, 
kdy z a sed á sněmovna nebo některý sněmovní v)-bor, nejsou 
v obvodu jednoho kilometru od budovy, kde sněmovna (výbor) 
-zasedá, dovoleny na místech sloužících veřejné dopravě ani 
.s c h ů z e, ani jakékoli p r ů vod y". Znění toto není příliš 

'šťastné: mluví o "zasedáni" sněmovny, ale nemíní tím pojem 
"zasedání" v teohnickém smyslu (§§ 28, 30 úst. listiny), nýbrž 

.skutečnost faktického shromáždění parlamentu (konání schůzí), 
zakazuje konání "schůzí" a mysli tím patrně jen jistý druh 
s hro m á ž d ě n í pod širým nebem (§ 3 zákona o právu shro
mážďovacím) a to taková shromáždění, která by se konala "na 
místech sloužících veřejné dopravě". Poněvadž pak shromáž
-dění v obvodu budovy sněmovni zakazují se proto, aby nemohla 
-ohrožovati svobodu jednání sněmovniho, jest omezení tohoto 
zákazu na shromáždění, konané "na místech sloužících veřejné 
-dopravě", zcela nepochopitelné, jelikož otazka, zdali shromáž-
-dění koná se na taKovém místě či na jiném, je.st pro možnost 
'Ůhrožení svobody sněmovního jednání nerozhodnou 2). 

B. O r g á n y v Ý k o n n é. 

1. Pověechný rozhled. 

Naše ústavní Hstína nepouští se (právem) do podrobnějších 
výkladu o podstatě t. zv. výkonných orgánů státních a jejich 

I) Ustanovení § 75, resp. 74 jedno řádů pozměnilo částečně zásadu 
§ 23 dosud platného zákona o právu spolkovém (zák. ze dne 15. listo
padu 1867, čís. 134 ř. z.) a § 10 zákona o právu shromažďovacím (zák. 
z téhož dne, čís. 135), v němž se praví, že "petice a adresy, p och á z e
jí c í o d s pol k ů (shromáždění), nesmí odevzdány býti více než 10 oso 
bami". Ustanovení to je jednak širší, pokud zákaz platí bez ohl e d u 
n a a d r e sát a, jednak užší, pokud týká se toliko peticí a adres od 
spolků a shromážděnÍ. 

2) Ustanovení 4. odst. § 75 (74) jedno řádů jest obdobou § 7 dosud 
platného zákona o právu shromažďovacím z roku 1867, který stanovil, 
že "po dobu, kdy jsou říš s kár a d a nebo některý zem s k Ý sně m 
s hro m á ž d ě n y, nesmí býti v místě jejich sídla a v obvodu 38 kilo
metrů konáno žádné s hro m á ž dě n í pod širým nebem". Ustanovení 
tohoto paragrafu (svou fOTInulací mnohem šťastnější než předpis náš) 
-stalo se odpadnutím obou zákonodárných sborů, o nichž jedná, ne
praktickým. 
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funkcí (výkonné moci) 1). Z příslušných ustanovení plyne, že 
rozeznává podle dosavadních zvykli "moc vládní a výkon
n o u" a "m o c s o u d c o v s k o u" a tudíž také dva druhy 
orgánů, jimž každá z těchto "mocí" přísluší (úřady správní a 
soudy). Obě tyto "moci" a jejich funkce staví v protivu k moci 
zákonodárné a orgánům, které ji vykonávají, dospívajíc tak 
k známé trojdílnosti státní moci v moc zákonodárnou, vý
konnou a soudcovskou. Bylo již na str. 30 řečeno, že není 
theoretického dlivodu pro tuto trojdílnost. Máme-li rozeznávati 
moc výkonnou od moci soudcovské, bylo by nutno nalézti roz
lišující kriterium, které je dělí podobně jako moc zákonodárnou 
od ostatní moci, neboť patrně jen tím dalo by se též ospravedl
niti zásadní rozlišování příslušných orgánli (úřadli správních 
a soudních). To se však ani theorii nepodařilo a aní naše ústavní 
listina se o to nepokouší. Naopak, uznává se zcela obecně, že 
i úřady správní mohou vykonávati a vykonávají též činnost 

soudcovskou (srovn. t. zv. správní soudnictví), která ostatně jest 
jen určitým - zvláštním řízením karakterisovaným - způso

bem ap 1 i k a cep r á v a. Aplikaci práva (a contr. normotvorné 
činnosti zákonodárných orgánli) vykonávají však také úřady 
správní a nelze proto mezi oběma druhy úřadli (orgánli) státních 
zásadně rozlišovati, když nelze stanoviti zásadni rozdíl v je
jich činnosti, který přece jed i n ě mohl by odlivodňovati jejich 
zásadní rozlišování. Neboť jest jasno, že rliznost podstaty orgánů 
možno vyvozovati jedině z rlizností jejich činností a nikoliv 
naopak z rlizností této podstaty usuzovati na rliznost jejich 
činností. 

Ukázali jsme však také 2), že ani mezi nor ID o t vor n o u 
(zákonodárnou) činností a ap lik a c í hotových norem na 
konkretní případy není tak zásadního logického rozdílu, jak by 
se na první pohled zdálo. I v konkretním rozsudku nebo roz
hodnutí možno spatřovati stanovení k o n k ret n í normy, kterou 
o b s a h o v ě nelze nalézti v obecné normě, z níž ji for má 1 n ě 
odvozujeme. Totéž platí v míře ještě větší o obecných (t. zv. 

1) O "výkonné moci" v československém právu ústavním po
jednává v disertačnÚll spisu "Le pouvoir exécutif en droit constitution~1 
tchécoslovaque" Raymond Ve r ne t (Cahors, 1922). 

2) Viz str. 30 a tam citovaný m ti j článek: "Příspěvek k theorli 
aplikace práva" v Casopise pro právní a státní vědu, II., (1909), sbr. H8, 
a pojednáni "Motivy zákonti a dtivody rozhodnutí" ve "Věd. ročence", 
III., 1924. 
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"abstraktních") normách, které vydávati (stanoviti) přisluší 

orgánům výkonným (n a říz e n í). Jak pohlížeti dlužno na tyto . 
normy, jejichž platnost for má 1 ně odvozujeme od jiných norem 
a proto je nazýváme normami d r u hot n Ý m i, závisí na tom, 
jak konstruujeme pojem p r á v n í hoř á d u. Je-li právní řád 
toliko souhrnem prvotních norem (zákonů), pak jsou jen 
tyto normy normami v užším smyslu a vše ostatní, co podle své 
logické podstaty možno s normativního hlediska chápati též 
jako "normy", jest pouhou s k u t k o vou pod s ta t o u (urči
tého druhu) v poměru k oněm prvotním normám (zákonům). To 
platí a musí stejně platiti o nařízeních, úředních rozhodnutích, 
rozsudcích a všech smlouvách a jednostranných právních jed
náních soukromých (na př. testamentech). Panující theorie 
klade při třídění norem a skutkových podstat příliš velkou 
váhu na vlastnosti a b str a k t n o s t i (obecnosti) oněch a do
spívá proto zpravidla k nedůslednému pojmu právního řádu, do 
něhož zařazuje zákony a nařízení, spatřujíc v j'ejich stanovení 
normotvornou činn9st, kdežto ve vydávání (stanovení) rozsudků 
a rozhodnutí vidí zásadně aplikaci práva. Musí arciť uznati 
"výjimečné" případy, ve kterých Í zákon může míti vlastnost 
konkretnosti (t. zv. lerx: speciaJis), kdežto "konkretní" (spooiální) 
nařízení bylo by podle obvyklé terminologie "rozhodnutím" 
nebo "opatřením", od vlastního nařízení (abstraktního) ničím se 
nelišíc než právě svou konkretností 1). 

Z uvedeného bludiště vyvede nás jedině jasné poznání 
pojmu normy a jasná konstrukce pojmu právního řádu. Nutno 
si uvědomiti představu hi e r a r chi e nor e m, která vyskytuje 
se v každém státě a jest nejbohatší v monarchiích konstitučních 
a republikách. Tato představa vede k pojmu p r v o t n í cha 
dr u hot n Ý c h norem, jak pojednali jsme o něm na str. 34. 
Je .nezbytná, jakmile sestrojujeme pojem právního řádu šíře než 
jakožto soujem prvotních norem (zákonů). Důležito jest však také, 
abychom seznali pravý poměr mezi' t. zv. druhotnými normami 
navzájem, na př. mezi nařízením 'a konkretním rozhodnutim 
nebo rozsudkem, poněvadž mezi nimi jest - co do právní rele
vance jejich - podobný poměr jako mezi zákonem a nařízením. 
Tak jako nařízení nesmí obsahově odporovati zákonu, nesmí 

1) Dlužno si ostatně uvědomiti, že protiklad a b str a k t n o s ti 
(obecnosti, povšechnosti) a k o n k ret n o s t i jest naprosto relativní. 
Co jeví se "konkretním" proti něčemu "abstraktnějšímu", mflže býti ab
stra.ktní proti něčemu ještě konkretnějšímu. 
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rozhodnutí nebo rozsudek obsahově odporovati platnému 
nařízení. 

Ujasníme-li si možnost, chápati vydávání druhotných 
norem (nařízení, rozsudků, rozhodnutí) jako činnost nor m o
t vor n o u, pak jevíti se nám bude i rozdíl mezi t. zv. zákonu-
dárnými a výkonnými orgány jen relativním. Abychom tento 
rozdíl udrželi, bude nutno činiti zmíněný již rozdíl mezi prvotními 
a druhotnými normami a říci: zákonodárnými orgány nazývati 
chceme ty, jež jsou povolány stanoviti normy prvotní (zákony), 
kdežto orgány výkonnými (v širším smyslu, t. j. zahrnujíc v to 
i soudy) nazýváme všecky ostatní orgány, kterým tato schop
nost nepřísluší. Nevadí při ' tom, jsou-li, jak tomu obyčejně bývá, 
oba tyto druhy orgánů povolány ještě k jiným funkcím, na př. 
může-li i zákonodárný orgán stanovíti druhotné normy (srovn. 
na př. usnášení se na autonomním jednacím řádě a pod.), nebo 
přivoditi svou činností jiné právně relevantní skutkové podstaty 
(tím jsou na př. různé volby); totéž platí i o orgánech výkon
ných 1), které jsou negativně vyznačeny 'proti ofgánům zákono
dárným toliko tím, že jim n e pří s 1 uší stanoviti normy prvotné 
(zákony). 

Naše ústavní listina pojednává o "moci vládní a vý
k o n n é" v hlavě třetí (§§ 55-93), kdežto hlava čtvrtá (§§ 94 
až 105) jedná o "moci soudcovské". Hlava třeti rozdělena jest 
(kromě úvodního § 55, o němž se ihned zmíníme) na tři části, 
z nichž první jedná o presidentu republiky, čímž na
značeno jest, že ústavní listina pokládá jej za v Ý k on n Ý orgán 
státní, druhá o v Já d ě a třeti o min i s t e r s t v ech a niž š í c h 
spr á v ní c h ú řad ech. Těmto třem činitelům přisuzuje tudíž 
"moc vládní a výkonnou". Označeni této moci jako "vládni:' 

1) Obvyklé rozlišování výkonné moci v moc na ř i z o va e í, 
o r g a n i s a ční a do n u c o v a c í, z nichž první záleží v tom, že vý
konná moc vydává p o vše c h n é (abstraktní) normy, druhá v tom, že 
uvádí v činnost orgány a každému z nich přikazuje určitý obor působ
nosti (srovn. § 90 úst. listiny), a třetí konečně v tom, že upravuje k o n
k ret n í poměry na základě platného řádu právního (rozhodnutími, opa.
třeními atd.), a že pro případ provede moc í, na čemž v dotčeném směru 
pravoplatně byla se usnesla (viz P r až á k, ll, § 226), nelze prohlásiti 
za šťastné. Mimo jiné svádí k mylné domněnce, že tyto "moci" jsou 
zvláštními vlastnostmi či privilegiemi určitého právního subjektu (státu), 
jímiž se liší tento subjekt od jiných subjektů, ačkoliv v pravdě jde při 
tom jen o určité skutkové podstaty, k nimž stát jako právní subjekt jest 
za určitých podmínek prostě p o v i n o v á n. 



224 

a "výkonné" převzato bylo z bývalé ústavy rakouské 
(Regierungs- und Vollzugsgewalt) a jest, jak již 
P r až á k, n. u. m., IV., str. 267, správně vytknul, bezvýznam
ným pleonasmem, poněvadž nelze si představiti úkon, který by 
byl sice "v~ádním", nikoliv však "výkonným", nebo naopak, 
který by byl "výkonným", ale ne "vládním" 1). 

Theoreticky jak prakticky velmi důležité jest ustanovení 
citovaného již úvodního § 55 k hlavě třetí ústavní listiny. Zní: 
"N a říz e n í vydávati lze jen ku provedení u r čit é II o zákona 
a v jeho mezích." Vládni motivy (tisk 2421) k tomuto ustano
vení pak praví: "Osnova přikloňuje se k zásadě primátu moci 
zákonodárné, takže nařízení možno vydávati jen na základě 
a v mezích zákona. Nepřistoupila tedy osnova na s am o
s t a t n é nařizovací právo moci výkonné, které se hájívá pro 
monarchie, nezdá se však slučitelným s demokratickou 
republikou. " 

Oitovaný § 55 úst. listiny pokouší se tu jedinou krátkou 
větou řešiti problém. nad míru obtiŽný, ba, jak se nám zdá, 
téměř nerozřešitelný. Nor mat i v n í (juristické) a p o li t i c k é 
hledisko se tu co nejúže stýkají, přece však theoreticky musí 
býti přesně rozlišována. . 

Ohceme-li věc, o kterou jde, náležitě si ujasniti, třeba 

vzpomenouti si, co bylo výše řečeno o pojmu právního řádu. 
Tento právní řád možno chápati jako hierarchii norem, z nichž 
nižší čerpá svou právní relevanci z vyšší (tak na př. konkretní 
r o z hod n u t í správního úřadu z povše,chného na říz e ní téhož 
nebo jiného úřadu, toto nařízení opět ze z á k o n a a z á k o n 
z úst a v y), z čehož plyne, že nižší norma jeví se býti fo r
má 1 ně obsažena v normě vyššP). Je jasno, že s tohoto fo r-

1) Leda, že bychom - proti zjevnému úmyslu zákonodárce -
chtěli ve "výkonné" moci spatřovati nějaké skutečné vně j š í výkony 
(jako na př. stavba železnic, budov a pod.). Srovn. k tomu předcházející 
pO<'lnámku. 

2) Arciť jen for m á 1 n ě, což znamená, že vyšší norma d e leg u j e 
nižší, aby stanovila konkretní obsah normový. To jest typický případ 
t. zv. bla n k e t o v é normy (blanketového zákona), jejíž celý obsah 
(blanket) spočívá v delegaci jiné, která stanoviti má v I aRt ní obsah 
normový. Povšechné schema takovéto blanketové normy jest, že vyšší 
normový subjekt praví ve svém blanketu: Na to, co stanoví na základě 
mého zmocnění (delegace) normový subjekt nižší, budiž pohlíženo tak, 
j a k o b y c h to byl stanovil sám. 
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málního hlediska (ale jen s tohoto) je naprosto nemozne 
nějaké "samostatné" nařizovací právo, o němž mluví citované 
vládní motivy, neboť jím rozpadla by se nutně jed not n o st 
právního řádu, tedy předpoklad každého právního poznávání. 
Rozumí se také samo sebou, že není ani v moci zákonodárce, aby 
něco podobného (nebo jeho opak) s ta n o v i 1, poněvadž zde jde 
o no e ti c k á p r a v i dIa normativního poznávání, která vy
mykají se jakékoliv "úpravě" se strany právního řádu 1). 

O možnosti či nemožnosti "samostatných" nařízení ve 
smyslu formálním uvažuje se zpravídla též jen v t h e 0' r i i, která 
neuvědomila si náležitě zásady právnického poznavam. 
V p r a x i má problém ten zcela jiný význam. Tu jde především 
o pol i t i c k Ý p o s t u lát, aby stanovení právních norem, které 
povšechně stanoví n o v é (dosud neexistentní) povinnosti občanů, 
příslušelo toliko zvolenému zákonodárnému zastupitelstvu lidu 
(parlamentu) a níkoliv jiným činitelům (panovníkovi, vládě atd.). 
Souvísí tedy co nejúže s politickým postulátem k o n s t i t u c i o
n a I i s m u, poněvadž v absolutistickém státu odpadá protiklad 
zákonů (jakožto norem prvotních) a nařízení (jakožto norem 
druhotných) a tím celá otázka přípustnosti t. zv. "samostatných" 
nařízení pozbývá i prakticky veškerého významu. 

Nejde tedy praktickému zákonodárci, jenž snaží se v y
mez i t i hra nic e n a ř i z o v a c í moc i proti moci zákono
dárné, o rozřešení otázky, zda jsou přípustna "samostatná" 
nařízení ve for má 1 ním smyslu - tuto otázku, jak bylo již 
řečeno, řešiti vůbec nemůže -, nýbrž o to, zdali má výkonným 
orgánům příslušeti ve dle orgánů zákonodárných právo stano
víti povšechné ( abstraktní) právní normy, které o b s a h o v ě 
nejsou obsaženy v zákonech, jinými - a to v theorii státoprávní 
obvyklými - slovy, zdali výkonné orgány mohou stanovíti 
normy nejen sec u n dum leg e m, nýbrž i p r a e t e r legem 2). 
"Secundum" legem jest norma, která "v plné srovnalo sti se, 
zákonem tento toliko zevrubnějí provádí" (t. zv. pro vád ě c í 

I) Podrobněji viz o tomto problému mé "Základy filosofie právní", 
str. 107, 198 a další. 

2) Logická nemožnost druhotných norem (nařízení) C on tra legem 
vyplývá již z nedostatků der o g a ční moci jejich proti normám prvot
ním (zákonům). Tato theoretická věta jest prakticky arciť dotčena pra
vidlem, že vyjma Boudy orgány, aplikující právo, nemají možnosti 
zkoumati platnost řádně vyhlášeného nařízení, že tedy prakticky přece 
dojde k derogacil 

Dr. W e y r, Sousta.va českoslovanského práva státního. 15 
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nařízení 1); viz P r a žák, III., str. 1381), kdežto nařízeni 

p r a e t e r legem týká se podle téhož autora "takových před
mětů, které vůbec zákonem nejsou upraveny". 

Uvážíme-li blíže rozdíl mezi nařízením secundum a praeter 
legem, shledáváme, že rozdíl ten jest v e li cep I y n u I Ý a n e
u r čit ý. Rozumí se, že jsme nuceni vycházeti při tom s hle
diska o b s a h o v é h o (nikoliv formálního). Ze by totiž nařízení 
secundum legem nic nového obsahově nestanovilo, t. j. nestano
vilo n o v Ý c h povinností, v zákoně, jejž provádí, neobsažených, 
není prostě pravdou. K a ž d é nařízení secundum legem (pro
váděcí) bez výjimky takDvé nové povinnosti stanovi -
jak možno lehce se přesvědčiti nahlédnutím do ktelfékoliv 
úřední sbírky zákonů a nařízení -, poněvadž by jinak buď 
normou vůbec nebylo, nebo by vydání jeho bylo zbytečné, jeli
kož by opakovalo jen to, co v dotčeném zákoně beztoho jest 
již obsaženo. Kdo jest jiného názoru, ten nutně - a to vědomě 
či nevě40mě - zaměňuje zvolené hledisko o b s a h o v é s fo r
rn á I ním, t. j. tvrdí, že ony prvky, které o b s a h o v ě sice 
v zákOně nejsou (to jest ono "zevrubnější provádění" Pražá
kovo) , přece formálně - blanketově, in nuce - v něm 
obsaženy jsou. S for má ln í h o hlediska má sice pravdu, ale 
s tohoto hlediska platí jeho věta, jak jsme shora ukázali, jako 
nutné poznávací pravidlo theoretické pro veš ker é druhotné 
normy, ať jsou secundum nebo praeter legem 2). 

S o b s a h o v é h o hlediska - a o to praktickému zákono
dárci jedině jde - není tedy zásadního rozdílu mezi nařízením 

1) Označení toto bylo úředně zavedeno oběžníkem presidia mi
nisterstva vnitra ze dne 13. března 1920 (Věstnik min. vnitra, II., str. 94). 

2) Aby správnost našich vývodů ještě jasněji vynikla, stačí, když 
si uvědomíme, že to, co bylo v textu řečeno o různosti formálního a ob
sahového hlediska ohledně t. zv. nařízení, platí stejnou měrou o každé 
skutkové podstatě, kterou možno chápati jako druhotnou normu. Je na 
příklad ne~porno, že každý soudní rozsudek nebo konkretní rozhodnutí 
správního úřadu svou p r á v n í rel e van c i odvozují od zákona, na 
základě kterého byly vydány, t. j. jinými slovy, že s hlediska for m á l
ní h o dlužno míti za to, že v onom' zákoně blanketově (iil nuce) ob
saženy jsou. S hlediska o b s a h o v é h o jest však stejně nesporno, že 
v něm obsaženy n e j s o u, že tedy k zákonu přistoupilo určité n o v é 
plus. Či chtěl by s tohoto obsahového hlediska někdo tvrditi, že norma 
(obsažená v konkretním rozsudku), podle niž žalovaný A má vrátiti ža
lobci B u r čit Ý předmět, jest obsažena v obecném zákonníku občanském, 
nebo že obsah stanov všech spolků, zřízených podle zákona o prá~ 
spolkovém, najdeme v tomto zákoně? 
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secundum a praeter legem. Neboť obvyklé kriterium, podle 
něhož ono jen zevrubněji upravuje či provádí, co zákonem již 
stanoveno bylo, kdežto toto týká se předmětu, které zákonem 
vubec upraveny nejsou, je pro svou plynulost nepotřebné. Vždyť 
ukázali jsme, že každá pod rob něj š í úprava upravujé nutně 
předměty dosud neupravené (což má býti právě odlišným zna
kem úpravy praeter legem!), poněvadž by jinak "podrobnější" 
úpravou vubec nebyla, a na druhé straně jest těžko představiti 
si "předmět", který by dosud v u b e c zákonem upraven nebyl. 
Vše patrně záleží na tom, jak konstruujeme takový "předmět" 
jako jednotku. MUže tím býti na př. úprava "soukromých 
práv a povinností obyvatelu státu mezi sebou" (§ 1 obč. zák.) 
nebo "živnostenské právo"; pak byla by veškerá nařízení, která 
by "podrobněji" upravovala tyto předměty, secundum legem. 
Nebo mohu naopak vymeziti pojem "předmětu" j a k oje d
notky tak úzce, že všeliká podrobnější jeho úprava bude se 
mi jeviti jako nový (a tedy dosud zákonem neupravený) před
mět, čímž veškerá t. zv. prováděcí nařízení stanou se normami 
praeter legem. 

Z toho, co bylo dosud řečeno, plyne ne m o ž n o st jed n 0-

značného obsahového vymezení vzájemných 
hranic zákonodárné a výkonné moci. Ústavy se o , 
takové vymezení též zpravidla ani nepokoušejí, stanovíce proste, 
že zákonodárná moc přísluší zákonodárným, výkonná Ca tedy 
též nařizovací) výkonným orgánum, čímž stanovena jest - ve 
spojení s předpisem, že nařízení smějí býti vydávána jen "na 
základě" nebo "ku provedení" zákonu - toliko několikráte 

již zmíněná formální hi e r a r chi e nor e m prvotních a druhot
ných, a zároveň zásada; že věta lex posterior derogat priori 
neplatí pro vzájemný poměr dřívějšího zákona a pozdějšího 

nařízení, pokud si obsahově odporují. Jen tato zásada muže 
poněkud aspoň uspokojiti zájem p o li t i c k é hop o s tul á tu 
k o n s t i t u ční h 0, který by jinak negativními výsledky theore
tických pouček. V'elmi mohl býti dotčen. K záSadě této přistupuje 
ještě dalŠÍ, t. j. zásada obsahově neomezené přísl1lŠnQsti 

svrchovaného orgánu zákonodárného, která mu umožňuje" který
koli "předmět", upravený druhotnou normou, upraviti jiným 
zpusobem normou prvotní. Tuto možnost výkonný orgán vtiči 

zákonodárnému (aspoň theoreticky) nemá. 
Též naše ústavní listina nepokusila se o vymezení oněch 

hranic. Pokud § 55 praví, že nařízení jsou přípustna jen "k u 
15* 
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pro v e den í" zákonných předpisů, platí o tomto ustanovení 
vše, co bylo svrchu obecně rozvedeno. Velmi šťastným řešením 
zdá se nám býti, že citovaný paragraf výslovně stanoví, že vy
dávání nařízení jest přípustné toliko ku provedení u r čit é II o 
zákona. Tím aspoň poněkud vymezen jest pojem "předmětu" 
zákonodárné úpravy j a k oje dno t k y. (Přesnějšího vymezení 
nalézti sotva by se podařilo.) To znamená jednak, že jen 
u v nit ř t é to jed not k y přísluší výkonné moci stanoviti 
obsahově n o v é normy, a jednak dá se z předpisu toho vy
voditi pravidlo, že výkonný orgán, vydávaje nařízení, 
m u s í vně m v Ý s lov n ě u v é s t i z á k o n (nebo zákony, je-li 
jich více), které hodlál podrobněji upraviti (p'ro
vé s ti). 

Od úpravy pravidelných hranic mezi kompe
ten c í z á k o n o d á r n Ý cha v Ý k o n n Ý c hor g á n ů, 
pokud jde o stanovení obecných norem, dlužno přesně, lišiti 
otázku možnosti d e 1 ega c e v Ý k o n n Ý c hor g á n II 
zákonodárnými k vydávání norem s původní 
rel e van cíp r á vn í. Naše ústavní listina řeší výslovně 

pouze otázku první (v § 55). Co týká se druhé, jest se tudíž 
ptáti, co platí, není-li výslovně řešena. Odpověď bude i zde zá
víslá na konstrukci pojmu právního řádu. Rozlišujeme-li totiž 
zákonodárce ústavního a obyčejného jako dva různé a samo
statné normotvomé subjekty, takže hy se jich vzájemný poměr 
podobal poměru zákonodárce obyčejného k orgánu výkonnému, 
pokud tomuto přísluší stanoviti obecné normy s odvozenou 
právní relevancí (druhotné; t. zv. prováděcí nařízení), pak 
budou nám normami s původní relevancí právní (prvotně) 

p o u z e zákony úst a vn í. Důsledkem této konstrukce by 
pak bylo, že by se nijak nerozumělo samo sebou, že by obyčejný 
zákonodárce bez výslovného zmocnění ústavního svou kompe
tenci mohl d e 1 ego vat i orgánům ' výkonným a to tak, že 
by tyto v konkretním případě, o který jde, mohly vydávati 
normy téže normativní hodnoty jako jsou zákony obyčejné 

(t. j. s derogační působností vůči těmto), poněvadž právo nebo 
kompetence, které někdo má, neobsahují ještě samy o sobě 
možnost delegovati (přenášeti) je na jiného, není-li k tomu vý
slovného zmocnění. J s o u ť v z á s a d ě n e pře n o s i tel n é. 
Tak na př. níkdo nepochybuje, že presidentu republiky ne
přísluší právo, delegovati - buď obecně nebo od případu k pří

padu - svou příslušnost (§ 64 ústavní listiny) jiným orgánům. 
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Jinak. má se však věc, když vedle zákonodárce "obyčejného" 
neuznáváme ještě z v I á š t n í h o zákonodárce úst a v n í ho, 
nýbrž konstruujeme zákonodárce jediného (jednotný normo
tvorný subjekt), který mUže vydávati (stanoviti) dva druhy 
zákonů (obyčejné a ústavní). V tomto případě nelze upříti 
tomuto s v r c h o van é m u subjektu možnost delegace jen 
proto, že ústavním zákonem není výslovně připuštěna. Pokud 
jde o náš právní řád, neváháme prohlásiti, ž e ta t o dr u h á 
k o n str u k c e (jako východisko úvah o přípustnosti dele
gace) j e s t pří pad něj š í, poněvadž hoví více povšechné 
()rganisaci zákonodárství československého 1). 

Stanovisku zde hájenému odpovídáJ též zákonodárná praxe. 
Z ní budiž uveden jako zvlášť význačný příklad zákon ze dne 
15. dubna 1920, č. 337 Sb. ,z. a n., kterým se vláda zmocňuje 
činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených 
válkou (t. zv. zmocňovací zákon) 1). 

1) Otázka, o které ule jednáme, stala se aktuálni v nálezu ústav
ního soudu ze dne 7. lis.topa,du 1922, v němž možnost delegace byla {lQ
přena. Proti ,tomu vystoupil H o e t z e I v článku "Meze nařizovací moci 
podle československé ústavní listiny" (Právník, roč. LXII.; vyšel též 
jako zvláštní doplněný otisk, Praha, 1923). Obě strany argumentuji však 
na. základě § 55 úst. listiny a domnívají se tedy, že sporná otázka ústavní 
1istinou výslovně upravena jest a že jde tedy {lQuze o správný výklad 
§ 55, {lQkud se týče § 6 úst. listiny. Srovn. k tomu též W e y r v. Oaso
pisu pro právní a státní věldu, VI., str. 99, Ne u b a u e r v Oas opisu pro 
právní a státní vědu, VIL, s.tr. 39 ("Meze moci nařizovací") a ve Všeh'rdu, 
lY., str. 168, pak odpověď Hoetzelovi ocL dra Jar. Kr e j čí ho: "Moc 
nařizovací a její meze," Prahli., 1923 (Naklad'atelstvi "Parlament" VI Praze) 
a konečně dobrá zd~ní profesOlfů: K e I sen a, D u g u i t a a H a u ri o II a 
v Parlamentě, roč. II. 

1) § 1 tohoto zákona zní: "Vláda se zmocňuje, aby pro úpravu 
mimořádných hospodářských neoo zdravotních poměrů, zpdsoooných 
válkou, použila cesty nařizovací, kde by ji n a k bylo tře b a. z á
k o na, když .se toho jeví nutná potřeba a když by průtah, spojený 
s předložením věci sooru zákonodárnému, bylo věci na újmu." (Bezpro
středním· vzorem tohoto ustanovení byl podobný zmocňovací zákon ze 
dne 24. července 1917, Č. 307 ř. z.; srovn. o tom blíže mé Oeskosloven
ské právo správní, část obecná, str. 34 a 68.) Pod1le § 3 té·hož z.á.kona 
musí býti vládní nařízení, vydaná podle tohoto zákona, předložena N árod
nímu shromáždění nebo, nezased'á-li, Stálému výboru IJ:Odle § 54 úst. lis
tiny se žádostí za do dat e č n é se h v á len í, a to do osmi dnů ode 
dne vyhlášení, jinak {lQzbývají platnosti od té doby, do kdy nejpozději 
měla býti předložena. RovnM pozbývají p,latnosti, když některá sněmovna 
nebo Stálý výbor výslovně odepře je schváliti, a to 00; té doby, kdy 
usnesení se stalo. (Srovn. k ·tom'll st,r, 207.) Jde 7..de tedy ode 1 ega c i 
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2. President. 

Ústavní listina považuje, jak již bylo receno na str. 223, 
presidenta republiky za orgán vládní a výkonný. Naproti tomu 
prozatímní ústava (zákon ze dne 13. listopadu 1918, čís. 37 Sb. 
zák. a nař., ve znění pozměněném zákony ze dne 11. března a 
23. května 1919, čís. 138 a 271 Sb. zák. a nař.) 1), ačkoliv právní 
postavení jeho (zejména kompetence) podle prozatímní ústavy 
jen velmi nepatrně liší se od jeho práviúho postavení podle 
ústavní listiny, nespatřovala v něm výkonný orgán státní, nýbrž 
uváděla jej vedle Národního shromáždění (zákonodárného) a 
moci výkonné a nařízovací (což znamená totéž jako nynější 

moc "vládní a výkonná") jako třetí státní orgán samostatně 2). 

o mez e n o u (podmíněnou) a ona vládní opatření podle citovaného zmoc
ňovacího zákona jsou zároveň přikladem v I á d ~ i c hna říz e n í, která 
vyžadují s c h v á len i orgánu zákonodárného. 

1) Otištěna jest v Ul é Sbírce zákonfi československých ve svazku llL. 
pod čís. 3. O ni jedná též mtlj spisek "Ústava republiky Československé'" 
(1919, Brno). . 

2) Nelze zajisté míti za to, že se tak stalo pro zmíněné označení vý
konné moci jakožto moci "výkonné a n a ř i z o v a c í" v uvážení, že pre
sidentu republiky v pravdě žádné "nařizovací" moci (t. j. právo vydávati 
nařízení) nepřísluší. (Srovn. k tomu § 3 zákona ze dne 14. dubna 1!)20, 
čís. 300 Sb. zák. a nař. o mimořádných opatřeních.) Vždyť nepřísluší 

mu ani jiná, neméně dtlležitá funkce, která taktéž za součást "výkonné'" 
moci b)'rvá považována, totiž t. zv. moc donucovací (viz poznámku na 
str. 223) a tím méně t. zv. mQ'C organisační v plném rozsahu. Nicméně
nelze činiti lÍstavní listině proto výtku, že zařadila presidenta republiky 
mezi orgány výkonné, poněvadž podle spl'avného názoru moc výkonná 
liší se jen n ega t i vně od moci zákonodárné tím, že jí zásadně ne
přísluší schopnost t.vořiti normy prvotní (zákony). Protože pak ani pre
sident republiky této schopnosti nemá a jelikož dle obvyklého, theorií vy
budovaného schematu každý státní orgán jest nutno zařaditi do jedné
z obou skupin orgánfi, nezbývá než zařaditi jej mezi orgány výkonné. 

V této souvislosti budiž poznamenáno, že právní postavení pre.:· 
sidenta republiky československé podle pfivodní prozatímní ústavy (před 
zákonem ze dne 23. května 1919) bylo co do objemu jeho ústan.ích kom
pet.encí velmi slabě a, neústrojné. Nacházel se jaksi ve vzduchu mezi vše
mocným orgánem zákonodárným (Národním shromážděním) a výkonným 
(vládou). Dlužno při tom arciť rozeznávati mezi s k u teč n Ý m p o I i
ti c kým v li. v e m a stá top r á v ním (ústavním) jeh o p o s t a,

ven í m. Onen jest z velké části nezávislý na tomto, maje svou příčinu . 
y o s o b n í (; h vlastnostech toho onoho presidenta. Proto skutečný poli
tický vliv p r v n í h o presidenta československé republiky následkem 

. jeho jedinečnc'ho postavení v národě nebyl a nebude nikdy úměrný státo- . 
právnímu významu . jeho funkce podle platných ústavních zákonů. 
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Naopak opět prozatímní ústava nazývá presidenta republiky 
výslovně "hlavou státu" (§ 7), což ústavní listina. činí 
' jen jaksi mimochodem v § '2. Označení , toto jest výlučně 
dek o T"a t i v ní, poněvadž z něho nelze odvozovati žádných 
důsledků co do jednotlivých povinností a práv presidentových 1). 

a) Volba presidenta republiky. 

Pro volbu presidenta republiky platí jednak příslušná 

ustanovení ústavní listiny (§§ 38, 56-63) jednak z v I á š tní 
z á k o n ze dne 9. března 1920, čís. 161 Sb. zák. a nař. o vo I b ě 
P r e s i den tar e p u b li k Y a konečně i podle § 5 tohoto 
zákona (jakož i podle 1. odst. § 38 úst. listiny) "jednací řád 2) 
poslanecké sněmovny, pokud zákon neustanovuje odchylek". 
Volba koná se ve s p o leč n é schůzi poslanecké sněmovny a 
senátu, jež nazývají se v této společné funkci "Národním shro
mážděním" (§ 38 úst. listiny) J). Účel této schůze vyčerpává 
se (nehledě k případnému přijetí slibu, viz str. 235) , aktem 
voleb,ním, proto nazývá ji § 2 citovaného zákona přímo "schůzí 
volební" a stanoví, že má býti svolána (předsedou vlády; § 1) 
nejdéle 14 dní před koncem 'volebního období presidentova, po 
případě ode dne, kdy místo presidentovo se uprázdnilo (úmrtím 
nebo vzdáním se; § 59 úst. listiny). Poněvadž 3. odst. § 58 úst. 

1) O právním postaveni presidenta republiky podle prozatímní ústavy 
Sl"Ovn. H o e t z e I: President republiky (Věstník ministerstva vnitra, I., 
str. 53, 14t). 

2) Vzhledem k tomu, že jednací řád ten jest též z á k o ne m, jeví 
se znění cit. § 5 nepřesné. Mělo patrně býti: " ... pokud ten t o zákon 
neustanovuje odchylek." 

Příslušná zpráva ú~tavního výboru (tisk 2425) odůvodňuje úpravu 
volby presidenta republiky zvláštním zákonem (a ne tedy na př. v rámci 
ustanovení obecn)"ch jednacích řádů) takto: "Ústavní výbor však uznal 
volbu presidenta republiky za tak důležitý a zvláštní výkon Národního 
shromáždění, že považuje za přiměřené, aby podrobnosti volby byly 
zvláštním zákonem stanoveny." 

3) Není však podle platného právního řádu nesprávné, nazývati 
'j ji n a k obě sněmovny dohromady "Národním shromážděním". Srovn. 
na př. ustanovení čís. 1, 1. odst. § 64 úst. listiny, k'de výslovně se tak 
nazývají. ("Smlouvy obchodní, dále smlouvy, z kterých pro stát neb 

, občany plynou jakákoli břemena majetková nebo osobni, zejména i vo .. 
jenská, jakož i smlouvy, jímiž se mění státní území, potřebuji souhlasu 
N á rod n í h o s hro m á ž d ě n í. ' Pokud jde o změny státního území, 
souhlas N á rod n í h o s hro m á ž d ě n í se' dává formou ústavního zá
kona.") 
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listiny předpisuje, že volba má se konati poslední čtyři neděle, 
nežli volební období úřadujícího presidenta uplyne, plyne z toho, 
že v tomto pravidelném případě (kdy končí se funkce uplynutím 
volebního období) schůzi jest konati ve lhůtě 14 denní, jejíž 
začátek stanoví ústavní listinJa. a koneC! zákon o volbě presidenta. 

Podle § 38 úst. listiny "řídí ji předseda sněmovny posla
necké. Jeho náměstkem je předseda senátu". Naproti tomu 
praví § 3 zákona o volbě presidenta republiky, že ji "řídí před
seda sněmovny poslanecké nebo místopředseda jej zastupující 
jakožto první předseda a předseda senátu nebo místopředseda 
jej zastupující jako druhý předseda". V obou ustanoveních může 
býti shledáván rozpor potud, pokud § 38 úst. listiny před

pokládá, že schůzi předsedá vždy jen jediný funkcionář (pojem 
"náměstka" rovná se patrně pojmu "zastupujícího", takže' "ná
městek" koná funkci jen tehdy, když ji nekoná ten, jehož "ná
městkem" jest), kdežto citovaný § 3 představuje si věc tak, že 
schůzi řídí dva předsedové z á r o veĎ, z nichž každý má svého 
náměstka 1). 

Volební schůze je v e ř e j n á, bez jakékoli rozpravy (§ 4) 
a může se platně konati, je-li přítomna nadpoloviční většina 
ú h r n n é h o počtu členů sněmovny poslanecké i senátu v čas 

(den) volby (§ 57 úst. listiny a § 6 zák. o volbě presidenta). 
Poněvadž zákon mluví o ú hr n n é m počtu (který zpravidla 
činiti bude 300 + 150 = 450), stanoveno tím quorum na 226 bez 
obledu na to, jakou částí jest na něm zúčastněna každá z obou 
sněmoven. Nemusel by tedy po případě býti přítomen ani jeden 
senátor. Při p r v é m hlasování rozhoduje tří pět i n o v á v ě t
š i n a hlasů přítomných (§ 57 úst. listiny a § 7 zák. o volbě pre
sidenta). Nevedlo-li první hlasování k cíli, opakuje se a platí 
pro dr u h o u vol b u tentýž předpis 2). Nemá-li ani druhé hla
sování výsledku, koná, se už š í volba mezi dvěma kandidáty, 

1) V motivech (tisk 2425) praví se výslovně: "Výmam volby pre
sidenta republiky odóvodňuje podrobné stanovenie o vedení volebnej 
schMze v § 3 pod s polo Č n Ý m p r e d sed nic t v o m prvého a dru
hého predsedy." Představiti si scMzi, již by z á r o v e ň řídili d v a 
předsedové, je velmi těžko! Proto patrně dlužno vykládati ustanovení 
§ 3 tak, že oba předsedové tvoří jakési "předsednictvo", že však vlastní 
řízení scMze přísluší jim dle pořadí, stanoveného § 38 úst. listiny, čímž 
odklizen jest též zřejmý rozpor mezi oběma předpisy. 

2) O vhodnosti podobného opakování volby za stejných podmínek 
dlužno de lege ferenda velice pochybovati. Není přece pravděpodobné, 
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kteří při druhém hlasování dosáhli největšího počtu hlasti (§ 57 . 
úst. listiny a § 9 zák. o volbě presidenta republiky). Při rov
nosti blasti určí se losem, který kandidát má býti pojat do užší 
volby. Hlasy odevzdané při užší volbě někomu jinému, než 
některému z obou kandidátti do volby té pojatých, jakož 
i prázdné lístky hlasovací jsou neplatné. Zvolen je, kdo obdržel 
vět š í hop o čt II hlasti (§ 9 citovaného zákona; § 57 ústavní 
listiny praví: "nejvíce" hlasti, což jest nesprávné, poněvadž při 
užší volbě jde jen o d v a kandidáty). Při rovnosti hlas ti roz
hodne 10 s. 

§ 4 zák. o volbě presidenta stanoví, že hlasuje se 1 í s t k y, 
tedy patrně taj ně (srovn. str. 216). 

b) Kdo může býti zvolen presidentem republiky. 

Podle 2. odst. § 56 úst. listiny mtiže býti volen stá tn í 
ob č a n československé republiky, který je vol i tel n Ý do 
sně m o v n y p o s I a n e c k é a d o sáh I 3 5 let v ě k u. Jiná 
ustanovení obsahují další omezující předpisy (4. odst. § 58 a 
§ 67 úst. listiny, na nějž - ač nevhodně - se § 56 odvolává). 

Citovaný povšechný předpis mluví zcela určitě toliko 
o "státních občanech" a neuvádí - jako volební řády do obcí 
a poslanecké sněmovny (§ 1) - výslovně, že p o h I a v í nečiní 
rozdílu co do práva volebního, z čehož dalo by se dle slovního 
výkladu souditi, že státní občanky pasivního práva podle § 56 
nemají. Vzhledem však k celkovému rázu našeho právního řádu 
a zejména k pro gramatickému prohlášení § 106 úst. listiny, jímž 
"neuznávají se výsady pohlaví" (srovn. str. 77, 343), a které 
aspoň co do poHtických vý!'Jad zdá se míti praktického významu, 
dlužno prohlásiti za přiměřenější výklad, že z á s ad ně i žen y 
mají pasivní právo volební. 

Shora zmíněná speciální omezení pasivního práva voleb
ního týkají se těchto případti: 

1. Nikdo nemtiže býti více než d vak r á tep o s obě 
zvolen. Kdo byl presidentem po 'dvě po sobě jdoucí období, ne-

že by členové sněmoven při druhé volbě, která bez pro s tře dně po 
první se bude konati, o otázce tak dfiležité, jako je výběr osobnosti, která 
má zasednouti na stolec presidentský, změnili svllj názor, nehledě ani k tomu., 
že budou vázáni usnesením svých kluM, kterážto vázanost arciť při taj .. 
nosti volby (hlasuje se lístky) nebude tak tíSnivá jako při hlasování ve
řejném. Je-li tedy druhé hlasování pouhou for mal i t o u, bude to for
malita vzhledem k dllležitosti aktu, o nějž jde, velice trapná. 
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může opět zvolen býti, dokud od skončení posledního (t. j. dru
hého) neuplyne sedm let (§ 58). O prvním presidentovi ustano
vení to neplatí (viz str. 277). 

2. Nemůže býti zvolen, kdo jakožto president republiky 
byl senátem odsouzen pro velezrádu ke ztrátě způsobilosti, to
hoto úřadu později znovu nabýti (§ 67; viz k tomu str. 242). 

Od nedostatku pasivního práva volebního (i n e I i g i
bil it y) dlužno lišiti případy in k o mp a t i b i I i t Y úřadu 

presidentského s Jmyml funkcemi. § 63 ústavní listiny 
stanoví, že president republiky nes m í býti zároveň 

, členem Národního shromáždění. To neznamená, že lly 
president republiky nemohl platně kandidovati (t. j. býti 
uveden na kandidátní listině) a zvolen býti a naopak, 7.C 
by člen Národního shromáždění nemohl býti platně zv-olen presi
dentem republiky. Další důsledek plyne z ustanovení § 10 
zákona o volbě presidenta republiky, který praví, že v případě, 
"byl-li zvolen presidentem · republiky člen senátu nebo posla
necké sněmovny nebo člen vlády (zde tedy stanovena im
plicite druhá inkompatibilita), . přestane ode dne volby vykoná
vati svou funkci a složením slibu (§ 65 úst. listiny) pozbývá 
tohoto členství". Následky zde stanovené (zánik výkonu 
funkce, jakož i funkce samé) nastávají ipso facto zvolením, 
pokud se týče složením slibu. Žádného ustanovení nemáme 'však 
.pro případ opačný, t. j. kandidoval-li a byl-li zvolen president 
do Národního shromáždění 1). Nezbývá než míti za to, že per 
analogiam cit. § 10 by takto zvolený president, nesloží-li svou 
funkci dříve dobrovolně, pozbyl ji ipso facto složením slibu 
předepsaného pro členy Národního shromáždění (§ 6 jedno řádů). 

Jiného druhu inkompatibility než oba právě zmíněné, ne
zná ústavní listina. Zůstává tedy 11a př. státní úředník, zvolený 
presidentem republiky, nadále státním úředníkem. To zdá se 
plynouti nepřímo z ustanovení §" 3 zákona o platu presidenta 
Československé republiky ze dne 21. prosince 1918, i'iís. 93 Sb. 
zák. a nař., jenž praví, že úřad presidentský není na újmu p o
s tli P o V Ý m a pensijním nárokům před nastoupením úřadu 

tohoto nabytým. Ani skutečné další vykonávání úředních 

fu~cí v tomto případě nezakazuje zákon, ač prakticky arciť 
jeví se nemysliteln)Tm, aby president republiky po dobu svého 

1) Případ ten je sice politicky nepravděpodobný, nicméně však 
právnicky možný. 
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volebního období vykonával svou dřívějši úřední funkci dále 
(na př. vysokoškolskou profesuru). 

c) Právní postavení presidenta republiky. 

1. Vol e b n í o b dob í. Podle ustanovení § 58 úst. listiny 
trvlí volební období sed mlet (2. odst.) a počítá se ode, dne, 
kdy nově zvolený president vykonal s 1 i b podle § 65 úst. listiny 
(1. odst.) 1). TýŽ § 58 (odst. 5.) praví, že dřívější president zů
stává ve své funkci, pokud nebyl zvolen president nový. 
Poněvadž pak dále § 60 praví, že výkon funkcí presidentových 
přísluší vládě, pokud y případě úmrtí nebo vzd~ní se nový 
president není z vol e n, plyne z toho, že vykonávání president
ských funkcí není závislým na složení slibu podle § 95. Neboť 
jinak by zde v případech § 60 jakož i 5. odst. § 58 nebyl 
nikdo, kdo by v době od zvolení nového presidenta až do slo
žení slibu vykonával presidentské funkce I). Z řečeného podává. 
se též, že složení slibu má význam pouhé s 1 a v n o s t ní fo r
m a li t Y (kromě významu podle 1. odst. § 58 úst. listiny a § 10 
zákona o volbě presidenta republiky). Neboť povinnosti, kter~ 
slibem svým pouze stvrzuje, má zajisté hned při při jet í volby. 
O nutnosti zvláš.tniho aktu, jímž zvolený při jím á funkci pre
sidentskou, jakož i o tom, vliči komu zvolený má prohlásiti při
jetí volby, nemá ústavní listina žádných ustanoveni. Přece však 
podobný akt m u s í předcházeti slibu. Od tohoto aktu jest totiž . 
počítati začátek funkcí presidentových. 

2. Ne o d p o věd n o s t p r e s i den t o v a. "President 
není odpověden z výkonu svého úřadu. Z projevů jeho souvisí
cích s úřadem presidentovým odpovídá vláda" (§ 66 list. listiny). 
"Trestně může býti stíhán jen pro velezradu, a to před senátem 

1) "President republiky slibuje před N á I' o dní m s h I' o m á ž d ě
ním I§ 38) na svou čest a svědomí, že bude dbáti blaha republiky i lidu 
a šetřiti ústavních a jiných zákom'l.." Přijetí tohoto slibu jest tedy vedle 
volby presidenta, pokud se týče jeho náměstka (viz str. 273), další funkcí 
s pol e č n é schůze obou sněmoven podle § 38 úst. listiny. Není sice vy
loučeno, ale není též nutno, aby volba a složení slibu stalo se v též e 
schůzi. 

2) Ze sh'l.vka "hude" · (§ 65) uaji se sice vyvoditi tytéž důsledky 
jako při § 73 (viz str. 292), jak na to správně pouka:r.uje J o ach i m, 
Věstník min. vnitra, III., str. 236, mám však za to, že důsledky plynoucí 
z argumentace v textu jsou v případě §§ 58, 60 a 65 s i 1 něj š í. O nich 
J oachim n. u. m. se nevyjadřuje. 
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na obžalobu sněmovny poslanecké (§ 34). Trestem může býti 
jen ztráta úřadu presidentského a způsobilosti tohoto úřadu 

později znovu nabýti. Podrobnosti upravuje zákon" (§ 67 úst. 
listiny). 

Ustanovení tato jednají o neodpovědnosti s hlediska p 0-

litického a trestního 1
). 

Právem podotýká důvodová zpráva k vládní osnově 

ústavní listiny (tisk 2421, str. 15), že "otázka politické od
povědnosti min i s t e r s k é jest ve velmi úzkém vztahu k otázce 
pravomoci a odpovědnosti hla v y stá tu. Ve státech, kde hlava 
státu jest neodpovědnou, odpovídá ministr parlamentu též za 
ony akty hlavy státu, na nichž měl účast, jež spolupodepsal 
(na př. Anglie, Francie), ve státech pak, kde hlava státu jest 
odpovědnou, odpadá politická odpovědnost ministra (na př. 

Spojené státy severoamerické)". 
Je nutno zde připomenouti, co bylo na str. 47 toho spisu 

s povšechného hlediska řečeno o pojmu "p o li t i c k é odpověd
nosti". Jest to pojem stejně nejasný, ať uvažujeme o právním 
postavení ministrů nebo hlavy státu, poněvadž má smysl jen 
v rovině skutečných dějů jako představa o výslednici skuteč
ných (politických) mocenských poměrů a ztrácí jej, jak
mile se snažíme přenésti jej, zachovávajíce jeho typický vý
znam, do roviny nor mat i v ní. Proto vzpírá se svou podstatou 
normativní úpravě. 

Bylo již na str. 48 řečeno, že "odpovědným býti" zna
mená tolik jako "míti povinnosti" a "odpovědným býti n ě
k o m u" tolik, že obsah povinnosti povinnostního subjektu kon
struuje se jako subjektivní oprávnění určitého oprávněného sub
jektu, kterému jest povinnostní subjekt "odpověden" pro případ, 
že své povinnosti nekoná. Nic jiného s normativního hlediska 
v pojmu "odpovědnosti" nemůže, býti. Mluvi-li se proto o "p 0-

li tick é odpovědnosti", nemůže to znamenati nic jiného, než 
že někdo jest odpověden určitém~ pol i t i c k é m u činiteli 
(parlamentu, národu a pod.). Tato "politická" odpovědnost 
musí býti, pokud jest upravena p r á vn í m i normami, nutně 

právní. 

1) Viz k tomu: J. Kr e j čí: ,Právní odpovědnost hlavy stá.tu a. 
JeJi francouzský vzor (Parlament, 1., str. 279), J o ach i m: K otázce 
trestní odpovědnosti hlavy státu (tamtéž, 1., str. 337) a konečně monografii 
dra. Rud. Jan e č k a: O<Lpovědnost presidenta republiky a ,-lády, Brno, 
1922 (zde viz též další literaturu). 
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Z předcházejících vývodů plyne, že "neodpovědným býti" 
může znamenati jen tolik jako "nemíti povinnosti" 1). Uvažu
'jeme-li však o významu ústavních předpisů, které stanoví výslovně 
"neodpovědnost" hlavy státu A (v mODM"chii panovníka 2), 
v republice presidenta jejího), pak sluší přede'vším rozlišovati 
onu "politickou" neodpovědnost od jiné (trestní, civilní atd.). 
Trestní či civilní neodpovědnost znamená v podstatě skutečně 
ne d o s t a t e k p o v i n n o stí v dotčeném oboru: subjekt ne
odpovědný nemůže se dopustiti skutků, příčících se příslušným 
právním normám, a nemůže býti tudíž pro ně ani žalován, ani 
odsouzen. Jinak má se věc s p o li ti c k o u neodpovědností, 

pokud ji snažíme se chápati normativně. Poněvadž totiž, jak 
správně podotýká citovaná důvodová zpráva k vládní osnově 
ústavní listiny, od p o věd n o s tJ politická (podle panujících 
názorů v theorii) "nepředpokládá ani trestní čin, ani škodu, za 
které by ministr (nebo hlava státu) byl · odpověden podle práva 
trestního neb civilního, n Ý br ž p o u z e nes hod ume z i ním 
a sně m o v n o u, a nemá za následek ani odsouzení trestní ani 
odsouzení civilní, nýbrž pouze demisi ministra", nemůže zásada 
ne o d p o věd n o s t i politické znamenati nic jiného než výrok, 
že zmíněná "neshoda" mezi ministrem (panovníkem) a sně

movnou nastati ne m ů ž e. To jest však zásada - nikoliv 
norma! -, kterou žádný právní řád zaručiti nemfiže, neboť 

přes stanovenou politickou neodpovědnost neshody takové na
stati mohou a ve skutečnosti také nastávají. Dlužno též dodati, 
že zpravidla (o výjimce, která platí podle naší ústavy a která 
z politické odpovědnosti ministrů činí vlastně odpovědnost 

p r á vn í, se na příslušném místě - str. 287 - zmiňujeme) 

demise ministra ne n í stanovena jako právní následek politické 
odpovědnosti jeho, nýbrž jevi se toliko jako přirozený - nejen 
y oboru politického života se vyskytující - výsledek skúteč
ného zápasu dvou činitelů, nestejně silných, z nichž slabší musí 
na konec ustoupiti silnějšímu. Výsledek ten dostaví se v poli
tickém životě, i kdybychom nepředpokládali zvláštní "politickou 
odpovědnost". To platí stejnou měrou o ministrech jako o hlavě 

, lj Tak také - a správně - rozumí se onomu výrazu, když mluví 
se o "neodpovědných živlech nebo činitelích", kteří přes svou neodpo.
vědnost pletou se do určitých záležitostí, předstírajice jisté "povinnosti". 

2) Srovn. na pře v bývalém Rakousku čl. 1. státn.zákl. zák. ze dne 
21. prosince 1867, čÍs. 145 ř. z., o moci vládní a výkonné: "Der Kaiser ist 
geheiligt, unverletzlich und u n v e ran t w ort 1 i ch." 
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státu a tu opět stejně o monarchovi a presidentu republiky. 
Neboť politické dějiny učí nás, že i panovník přes to, že ústava 
jej prohlašovala za politicky neodpovědného, m u s i ustoupiti, 
je-li neshoda mezi ním a jiným .politickým činitelem nepřeklenu
telná a hluboká, a je-li onen druhý politický činitel (parlament, 
národ atd.) ve skutečnosti - t. j. bez ohledu na právní 
normy - s i I něj š í než on, což znamená, že ve skutečnosti 

"politicky odpoiVědJným" v běžném smyslu tohoto výrazu j es t. 
Totéž platí o ministrech. Z řeč.eného plyne, že výslovné 'Stano
vení politické odpovědnosti nebo neodpovědnosti právním řádem 
znamená vlastně toliko anticipaci výsledku politického zápasu 
dvou samostaJtných činite[ů, t. j. ž e z á k o no ď á r ce v y s lo
v u jet o u t o z á s a d o u jen p ř á n í n e b o smě r nic i, j a k 
předvídaný zápas má dopadnouti. Skutečný výsledek 
zápasu arciť podobnou zásadou o sobě nikdy zaručiti nemůže, 
poněvadž, jak řečeno, jde o to, zda onen činitel, jejž prohlašuje 
za "politicky neodpovědného" a o němž si tudíž přeje, aby byl 
v zápase silnějším, s k u teč n ě silnějším jest. Pouhá povšechná 
zásada sama o sobě mu však tuto převahu zajistiti nemůže -
podobně jako se nestává z určitého státu na př. "demokratická 
republika" pouze povšechným prohlášením zákonodárce (srovn. 
§ 2 úst. listiny) :....-, nýbrž převaha ta plyne jednak z podrobněj

ších ustanovení, určujících právní' postavení obou činiteh'l 
(srovn. na př. právo hlavy státu rozpouštěti parlament a pod.), 
jednak z nahodilých okolností, jichž úprava vymyká se vůbec 
vlivu zákonodárcově (o s ob n í vlastnosti dotčených činitelů 

.a pod.). 
Připouštíme-li možnost t. zv. 1 e g i s i mp e ff e c ta e, t. j. 

normy stanovící právní povínnost bez příslušné sankce 1), pak 
-otázka, o níž zde jednáme, se ještě komplikuje, poněvadž z vy-
10učeni trestni nebo jiné sankce nelze ještě souditi na nedosta
tek příslušné právní odpovědnosti. Hlava státu měla by pak 
přes to, že na př. podle ústavy nemůže býti stíhána a trestána 
pro skutek, který j i n a k jeví se jako zakázaný (na př .. trestním 
zákonem), právní povinnostšetřití příslušných předpisů. Věc 

má arciť význam toliko t h e o ret i c k ý, nikoli praktický. Že 
podle naší ústavy u hlavy státu skutečně podobné odpovědnosti 
jest, ačkoliv ústava vychází s jiného hlediska, dá se vyvoditi 
z § 65 o slibu presidenta republiky. Má-li slib "šetřiti ústavních 

1) Viz o tom mé "Základy filosofie právní" str. 157. 
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a j in Ý ch (tedy na př. též trestmích) zákonů" míti význam 
p r á v n í h o závazku, nelze tvrditi, že by slibující neměl pří

slušných p r á v n í c h povinností, přes to, že nemůže pro jejich 
porušení býti stíhán a trestán. Z toho plyne, že pojem "t r es t ní 
neodpovědnosti" má theoretický význam j~n tehdy, když ne
připustíme možnost legis imperfectae, kdežto naopak, jak bylo 
ukázáno, pojem p o I i ti c k é neodpovědnosti plyne přímo z před
pokladu této možnosti, chceme-li jej chápati vůbec normativně 
a nikoliv (jako shora) jako pouhý normativně bezvý7uamný 
výrok o skutečném poměru politických sil. 

Politickou jak trestní neodpovědnost presidentovu má na 
mysli § 66 úst. listiny, stanově, že president republiky ne ní 
od p o věd e n z v Ý k o n u svého úřadu a z pro jev ů souvisí
cích s jeho úřadem. Vzhledem k tomu, co bylo shora řečeno, 
a zejména k jeho nesporné právní povinnosti, plynoucí ze slibu, 
šetřiti vše c k y zákony, plyne, že jde toliko o vyloučení stíha-
telnosti jeho pro zmíněné výkony a projevy. Ústavní listina 
představuje si ve shodě s panujícím názorem věc tak, že v obou 
případech - t. j. ať jde o "vládní úkony" (=výkony úřadu, 
t. j. práv plynoucích z § 64 úst. listiny; viz str. 243) nebo 
o "projevy souvisící s úřaďem presidentovým" - pře jím:í. 
o d p o věd n o s t za presidenta vláda. Jde, tedy při "pro jevech" 
výlučně o t. zv. P o I i t i c k o u neodpovědnost presidentovu, při 
"výkonech úřadu" může jíti buď o politickou nebo trestní ne
odpovědnost. Při "projevech" jest zmíněné převzetí politické 
odpovědnosti výslovně stanoveno druhou větou § 66, při 

"úkonech" plyne z instituce § 68 o kontrasignaci mini
st e r s k é: "Jakýkoli presidentův úkon moci vládní nebo vý
konné potřebuje k své platnosti spolupodpisu odpověd
n é h o člena vlády" (o ministerské kontrasignaci viz str. 291), 
jejíž legislativní účel jest právě převzetí odpovědnosti za úkon 
neodpovědného činitele činiteJ.em odpovědným (arg. "odpověd-

. ného"). Příčí-li se presidentův vládní úkon ústavnímu nebo 
jinému z'ákonu a znamená-li spolupodpis tohoto úkonu odpověd
ným členem vlády zároveň porušení těchto norem buď úmyslné 
nebo z hrubé nedbalosti (§ 79 úst. listiny), pak stává se aktuální 
tr es t n í odpovědnost ministra. Jinak arciť za tyto úkony, 
které přes spolupodpis odpovědného ministra zůstávají úkony 
presidentovými, přejímá vláda (nikoliv jen onen člen její, který 
úkon spolupodepsal) pouze p o li t i c k o u odpovědnost ve 
smyslu § 77 úst. listiny. 
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Že při instituci p o I i ti c k é odpovědnosti či neodpověd
nosti jde toliko o p o I i t i c k Ý princip, který svou podstatou 
vzpírá se normativní úpravě, vysvítá zvlášť jasně z ustanovení 
§ 66, jenž výslovně stanoví odpovědnost vlády za "projevy pre
sidentovy souvisící s jeho úřadem". O tomto ustanovení praví 
důvodová zpráva ústavního výboru o ústavní listině (tisk 2421), 
že "má přirozeně jinou povahu nežli předpis § 68" (o kontra
signaci ministerské). "Nejde o vládni úkony a nemůže tudíž býti 
řeči o platnosti. Leč bez významu není. Projevy hlavy státu 
z a vaz ují vládu aspoň mra vně (?) a podkopával by autoritu 
svou i vážnost státu president, který by projevoval z á měr y, 
které by nedošly souhlasu sboru zákonodárného", a poukazuje 
dále na "osudné následky, které měly neprozřetelné řeči posled
ního císaře německého". Dlužno dobře uvážiti, oč vlastně jde. 
Nelze především tvrdit, že podobné projevy by "zavazovaly" 
vládu, byť i jen mravně, a docela ne, že by president republiky 
nemohl či nesměl projevovati záměry, které by nedošly souhlasu 
sboru zákonodárného. Naopak, ústava zřejmě podobné neshody 
mezi "záměry" obou činitehi pokládá za možné, ba upravuje je, 
což by nečinila, kdyby v nich spatřovala "podkopávání autority 
presidentovy a vážnosti vlády". Stačí, poukážeme-li na ústavní 
právo vet a presidentova proti zákonům, usneseným zákono
dárným sborem, kterým zajisté president dává najevo jiný 
"záměr", než měl zákonodárný sbor. Nelze proto nahlédnouti, 
proč by president republiky nemohl i jinak projeviti názor, 
který by s nad (o jistotě zde vůbec nelze mluviti) nedošel sou
hlasu vět š i n y zákonodárného sboru. A není-li president 
pouhou loutkou bez vlastních názorů a záměrů, jakož i bez od
vahy projeviti je, pak zajisté nelze očekávati, že bude vždy 
úplná shoda obou činitelů (hlavy státu a zákonodárného sboru), 
a těžko jest rozuměti, jak v takových případech odčiní se ne
shoda převzetím "odpovědnosti" za ony projevy vládou. Neboť 
zde, kde nejde o vládní úkony s právní relevancí, nýbrž o pouhé 
pro jev y m í n ě n í o té či oné věci, nemúže "pl'evzeti od
povědnosti" od činitele, který projev učinil, činitelem jiným 
(vládou), znamenati níc jiného než politickou fikci, ~e se má 
míti za to, že onen druhý činitel s o u h I a s i s každým míněním, 
projeveriým činitelem prvním, kterážto fikce však nemá žád
ného rozumného smyslu. A nebylo by též rozumné, kdyby z ni 
vyvozoval zákonodárný činitel politické důsledky, plynollcí 
ji n a k z instituce politické odpovědnosti vlády, t. j. kdyby na 
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příklad odepřel důvěru vládě, nebo ji jinými parlamentními pro
středky donutil k odstoupení proto, že jiný činítel než ona, t. j. 
presideil1t, učinil určitý projev, o němž parlament nemMe věděti, 
zda s ním souhlasí vláda, nebo snad přes to, že ví, že s ním 
vláda nesouhlasí. V posledním případě mohlo by se státi, že 
vláda jest parlamentem donucena odstoupiti proto, protože n e
souhlasí s projevem hlavy státu a nachází se v úplném 
il o u h I a s u se sborem zákonodárným! Naprostá identifikace 
vlády s hlavou státu jest politickým principem, hovícím sou
stavě konstitučně-monárchistické, nikoliv demokraticky-republi
kánské a jest jasno, že hluboká zásadní a nezhojitelná neshoda 
hlavy státu republikánského se sborem zákonodárným ' přes 
veškeru její "politickou neodpovědnost" nedá se odstraniti od
stoupením třetího, nezúčastněného činitele (vlády), nýbrž od
stoupenim politicky slabšího činitele, na neshodě přímo zúčast
něného, t. j. zpravidla hlavy stát~ 1). 

Výklad druhé věty § 66 úst. listiny bude skýtati v jednot
livých případech dosti obtíží, poněvadž pojem projevů presidenta 
"souvisících s jeho úřadem" jest velmi široký. Téměř vše, co 
jakýmkoli způsobem souvisí svým obsahem s politikou nebo 
veřejnými záležitostmi, může býti subsumováno pod ono usta
novení, bez ohledu na to, jak projev se stal (ústně nebo písemně, 
na př. dopisem). Je též velmi těžko rozeznávati mezi veřej
n Ý m i a s o u k r o mým i projevy presidentovými a míti za to, 
že § 66 má na mysli toliko ve ř e j n é projevy, poněvadž mnohý 
projev, který by podle okolností, ve kterých byl učiněn, ji n a li 

t. j. kdyby jej učinil jiný státní občan - byl bez odporu 

1) Argumentace dt'tv{jlové zprávy ústavního výboru plyne z ideo
logie, ovládající soustavu k o n s t i t u ční m o n a r chi e, jak ukazuje 
poukaz na zkušenosti, učiněné svého času s posledním německým císařem. 
Zde má p o I i t i c k Ý smysl, neboť obvyklé výsadní právní postavení 
monarchy, kt.eré v y I u č u jev šel i k o u k rit i k u jeh o pří P a d
n Ý c h pro jev ů (zločin urážky Veličenstva!), nedá se srovnávati s po
stavením presi<lenta republiky, jehož projevy podléhají kritice se strany 
parlamentu a veřejnosti vůbec stejně jako projevy kteréhokoliv jiného 
státního občana. Je-li tedy politická tendence, omezovati volnost projevl"1 
míněni hlavy státu, v konstitučních monarchiích principem zdravým a 
demokratick)lll, nelze o ní totéž tvrditi v republikách demokratických. 
V obou případech jest arciť snaha, učiniti z pouhého politického prin
cipu, jenž ve skutečnosti dá se řešiti jen p o I i t i c kým t a k tem, 
přim o p r á v n í (ústavní) zásadu, s hlediska zákonodárné techniky 
pochybenou. 

Dr. W e y 1', Soustava. čcsko 1i lovenslc ého prť"va 8tátniho. 16 
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soukromým, nabývá veřejné povahy tím, že jej učiní hlava 
státu. Je nesporno, že zákonodárce ú mys I n ě zvolil tak široký 
pojem, poněvadž bylo jeho snahou, omeziti volnost projevft 
presidentových co nejvíce. 

Pokud jde o t r e s t n í odpovědnost presidentovu, vztahuje 
se tato, jak již řečeno, toliko na jediný skutek: vel e z rad u, 
tedy na zločiny naznačené v § 58 ob. zák. trestního. Tam praví 
se, že zločinem velezrady jsou: a) jednání proti osobní integritě 
císařově, b) skutky směřující k nás iln é změně vládní (státní) 
formy, nebo, c) skutky proti integritě státního území, pokud se 
týče proti vnější nebo vnitřní bezpečnosti říše. Skutková pod
stata, uvedená sub lit. a), odpadla zavedením republikánské 
státní formy. Než aní ostatní ustanovení § 58 nehodí se, ne
hledě ani k tomu, že lit. c) mluví výslovně o "císařství Rakou
ském", na nynější změněné poměry a budou proto zajisté při 

nejbližší reformě trestního zákona těmto poměrům přizpůsobeny. 
Není pochyby, že president republiky muže se podle § 17 

. úst. listiny dopustiti i s p o I u v i n y na zločinu velezrády, arciť 
jen ve smyslu § 5 trestního zák., nikoliv však oněch s a m o
s ta t n Ý c h zločinů, které uvádí §§ 60 a 61 trestního zák. a 
označuje jako "spoluvinu na vele,zradě". 

Aní ohledně jediného skutku trestního, za nějž jest pre
sident republiky odpovědným, nepodléhá řádným soudům, nýbrž 
pro řízení jest - podle vzoru francouzského - příslušný p a r
l a m e nt. úloha žalobce připadá sněmovně poslanecké, jako 
trestní soud vystupuje senát. Podle § 34 úst. listiny jest v po-

. slanecké sněmovně pro usnesení na obžalobu presidenta repu
bliky(jakož i předsedy vlády a členů vlády; viz str. 215) třeba 
přítomnosti d vou tře t i n poslancu a většiny d vou třel t i
n o v é. "Senátu přísluší právo souditi na obžalobu sněmovny 
poslanecké presidenta republiky pro velezrádu" (§ 16 zák. ze 
dne 29. února 1920, čís. 124 Sb. zák. a nař., o složení a pr:tvo
moci senátu). "Řízení před senátem jako trestním soudem upra
vuje zákon" (§ 34, 2. odst. úst. listiny). Ten t o z á k o n 
d o s u d vyd á n ne byl a nebylo by proto toho času vůbec 

možno zmíněné řízení provésti. Pokud nebude vydán, nelze 
tudíž presidenta republiky vůbec trestně stíhati. Podle druhé 
věty 1. odst. § 67 úst. listiny může senát jako trest uznati 
toliko na z t r á tu ú řad u p r e s i den t s k é h o a z p u s ob i
losti tohoto úřadu později znovu nabýti. O účel
nosti tohoto ustanovení, které stanovi tak mírný trest pro nej-
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těžší zločin proti státu jen proto, že vinníkém jest hlava státu 
(jinak vinníci propadají podle § 59 trest. zák. pro týž trestní 
čin trestu smrti nebo doživotIÚho, pokud se týče 20-10 letého 
těžkého žaláře), možno pochybovati. Důvodová zpráva ústav-o 
ního výboru (tisk 2421) praví o tom nejasně: "Poněvadž trest 
zníti může nejen na ztrátu úřadu presidentského, nýbrž i na 
ztrátu způsobilosti úřadu toho později nabýti, vyplývá z toho (?), 
že řízení trestní není vyloučeno, když president jím býti přestal. 
Arci může. se i pak týkati jen zločinu velezrady (viz k tomu 
:§ 79 úst. listiny a výklad Lowův v díle The Governance of 
England, 1904, str. 260)" 1). 

3. Funkce presidenta republiky. Podle § 64 
ústavní listiny president republiky 

1. zastupuje stát na venek. Sjeqnáyá a ratifikuje mezi
národní smlouvy. Smlouvy obchodní, dále smlouvy, ze kterých 
pro stát neb občany plynou jakákoliv břemena majetková nebo 
osobní, zejména i vojenská, jakož i smlouvy, jímiž se mění 

státní území, potřebují souhlasu Národního shromáždění. Pokud 
jde o změny státního území, souhlas Národního shromáždění se 
-dává formou ústavního zákona (čl. 1., uvoz. zák.); , 

2. přijímá a pověřuje vyslance.; 

1) Že by z omezení senátu ve výběru trestu "plynulo", že řízení 
trestní není vyloučeno, když president jím býti přestal, nelze nahlédnouti. 
Není jasno, j a k é řízení trestní se tu míní. Zajisté ne řízení pře d s e
n:í. tem, poněvadž senát nemůže soudit,i někoho, kdo presidentem repu
bliky není. Míní ~e tu pa.trně možnost dalšího řízení před řádným soudem 
proti vinníkovi, jejž senát zbavil úřadu presidentského pro velezradu 
-a. má tím býti naznačeno, že zákonodárce nepokládal za účelno, aby muž, 
jenž zastává nejvyšší úřad státní, před tim, než ho byl zbaven, mohl 
býti odsouzen jako sprostý zločinec k smrti nebo těžkému žaláři. I tato 
myšlenka vyplývá z typické ideologie monarchistické (srovn. str. 241). 
Nelze přiznati, že by podobné ohledy, jež jsou snad pochopitelné vůči 

"posvátnosti" osoby panovníkovy, byly odůvodněny v republice proti 
muži, který jako hlava státu dopustil se nejtěžšího zločinu proti němu. 

Objasnění těchto sporných otázek' přinese zajisté zákon, jehož do
volává se 2. odst. § 67 úst. listiny. V něm bude museti býti i ustanoveni 
o suspensi výkonu práv presidentových od vznesení obžaloby poslaneckou 
sněmovnou do vynesení konečného rozsudku senátem, poněvadž jest za
jisté nemyslitelno, aby ob ž a lov a n Ý president vykonával svůj 
úřad dále. O o fl n o v ě toh:oto zákona, podané vládou senátu Národního 
-shromáždění ve třetím zasedání prvního volebního obďobi, srovn. Jan e
Č e k: Odpovědnost presidenta republiky a vlády, str. 72 a další. (Sbírka 
spisů právních a národohospodářský.ch', sv. XV). 

16* 
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3. prohlašuje válečný stav, vypovídá s předchozím sou
hlasem Národního shromáždění válku a předkládá mu sjednaný 
mír k vyslovení souhlasu; 

4. svolává, odročuje a rozpouští Národní shromáždění 

(§§ 28 až 31) a prohlašuje zasedání sněmoven za ukončené; 
5. má právo vraceti s připomínkami usnesené zákony (§ 47) 

a podpisuje zákony Národního shromáždění (§ 51), sněmu Pod
karpatské Rusi (§ 3) a opatření výboru podle § 54; 

6. podává ústně nebo písemně Národnímu shromáždění 

zprávu o stavu republiky a doporučuje mu k úvaze opatření, 

která pokládá za nutná a účelná; 
7. jmenuje a propouští minístry a stanoví jejich počet; 
8. jmenuje vysokoškolské profesory vůbec, dále soudce,. 

státní úředníky a dtistojníky, počínajíc VI. hodnostní třídou; 
9. uděluje dary a pense z milosti k návrhu vlády; 
10. má vrchní velitelství veškeré branné moci; 
11. uděluje milost podle § 103. . 

Ústavní listina pohlíží na funkce, vyjmenované sub 1. až 
11 1

), jako na výrony presidentovy "moci vládní a výkonné'" 
(2. odst. § 64). Dělí se tedy president republiky o moc vládní 
a výkonnou s vl á do u. Citovaný 2. odst. § 64 stanoví pak 
dtiležitý prejudic · ve prospěch příslušnosti 

vlády tím, že praví, že "veškerá moc vládní a výkonná, pokud 
ústavní listinou nebo zákony Československé republiky vydanými 
po 15. listopadu 1918 2

) není a nebude v Ý s lov n ě vyhrazena 
presidentovi republiky, přísluší vládě". Mimo to ře1\í zákono
dárce předpisem tím "pochybnosti, které i v praxi jevily své 
dtisledky, na koho přešla .... některá práva, pří

sluševší bývalému císaři rakouskému (v oboru 
vojenském, samosprávném, církevním atd.)". (Zpráva úst. vý
boru, tisk 2421.) Práva tato - pokud vtibec mohou ještě býti 
uplatňována (t u t o otázku ústavní listina neřeší) - přešla tudíž 

1) § 64 úst. listiny nejsou arciť tyto funkce úplně vyčerpány. Dlužno> 
na př. poukázati na velice důležitou další funkci, kterou uděluje pre
sidentu republiky § 3 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 300, o mim o
ř á dl n Ý ch o pat ř e nic h. Srovn. str. 370. 

2) Den ten stanoven proto, že dne 14. listopadu 1918 publikována 
byla (a tudíž nabyla platnosti) pro z a tím n í ústava Čel!koslovenské
republiky. Poněvadž však před tímto dnem neby~ vydán žádný zákon 
vymezující příslušnost presidenta republiky, jest ono výslovné časové

vymezení vlastně zbytečné. 
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oním předpisem na vládu, nikoliv na presidenta republiky. V ý
s lov n é h o ustanovení o této věci bylo třeba, poněvadž bez 
něho bylo by spíše usuzovati na opak: že totiž práva bývalé 
hlavy státu přešla na nynější (a nikoliv na vládu nebo jiného 
činitele) 1). 

Rozumí se, že pravomoc presidentova může býti v budouc
nosti r o z š í ř e n a prostými (obyčejnými) zákony, pokud tím 
nevsahuje se do kompetence jiných činitelů, úst a v ním i 
zákony (zejména tedy ústavní listinou) chráněné. To se také 
skutečně již několikráte stalo (viz str. 267). 

Bylo již shora poznamenáno, že podle § 68 úst. listiny 
"jakýkoli presidentův úkon mQci vládní nebo výkonné potřebuje 
k své platnosti spolupodpisu odpovědného člena vlády". 
Je tedy tento spolupodpis (kontrasignace) nezbytnou části skut
kové podstaty, která musí býti dána, má-li viibec nějaký 

-"úkon" osoby, která zastává úřad presidenta republiky, býti 
považován za p lat n Ý úkon moc i v I á dní n e b o v Ý k o n n é, 
t. j. jinými slovy: bez onoho podpisu není zde vůbec takového 
úkonu, poněvadž "n e pl a t n Ý úkon moci vládní nebo výkonné" 
není vůbec žád,ným úkonem. Mluví-li proto § 68 úst. listiny 
o "p I a t n o s t i" těchto úkonů, má patrně na mysli nor m a
t i v n í platnost, t. j. chce říci, že ona kontrasignace ministerská 
jest předpokladem p r á v ní rel e van ce "úkonů" presi
dentových buď jakožto druhotných norem (viz str. 34) 
nebo s k u tk o v Ý c h pod s ta t, které ve spojení s určitými 

normami dávají vznikati právním p o v i n n o s tem. Tam, kde 
úkon podle svého obsahu (podstaty) sám o sobě, t. j. bez ohledu 
na kontrasignaci, nikdy nemůže tvořiti skutkovou podstatu 
právně relevantní, nelze mluviti o jeho "platnosti" nebo "neplat
nosti" ve smyslu normativním a v takových případech tudíž ani 
kontrasignace tohoto úkonu nemůže mu dodati "platnosti". To 
dlužno míti dobře na pa1něti, když uvažuje se o podstatě jednot
livých úkonů presidentových, vypočtených v § 64 úst. listiny, a 
nutno zejména si uvědomiti, že s hlediska nor mat i v ní h o může 
býti jen takový "úkon" presidenta re:publiky úkonem (výronem) 
jeho moci vládní a výkonné, jehož podstata (obsah) jest zároveň 
schopna býti skutkovou podstatou právně relevantní, kdežto 

1) Opačného názoru J o ach i m, n. u. m., str. 230, který jej opírá. 
"všeobecnými" ustanoveními ú&tavnÍ listiny. Poslední odstavec § 64 vsunut 
prý do ústavy pouze z opatrnosti, aby jakákoli pochybnost byla. vyloučena. 
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s širšího hlediska · povšechně p o I i ti c k é h o budou se po Prl
padě i ji n é úkony jeho jeviti úkony moci vládní a výkonné. 
Naše ústavní listina má patrně na mysli tento druhý, širší pojem 
"úkonů vládní nebo výkonné moci", poněvadž mezi funkcemi, 
vypočtenými v § 64, nalézáme i takové, které svým obsahem 
nikdy nemohou býti skutkovými podstatami v jakémkoli směru 
právně relevantními a tedy též ne "platnými" (nebo "neplat
nými") ve smyslu normativním. Zde tudíž také ministerská 
kontrasignace jejich nemá žádného právního významu, i když 
§ 68 tvrdí opak. Sem patří na pro přijímání (a contr. po
věřování!) cizích vyslanců (§ 64, č. 2), nebo zprávYr 
které president podává ústně nebo písemně Národnímu shromáž
dění o stavu republiky" (§ 64, Č. 6), neboť zajisté nemá smyslu 
mluviti o "platnosti" nebo "neplatnosti" těchto zpráv (podle 
toho, jsou-li spolupodepsány odpovědným členem vlády). N e
j s o u t e d y ty t o a jim pod o b n é ú k ony (jako na př. 

všeliké projevy presidentovy, jimiž vyslovuje toliko své mínění 
nebo přání v určité věci) s vou pod s ta t o u s ch o p n y být i 
ú k ony "m o c i v I á dní ne b o v Ý k o n n é" ve smyslu nor
mativním, byť by je i ústavní listina (majíc patrně na myslí 
shora zmíněný š i r š í - politický - význam onoho pojmu) tak 
nazývala 1). To platí tedy o přijímání vyslanců a presiden-

1) Ne dosti přesné rozlišování obou pojmů jeví se ostatně i ve '<$'
vodech zpravodaje ústavního výboru o osnově ústavní listiny (tisk 2421): 
"Protože veškeré úkony vyplývající z práv presidentu v § 64 přiznaných 
jsou úkony vládními, je zi'ejmo, že president nemůže žádného z těchto 

práv vykonati bez spolupodpisu ministrova. 
Ve dvou případech § 64 arci ústnost je možna, pokud se týče ne

zbytna: při přijímání vyslanců (č. 2) a poselství (č. 6). 
Přijímání vyslanců spočívá v tom, že president přijme pověřovací 

listiny a odpoví na oslovení vyslancovo. Tex t od p o věd i ne z byt n ě 
musí býti předem předložen ministru zahraničních 
věc í, který, rozum i se, že přijímacímu aktu bude přítomen neb aspou 
při něm zastoupen. 

Stejně, pokud jde o poselství. V AngIň, kde smysl pro ústavnost 
tak neobyčejně vysoce je vyvinut, je s tar o byl Ý m z v y ke m, ŽP. 

president ministerstva podává králi text trůnní řeči na znamení, že nese 
za ni odpovědnost. Kdyby president naší republiky zaslal Národnímu 
shromáždční poselství písemně, n e m ohlo b y být i pře čte n o, 
kdyby nebylo spolupodepsáno předsedou mini
st e r s t va." 

V těchto vývodech jeví se opět snaha, o níž jsme se již shora 
zmínili: učiniti z pouhého p o I i t i c k é h o principu (konstitučního) přírn() 
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tových P o sel s tví c h ve smyslu čÍs. 6 § 64. Vzhledem k nut
nosti kontrasignace (spolu pod P i s u) jakýchkoli p r a v Ý ch 

p r á v n í zásadu. Neni správné, že podle miší ústavy měl by president 
republiky p r á v n í povinnost, předložiti t e x t o d p o věd i na proslov 
cizího vyslance dříve ministru zahraničních věcí, poněvadž nikde není 
stanoveno, že by vůbec musel svou odpověď dříve se p s a t i a přesně 
se tohoto textu při úst ním úkonu (sám zpravodaj doznává, že zde jde 
o úst n í úkon) držeti, a rovněž nelze za to míti, že by poselství ne
mohlo býti přečteno, kdyby nebylo spolupode:psáno předsedou mini· 
sterstva. N eliledě ani k tomu, že nemá smyslu rozlišovat p I a t n é a n e
p I a t n é poselství presidentovo, jež přece obllahuje "zprávu o stavu re
publiky", která může sice býti p r a v d i vou nebo ne p r a v d i vou, 
a to bez ohledu na to, je-li kontrasignována nebo ne, nikoliv však 
p I a t n o u či ne p I a t n o u, jevi se slabost argumentace zpravodajovy 
v tom, že je nucen, pokud jde o nutnost ministerské kontrasignace, zcela ' 
libovolně činiti rozdíl mezi ústním a písemným poselstvím. Nelze na
hlédnouti, proč by zásada přísného konstitucionalismu vyžadovala před
běžného s c h vál e n í (kontragignace je arciť podle povahy věci myslitelna 
jen při pí sem II Ý C h úkonech!) poselství se strany ministerského před
sedy toliko tehdy, když poselství předčítá někdo jiný než sám president! 
A pokud jde o poukaz na A n g I i i, jedná se tam právě jen o "s tar o
b y I Ý z v y k" (rozuměj: politický), nikoliv o p r á v n í předpis ústavy 
anglické. (B a x a, Oas. pro právní a státní vědu, V., str. 180, se domnívá., 
že toto mé tvrzení nasvědčuje tomu, že mně ušla anglická literatura 
státovědecká a rovněž i anglická ústava. S touto domněnkou ne1ze zde 
polemisovati.) 

Rozumí se konečně samo sebou, že kontrasignace ministerská při 
pravých úkonech vládní a výkonné moci presidentově má za účel pře

vzetí p r á v n í (trestní) odpovědnosti vládou za ně, kdežto př! nepra,vých, 
t. j. takových, jichž obsahem jsou prosté pro jev y (§ 66) nebo n á
z o r y presidentovy, právě tento účel odpadá, poněvadž při nich možno 
mluviti jen o povfiecbné p o I i t i c k é odpovědnosti. O této jakož i o mož
nosti "převzíti" ji, bylo již svrchu jednáno. J o ach i m, Věstník min. 
vnitra, ID., str. 230, kritisuje mé vývody, praví,. že "kontrasignace minister
ská má p r á v n í význam i při těch aktech presidentových, při kterých 
nelze mluviti o platnosti v přesném (?) slova smyslu. Na p,ř. poselství ne
kontrasignované nemohlo by v Národním shromáždění vi'lbec býti pře

čteno a pod." Poněvadž však autor toto své tvrzení nijakými di'lvody 
nedokládá a ani mé opačné mínění nevyvrací, nelze proti němu polemiso
vati a neshledávám důvodů, opouštěti svi'lj názor v textu hájený. Stejný 
názor jako J oachim zastává i Ho e t zel (Par\.ament, I., str. 476) uváděje, 
že "nejde zde o to, je-li zprava presidentova o srtavu republiky správná 
nebo ne~právná, pravdivá nebo nepravdivá, nýbrž o to, že nezodpovědný 
president republiky ne&IIlí jako hlava státu činiti N M. shromáždění p f
B e m n ýc h projevů bez kontrasignace zodpovědného člena vlády". K tomu 
dlužno poznamenati, že přejímáni pol i t i c k é odpovědnosti za politicky 
neodpovědného president.a (viz str. 239) jest zcela nezávislé na kontra-
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presidentových úkoml moci vládní a výkonné, platí proto p r a· 
vidlo, že úkony ty vyžadují bez výjimky formy 
písemné. 

K jednotlivým v § 64 vyjmenovaným funkcím presiden
tovým dlužno dodati toto: 

K číslu 1. Větou, . že president republiky "z a s tup u j e 
stát na venek" není míněno jen p r á v n í zastupování, o němž 
jedná další obsah č. 1, nýbrž též p o vše ch n é zastupování 
ve smyslu diplomatickém a politickém, jež přísluší presidentu 
při různých úředních a slavnostních příležitostech jakožto 
hlavě státu. 

Ústavní listina praví, že president republiky "s jed n á v á 
a r a ti f i k u je mezinárodní smlouvy". Poměr obou pojmů 

(sjednávání a ratifikování) není dosti jasný. Neboť "sjednávati" 
smlouvu znamená patrně tolik jako "uzavírati" ji a "ratifikací" 
rozumí se tolik jako "schválení". Předepisuje-li tedy norma 

signaci ministerské, která má význam jen pro p r á. v n í odpovědnos.t. 

Otázka nesmí býti ,tudíž položena s hlediska p o v i n n o stí presidento
vých (co smí či ne s mí činit; vždyť on jest právě neodpov ě dný; 

§ 66 úst. listiny), nýbrž tak, že ptáme se ve shodě s ustanovením § GS 
úst. listiny, kdy některý jeho úkon jest pIa t n Ý nebo ne. Tato otázka 
pak může býti položena jen tehdy, když vůbec o "platnosti" může býti 
řeč. Zcela dobře tedy mluví § 66 úst. listiny o "výkonech úřadu" na jedné 
a pouhých "projevech" presidentovýlCh na. druhé straně, kďežto § 68 
správně mluví pouze o "úkoneoh" (a nikoliv též o "projevech"). Tyto 
"pr{)j,evy" mohou pak býti podle § 64 úst ní nebo pí sem n é. Jen při 
pí s em n Ý c h možno mluviti o "kontrasignaci" jejicl:ť (a též Hoet7.ei 
mluví n. u: m. jen () písemných). Bylo by ale záhadno, proč by - s hle
diska názoru Hoetzelova - měla na h o di 1 á forma projevu (ústní nebo 
písemná) rozhodovati o wm, zda smí jej presiďent učiniti bez kontra
signooe nebo ne. - Bez ohledu na normativní úvahy bude arciť president 
uvažovati o tom, zdali shl e d i s k a pol i t i c k é h o doporučuje se učinit 
projev: (na. př. podle č. 6, § 64) bez předchozího schváleni vlády, která 
může vždy vyhnouti se převzeti politické odpovědnosti včasnou demisí. 
Právě tomUJto nebezpečí vybIte se hlava státu tím, že si dá písemný projev 
nebo koncept ustního přledem "kontrasignovati", t. j. schváliti. Kontra
signacě tohoto druhu není ale a nemůže býti kontrasignooí ve smyslu 
§ 68, t. j. předpokladem p I a t n o s t i určitého aktu, nýbrž pouhým zjiště
ním s hod y n á z o r ů (poHtický,ch a jiných) mezi presidentem a vládou. 
Vždyť ostatně celý institut převzetí odpovědnosti politické vládou 
za pil'esidenta přímo nutně předpokláďá m o ž n o s t (nikoliv "platnost") 
projevů presidentových, s nimiž vláda nesouhlasí. NesouhlasÍ-li a nepodá.-li 
pi'ea to demisi, pak má s e prostě z a to, j a k o by souhlasila, t. j. nese 
právě t. zv. p o I i t i c k o u odpovědnost vůči parlamentu. 
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zvláštní schválení (ratifikaci) sjednané smlouvy, předpokládá 
to, že sjednání provedl j in Ý právní subjekt než ten, komu pří
sluší její schválení, poněvadž nemělo by smyslu, aby týž právní 
subjekt schvaloval, co sám učinil. Poněvadž však naše ústava 
výslovně povolává presidenta republiky ku sjednávání a rati
fikaci mezinárodních smluy, dlužno patrně pojem "ratifikace" 
vykládati jinak a sice tak, že ratifikací míní se pod ep s á n i 
t. zv. ratifikačních listin, které po sjednání příslušné ' 
státní smlouvy zúčastněné státy navzájem si vyměňují. Tato 
výměna jest jakousi slavnostní formou uzavirání mezinárodních 
smluv. 

Přes výslovný předpis § 64, č. 1, že president "sjednává" 
mezinárodní smlouvy a přes to, že pojem "sjednávání" možno 
vykládati tak, že rozumí se jím nejen vlastní u z a vře ní 
smlouvy, nýbrž i pře db ě ž n é vyj e d n á v á n í mezi zúčast

něnými státy, dlužno míti za to, že ono vyjednávání nemusí 
vésti president republiky o s ob n ě, nýbrž že se při něm může 

dáti zastupovati (na př. členem vlády). Jeho zástupce 
může smlouvu i "uzavříti" s příslušným kontrahentem, k její 
platnosti vyžaduje se však dodatečného pod p i s u presidentova 
(ratifikace). Při této ratifikaci jest arciť zastoupení presi
denta jiným činitelem (na př. ministrem zahraničních věcí) 

vyloučeno. 

Mluvíme-li zde o náležitostech pIa t n o s ti mezinárodních 
smluv, vycházíme při tom z konstrukce vzájemného poměru ... 
mezi vnitrostátním a mezinárodním právem, jak jsme 
ji podali na jiném místě 1). 

1) S~ovn. mé spisy "Soudobý zápas o nové mezinárodní právo" a 
"Zákbdy filosofie právní". 

Zde není možno šířiti se o různých theoriích, které onen poměr 

vymezují. Stačí, když uvedeme, že ani z ústavní listiny ani z parlamen
tirnich ma.teriálií nelze seznati, ku které z těchto theorií se zákono
dárce přidal. Nelze tedy na př. s určitostí říci, zda měl snad za to, že "sjed
náním" a "ratifikací" se strany presidenta republiky nabývá mezinárodní 
smlouva platnost pro obor mezinárodního práva, kdežto "schválením" se 
strany Národního shromáždění stává se teprve platnou pro obor práva 
vnitrostátního. Srovn. k tomu P r a žák, n. u. m., III, str. 232, IV, str. 83, 
a Pit a m i c: Die parlamentarische Mitwirkung bei Staatsvertragen in 
Osterreich (Wiener Staatswissenschaftliche Studien, 1915), str. 31 a n., 
a konečně nejnověji Kel sen: Dals Problem der Souvera.nitat und die 
Theorie des VOlkerrechtes. 

Problém duplicity normového souboru. {mezinárodního a vnitro~ 
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"Mezinárodní smlouvou" ve smyslu § 64 úst. listiny jest 
rozuměti každou smlouvu, kterou uzavirá stát československý 
s jiným státem. Neni jí tedy na př. smlouva, kterou uzavírá 
československý stát s jiným c i z o zem s kým právním 
subjektem. 

\ Některé mezinárodní smlouvy "potřebují souhlasu Národ
ního shromáždění". To znamená patrně, že bez tohoto souhlasu 
nejsou platny. Jsou to: 

a) smlouvy obchodní, 
b) smlouvy, z kterých pro stát nebo občany plynou jaká

koli břemena majetková nebo osobní, zejména i vojenská, 
c) smlouvy, jimiž se mění státni území 1). 

Ad a) "Obchodní" smlouvou jest každá smlouva, která 
upravuje v Ý měn u z b o ž í ID e z i jed not I i v Ý ID i stá t Y 
(viz Pitamic, n. u. m., str. 94). Patří sem tedy zejména všechny 
cel ní smlouvy. 

Ad b) Poněvadž "břemeny" nelze rozuměti nic jiného než 
právní p o v i n n o s t i, lze si těžko představiti smlouvu, ze které 
by neplynula j a k á k o li břemena ani pro stát ani pro občany, 
a která by tudíž schválení Národního shromážděni nepotřebo
vala 2). Dlužno tedy pojem těchto smluv definovati úže a to, 

státního) neřeší výslovně ani obšírné dobré zdání ústavního výboru po
slanecké sněmovny (tisk 2343, 1. vol. obd.), o němž na jiném místě 
(str. 187, 254) podrobněji se zmiňujeme. 

1) Srovn. k t.omu zcela ob dob n é ustanovení § 11 Oit. a) stát
ního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, čís. 141 ř. z., o za
stupitelstvu říše (býv. rakouské): 

"Es gebOren daRer ZUll Wirkungskreise des Reichsrates: 
a) die Priifung und Genehmigung der II a n d e 1 8 V e r t r ll, g e und 

jener Staatsvertrll,ge, die das Reich oder Teile desselben bel a st e n, oder 
einzelne Burgel' v e r p f 1 i c h ten, oder eine G e b i e t s ll, n der u n g 
der im Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lander zur Folge haben." 

2) Dobré zdání ústavního výboru (viz str. 187, 254) zabývá se otáz
kou, jak sluší vykládati § 64, č.3, ústavní listiny v souvislosti s § 64, č.l, 
t. j. je-li třeba k mezinárodní smlouvě, kterou se zavazuje Českosloven
ská republika v určitém případě k nějaké a k éÍ vál e č n é, souh1a.su 
Národního shromáždění podle § 64, č. 1. Většina ústavního výboru 1)yla 
mínění, že tohoto souhlasú ne ní třeba, když stát převezme závazek za
kročiti v určitém případě ozbrojenou mocí, že je ho jen potřebí, když by 
mezinárodní smlouvou bylo uloženo státu rozmnožení vojska, rozšíření 

branné povinnosti nebo určité ' finanční břemeno a pod. Naproti tomu byl 
ústavní výbor jednomyslného názoru, že i když stát je mezinárodní smlou
:vou 'Zavázán zakročiti v určitém případě vojensky, je ke každému konkret-
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jelikož jde zde patrně o ob dob u ustanovení z dřívější rakou
ské ústavy a jelikož parlamentní materiálie k naši ústavě ni
jakého vysvětlení neposkytují, pomocí materiálií k obdobnému 
llstanovení rakouskému z roku 1867. S tohoto hlediska dospí
váme pak k zásadě, že ony smlouvy vyžadují tehdy parlament
ního schválení, kdy ž s t a n o vín ě c o, k čem už bylo by 
jinak :tř;eba zákonnéh'o ustanovení, t. j. nestač;il'a 
forma prostého nařízení. Zasada tato arciť prakticky nemá val
ného významu, poněvadž, jak 'bylo již shora dovozeno, v naší 
ústavě není spolehlivého vodítka pro obsahové vymezení 
zákonodárné a nařizovací kompetence. 

Ad c) Kromobyčejný význam, který přikládá ústavní 
listina (ve shodě s panující naukou) úze m í státnímu a územní 
integritě státu, vysvětluje ustanovení, podle něhož je třeb:t 

pří dotčených smlouvách parlamentního schválení ve for mě 
Ú's t a vn í h o z á k ona. To platí bez ohledu na v e'li k o s t 
území, které má býti postoupeno, nabyto, nebo po případě za 
jiné vyměněno 1). 

nímu vypovědění váJky třeba opatřiti si předchozí souhlas Národního shro
máždění. 

Uvážíme-li velmi široký výměr § 64, č. 1 ("j a k á k o 1 i v břemena 
. .. , i voj e n sk á"), dá se podle slovného v)kladu asi stěží udržeti názor, 
že by vojenské konvence nevyžadovaly souhlasu Národního shromáždění. 
Myslíme-li však na závazek k pří m é válečné akci, byl by podobný po
v š e ch n Ý závazek vlastně bezúčinný vzhledem ke kategorickému zněni 
§ 64, č. 3 ("vypovídá válku s p,ředchozím souhlasem Nár, shromáždění") . 

Je ostatně jasno, že celá ortázka j,e aktuální jen tehdy, jde-li o vy p o v í
dán í války, tedy o válku ú toč n o u se strany našeho státu; neboť 
případ války vnucené (obranné) vyp,adá přirozeně z jakékoli ingerence 
Národního shromáždění. Ji může hlava státu prostě k o n s t a to y a t 
("prohlašuje válečný stav"). 

1) Není pochybnosti, že podobná ustanovení v r e p u b I i k á n s k é 
- ústavě vysvětlují se - jako mnohá jiná - neuvědoměným působením 
představ a zásad m o n ar chi s t i c k Ý c h. Pro panovníka, který se po
važuje za jakéhosi majitele veškerého státního území, má územní integrita 
státu pochopitelně nepoměrně větší význam než pro svobodný repu
blikánský národ, jemuž sice neporušenost území státního jest také důle
žit.ou záležitostí, záležitost ta však nemůže býti dt\ležitější (dejme tomu, 
že by šlo o odstoupení 1 m2 území!) než věci, kteni mnohem hlouběji za
sahuji do jeho zájmfi, na př. obsah celních a jiných mezinárodních smluv. 
Proto jest s hlediska republikánské ústavy nesrovnalostí, když pro schvá
lení smlouvy, kterou odstupuje se po případě 1 m~ státního území, vy
žaduje se formy ústavního zákona, kdežto všecky ostatní smlouvy, byC 
i sebe dliležitější, této formy nepotřebují. 
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V této souvislosti dlužno poukázati na rozdíl mezi tímto 
ustanovením (§ 64, č. 1, "Změna státního území") a případem, 

kdy jde o "zcizování státního majetku" (roz. nemovitého; 
§ 54, odst. 8., c). V prvním případě nejde o změnu v m a jet k u 
nebo >: 1 a s tni c tví státu, nýbrž o změnu v předmětu imperia 
státního - podle panujícího názvosloví - nebo (normativně 

řečeno) o právní skutečnost, která má v zápětí změnu v územ
ním rozsahu platnosti československých právních norem; druhé 
ustanovení vychází z názoru, že kle zcizení státního majetku 
v pravidelných případech jest povo,lán parlament (třeba jen 
ve formě schvalovací) a stanoví, že v této funkci nemůže jej 
zastupovati Stálý výbor podle § 54. Jde ale skutečně jen 
o názor, zákonem neodůvodněný, poněvadž naše ústava nikde 
výslovně nestanoví, že by k platnosti podob'ných zcizovacích 
.aktů bylo třeba jakékoliv činnosti sboru zákonodárného, jak to 
.arciť bylo výslovně stanoveno ústavou bývalého Rakouska 
(§ 11, lit. c) státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, 
č. 141 ř. z.: " ... die Verausserung, Umwandlung und Belastung 
-des unbeweglichen Staatsvermogens"). Předpisu § 54, odst. 8., c) 
úst. listiny lze tudíž porozuměti toliko ve spojení s tímto před
pisem bývalé r a k o u s k é ústa vy, jenž našemu zákonodárci 
tanul na mysli. Má-li se věc tak, jak řečeno, není divu, že po
strádáme i předpisu, v j a k é for m ě se má zmíněná činnost 
parlamentu projevovati a má tedy pravdu J o ach i m, praví-li 
n. u. m. str. 230, ž'e u nás "některé věci pod! lep r a x e 
upravují , se z á k o ne m, na př. zcizování státních nemovi
-tostí a j." 1). 

Ústavní listina nestanoví výslovně, v j a k é for mě dává 
Národní shromáždění svůj souhlas k smlouvám, uvedeným 
sub a) a b). Jen a contrario plyne z ustanovení ohledně smluv 
sub c), že zde není třeba · formy ústavního zákona, čímž 
není však rozhodnuto, je-li třeba vnější formy zákona (obyčej-

Upozomiti jest, že § 3 úst. listiny mluví o "změnách hra nic", . 
§ 64 pak o ,,=ěnách stá. t n í h o úze m í", což patrně má znamenati 
totéž. 

1) Jako příklad z časté řady podobných případů budiž uveden 
(zmocňovací) z á k o n ze dne 30. června 1921, č. 249 Sb. z. a n. o zcizení 
státního nemovitého majetku: "Ministr financí se z moc ň u je, aby zcizil 
člÍIsti sltátních pozemkových parcel č. kat. ..... v kniho,vní vložce č. 1 
kata&tráJni obce Josefova v úhrnné výměře 4 ha 23 a 53 m2

." (Čl. 1.) 
Srovn. o otázce té můj článek: "Zcizování státního majetku" v Parla
mentu, roč. III., str. 16. 
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ného) vůbec čili nic. Přece má však právě tato otázka nad 
míru důležité následky vzhledem kde r o g a ční p ů s o b
n o s t i mezinárodních smluv, schválooých parlamentem, vůči 

obsahově jim odporujícím z á k o n ů m dřívějším. N esporno jest,. 
že mezinárodní smlouvy, které nepotřebují podle § 64 parlament
ního schválení, této derogační moci nemají. Platí však ohledně 
ostatních věta lex posterior derogat priori co do jich poměru 
k zákonům dřívějším? 

. Ačkoliv § 42 jedno řádů pro Národní shromáždění před
pisuje pro projednávání mezinárodních smluv týž způsob> 

porady, t. j. d voj í čtení, jako pro osnovy zákonů 1), a ačkoliv 
dále k platnosti mezinárodních smluv vyžaduje se shodné vůle 
tě c h ž e činítelů (parlamentu a presidenta republiky) jako -
zpravidla - pro platnost zákonů, dlužno přece za to míti, že 
schválení mezinárodních smluv ne dá v á se (formou zákona (se. for
málního). A to jednak proto, že vliv parlamentu na mezinárodní 
smlouvy je podstatně jiný než na zákony (chybí mu na př. právo· 
inicáativy a i "způsob porady" - viz předcházející po
známku 1 - jest jiný než při osnovách zákonů), jednak proto,. 
že právní řád - následkem neujasněného názoru na poměr 
mezinárodního k vnitrostátnímu právnímu řádu - i jinak přesně 
rozlišuje mezi z á k ony a stá t ním i sml o u v a m i jakožto
právními normami (srovn. na př. § 2 zákona ze dne 13. března 
1919, čís. 139, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení). 

Ostatně i kdybychom tvrdili, že schválení smluv sub a} 
a b) mJlsí se díti fo .r m o u zákona, neplynulo by z toho ještě 

beze všeho, že takovéto mezinárodní smlouvy co do své dero
gační působnosti jsou na roveň postaveny pravým zákonům 2). 

1) Vzhledem k tomu, že parlament může mezinárodní smlouvu schvá
liti nebo <ldmitnouti jen j.ako cel e k (en bloc), je arciť otázka, jak jest 
možno zachovati při nich předepsaný způsob dvojího čtení, když přece 
tentó způsob porady předpokládá, že o osnově hlasuje se jednou p o 
č á st ech (první čtení; § 53 jedno řádu), a pak jako o cel k u (druhé 
čtení; § 54 jedno řádit). Zdá se, že jednací řády na tuto věc pozapoměly. 

2) Zdá se, že revoluční Národní shromáždění nebylo si dosahu 
těchto formálně-právních otázek vůbec náležitě vědomo. To plyne aspoň 
z postupu, jakým projednávány byly mírové smlouvy Versaillesská a 
St. Germaínská. Tiskem 1630 (ex 1919) předložila totiž vláda. návrh 
ratifikačního z á k ona. Zpráva výboru zahraničního a finančního 6 tomt() 
návrhu (tisk 1780) mluví však o "vládním návrhu ratifikačního u s n e
sen í", aniž by se zpravodajové obou těchto výborů (dr. Hnídek a dr. 
Rašín) slovem o této velmi ditležité změně názorů zmiňovali: doporučuje 
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Nemají-li tedy mezinárodní smlouvy V11bec derogační moci 
V11či dřívějším zákonu.m a jsou-li tedy "druhotnými" normami, 
nejsou potud platny, pokud by jim svými ustanoveními odpo
rovaly a bylo by próto nutno zvláštních (pravidelných) zákonů, 
aby zmíněná ustanovení stala se platnými pro obor českosloven-

se tu Národnímu shromáždění u sne sen í, obsahující 4 body, a nikoliv 
osnova z á k ona. Y. bodu 3. se vládě výslovně ukládá, aby "smlouvy 
tyto publikovala ve Sbírce zákonll a nařízení státu československého", 
což jest vzhledem k § 2 zákona o vyhlašování zákonll a nařízení ze dne 
13. března 1919, který výslovně předpisuje, že do Sbírky zařaďují se též 
"státní smlouvy" (a nelze přece pochybovati, že smlouvy, o které jde, 
jsou státními smlouvami I), nepochopitelné. 

V bodu 4. praví se pak, že "svoluje se, aby tyto smlouvy byly 
presidentem republiky r a t i f i k o v á' n y jménem státu českosloven
ského". Ze by Národní shromáždění mohlo dávati svolení k tomu, aby pre
sident republiky' vykonával práva podle ústavy mu příslušející, je více 
než pochybno. 

(O derogační pllsobivosti mezinárodních smluv v11či zákonWn. viz 
konkretní příklad na str. 431.) 

Zmíněná neujasněnost o poměru zákom'l k mezinálrodním sm1ouv'ám 
a dalších otázkách s tím souvisících byla příčinou, že u příležiitosti 

padamentárního projednávání smlouvy uzavřené v Praze dne 29. června 
1920 mezi republikou Oeskoslovenskou a říší Německou o stMním občan
ství byl presidiem poslanecké sněmovny požádán ústavní výbor o dobré 
zdání, které podal po slyšení expertů (profe>soří Hoetzel, Spiegel a Hobza) 
a jež otištěno jest ve zprávě č. 2343, I.vo!. ohl Poněvadž názor ústav
ního výboru bude nadále ,rusi směrodatný pro praxi, buďtež zde uvedeny 
závěry, k nimž dospělo ono dobré zdání: 1. K souhlasu, aby uzavřena 
byla mezinárodní smlouva podle § 64, č. 1 úst. listiny, není potřebí fOlmy 
zákona v technickém 'slova smyslu, ale ústavní výbor tuto formu do
poručuje. 2. Výjimka platí, mění-li se smlouvou státní územÍ. 3. Ob
sahuje-li mezinárodní sm10uva úpravu vnitrostátního práva, je třeb~, 
nedalo-li Národní shromážděni s,""Ůj souhlas k uzavření mezinárodní 
smlouvy ve formě zákona, ještě daMího prováděcího zákona. (O dalším 
obsahu dobrého zdání viz str. 187, 250.) 

K č. 3 sluší poznamenati, že stanovisko dobrého zdání kryj e se 
s názorem v textu hájeným, dlužno však dodati, že i opačný názor (mezi- _ 
ná.rodní smlouva jako právní norma jest na roveň poSltavena vnitrostát
nímu zákonu, a to pro obor vnitrostátního právního řádu) má mnoho za
stanců. Již expert prof. Ho b z a se k němu hlásil. Z autorů pak; jichž 
svědectví nad jiné mnoho platí, jest pro nejnovější dobu uvésti M' e r 11: I a, 
Die Verfassung der Repul)\ik DeutschOsterreich, str. 65 ("Der Staatsvertrag 
bindet den Staat wie ein Gesetz") a 68 ("Der StaalJsvertrag hat rul> solcher, 
gleichgťiItig, welchem Organ er zuzuschreiben ist, derogatorische KraJt, 
selbst gegeniiber Gesetzen"), podobně 'též v nejnovější 'jeho knize: "Die 
Lehre von der Rechtskraft" (1923). 
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~kého právníhQ řádu. (O jiné platnosti nemuze býti pnrozeně 
řeči, uvažujeme-li právě s hlediska tohoto právního řádu!) 

K čís I u 2. "Přijímá a pověřuje vyslance". "Přijímáním" 

míněni jsou vyslanci cizích států, "pověřováním" vyslanci 
našeho státu. Bylo již shora řečeno, že vlastním úkonem vlád
ním jest toliko pověřování, nikoliv přijímáni, které jest pouhým 
formálním úkonem. Od tohoto formálniho úkonu jest lišiti ode
vzdání ověřovacích listin cizích vyslanců 1). 

K čís I u 3. Zde rozlišovati jest a) prohlašování válečného 
stavu, b) vypovídání války a c) předkládání sjednaného míru 
Národnímu shromážděni k vyslovení souhlasu. 

Podle bývalého rakouského právního řádu, jenž byl naším 
právním řádem obsahově recipován, platila zásada, že ,;císař 

vypovídá válku a uzavírá mír" (čl. 5 státního zákl. zákona ze 
dne 21. prosince 1867, čís. 145 ř. z., o moci vládni a výkonné). 
O nějaKém zvláštním "prohlašování válečného stavu" a contr. 
"vypovídání války" nebylo v bývalé rakouské ústavě řeči a 
právní řád tento neupravoval proto též onoho "válečného stavu" 
jakožto instituce od pravidelného stavu (t. j. mírového) od
lišné 2). Vypovězením války cizímu státu nebo Rakousku cizím 
státem (jež ' děje se způsobem mezinárodními normami přede
psaným) nastal právě "válečný stav", čímž však nebylo nic 
jiného řečeno, než že Rakousko nalézá se následkem vypovězení 
války ve "válečném stavu" se státem, jemuž válka byla vy·· 
povězena. Nehledíme-li k některým ustanovením trestního zá
kona, nemělo na právní řád rakouský vypovězení války s am o 

1) Proti názoru v textu zastávaném vyslovili se H o e t zel (PIIXla
ment, I., str. 436) a J o ach i ID (Věstník min. vnitra, III., str. 230). Dii
vodum Hoetzelovým nelze upříti přesvědčivost. Praví, že "pod při jím á
ním v y s 1 a n c e rozuměti jest také (t. j, kromě onoho ryze zdvořilost
ního, formálního výtznamu, jejž měl jsem v textu na mysli) úkony vý 
slovně vládní, a to písemné. · Co chtěla ústavní listina. říci slovy: př i
jím á vyslance, patrno z těchto ukázek z literatury mezinárod
niho práva: Ustanovení vysJancovo nabývá mezinárodního vý
znamu tím, že se o něm učiní sdělení státu přijímacímu a tento je přijme .. 
Má právo od mít n o u t i ustanovení personae ingratae - bez udání 
důvodů (agréation, agrément) - Liszt, Volkerrecht 11., 1918, str. 118. 
Despagnet: Cours de droit international pubUc 4, 1910, str. 325, Oppen
heim, International Law, 3, 1920, str. 552 ..... Tedy pod "přijímáním 
vyslancii" rozuměti jest i výměnu not mezi státy: odpověď na otázku, 
není-li vyhlédnutý vyslanec státu přijímacímu persona ingrata". 

2) Tak jak tomu bylo na př. v německé říši; viz L 3, b a n d, Das 
Staatsrecht des Deutschen Reiches, IV, str. 43 (1914). 
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o s obě žádného vlivu (a contr. na př. vyhlášení "vy Jl m e č
n é h o stavu" podle zákona ze dne 5. května 1869, čís. 66 ř. z., 
jenž znamenal s u s pen s i určitých ustanovení státního zákl. 
zákona o všeobecných právech státních občanů). 

Ani československý právní řád nezná instituce "válečného 
stavu", který by s ám o s obě, t. j. samým prohlášením jeho 
presidentem republiky, měl nějaké právní důsledky (o zákonu 
ze d.ne 14. dubna 1920, čís. 300 Sb. zák. a nař., o mim 0-

řádných opatřeních, viz str. 366) a není tudíž srozumi
telné, proč ústavní listina, vypočítávajíc jednotlivé i'unkce pre
sidentovy, výslovně rozlišuje mezi "p roh I a š o v á ním vál e (í.. 
ného stavu" a "vypovídáním války". Nelze proto 
dosud Gt. j. pokud nebudou vydána zvláštní zákonná ustanovení 
o tom, jaké právní následky má prohlášení "válečného stavu" 
a kdy toto prohlášení možno učiniti) "válečným stavem" 
rozuměti nic jiného než stav, který nastává (a to arciť i bez 
výslovného prohlášení presidentova), jakmile se octne česko

slovenská republika ve válce s některým cizím státem a rozumí 
se tudíž, že pro zatím president republiky může válečný stav 
"prohlásiti", teprve když nastal, t. j. když buď sám vypověděl 
válku, nebo válka byla jiným státem naší republice řádně vy
povězena 1). Jde tedy o formalitua chápeme proto, že k ní 
nevyžaduje ústavní listina výslovného (předchozího nebo do
datečného) souhlasu parlamentu. Jinak, pokud jde o prohlášení 
války, které se může státi toliko po pře d ch o z í m souhlasu 
obou sněmoven, a to v každé usnesením aspoň třípětinové 

většiny (§ 33 úst. listiny). Tímto ustanovením jest zahajování 
ú toč n Ý c h válek se strany republiky, ne-li přímo zamezeno, 
tedy aspoň velmi ztíženo. To byl též úmysl zákonodárcův. 

1) I v tomto posledním případě (t. j. napadení našeho státu cizím 
státem) mělo by prohlášení presidentovo pouze t. zv. deklaratorní (t. j. 
žádný) význam právní. Zajisté nelze míti za to, že ústavní listina chtěla . 

institucí "prohlášení válečného stavu" v případech, kdy cizí stát nám 
řádně (t. j. podle předpisů mezinárodního práva) válku nevypověděl, 
maskovati válku útočnou předstíráním, že jsme byli napadeni. 

K naší otázce proMašuje H oe t zel (Parlament, J., str. 436), že 
pasus o prohlašování válečného stavu dostal se· do § 64 úst. listiny po
slední o!utmžik, po projednání ústavní listiny v ústavním výboru. "Snad 
původce onoho ,oktroyovaného' pasu myslil na severoantťlrický vzor 
(president prohlašuje válečný stav uvnitř státu, krlyž vypukla válka hez 
řádného vypovMění podle pravidel meúnárodníllO práva; ID y s 1 í se 
v Americe hlavně na na.padení druhým státem)." 
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V čís. 1 § 64 nejedná se výslovně o mír o v Ý c h smlou
vách jakožto zvláštním druhu smluv mezinárodních. Důvodem 
toho jest jednak, že označením mezinárodní smlouvy jako 
mír o v é není - na rozdíl od smluv, o nichž mluví č. 1 § 64 
- nic řečeno o jejich o b s a h u, neboť vše možné může býti ob
sahem "mírové" smlouvy (na př. stanovení cel na. jistý druh 
zboží, změna státního území a pod.), jednak že o mírových 
smlouvách jedná č. 3 § 64, poněvadž jde při mírové smlouvě 
o ústrojné zakončení válečného stavu (války). Praví-li se tam, 
že president republiky "předkládá Národnímu shromáždění 

sjednaný mír k vyslovení souhlasu", plyne z toho, že mírová 
smlouva ,je zvláštním druhem mezinárodních smluv vůbec, a 
že i pro ní platí ustanovení Č. 1 § 64, t. j. že ji "sjednává a 
r a ti f i k u j e" president republiky, a dále že podle jejího o b
s a h u platí pro ni i ostatní ustanovení o mezinárodních smlou
vách vůbec. Tu na př. bude nutno dáti parlamentní souhlas 
formou ústavního zákona, když mírovou smlouvou má býti při
voděna změna státního územÍ. Jinak stačilo by pouhé usnesení 
obou sněmoven (bez formy zákonné); toho je však vzhledem 
k ustanovení Č. 3 § 64 v ž d y třeba, tedy i tehdy, kdyby mírová 
smlouva neobsahovala níc z toho, o čem mluví Č. 1 § 64. 

K čís I u 4. O právu presidenta republiky "svolávati, od
ročovati a rozpouštěti Národní shromáždění a prohlašovati 
zasedání sněmoven za ukončené" bylo již na jiném místě jed
náno (str. 168). Zde dlužno toliko dodati, že podle 2. odst. 
§ 31 úst. listiny nesmí president svého práva, rozpustiti sně

movny, užíti v posledních šesti mě; sících svého 
vo le bní ho ob do bP). 

1) Právo presidentovo, rozpustiti sněmovny, má zaručiti mu poHtickou 
výhoťlu v případech konfliktů mezi n í ma par 1 a ID e n tem 
(srovn. výklady o politické neodpovědnosti presidentově, str. 239). Je pak 
zcela pochopitelno, že v poslední době presidentova volebního období (kdy 
tedy brzy nastane sněmovnám možnost voliti novou hlavu státu) neodpo
ručuje se, aby měl president republiky bezprostředně před svým odchodem 
možnost, rozřešiti zmíněný konflikt ve svůj prospěch rozpuštěním parla
mentu. Je-li v takovýchto případech konflikt mezi presidentem a parla
mentem nezhojitelný, pak nastane pro něj - přes ústavně-právní zásadu 
jeho nesesaditelnosti! - p o I i t i c k á nutnost (diktovaná ne sice práv
ními normami, nýbrž konstitučním a politickým taktem), o d s t o u pit i 
před uplynutím volebního ' období. Tatáž nutnost ll:'1stane, když po roz
puštění parlamentu a nových volbách zůstane mezi presidentem a parla
mentem týž konflikt, což znamenati bude, že politicky svrchovaný národ 

Dr. W e y r, Soustava če.koslovenského práva otátniho. 17 
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K čís 1 u 5. Rekli jsme již v.jiné souvislosti (srovn. str. 161), 
že spolupůsobení presidenta republiky při normotvorné' činnosti 
parlamentu nelze považovati za z á k o n o d á r n o u funkci, 
která by se svou podstatou rovnala výkonu práva s a nk c e, 
jež v konstitučních monarchiích přísluší panovnikovi. (Dlužno 
arciť zdůrazniti, že panující theorie počíná si při tom - jako 
v mnohých jiných případech - nedůsledně, chtíc jur i s ti c
kým i formulkami vystihnouti jisté p o li t i c k é postuláty 1). 
Aspoň zákonodárce československý na ni tak nepohlížel a 
stopy tohoto názoru možno nalézti v zákonodárné úpravě oné 
otázky. Tak na př. § 47 úst. listiny mluví o "zákonech" 
usnesených N á rod ním s hro m 'á ž d ě ním (ne tedy o zá
konech usnesených sněmem Podkarpatské Rusi), které má pre
sident republiky právo v r á t i t i s připomínkami, ačkoliv arciť 
president ne·vrací "zákony", nýbrž pouhá (usnesení" Národního 
shromáždění, jak ostatně v tomtéž paragrafu správně je řečeno 
v ustanovení, jež omezuje ono právo presidentovo časově ("do 
měsíce počítajíc ode dne, kdy u sne sen: í Národního shromáž
"dění bylo dodáno vládě") 2). Rovněž tak č. 6 § 64 mluví (ne-

stojí ve zmíněném konfliktu na straně parlamentu a nikoliv presidenta. 
V těchto případech jest (a podle vllle zákonodárce má býti) parlament 
politicky silnějším než president, nebo jinými slovy: president republiky 
jest přes opačné tvrzeni ústavy p o I i t i c k y od P o věd n Ý m parla
mentu. 

1) To platí na př. o známé poučce, že pan o v n í k vydává příkaz 
v normě obsažený, kdežto parlament k němu jen svoluje atd. Podobné 
poučky nelze nijak z právního řádu dovoditi, jakmile si uvědomíme 
noeticky správný pojem normy (zákona) a zejména normotvorného 
procesu. 

2) V prvním vydání tohoto spisu zastával jsem na tomto místě 

názor, že v případeoh § 48 musí býti záJmn vyhlášen i bez pod P i s u 
p r e s i den t o v a, t. j., že president, ' přehlasovaný parlamentem, nemůže 
býti donucen k tomu, aby podepsal něco - podpisem 'vYJadi'uje se zpra
vidla souhlas -, s čím nes~uhlasL Vývody Ho e t zelo vým i (Parlament, 
I., str. 435) byl jsem v tomto svém · přesvědčení zviklán. Praví .se tam: 
"Sám bych kladl důraz nl;t § 51 úst. listiny o tom, že zákon podpisuje 
president republiky3!td. Chtělo se tím říci: K a ž d ýJ zákon. Uvažovalo 
se o věci i za projednávání sněmovního. Jistě by se bylo řeklo v § 51 
- kdyby se to zamýšlelo - , že president nemusí podepsati zákona, na 
němž setrvaly sněmovny přes jeho veto. V § 51 vědomě je postaráno 
pouze o eventualitu, nemá"li zaneprázdněný nebo churavý president ná
městka. Ostatně § 48 ustanovuje v II. odst. pouze: zákon budiž vyhlášen, 
nikoliv zákon budiž vyhláJšen i bez podpisu presidentova. Je-li mi do
voleno mluviti o úmyslu zákonodárcově, mohu prohlásiti, že ten směřoval 
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správně ovšem) o vrácení usnesených "zákonů". Legislativní 
účel práva presidentova vysvítá dále z předpisu, že president 
má vraceti usnesení parlamentu "s připomínkami", t. j. s odů
vodněním, proč nepovažuje vrácené usnesení za vhodné, čímž 

patrně má býti působeno na sněmovny, aby původní své stano
visko změnily. (Naproti tomu nebývá panovník v konstitučních 
monarchiích podobnými předpisy omezován, jsa 've svém roz
hodnutí ve věcech sankce usnesení zákonů stejně svrchovaný 
jako parlament, t. j. může sankci odepříti bez udání důvodů.) 
Konečně i předpis § 51 úst. listiny, že zaneprázdněného nebo 
e,huravého presidenta republiky, nemá-li náměstka (viz str. 273), 
při podpisování "zákonů" z a s tup u j e předseda vlády a toho 
opět po případě jeho zástupce (§ 71 úst. listiriy), neméně pak 
ustanovení § 81 lit. a) dokazuje, že zákonodárce pohlížel na 
tuto funkci zcela jinak než na právo sankce, jež má v konstituč
ních monarchiích panovník. 

Má tedy právo presidentovo povahu pouhého s u s p e u
s i v ní h o vet a vůči parlamentu 1). Odepřením podpisu může 
president donutiti parlament k opětnému projednání vrácené 
osnovy a chce-li parlament přes připomínky presidentovy s e
t r vat i na původním usnesení, musí se tak státi po případě 

silnější většinou, a to nadpoloviční, vše ch členů každé sně

movny. (Zpravidla stačí k původnímu usnesení přítomnost 

aspoň třetiny všech členů a k platnosti usnesení nadpoloviční 
většina pří tom n Ý ch). Nebylo-li dosaženo takové s o u
h I a s n é většiny v obou sněmovnách, musí býti zákon vy
hlášen, kdy~ se na něm při opětném hlasování podle jmen usnesla 
sněmovna poslanecká většinou tří pětin vše ch svých členů 

(2. odst. § 48 úst. listiny) 2). Jde tedy o předpis, jím~ má býti 

k tomu, aby president se podřídil opětovné vľIli Národního shromáždění, 
vyjádřené § 48 úst. listiny." K tomu bych přidal, že ve věcech z á. s lL d
ní c h může se president podpisu zákona, s nímž naprosto nesouhlasí -
~ejme tomu, že by šlo o odstranění instituce soukromého vlastnictví -, 
vyhnouti resignací na svůj úřad. 

1) Přes to, že je ústavní listina tak nejmenuje. Ne dosti jasná jest 
v tom směru poznámka zpravodaje ústavního výboru (tisk 2421): "Ústavní 
listina právem nemluví o vetu, které připomíná monarchii (?), kde vlast
ním zákonodárcem je panovník a sbor zákonodárný spíše (?) sborem 
poradním." Máme zde opět co činit s příznačným směšováním hlediska 
politického a juristického. 

2) B a x a (Sborník věd právních a státních, XX!., str. 32) při

-pomíná, že v ústavní listině postrádáme ustanovení o tom, k t e r é sně--

17* 
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zaručena výsada poslanecké sněmovny proti senáJtu (srovn. 
k tomu str. 191). 

Od zákonů, k jejichž přijetí stačí přítomnost aspoň třetiny 
všech členů a nadpoloviční většina přítomných - pravidelný 
případ "obyčejných" (prostých) zákonů -, dlužno lišiti zákony, 
jejichž přijetí vyžaduje kvalifikované, t. j. větší přítomnosti 

(quora). Odst. 3. § 48 úst. listiny praví totiž: "Jde-li o zákon, 
k jehož přijetí je třeba vyšší přítomnosti (má býti: "větší" !) a 
většiny zvláště vyznačené, je třeba, aby vrácený zákon byl přijat 
za této vyšší přítomnosti a vyznačenou většinou." Případy, ve 
kterých jest třeba k usnesení takové kvalifikované přítomnosti 
a většiny, uvádí přehledně § 56 jedno řádů obou sněmoven 

(srovn. str. 215). Vzhledem k tomu, že funkce presidentova, 
o níž zde jednáme, vztahuje se t o I i k o na usnesení, které mají 
se státi z á k ony (§§ 47, 48, 51 úst. listiny), shledáváme, že 
shora citovaný předpis 3. odst. § 48 může se státi aktuálním 
toliko v případech, kdy jde o z měn u úst a v n í li s ti n y a 
jej í c h s o u č á stí (3. odst. § 56 jedno řádů) 1). Pokud jde 

movně bude takorvý:to nepodep&aný zákon dodán (se. vládou, které ho 
kancelář presidenta republiky dodá) a míní, že z ustanovení § 7}\ resp. 78 
jednacích řádů obou sněmoven sluší míti za to, že zákon se vrací té 
komoře, z které vyšel. Nemyslím, že by podobný závěr plynul z oněch 
ustanovení, a domnívám se, že vláda má možnost, dodati nepodepsaný 
zákon kterékoliv sněmovně. Při volbě té či oné komory může . v konkret
ním případě rozhodovlllti i obsah "p-fipomínck" presideDJtových, které Ča.9to 
budou polemikou proti "materiáliím" zákona,. obsaženým ve výborových 
zprávách, řečích referentů a pod. Právě z tohoto důvodu jest vítati, že 
právni řád onu možnost volby sněmovny - o sobě zajisté- nezávadnou -
vládě ponecha.1. Nebylo příčiny nařizovati vládě, aby vrácený zákon ve 
všech případech dodala právě oné sněmovně, ze které hotové, podpisu 
presidentova schopné usneseni bylo dodáno vládě, nebo oné, ve které 
O osnově po prvé bylo jednáno, neru snad vždy poslanecké sněmovně atd. 

1) Nespad.á sem případ 1. odst. § 64 úst. listiny (schválení mezi
národní smlouvy o změně sltátního území formou ústavního zákona), pIOiIlě

vadž zde je odepření podpisu presidl'nt,w!l, který dotčenou smouvu ~ám 
"sjedn:í.vá a ratifikuje" logicky vyloučeno. Dlužno k tQlIIlU připomenouti, 
že parlament může takovou smlouvu schváliti nebo neschváliti toliko en 
bloc, t. j. nemůže ji v jednotlivostech měniti. Několikráte již zmíněné 
dobré zdání ústavního výhoru poslanecké sněmovny (tisk 2343, I. vol. obdl.) 
připomíná sice, "že nelze vyloučiti případy, že - jak tomu hylo v četných 
případech v Německu -- některá sněl!Ilovna piI'ojeví svůj souhlas toliko 
pod ID í ne č n ě (bude-li mezinárodní smlouva v některých bodech změ
něna, nebo aby se ratifikace provedla až po určité době a pod.)". V těchlto 
případech nejde však již o schvalováni tl f' j (~ tl n II II fl (sc. s druhým 
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o vliv presidentův na zákonodárný proces, jest tedy rozlišovati 
mezi ob y č e j n Ý m i a úst a v ním i zákony. V prvním pří

padě jest vliv ten silnější, v druhém slabší, poněvadž zde může 
parlament prostým setrváním na svém původním usnesení za 
t ě c h ž e předpokladů, za kterých se stalo, vynutiti vyhlášení 
svého usnesení ve Sbírce zákonll a nařízení. K těmto oběma 

případům řadí se třetí, v němž vliv presidentův jest nejsilnější. 
Týká se pro z a tím n í c h zákonů, usnesených Stálým výborem 
podle § 54 úst. listiny a zákonll usnesených sněmem Podkar
patské Rusi (4. odst. § 3 úst. listiny). Ty t o z á k ony v y
ž a duj í bez pod m í n e Č n ě pod p i s u p r e s i den t o va. 
President může podpis odepříti bez udání důvodů ("připomí
nek") a jeví se zde tudíž r o v noc e n n Ý m se zákonodárným 
činitelem (Stálým výborem', pokud se týče sněmem Podkarpat
ské Rusi) 1). 

Své rozhodnutí, nepoužíti práva podle § 47 úst. listiny~ 
osvědčuje president republiky pod P i sem usneseného zákona . 
.Je tedy právo podpisu zákonů (§ 51) pouhým rubem práva, 
vrátiti usnesení (§ 47). 

Zmíniti jest se konečně ještě o významu ustanovení § 51 
úst. listiny, podle něhož "za zaneprázdněného nebo churavého 
presidenta, nemá-li náměstka, podpisuje předseda vlády". Ač
koliv podstata presidentova podpisu zákonů liší se, jak bylo již 
uvedeno, velmi od sankce panovníkovy v konstitučních monar
chiích, přece na druhé straně jest velký rozdíl mezi ús~avním 
významem a zákonodárným účelem podpisu presidentova :t 

členů vlády ~). Z tohoto důvodu nelze zmíněný předpis § 51 

k?jtrahujícím státem), t. j. hotové smlouvy, nýbrž o pře d běž n é z.m.oc
není, aby smlouva určitéb:o obsa.hu dojednána byla. Podobné předběžné 
zmocnění nahražuje arciť dodatečné schválení. 

1) Podobný význam mělo ostatně odepření podpisu presidentova 
i při záJkonecn usnesený<ch Národním shromážděním v přechodné době, 

označené v čl. IV. uvozovacího zákona k ústavní listině. Neboť tam praví 
se: "Zákonů úsnesených tímto (roz. revolučním) Národním shromážděním, 
avšak nevyhlášených v den, kd'y se ustaví sněmovna poslanecká a senát, 
nelze vůbec vyhlaAovati, vrátí-li je president republiky NáfodnÚDu shro
máždění." Případ ten, který skutečně nastal (při osnově o .st:btních tajem- . 
nících), dnes není již aktuá,lní. 

2) :podpis presidentův má v podstatě význam s o uhl a s u s usne
sením parlament,u. Pokud jde' o pr o z a tím n í zákony, je to v § 54 
Ú&. listiny výslovně řečeno, poněvadž tam (odst. 12.) odepření pod'pisu 
a odepření oouhlasu staví se na roveň. O významu podpisu členů v.lá.dy 
viz str. 283. 
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vykládati snad tak (ačkoliv by arciť výslovný poukaz nll. 
náměstka presidentova k tomu sváděl), že v těchto případech 
nastupuje předseda vlády, pokud se týče jako náměstek (§ 71), 
ve ' veš ker é fu n k ce presidentovy, spojené s jeho právem 
podpisovati, pokud se týče vraceti usnesené zákony, a že by 
tudíž j a k o ž to t a k o v Ý mohl na př. odepříti svůj ' podpis 
(s příslušnými "připomínkami") s účinky stanovenými § 48 úst. 
listiny 1). Máme za to, že zde nejde o jakýsi ob e c n Ý zástupči 
poměr ex lege, nýbrž že jest třeba, aby president republiky 
v každém jednotlivém případě zmocnil předsedu vlády k jeho 
zastoupení, udávaje mu zároveň směmici, jak má se zachovati, 
t. j. má-li podepsati či usnesení vrátiti a jaké připominky 

v tomto případě přičiniti. (Otázka, o níž zde jednáme, je velice 
důležitá - zejména pro výsostné postavení presidenta republiky 
- a jest proto litovati, že ani jedna ani druhá důvodová zpráva 
k osnově ústavní listiny neposkytuje pomůcky k jejímu roz
řešení.) 

Vzhledem ke kategorickému znění § 64 (2. odst.) a vý
slovnému ustanovení § 81, lit. a) úst. listiny (viz str. 280), dlužno 
pohlížeti na akt vrácení usneseného zákona s připomínkami 

jako na "vládní akt" presidenta republiky (srovn. tisk 2421, 
str. 15) s následky stanovenými § 68 úst. listiny (nutnost 
kontrasignace ministerské), ačkoliv právě v tomto případě jest 
zvlášť jasno, že tato kontrasignace nemá zde· žádného smyslu, 
poněvadž odepření podpisu v žádném případě nemůže zname
nati skutkovou podstatu "úmyslného, nebo z hrubé nedbalosti 
způsobeného porušení ústavních nebo jiných zákonů" (§ 79 úst. 

, listiny), která by byla podkladem pro t r e st ní odpovědnoit, 
již by kontrasignací "přejímal" předseda ' vlády za trestně ne-

I 

1) J o ach i ID, n. u. m., str. 230, vYf\lovuje názor opačný. § 51 
jest prý JlQuze zvláštnim předpisem, který se týká JlQuze podpisováni zá
konů v přesném slova smyslu; všeobecným předpisem o zastupování pre
sidenta vládou jest § 60, a: poněvadž podle tohoto paragrafu přísluší vládě 
výkon v š.e ch funkci pre,sidentových bez o mez e n í, může zajisté vlárla 
za podmínek § 60 vykonávati i právo, uvedené v § 47. - S. hlediska. 
slovního výkladu má Joachim zajisté pravdu; ale vzniká otá:zka, k čemu 
je speciální předpis § 51, když toto oprávněni beztoho jest již 'obsaženo 
v obecném ustanoveni § 60? Možno připusti1ti, aby na př. předseda vlády 
vykonal funkci, zmíněnou v § 64, č. 6 (poselství k Nár. shromáždění) 

na základě pouhého generáJního zmocněni podle §, 6O? 
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odpovědného presidenta republiky 1). Pro t. zv. "politickou" od-
povědnost jest paK, jak bylo shora (str. ·240) dovozeno, skuteč
nost ministerské kontra.signace bezvýznamnou. Jinak arciť má 
se věc v případě opačném, t. j. když president nepoužije svého 
práva podle § 47, nýbrž podepíše usnesení parlamentu. Tu spolu·
podpis člena vlády může po případě znamenati "porušení ústav
Iiích nebo jiných zákonů", poněvadž by podepsaný zákon svým 
obsahem mohl odporovati ústavě vzhledem k čl. I. uvozovacího 
zákona k ústavní listině. (Dejme tomu, že jde o zákon usnesený 
Národním shromážděním, upravující věc, která dle ústavy patří 
do příslušnosti sněmu Podkarpatské Rusi.) 

K čf s I u 6. Instituce "zpráv", které podává president 
republiky N árodnimu shromáždění o "stavu republiky", pře

vzata jest z ústavy Spojených států severoamerických. Jde 
o pouhé p r á v o presidentovo, nikoliv ° ústavní p o v i n n o s t. 
Proto není v ústavě pokynu, jak často (v jakých časových ob
dobích) ony "zprávy" se podávají 2). Pokud jde o další ustano
vení, že president republiky "doporučuje Národnimu shromáž
dění k ú vaz e opatření, která pokládá za nutná; a účelná", 
nejde při tom, jak ostatně ze znění předpisu jasně vyplývá, 
o nějaké právo zákonodárné iniciativy, která p~ísluší 
výhradně jen vládě a .parlamentu 3). Nemusí se dále ono "do
poručování" státi nutně jen u přÍležitosti podání zmíněné ' 
"zprávy", nýbrž zajisté i s a m o s t a t n ě. (Obojí podávání • 
"zpráv" a doporučování opatření - nazývá se obyčejně 

"p o s e I s tví m"). 
Jelikož přísluší presidentu právo podávati. "zprávy" buď · 

úst n ě nebo pí sem n ě (máme za to, že totéž platí i o dopo 
ručování opatření, jež pokládá za nutná a účelná), plyne .z toho, 
že president republiky má právo v k roč i t i d o sně m o vell 
za tímto účelem. Výslovně toto jeho právo (které by se jinak 

1) J o ach i m, n. u. m., str . . 230, prohlašuje toto mé tvrzení z.a 
nesprávné, aniž by však uváděl dův,ady pro svůj názor (že kontrasignace 
v těchto případech má smysl), jiného důvodu, než ten, že o připomín
kách nekontrasignovanýc.h by Národní shromáždění nemohlo jednati, což 
arciť neni žádný ďůvod, poněvadž při mém tvrzení jde zřejmě o kri.tiku 
de lege ferenda. ' 

2) V prozatímní úsmvě (§ 10 b) jest stanoveno, že zpráva podává 
se "o b č a ,s". 

3) Jednací řády pro Národmí shromáždění arciť výslovně uvádějí 

tyto "podněty presidenta republiky" mezi předměty jednání (§ 18). 
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nijak samo sebou nerozumělo!) není právním řádem upraveno 
a zejména o jednacích řádech postrádáme ustanoveni o tétl) 
věci, lťteré by tam zajisté patřilo. Nedostatek výslovně úpravy 
zavinil též~ že president republiky, chce-li vykonati poselství 
ústně, musí své zprávy podávati, pokud se týče opatření do
poručovati v každé sněmovně zvlášť, t. j. je do slova o p a k o
vat i, ač zajisté by se pro tento slavnostní úkon hodila spíše 
s p o leč n á scMze ob'ou sněmoven podle § 38 úst. listiny. 

O právní povaze presidentových poselství a s tím souvi
sící nutnosti kOI).trasignace ministerské bylo jednáno výše 
na str. 264. 

K čís I u 7. Podle pii vod n í prozatímní ústavy 
(t. j. před novelou ze dne 23. května 1919, čís. 271 Sb. zák. 
a nař.) příslušelo Národnímu shromáždění vol i t i 17 člennou 
vládu (§14). Zmíněnou novelou přešlo právo sta
n o v i t i v I á dun a p r e s i den tar e p u b I i k Y 1) a ústavní 
listina recipovala je, přidavši k tomu výslovně právo p r o
p o uš t ě t i ji. Z dobrých diivodii vynechala květnová novela 
k prozatímní ústavě a konečná ústava předpis, z kolika členu 
se vláda skládá a přenechala presidentu republiky stanoviti 
počet tento. Tomu jest rozuměti tak, že president republiky 
mUže se volně od případu k případu (aniž by se tím dopředu 
vázal a aniž by k tomu bylo třeba snad nějakého z vl á š t n í h o 

• vládního úkonu) rozhodovati, kolik má býti ministru. Takové 
případy nastanou ' zejména při úplné nebo částečné změně 
(demisi) vládního kabinetu. Vzhledem však 1\1 ustanovení § 85 
úst. listiny, podle něhož "piisobnost ministerstev upravuje se 
zákonem", z čehož argumentací a minore ad majus plyne pra·· 
vidlo, že i ke zřízení nového ministerstva je třeba zákona, nelze 

1) Podle pův,odní ústavy bylo na vlád,ě (zvolené Národním shro
mážděním), aby "urČiila, který ze členi\. (ministrů) řídí a odpovídá za 
jednotlivé úřady zřízené k obstarávání nejvyšší správy státní" (§ 18). 
Když novelou k ústavě přešlo právlJ jmenoy:t~.i · vládu na presidenta 
republiky, bylo i ustanoveni § 18 změněno v ten smysl, že "president re 
publiky stanoví po n á v T hup ř e d sed' y min i s t e r s t v a., který 
z členů vlády (min1stTŮ) řídí jednotlivé úřady, zřízené k obstarávání nej
vyšší správy státní a za ně odpovídá". Z toho plynulo ústavní pmvidlo, 
že president republiky nejdříve měl jmenovati předsedu ministerstva a 
jednotlivé členy ka,binetu a pak teprve po návrhu nově jmenovaného před
sedy ministerského přiděliti nově jmenovaným ministrům jednotlivé 
resorty (ministerstva). - Ve výběru nových ministrů jakož i v otázce 
propuštění vlAdy nebo jednotJlivých' ministrů jest president záaadně 

vol n ý. Výjimku stanoví § 78 úst. listiny. Srovn. o tom str. 288. 
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rozuměti právu presidentovu, stanoviti počet ministrů, tak, že 
by pro přespočetné ministry (t. j. bylo-li jich více jmenováno 
než je zřízeno ministerstev) mohl býti zároveň zřízen nový' 
úřad ministerský. Stane-li se tudíž takový případ, jsou nutně 
přespočetní ministři t. zv. min i str y bez por t e f e u i II u 
(resortu), t. j. mají sice plnoprávné postavení ministrů - jsou 
č~ny vlády, mají nárok na plat ministerský, podléhají minister
ské Odpovědnosti atd. -, nejsou však náčelníky samostatných 
ústředních úřadů; zvaných "ministerstva" 1). Poněvadž podle 
§ 72 úst. listiny "president republiky stanoví, který z členů 
vlády řídí jednotlivá ministerstva", přísluší mu v případě přes

početného jmenování ministrů stanoviti, který z nich zůstává 
bez úřiolJdu (portefeuillu) 2). 

1) V této mOOnosti, ustanoviti ministra, aniž by mu byl přidělen 

ke správě samostatný úřad, jevi se důsledek parlamentní soustavy, která 
'7 dosazování nejvyšších úředních funkcion;iřu státních nevidí jen záleži
tost ryze správní (administrativní), nýbrž polit.ikum. S hlediska ryze ad
ministrativního jeS't takový "ministr bez úřadu" naprostou zbytečností, 

s politického však, které v ,součtu jednotlivých resortů vidí předmět, jejž 
si po případě jednotlivé parlamentní strany mezi sebou rozdělí, bude se 
jevitO. mnohdy jako nezbytnost, aby ve složení vlády obrlÍiželo se pokud 
možná věrně politické složení parlamentu. 

2) Je nesporno, že pres,identu republiky přísluší právo stanovit.i, 
"který z členů vlády řídí j,ednotJivá ministerstva", nejen u příležitosti 
nastolení n o v é vlády nebo částečné z měn y její, nýbrž i p ř e
ch od n ě, t. j. že může na př. pověřiti d'očasným vedením urěitého mi
nisterstva, jehož náčelník je nemocen, na dovolené nebo jinak zanc
prálldněn, kteréhokoliv jiného člena vJády. Bylo by však očekávati, že 
stane se tak formou, obvyklou při ustanovování nových členů vlády 
(t. j. uveřejněním ipřÍJslušného dekretu v úředním listě atd.). Za na
prosto neústavní dlužno však prohlásiti praxi, podle které si čleu{)IVé 

vládý sami - třeba na základě usnesení celé vlády (§ 81 úst. listiny) 
- vyměňují resor,ty, navzájem se zastupujíce při vládních úkonech, při 

čemž bývá dokonce pravidlem, že z'astoupený a zastupující parlamentární 
ministr jsou přislušniky též e politické strany - jako by jed:notlivé 
resorty byly nejen de faoto, nýbrž i de iure državou t,ěcht.o politických 
stran! 

Že se možnos.t ,takového vzájemného zastupování nijak nerozumí 
samo sebou, d()kazuje na př. usltanovení čl. 73. rakouské ,spoLkové ústavy 
ze dne 1. října 1920, který zní: "lm FaUe der zetitweiligen Verhinderung 
eines Bundesminister,s beúraUJt der Bundesprasident einen der Bunďes
miniJster oder cinen hoooren Beamten eines Bundesamtes mit der Ver
tretung. Dieser Vertreter tragt die gleiche Verantwo'rtung wie ein Bundes
mintster (Art. 76)." Srovn. k tomu K e I se n, Die Verfa.ssungsgesetze der 
Republik OsteNeich, 1922, str. 168. 
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Ve svém právu, stanoviti libovolně počet ministrů (t. j. 
jmenovati je v libovolném počtu) jest president ne sice právně, 
ale politicky omezen ohledy r o z poč t o v Ý m i. 

K čís I u 8. Ustanovení toto jest obdobou práv bývalého 
císaře rakouského s jedinou výjimkou týkající se d ů s to j II í k U, 
jichž jmenování příslušelo císaři bezvýjímečně 1). O státních 
úřednících kanceláře presidenta republiky platí podle § 2 zák. 
ze dne 5. prosince 1919, čís. 654 Sb. zák. a nař., zvláštní usta-
novení. Srovn. str. 272. 

1) Vysokoškolšltí profesoři nejsou již - jak tomu bylo v Rakousku 
zařazení v hodnos·tní třídy, ač přes to státními iÍře.)níky zůstávají. 

(Viz zákon ze dne 13. únOO'a 1919, č. 'i8 Sb. zák. a nař.) 
Každý, kd:o by neznal československý právní řád, musel by ze zněni 

č. 8 § 64 nutně usouditi, že "soudci" nejsou státními úředníky, poněvadž . 
jinak: je patrně zby,tečÍlO uváděti -je . zvlášť ve CI' I e státních úředníků. 
Jelikož však státními úředníky ve skutečnos.ti jsou, znamená. znění č. 8 
§ 64 hrubou a primitivní logickou chybu, proti níž jsem se v ústavním 
výboru revolučního Národního shromáždění marně bránil. Zpráva ústav
ního výboru praví o tomto prapodivném ustanovení toto: "Clenové ústav
ního výboru, kteří od začátku toto rozlišování hájili - zpravoooj patří 
k nim -, ďokonce nezamýšIelisoudce tím nadřaďovati státním úřed
níkům ostatním, ale vycházeli z názoru, že soudcové zaujímají ve stá.tě 

postavení Izvláštní, protože se odchylují od ostatních úředniků neodvis
lostí, jím v ústavní listině z3Jl'Učenou, kterou dlužno ještě dále vybudo
vati (§ 97)." K tomu stačí podot.knouti, že odpůrcům onoho rozlišování 
nešlo o to, aby zamezili nadřaďování soudců ostatním státním úředniktlm, 
aniž o ubližování stavu ,soudoovskému, poněvadž si byli dobře vě.domi, 
že ani jednoho ani druhlého účelu nelze dosáhnouti tím, že zákonodárce 
dopustí se rnubé a logicky naivní chyby, nýbrž jediným jejím účelem bylo, 
zameziti tuto chybu. Případ; o němž zde jednáme, jest příznačný, pooě
vaďž jasně ukazuje, Me rak znamenité jinak dílo zákonodárné, jímž podle 
mého mínění jest ústavní listina československá (přes některá pocho
pitelná ned'opatření), může býti malichernými ohledy politickými a sta
vovskými svévolně znešvařeno. 

Souhlasně ff o e tz e I, Parlament, L, str. 436. Naproti tomu praví 
Hon SI, Piularnent, l., str. 26, nedbaje naprosto mých logicky nevyvratitel
ných d't'lvodů v otázce tak jednoduché a ja.s.né, že "ze soud!Ců však nebude 
jistě žádný pot ě š e n, sezná-li, jak se stavím proti výpočtu soudců vedle 
státnioh úředníků vůbec v příslušných ustanoveních úst.-wní listiny". To 
znamenalo. by, že by žádný z nich nechápal rozdílu mezi úvahou de lege 
Iata a de lege ferenda, a že by žádný nevěděl, že v ěd e c k á úvaha ne
může se říditi podle toho, pot ě š í -1 i určitý s t a v nebo ne. Že ve sku
tečnosti tomu tak není, ookazuje na př. článek R i ch tel' ů v: "Proti 
moci soudcovské" v Soudcovských listech, IV., str. 121 (srOVilJI. k tomu 
stejnojmenný článek S chl' e i b l' ft v, n. u. m., st.r. 82, a pojednání téhož 
autora "Pro moo soudcov,skou" na str. 120). 
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Na str. 245 bylo již řečeno, že pravomoc presidentova, 
tedy též jeho právo jmenovati různé státní funkcionáře, ' může 

býti i o1>yčejnýini zákony rozšířena. Sama ústavní listina do
plňuje okruh jmeJ;lovacího práva jeho, stanoveného Č. 7 a 8 § 64 
(jmenování guvernéra Podkarpatské Rusi podle § 3, odst. 6. -
viz str. 315 - a jmenování předsedy a dvou členů ústavního 
soudu podle čl. III. uv. zákona k úst. listině). Kromě, toho spadá 
sem předpis § 2 zákona ze dne 20. března 1919, Č. 175, o zřízení 
a působnosti ne j vy Š š í ho ú čet n í h o ll:' on t r o ln í h o 
ú ř a: d u (jmenování předsedy; viz str. 309), § 3 zákona ze dne 
11. června 1919, č. 330, o p o zem k o v é m ú řad ě (jmeno
vání předsedy a dvou náměstků; viz str. 311), §§ 72 a 74 
zákona ze dne 14. dubna 1920, Č. 347 o akciové bance , 
c e d u lov é (jmenování guvernéra, jeho náměstka a tří ban
kovních radů) atd. 1). 

1) Dr. Jar. Kr e j č i v pojednání "Jmenování a propouštění vyŘ
šich státnich funkcionářťl" (Parlament, ll., str. 23) řeší OItázku, kdo je 
oprávněn pro p o u š tě t i státní funkcionáře, je-li právním řádem upra
veno pouze jich jme n o v á II i, a dospivá k názoru, že p'ávo propouštěti 
přísluši tomu, kdo jmenuje. Správně podotýká, že otázka ta může býti 
sporna jen tehdy, jde-li o státni funkcionáře, jichž propouštěni není vý
slovně upraveno zákony (úpravu takovou máme na př. ohledně fl t á t
ní c h ú ř e dní k ů ; služebni pragmatika). 

Obecně možno řici, že de lega , ferenda bylo by činiti zásadní rozdíl 
mezi podstaJtou jme n o v á n í a pro p o u š t ě ní státnícll funkcionářů. 
Nelze doporučiti, aby pmpolllitějíci 'měl tutéž volnost jako jmenující, i když 
jde o tutéž osobu (na př. p!l'esident republiky), jmenovitě stalo-li se jme
nování podle zákona dopředu na určitou dobu (na př. předseda ústavniho 
soudu na 10 let, guvernéra Národní banky na 5 let atd.). Státni funkce, 
jejichž dll"Žitelé jsou ad nutum a.movibiles, nestávají se tím zvlášť žádoucí. 
Proto jest si nejen přáti výslovného předpisu, kdo má právo propouštěti, 
nýbrž i o tom, za jakých okolností ,se tak státi může. Ačkoliv 
souMa.sím s řešením Krejčího, nesouhlasím s ním na př., pokud nepovažuje 
zařazení předsedy pozemkového úřadu do hod'nostni třídy, a tím podroooní 
předpisům ,služební pragmatiky (jež neopírá se o zákonný předpis) za ne
vhodné, "ježto se tím zbytečně povaha tohoto úřadu komplikuje, při nej
menším však ztěžuje vol n o s It vl á. d y, disponovati tímto jí podřízeným 
místem". J eslt si přáti, aby u lidí, kteří zastávají t r val é stá tni 
fu n k c e, tato "v<,lnost" nebyla přílišná, poněvadž má za následek: zpoli
tisování a zparlamentarisováni ďoltyčných míst. Ideálem jest, aby ten, kdo 
zastává t rvalo u iStáJtní funkci (nepolitickou), byl též t r val Ý m státnim 
funkcionářem, chráněným před: neodůvodněnými zásahy tak měnlivého 
činitele, jako jest paJlamentá.mí vláda. Nelze ostatně Lahlédnouti, proč 
by mělo býti u předsedy jednoho ústředního státního úřadu (jako pozem
kovéh{») nevhodné, co u přeďsed'y jiného (na př. státního úřadu statistic-
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K čís I u 9. Rozumí se, že jde o dar y a pen s e z m i
los t i z prostředků státních, a nikoliv o dary, které by snad 
president republiky z v I a s t n í c h prostředků udílel. Presi
dentu - a zejména členu vlády ke kontrasignaci povolanému 
- hude při tom bráti zřetel na rozpočet státní. 

K čís I u 10. President republiky "má vrchní velitelství 
veškeré branné moci". (V prozatímní ústavě zněl dotčený 

pasus před květnovou novelou: "je nejvyšším velitelem 
vojska", po ní: "je nejvyšším velitelem vší branné moci"). Je 
otázka, co jest rozuměti výrazem "vrchní velitelství veškeré 
branné moci"? Zpráva ústavního výboru O< osnově ústavní 
listiny (tisk 2421) praví, že "pojem ten dlužno vykládati 
v duchu ústavy, t. j. jen jako právo dávati armádě závazné 
pro ni příkazy", čímž arciť opisuje 'toliko pojem "velitelství" 
( • dávání závazných příkazů), a dodává poněkud nejasně, 1.e 
"ústavní listina r o z šiř u j e proti prozatímní ústavě vrchní 
velitelství na veškerou brannou moc". Tím arciť zůstává ne
rozřešena otázka, zda "vrchním velitelstvím" rozuměti jest nejen 
skutečné "velení" v případě války, nýbrž télŽ její řízení a vnitřní 
organisování v dob:ě míru? Jisto jest, že ústavní listina ne
chtěla presidentu republiky přiřknouti i pro pravidelné doby 
mírové podobné výlučné právo ve příčině branné moci, jaké 
příslušelo císaři rakouskému. (Toto právo příslušelo mu jednak 
podle čl. 5. stát. zák!. zák. o moci vládní a výkonné, v němž 
stanoveno, že "císař má vrchní velení branné moci", jednak 
podle čl. 5. stát. zákl. zák. o společných záležitostech, v němž 
se praví, že "ustanovení ohledně velení, řízení a vnitřní organi 
sace veškeré armády, přísluší v Ý, I uč ně císaři".) Rozlíšujíce 
přesně stav války a míru, máme za to, že, pokud jde o pravi
delné doby mírové, sluší ve příčině branné moci rozeznávati 
záležitosti ryze a d ID i n i str a t i v n í (správní) a o db o r n ě
voj e n s k é (jsouce si ovšem vědomi, že hranice budou někdy 
splývavé), a že, pokud jde o ony, neplisluší presidentu většího 
práva než . ohledně kteréhokoliv jiného oboru (resortu) státní 
správy, kdežto arciť v těchto jest skutečně "vrchním velitelem", 
t . j. rozhodujícím činitelem. Jen vládní úkony v ohoru oné 

kého) za. vhodné se považova:lo. Skutečnost, že ten který státní funkcionář 
(jako předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu) podléhá zákonu 
o odpovědnosti členů vlády nebo má. právo úča.stniti se oohůzí ministerské 
rady (jako předseda pozemkového úřadu), nevylučuje nijak možnost, a.by 
byi záa'oveň účasten pravid,elné (mimopadamentní) kontroly a ochrany. 
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"správy" vyžadují nezbytně sp.olup.odpisu příslušnéh.o ministra 
(srovn. cit. dův.od.ov.ou zprávu, str. 16). P.okud však jde .o d.oby 
válečné, byl.o by - přes p.oznámku dův.od.ové zprávy, že by 
ner.ozuměl ústavní listině, kd.o by clitěl příslušné ustan.ovení 
její vykládati jaků "výlučné" práv.o president.ov.o, které by po
d.obně jaků výk.on .obd.obnéh.o práva bývaléh.o císaře rak.ouského 
nevyžad.oval.o k.ontrasignace ministerské - p.odle našeh.o s.oudu 
napr.ost.o p.ochybené, p.oněvadž pr.ostě nemyslitelné, vyžad.ovati 
K ryze v.ojenským dispo'sicím president.ovým v d .o b ě v á I k Y 
nějaké předběžné k.ontrasignace ministerské 1) . 

• K čís I u 11. President republiky "uděluje mil.ost půdle 
§ 103". Tam řečen.o jest, že mu "přísluší právů udíleti a m n e
s t i i, průmíjeti nebů zmirňůvati tresty a právní násl~dky ůd
sůuzení trestními sůudy, zvláště též ztrátu v.olebníhů práva do 
Nár.odníhů shromáždění a jiných zastupitelských sb.orů, jakůž 

i - s vylůučením trestných činů sůukrůmůžalůbních - nařizů

vati, aby s.oudní trestní řízení nebylů zahajůvánů neb.o v něm 
p.okračůvánů. Tatů práva nepříslušejí presidentůvi republiky, 
jde-li .o členy vlády ůbžal.ované neb ůdsůuzené podle § 79". 
Půdle tůhůt.o ustanůvení jest růzeznávati 1. a mne s t i i jakůžto 
hr .o m a d n é průmíjení nebů zmirň.ování trestů a právních na
sledků ůds.ouzení prů u r čit é trestní skutky, 2. jed n .o t I i v é 
průmíjení a zmirňování, t. j. akty týkající se určitých .o sů b a 
3. t. zv. a b .o I i c i, t. j. p.otla,čení sůudníhů stíhání ůs.ob dosud 
pravůplatně neůdsůuzených (v důtčeném případě, na který se 
abůlice vztahuje) 2). Upůzůrniti fest, že presidentůvo právů 
amnestie a ab.olice vztahuje se - na růzdíl .od práva bývaléhů 
rakůuskéhů císaře - toliků na trestní skutky s.o u dně stiha
telné S). P.okud jde .o výjimku, stanůven.ou poslední větůu § 103, 

1) Jiného názoru J o ach i m, n. u. m., str. 230. 
2) Důvodová zpráva ústavního výboru (str. 16) pohlíží na o ba 

první případy jako na "amnestii", což jest nesprávné, poněvadž by pak 
§ 103 ústavní listiny obsahoval zby,tečný pleónasmus. 

3) Podrobnější výklad tohoto ustanovení, zejména pak o otázce, 
zdali presidentovo právo amnestie vz-tahuje se též na di ,B c i pIi n á r ni 
odsouzeni, srovn. m tl j článek: ,,0 rozsahu práva pre~iil.enta republiky 
Československé, udíleti amnestii a abolici podle §§ 64 a 103 úst. listiny" 
(Č3Isopis pro právní a státní vědu, V., str. 145). K túmu ~ž P r a žák, 
Úst.avní právo, IV., str. 69 a Ho e t zel v "Parlamentu", 1., str. 437. ° poměru p r á vak mi 10 s ti (s hlediska noetického) viz Strá n
s k é h o pojednání "Právo a milost" ve Vědecké ročence právniaké fakulty 
Masarykovy university v Brně, I. (1922), str. 159, a S pie gel v Prager 
Juristisc.he ZeitschIiift, III. roč., str. 50 ("Todesstrafe und Begnadigung"). 
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nečiní se tam výslovná zmínka o případu obžaloby samého 
presidenta republiky podle § 67, patrně proto, že zdálo se samo
zřejmé, že i na tento případ se presidentovo právo amnestie a 
zejména abolice nevztahuje. . 

Na tomto místě jest se konečně zmíniti o důležit.ém právu 
presidentovu stanoveném §§ 82 a 83 úst. listiny. Tu praví se, 
že "má právo býti přítomen a předsedati schůzím vlády, 
vyžádati si od vlády a jednotlivých jejich členů písemné zprávy 
o každé věci, která náleží do oboru jejich působnosti" (§ 82), 
a že má d:íle "právú ~ozvati vládu nebo její členy k poraděH 

(§ 83). 
N á~ledkem naprosto neústrojného postavení, které měl 

president republiky podle původní prozatímní ústavy (před 

květnovou novelou), nejsa vlastně činítelem aní v oboru 
zákonodárném ani výkonném, neupravovala tato ústava vůbec 
styk jeho s vládou. Nedostatek ten pociťován byl, když 
ústavní výbor revolučního Národního shromáždění projednával 
osn('vu květnové novely z roku 1919 a proto novela ta vsunula 
shc.ra citovaná ustanovení do prozatímní ústavy jako § 10 a), 
odkud převzato bylo do ústavní listiny. 

V § 82 úst. listiny jde o pravidelné schůze ministerské 
rady (viz str. 280), v nichž se rozhodují vládní záležitosti hla
sováním (§§ 80, 81 úst. listiny). Dala-li ústava presidentovi 
právo, aby byl pří tom e n těmto schůzím, musela mu nutně 
vyhraditi i předsednictvJ v ních, poněvadž vzhledem k' vy
nikajícímu postavení, jež mu jakožto hlavě státu přísluší, bylo 
by nemyslitelno, aby přítomnost jeho omezila se na pouhé 
pasivní posluchačstvi. Je tudíž nesporno, že jakožto předseda 
rady ministerské má právo říditi schůzi a zúčastniti rozhovoru, 
nesporno jest však také, že nepřísluší mu právo hlasovací, poně
vadž není členem vlády. Jeho předsednictví jest čestné. Pozve-li 
však president republiky vládu k "poradě" podle § 83, nejde 
při tom o pravidelnou schůzi ministerské rady, nýbrž o vý
jimečné shromáždění členů vlády za předsednictví presidenta 
republiky, jež má obdobu v t. zv. "korunních radách", jimž 
předsedá panovník ve státech monarchických. 

Než ani podle nynější ústavy není postavení presidenta 
republiky v oněch pravidelných schůzích vlády (§ 82) závidění 
hodno, jsouc i nyni neústrojné. Třeba by totiž ústavní listina 
pohlížela na něj zás1afulě jako na orgán moci vládní a výkonné, 
jest jím přece jen v míře velice skrovné. Stačí poukázati . k tomu, 
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2e nemá - kromě výjimečného ustanovení § 3 zákona o nůIno
řádných opatřeních (srovn. str. 370) - pražádného vlivu na 
onu funkci výkonné moci, kterru záleží ve vydávání obecných 
na říz e n í vládních. (Jinak podle bývalé rakouské ústavy, 
kde panovník byl přímo označen za n o s i tel e (sůbjekt) nařizo
vací moci; sro vn. čl. 2. státn. zákl. zák. ze dne 21. prosince 1867, 
čís. 145 ř. z.: "Der Kaiser libt die Regierungsgewalt durch ver
antwortIiche Minister und die- denselben untergeordneten Be
amten und Bestellten aus," a též § 1 zák. ze dne 25. července 
1867, čís. 101 ř. z., o odpovědnosti ministrů) 1). 

4. O s t a t n í p r á v n í p o s t a ven í p r e s i den t a 
r e p II b I i k y. Hlavním s í dle m presidentovým je Praha (§ 63, 
2. odst. úst. listiny). To znamená, že své úřední funkce (vládní 
a výkonné) z p r a v i dIa má vykonávati v Praze. S tím souvisí, 
že zákon ze dne 20. prosince 1918, čís. 93 Sb. zák. a nař. (§ 1), 
poskytuje mu úřední hyt na hradě Pražském. Praha jest však 
pouze "hlavním", t. J. patrně pravidelným sídlem presidentovým, 
z čehož plyne, že president může i mimo Prahu vykonávat moc 
vládní a výkonnou. Skutečně bryl též vydán zákon ze dne 
15. dubna 1920, čís. 320 Sb. zák. a nař., o opatřeních k pro v e· 

1) Důvodová, z.práva k vládní osnově ústavní listiny (tisk 2421) 
praví o rtom: "Jednotnost moci v:ládní a výkonné pokusil se návrh za
chrániti formulací, že prr-esident jako hlava státu je sice představitelem 

(subje~t,em, nos1telem) moci vládní a výkonné, že však přímý výkon této 
moci mu přísluší (arci za odpovědno'8ti vlády) jen v případ.ech uvede
ných taxative pod Č. 1 až 12. Veškeru ostatní moc vládní a výkonnou 
provádí vláda, takže této vládě přísluší pl n o s t moci vládnía výkormé, 
kdežto přímý úlron této moci prc&identem je výjimkou." Formulace, na
vrb!ovaná vládní osnovou, nepřešla však do zákona, ·a zpravodaj ústav
ního výboru k tomu' podotýká: "Práva Národního shromáždění jsoú 
původní, práva pre1sidentova dedváty. Z tohoto hledisika vycháze1je, 
ústavní výbor škrtl první větu původní osnovy vládou předložené, kitem 
zněla: "Preshlent republiky je představňtelem moci vládní a výkonné, 
kte.rou s výjimkami níže stano,venými provádí odpovědnou vládou a úřady 
jí podřízenými." Připominajíc čl. 2. rak. zákl. zák. Č. 145, mohla býti 
původem pro nesprávný vý<klad ústavy. Ústavní výbor následoval tudíŽ 
ústavu francouzSikou a vypočítává taxativně v § 64 'práva presidentova, 
daná pod záruky ústavní Hstiny." Hledisko, ze kterého prý ústavní výbor 
vy.cház.el, rozeznávaje p ů vod: n í a o d voz e n á práva, jest theoreticky 
nesprávné (srovn. o tom bHže mé "Základy filosofie právní", str. 109). 
Jeví se zde opět - jako na mnoha jiných místech důvodové zprávy -
typické směšování politického a normativního hlediska.. N ormativna jsou 
veš ker á práva (oprr-ávnění) "deriváty", t. j. plynou z právního řádu, 

tedy práva Národního shromáždění stejně jako práva pmsIdentova. 
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den í 2. odst. § 63 ústavní listiriy, jenž v § 1 ukládá vládě, aby 
"učinila opatření nutná k provádění ustanovení § 63, 2. odst. 
ústavní listiny, o ve dle j š í c h úředních sídlech presidenta 
republiky Československé". Těmito :,vedlejšími" úředními sídly 
míněna jsou, jak z dějin vzniku onoho zákona lze dovodit, ze
jména let n í sídla presidentova. 

Pl a t presidenta republiky upravoval shora citovaný 
zákon ze dne 20. prosince 1918, čís. 93. Podle § 1 měl ročně 
500.000 K a na výdaje svého úřadu 500.000 K. Těmito výdaji 
míněny jsou jmenovitě výdaje r e p l' e sen ta ční, původně 

byly však do této částky zahrnuty veškeré výdaje vůbec, které 
spojeny jsou s úřadem presidentským, tedy zejména též. výdaje 
na zřízence a úřady, které presidentu republiky měly býti ná
pomocny při vykonávání jeho funkce. Po svém návratu do 
vlasti organisoval též skutečně první president československé 
republiky zvláštní kancelář toho druhu, jíž říkalo se "kabinetní 
kancelář". Záhy ukázalo se, že tuto lťancelář, která zaměstná
vala poměrně mnoho zřízenců, není možno vydržovati z oné 
částky 500.000 K ročně. Byly proto právní poměry její upraveny 
zvláštním zákonem ze dne 5. prosínce 1919, čís. 654 Sb. zák. 
a nař., kterým se zřizuje kancelář presidenta 
re p u b li kyl). Podle § 1 tohoto zákona zřizuje se k obstará
vání věcí, jež spadají do oboru působnosti presidenta republiky, 
kancelář presidenta republiky (c i v i 1 ní a voj e n s k é od
dělení). Titul i hodnost jejího přednosty určuje president 
republiky. Nynější titul tohoto přednosty jest "K a n cl é ř". 
V § 2 praví se, že úřednici a zřízenci této kanceláře jsou stá t
ním i úředníky a zřízenci, a že jmenovati je' přísluší presidentu 
za spolupodpisu ministerského předsedy. Ustanovením, že tito 
úředníci a zřízenci jsou stá t n í, mělo býti čeleno tomu, aby 
z kanceláře presidentovy nevyvinul se útvar obdobný oněm 
osobním a soukromým "kabinetním kancelářím", které mají 
v monarchiích panovníci. Nicméně právě jím setřen byl na . druhé 
straně nepopiratelný význam a účel této kanceláře jalťožto ryze 
o s o b n í úřední pomůcky presidentovy a stalo se, že nynější 

kancelář presidentova, která, poněvadž skládá se ze stá t n í c h 
úředníku a zřízenc~, musí býti považována za stá t n í úřad, 

1) Viz k tomu II oe t zel: "Kancelář presidenta. republ:ikť' 
v České Revui, roč. 17., a stejnojmenný článek Se h i e s z 1 li V' v Naší 
Době, XXXI. 



zaujímá v ostatním organismu státních úřadů postavení zcela 
neústrojné 1). 

Zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 290, hyl částečně po
změněn a doplněn shora citovaný zákon o platu presidenta. 
republiky z roku 1918 (viz k tomu tisky 2807 a 2828 posl. sněm., 
I. obd., 3. zas.). Podle tohoto zákona má president platu ročně 
1,000.000 Kč a na výdaje svého úřadu (rozuměj: president
ského) 2,000.000 Kč, počínajíc prvním dnem měsíce~ kdy vy
konal slib dle § 65 ústavní listiny a končíc posledním dnem 
měsíce, v němž funkce jeho pomine. Požitky ty nepodléhají 
daním a poplatkům. (Čl. I.) 

d) O náměstku presidenta republiky. 

V původní ústavě prozatímní (před květnovou novelou) 
nebylo ustanovení o náměstku presidentově. § 8 této ústavy 
zněl takto: "M e š k á - I i P r e s i den t mim o hra nic e 
stá t u anebo je-li místo jeho uprázdněno, vykonává zatím 
jeho práva v I á d a, která může jednotlivými úkony pověřiti 

svého předsedu." Ustanovení to zřejmě bylo přistřihnuto na· 
tehdejší poměry: president republiky dlel ještě mimo hraníce 
státu (v Americe, Italii atd.) a za daných poměrů mohl jen stěží 
vykonávat svá ústavní práva. Odtud výjimečné ustanovení o za
stupování nepřítomného presidenta vládou. V poměrech pravi
delných (t. j. po odpadnutí mimořádných překážek válkou způ
sobených) bylo by podobné ustanovení zbytečné. Neboť presi· 
dent, dlící mimo hranice státu, může velmi dobře neodkladné 
státní záležitosti vyřizovati pomocí kurýrů a pod.; záležitosti 
pak, které nejsou neodkladné, mohou počkati až do návratu 

1) Že přes onu snahu zákonodá.rce, zameziti 0rim ustanovením 
"kabine.tní" (soukromý) rá.z této kanceláře, přece bylo uznáváno, že pre
sident republiky musí míti možnost, aby vo.lným výběrem oněch úředl.. 

lúků dosazoval do ní své o Bob ní důvěrníky, tomu nasvědčuje, že je 
- na mzdfi od ustanovení Č. 8 § 64 úst. listiny - jmenuje vše ch n y, 
t. j. bez rozdílu hodnos tní třidy. 

O sporné otázce, jak. zaříditi kancelář presidenta republiky, a,hy vy
hovovala jednak vlastnímu svému účelu, jednak kons.titučním pravidlům, 

bylo v ústavním výboru revolučního Národního shromáždění mnoho uvažo
váno. Bohužel jest konečná zpráva úSltavního výboru (tisk 1940 ex 1919) 
v tomto směru velice kusá, neobsahujíc ani ~Hivka odův0dr,ěl1í k ust-ano
ve!1Ím osnovy tak důležité. 

O 7-řízení 7-ákonodárného a poldtického oddělení při kanceláři presi
dlenta. republiky vi7- Věstník min. vnitra., ll., str. 378. 

Dr. 'Ye y r, SOUJ;tava i'Se"kol!'lovt!Dlllkého l) r~~va stá.tního. 18 
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presidentova. Z těchto důvodů bylo znění § 8 původní proza
tímní ústavy změněno (květnovou novelou) a případ nepřítom
nosti presidenta vystřídán jiným (případem choroby). Zněl pak 
§ 8, upravený květnovou novelou, takto: "Je-li místo presi
dentovo uprázdněno, nebo není-li s to, aby pro chorobu svůj 
úřad vykonával, přísluší výkon jeho práv vládě, která může 
jednotlivými úkony pověřiti svého předsedu. Trvá-li taková 
choroba déle než měsíc, zvolí Národní shromáždění náměstka 
presidentova. Úřad jeho trvá, dokud překážka neodpadla. Pro 
volbu náměstka platí totéž, co pro volbu presidenta." 

Ústavní listina nahradila citovaný § 8 prozatímní ústavy ' 
,§§ 60 a 61, které zní: 

"Pokud nový president není z vol e n (§ 59), nebo je-li 
president z a n e p ráz dně n nebo ch u r a v tak, že nemůže vy
konávati svého úřadu, přísluší výkon jeho funkcí vládě, která 
může pověřiti svého , předsedu jednotlivými úkony" (§ 60). . 

"Je-li president d é 1 e než š e st m ě s í c ů zaneprázdněn 
nebo churav (§ 60) a usnese-li se na tom vláda za přítomnosti 
tří čtvrtin svých členů, Národní shromáždění (§ 38) zvolí ná
městka presidentova, jehož úřad trvá, dokud překážka 

nepomine. V době, kdy někdo podle § 58 nemůže býti presi
dentem, nemůže býti ani jeho náměstkem" (§ 61). Dlužno 
tudíž rozeznávati tři případy, ve kterých funkce presidentovy 
může vykonávat jiný činitel : 

1. Mezidobí mezi ukončením funkce dřívějšího presid~nta 

(úmrtím, nebo vzdáním se) a zvolením nového 1). 
2. "Zaneprázdnění" úřadujícího presidenta. 
3. Churavost (choroba) jeho. 
Presidenta republiky může zastupovati huď vláda nebo 

jeho náměstek. V případě sub 1. jest k výkonu jeho funkcí v ž d y 
povolána vláda, v případech slÍb 2. a 3. nastupuje podle toho, 
zdali zaneprázdnění nebo churavost trvá déle než šest měsíců 
nebo kratší dobu, náměstek presidentův nebo vláda 2). 

1) Nepatří sem připad prostého uplynuti volebniho ob
dob i, poněvadž zde vzhledem k ustanoveni posl. odst. § 58 vůbec 

vakance nastati nemůže. Srovnej, co ° tom řečeno bylo na str. 235. 
2) Podle J o ach i ma, Věstník min. vnitra, m., Sltr. 230, je můj 

výměT nepřesný, poněvadž prý "náměstek presidentův nenastupuje 
vždycky, nýbrž m ů že nastoupiti jen tehdy, navrhne-li tak vláda". Mám 
za to, že spiše Joachimovo rčeni je nepřesné. Neboť myslim, že z mého 
textu jde zcela přirozeně najevo, že náměstek presidentův může n3!stoupiti 
jen tehdy, je-li h o v ft b e Co, což jest podmínka, která rozumí se sama. 
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"Zaneprázdnění" nebo "churavost" presidentova musl 
býti taková, že mu zabraňují vykonávání jeho úřadu. Je otázka, 
co rozuměti jest "zaneprázdněním" ? 1) Je to pojem tak široký, 
že spadá pod něj k t e r á k o I i př e k á ž k a (mimo chorobu), za
braňující výkon presidentského úřadu (viz 1. odst. § 61). Práv~ 
pro tento široký objem jest na pováženou, že ústavní listina 
mlčí o tom, k d o v případě § 60 jest povolán zjistiti, že ona 
překážka (zaneprázdnění) skutečně nastala. (V případě § 61 
jest to vláda, pokud se týče Národní shromáždění.) Vzhledem 
k této nedostatečné úpravě mohl by totiž nastati případ k o n
k u r e n c e, t. j. současného vykonávání presidentských funkcí 
vládou a presidentem. Obsah a znění § 60 připouští beze všeho 
výklad, že především president sám" jest oprávněn rozhodovati, 
'Zdali nastalo takové zaneprázdnění nebo taková choroba jeho, 
která mu zabraňuje vykonávati jeho úřad. To platí zejména 
o případu zaneprázdnění, ačkoliv arciť může "zaneprázdnění", 

chápeme-li tento pojem tak široce jak shora bylo řečeno, t. j. 
jako kteroukoli pře k á ž k u, býti i takového druhu, že pre
sident není s to, aby sám rozhodl a prohlásil, že nastalo (na
chází-li se na př. na místě, které dočasně - nahodilými udá
lostmi - jest odříznuto . od všeliké komunikace a pod.) 2). 

sebou a jee.t nadto vyJádřena obratem "náměs.tek presidentův ne b o 
vláda". Zato Joachlm nepřesně mluví o "návrhu" vlády. K tomu podo
týkám (abych se odvděčil za přílišnou důk1adno&t mého kritika., jehož 
recense si jinak velmi vážím), že v tomto případě nejde o "návrh" v pra
vém slova smyslu, který předpokládá, že ten, komu návrh svědčí (v na
šem případě parlament), není jím vázán. Tak na př. "navrhuje" vláda · 
parlamentu OIsnovy zákonů, které tento může, ale n emu s í přijmouti. 

Podle § 61 ústavní listiny mu s í však Národní e.hromáždění provésti 
volbu· náměstka presidentova, jakmile se na tom UBnese vláda. Dikce 
úe.tavní listiny jest přesnější a pliléhavější než Joachimova. 

1) Viz zprávu ústavního výboru: "Někteří členové ústavního vý
boro přáli sobě určitějšího vymezeni pojmů zaneprázdnění a churavosti 
v §§ 60 a 61, ale upustili konečně od svého návrhu pro obtiže s tím Spl)
jené. Ústavní výbor měl na mysli, že vláda jen tenkráte může převzíti 
funkce · presidentovy, když by president po deMí dobu dlel mimo hraníce 
llašeho státu nebo onemocněl takovým způsobem, že by vládě bylo ne
možno pro stav delirantní nebo pro nebezpečí jemu hrozící s nim vejíti 
ve styk. Jen za takový;c.hto předpokladů bylo by lze také provésti volbu 
náměstka." 

2) Kdybychom tento a podobné' případy překážek nechtěli z&

hrnouti pod. pojem "zaneprázdnění", pak nebylo by zde vů.bec možno 
iluplování funkcí presidentových, což zajisté nebylo úmyslem zákono
dá.roe. 

18* 



.276 

Jde-li o chorobu presidentovu, je jasno, že nastati může velmi 
často případ, ve kterém povaha choroby zabrání presidentovi, 
aby sám příslušné ,rozhodnutí a prohlášení učiniti mohl. (My
sleme na případ dll šev n í choroby!) Nezbývá tedy než při

řknouti i vládě právo, aby rozhodla, zda zaneprázdnění či cho
roba presidentova je skutečně taková, že mu zabraňuje vyko

Jnávati jeho úřad (arg.: "p ř í s I uší výkon ... "), čímž arciť ne
bezpečí zmíněné konkurence není zažehnáno: 

Ostatně ani ustanovení, že přísluší presidentovi samému 
právo, rozhodovati volně o své "zaneprázdněnosti" a tím též 
o ústavních důsledcích jejich, aní obdobné právo vlády nehoví 
přísným požadavkům konstitučním. K rozhodnutí tak důležité 

otázky mělo by býti ve vše ch případech (ne tedy jen v pří

padech § 61) povoláno Národní shromáždění, pokud se týče 

jeho zástupce: Stálý výbor podle § 54 úst. listiny! 
Ze srovnání § 60 a 61 plyne (zejména z výslovného> dovo

lání § 60 v § 61), že případ § 61 nemůže nastati, aniž by dříve 
nastal případ § 60. To znamená, že by vláda celých šest měsíců 
musela vykonávati funkce presidentovy, než by mohlo býti 
přikročeno k volbě náměstka. I toto ustanovení nelze de lege 
ferenda schvalovati 1). S podobnými nesnázemi setkáváme se, 
uvažujeme-li o předpisu § 61, že úřad náměstka trvá, "dokud 
pře k á ž k a nepomine". Kdo rozhoduje o tom, že překážku. 

(dejme tomu, že jde o těžkou chorobu presidentovu, spojenou 
s duševními poruchami) pominula? Náměstek presidenta, pre·· 
sident sám, či Národní shromáždění nebo vláda? 

Právní postavení náměstka presidentova jest obdobné po
stavení presidenta republiky, poněvadž § 69 stanoví, že "u st a
novení o presidentovi republiky platí také o 
jeh o nám ě s t k o v i". Zde dlužno arciť dodati: pokud 
zvláštní předpisy nestanoví výslovně jinak S). Nadbytkem sta,.. 
noví ještě § 62 úst. listiny, že pro volbu náměstka platí totéž, 
co pro volbu presidenta, tedy zejména zákon ze dne 9. března 
1920, čís. 161 Sb. zák. a nař. o volbě presidenta republiky. 

1) Mysleme jen na pi'ipru:l demise vlády podle § 78 úst. listiny. na
stavší v oné šestiniěsíční době! Srovn. k tomu 2. odst. tohoto pa.ragrafu. 

I) Takovým předpisem jest § 63 úst. listiny a § 10 zákona o volbě 
presidenta, republiky. President republiky, který před volbou byl členem 
NlÍIrodního shromáždění, ztrácí SI10ženÍm slibu toto členství, kdežto Jlár. 
mě&tek presidentdv za stejných okolností nesmí podle výslovného předpisu 
§ 63, pokud jest nám~tkem, vykonávati mandátu v Núodrum 
shromážděni, t. j. ne7.tráeí členstvÍ. 
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Úřad náměstka presidenta není tedy vzhledem k ustano·· 
v~ním § 61 stá 1 Ý m, nýbrž pomíjejícím 1). V konkrétním pří

padě může se arciť státi stálým, když překážka, která zabraňuje 
presidentovi vykonávati své funkce, jest trvalá. Ústavní listina 
totiž nerozeznává mezi vy hoj i tel n Ý m i a ne vy hoj i t e l
n Ý m i chorobami presidentovými. Ani v případě, kdyby šlo 
o prokazatelně nevyhojitelnou chorobu (na př. duševní), ne· 
může býti zbaven svého místa - leč snad zvláštním ústavním 
zákonem. V tomto případě úřadoval by tudíž náměstek po 
celou dobu, až po uplynutí volebního období churavého presi
denta bude zvolen president nový. 

e) Zvláštní ustanoveni platná pro prvního presidenta 
republiky československé. 

Vynikající postavení a jedinečný význam, který pro repu
bliku československou měl její zakladatel a první president ' 
T. G. M a s ary k, jakož i zvláštní poměry, jež byly při vzniku 
a budování nového státu československého, vyžádaly si zvláštní, 
toliko na osobu prvního presidenta se vztahující právní úpravy. 
Sem patří tato ustanovení: 

a) Pravidlo, že nikdo nemůže býti více oež dvakráte po 
sobě zvolen presidentem republiky a že se tak státi může teprve 
až od skončení druhého období volebního uplyne sedm let, 
ne pia t í pro p r v n í hop r e s i d e o t a Ce s k o s love o
s k é r e p ubl i k y (§ 58, 4. odst. úst. listiny) t). 

1) Zpráva ústavního výbom (tisk 2421) o tom praví: "V ústa.vnim 
vý;boru bylo uvažováno o tom, má-li president podle vzoru amerického 
míti stá 1 é h o náměstka, leč převládlo mínění, že toho není potřebi. 

V Americe nemá příležitosti se uplatniJti a je příznačno, že v době, kd,yž 
uvažováno o tom, nemá·Ji americký president míti nějaký titul, na př. 

Excelenoo, demokratičtí členové kongresu navrhovali kousavě pro vioo
presidenta titul "Jeho přeby.teěná Excelence". B ry c e (American Com
monwealth l, str. 74) ch,arakteri.suje jej slovy "a more ornamental tban 
useful officer". - K tomu dlU!Žno připomenouti, že je a.rci! osudem kaž
d é h o náměstka (a. ne jen náměstkl1 presidenti\. republiky) býti zbytečný, 
pokud: ten, koho má zastupovati, je v činno8tÍ, takže by argumentace 
proti stálému náměstku presidenta republiky plaitila stejně proti iIl6tituci 
stálých náměstkl1 (na př. místopředsedů parlamentťJ.) spolků a jiných kor
porad) v11boo. 

2) Zpráva ústavního výboru (tisk 2421) k tomu podotýká.: "Náš 
národ měl štěstí, že v době od 17. století nejkritičtější žil a. pracoval pro 
Děj jeho Masaryk, o němž plným právem plati, co o svém Washingtonu 
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b) Článek V. zákona, jímž se uvozuje ústavní listina, 
Československé republiky, stanovil, že "dosavadní (t. j. první} 
president zůstává ve svém úřadě, pokud nebude provedena. 
volba nová". Poněvadž pak aní ústaVní listina, aní volební řád 
do poslanecké sněmovny, ani konečně zákon o volbě presidenta 
republiky neurčil prvnímu, z přímých voleb lidu vy~lému par· 
lamentu lhůtu, kdy tato volba má býti provedena, ba ani k před
sevzetí volby jej nezavazoval, bylo vlastně dáno na libovůlí 
tomuto zákonodárnému sboru, zda prostým nevykonáním volby 
presidenta republiky chce učiniti úřad prvního presidenta ve 
skutečnosti do ž i vo t ním. Národní shromáždění arciť volbu 
vykonalo, takže nyní co do funkčního období prvního presidenta 
republiky platí povšechná ustanovení § 58 úst. listinyl). 

c) Sem patří konečně také zákon ze dne 15. dubna 1920, 
ěís. 318 Sb. zák. a nař., o čestném daru prvnímu presidentu 
Československé republiky; v němž praví se: "Národní shromáž
dění republiky Československé, chtíc na sklonku své činnosti 
jako revoluční sbor projeviti vděčnost zakladateli a prvnímu 
presidentovi republiky Československé, usneslo se na tomto 
zákoně: Vládě se ukládá, aby prvnímu presidentovi Českoslo
venské republiky věnovala čestný dar a určila jeho způ

sob" (§ 1). 

říkají Američa.né: father of the country who never told a lie '- otec: 
vlasti, kre;rý nikdy nooalhal." Národní shromáždění dalo výraz lásce a. 
Vděčnosti celého národa k němu volbou jeho za prvního presidenta.. 
Ústavní listina p<>dává další ďůkaz úotyplného poměru k němu v § 58: 
ustanovení, že nikdo nemůže býti zvolen presidentem více nežli dv:akrá.t 
po sobě, pro Masaryka neplatí - on zůstane naším presidentem a·ž do' 
SIlliI'ti. 

1) K tomu praví Ho et z e l (Parlament, 1., SItr. 447): "Je sice 
správné, že zvolenému prurlamentu nebyla dána určitá lhůta k provedení 
volby presidenta republiky; z důvodu oportunity se tak nestalo. Nelze 
však pochybovati o tom, že parlament měl povinnos.t vykona.ti volbu, a 
to v době - se zřetelem na poměry - nejkntší. Navazovalo Sil _ .- při 

úvahách o otázce - na ,zásadní ustanovení § 7 prozatímní ústavy: úřad 
presidenta trvá. až do doby, kdy Ille ústavy konečné nová hlava státu. 
bude zvolena. Pro prvního presidenta chtěla býti stanovena výjimka jen 
potud, že mohl býti zvolen bez omezení (právního) na Ubovolnýpočet; 
eedmiletých období p o s obě následujících." "Povinnost", o niž mlllvi 
Hootzel, mohla býti jen mravní nebo politická, nikoli právní. 
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3. V I á d a. 
a) Pojem, příslušnost a povšechná organisace. 

"Vládou" rozumí ústavní listina sbor, jemuž přísluší 
výkon moci vládní (§ 70 úst. listiny). Skládá se z předsedy 
a členů (ministrů). Pravidelným sídlem jejím jest Praha. Podle 
§ 72 úst. listiny jsou to zpravidla náčelníci jednotlivých mini
sterstev, nemusí jími však ve výjimečných případech (t. zv. 
ministři bez portefeuillu viz str. 265) nutně býti. Zato každý 
náč€llník ministerstva, jejž jako takového president republiky 
jmenoval (§ 72), jest již touto skutečností členem vlády, byť 
i výslovně "ministrem" nebyl jmenován 1). Nebylo by proto 
podle ústavy možno, aby president jmenoval členy vlády ve 
Bmyslu § 70 a j in é činitele pověřil řízením jednotlivých mini
sterstev podle § 72. Předseda sboru, jenž jest "vládou" ve 
smyslu § 70, jmenuje se v jiných zákonech min i s t e l' s k ;t m 
pře d sed o. u 2). 

Ve vládě (podle běžného zvyku též "ministerskou radou" 
zvanou) jakožto zvláštním s bor u (korporaci) má býti dle 
úmyslu zákonodárcova zaručena jednotnost nejvyššího a ústřed
ního vedení státní spr á v y a jest tudíž vláda v oboru této 
státní funkce obdobně jed nót n Ý m sy m b o lem jejím jako 
jest jím v oboru funkce nórmotvorné parlament. Řekli jsme 
"symbolem", poněvadž arciť vláda není v Ý hra d n Ý m no
sitelem výkonné moci, a to z těchto. důvodů: Ústavní listina 
ro.zlišuje přesně příslušnost vlády jakožto s bor u (§ 81) a pří

slušnost jednotlivých jejích členů. Posléze uvedená příslušnost 
určena jest příslušností ministerstev, jichž náčelníky tito členové 
jsou. Jen n e pří m o. možno tu t o příslušnost čítat" též k pří· 

slušnosti vlády, poněvadžJ právě náčelníci jednotlivých minJ
sterstev jsou zároveň členové vlády. Dále jsou ministerstva 
toliko ne j v y Š š í ID i úřady správními, vedle nichž je celá řada 

1) Nýbrz na př. jen "správcem". 
2) Ústavní lístina rozlišuje diisledně a velmi bedlivě mezi tímto 

"předsedou" a "členy" vlády, dávajíc tím najevo, že předsedu nepovažuje . 
za "člena" vlády. Není jasno, jaký smysl toto přesné rozlišování vlastně 
má. míti. Rozumí se, že pře~ toto rozlišování předseda vlády jest též členem 
vlády. O tom nebude zvláště tehdy pochybností, když president republiky 
při jmenování nové vlády pověří jejího předsedu (ministerského předsedu) 
80učasně řízením některého ministerstva ve smyslu § 72 úst. listiny. -
:K ústavnímu postavení předsedy vlády viz článek dra JIlIr. Kr e j čího 
T Parlamentu, 1., str. 8. 
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jiných (nižších) správních úřadů s přesně vymezenou přísluš·· 

nosti v oboru moci výkonné, která tudíž nepřísluší vládě v přes· 
ném slova smyslu. Vzpomenouti jest též jiných úst ř e dní c h 
úřadů státních, jichž příslušnost jeví se (poněvadž patrně nelze 
ji zařaditi mezi funkce zákonodárné a podle ustáleného názoru 
všeliká funkce státní jest buď funkcí zákonodárnou ne b o vý
konnou) jako součást výkonné moci státní. O těchto ústředních 
státních úřadech, jichž náčelníci (přednostové) nejsou členy 

vlády a proto příslušnost jejich nemůže býti prohlášena za pří
slušnost vlády v přesném slova smyslu, srovn. str. 309. Konečně 
jest se zde zmíniti o s a m o spr á v n Ý c h úřadech, jichž pří

slušnost jest nezávislá na příslušnosti vlády (viz str. 296). 
Pokud jde o příslušnost jednotlivých členů vlády jakožto 

náčelníků ministerstev, kterou § 81 úst. listiny přesně liší od 
příslušnosti vlády jakožto s bor u, dlužno arciť upozorniti na 
ustanovení 2. odst. § 64, jež veš ker o u moc vládní a výkon
nou dělí mezi presidentem republiky a vládou, z čehož plyne, 
že i ony funkce, které jednotlivý člen vlády jako náčelník 
ministerstva (resortu), presidentem republiky podle § 72 mu 
svěřeného, vykonávati· může s a m o s t a t ně (arg. § 81 a 
contr.), považují se jako funkce vl á d y. Z toho důvodu jsme 
shora prohlásili, že tyto funkce lze n e pří m o počítati k pří

slušnosti vlády. 
§ 81 úst. listiny, vymezující příslušnost vlády jakožto 

sboru, zní: 
"Vláda r o z hod u jeve sboru zej m é na: 
a) o vládních předlohách pro Národní shromáž

dění, o vl á dní c hna říz e n í c h (§ 84), jakož i o n á
v rzí c h, aby president republiky užil svého práva podle § 47 ; 

b) o všech věcech p o I i ti c k é povahy; 
c) o jme n o v á ní soudců, státních úředníku a důstoj· 

níků od VIII. třídy, pokud přísluší ústředním: úřadům, nebo o 
n á v rzí c hna jme n o v á n í funkcionářů, které jmenuje pre
'sident republiky (§ 64, čís. 8)." 

"Rozhodováním ve sboru" míněno jest rozhodování hl a
s o v á ním. Proto jest vláda organísována korporativně. Srovn. 
na př. § 80 úst. listiny, jenž stanoví, že "vláda rozhoduje ve 
sboru, který je schopen u s náš e t i s e, je-li přítomna mimo 
předsedu nebo jeho náměstka (zástupce) nad polo v i ční 
vět š i n a min i str ů". Korporativní povaze nasvědčuje dále, 
že sbor ten mimo předsedy, jmenovaného presidentem republiky, 
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vol í podle § 71 ze sebe nám ě s t k a, který předsedu zastu
puje. Ex lege zástupcem tohoto voleného náměstka jest v ě k e m 
nejstarší člen vlády. V § 80 určeno jest toliko quorum, nikoliv 
většina, potřebná ku při jet í návrhů, o nichž vláda ve sboru 
hlasuje. Podle ustálených zásad interpretačních dlužno proto 
za to míti, že stačí pro stá vět š in a. 'Z tohoto pravidla platí 
však výslovná výjimka podle § 46 úst. listiny, jímž vyžaduje se 
jed no mys I n é usnesení, má-li býti hlasováním lidu (referen
dem; viz str. 111) rozhodnuto, zda Národním shromážděním za
mítnutý návrh má se státi zákonem. Z pravidla o nadpolovičním 
quoru platí pak výjimka podle výslovného ustanovení § 61, 
kde žádá se přítomnosti tří čtv r t i n č len ů k usnesení 
vlády, aby Národní shromáždění zvolilo náměstka presidentova. 

-Srovnáme-li však zásadu § 80 o nadpoloviční většině 

(quoru) s předpisem § 84, že každé vládní nařízení musí pode
psati kromě předsedy vlády nejméně polovina ministrů, plyne 
z toho, že velmi často ' bude třeba více podpisů než jest mini
mální počet členů vlády, kteří se ve sboru podle § 81 musí vy
sloviti (hlasovati) pro to ono nařízení, z čehož plyne, že budou 
na skutečné vydání jeho vykonávati po případě vliv i členové, 
kteří v dotčené schůzi vlády přítomni nebyli. 

Podrobněji dlužno k ustanovení § 81 dodati toto: 
Výpočet kompetencí vlády jakožto sboru (t. j. na. rozdíl 

ód kompetencí jednotlivých její členů jakožto náčelníků mini
sterstey) není t a x a t i v ní (enumerativní). Tomu nasvědčuje 
slůvko "zejména". Z toho plyne, že i jiné věci než vládní akty, 
výslovně vypočtené § 81, mohou platně býti rozhodnuty vládou 
ve sooru (t. j. hlasováním). 

Arciť může při tom jíti toliko o takové vládní akty, které 
})ly platně mohl rozhodnouti t a k é jednotlivý člen vlády jakožto 
náčelník ministerstva s a m o s ta t n ě, nikoliv snad o věci, 

které podle právního řádu přísluší rozhodnouti j in Ý m úřadům, 
než ministerstvům (na př. rozhodování věcí úřadem I. nebo 
II. instance). Naproti tomu bylo by samostatné rozhodnutí 
ministra o záležitosti, která podle § 81 v Ý s lov ně byla vy
hrazena rozhodnutí vlády ve shol1,1, ústavně vad n é, t. 1 j. ne
p I a t n é 1). Je tudíž nesporno, že ustanovením § 81 utvořena 

1) Že by vadnost tato mohla. býti 8 tiž n o stí vytýkána, o tom není 
pochybnosti. Pro toho, kdo by měl o podobné stížnos.ti rozhodova.ti, ne· 
akýta.Ia by obtiži, pokud by se týkala vlá.dnícbJ aktů pod lit. o) a c) zmí-
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byla z v I á š t n í, od jednotlivých ministerstev odlišná i n
s t a n c e, která v určitých případech nastupuje na místo 
jednotlivého, věcně jinak příslušného ministerstva 1). Legisla
tivní účel tohoto ustanovení dlužno spatřovati ve snaze, a by 
cel k o v Ý smě r spr á v n í čin n o s t i vše chm i n i s t e r
g t e v (mohli bychom povšechiIě říci: politika vlády) byl 
f e dno t n ý. Proto nacházíme v § 81 úst. listiny právě takové 
záležitosti, které pro tento směr mohou býti . zvlášť významné 
(lit. a) a b). Další snahou zákonodárcovou bylo, aby zvýšena 
byla záruka přísné nes tra n n o s t i při rozhodování případů,. 

ve kterých podle zkušenosti nebezpečí stranického rozhodování 
(za předpokladu parlamentárního režimu) jest největší. To jsou. 
případy, uvedené pod lit. c) § 81. 

K lit. a). Stanovení abstraktních (obecných) no
r e m, které buď se zákonodárnému sboru ku přijetí doporučují 
(vládní předlohy pro Národní shromáždění), nebo které ku 
provedení (doplnění) právního řádu (zákonů) jsou příslušni 
vydávati orgánové výkonné moci (§ 55 úst. listiny), zásadně 

jest vyňato z příslušnosti jednotlivých ministrů (ministerstev) a 
přiřk~uto vládě jako celku v'e smyslu § 80 2

). Při těchto "vlád
ních nařízeních" jde tedy o typickou normotvornou funkci 
výkonného orgánu (stanovení druhotných norem), o níž byla 
již v jiné souvislosti učiněna zmínka. Nepatří sem podle ustá-· 
lené, byť i theoreticky ne zcela jasné praxe, t. zv. úřední 

i n str u k c e, jež "obsahují pouze pokyny, udělené vyšším 
úřadem úřadům nižším v ten smysl, kterak v určité záležitosti 
konkretní anebo vůbec v záležitostech určitého druhu majf 
postupovati. Takové , úřední instrukce nemají vůbec, pokud se 
týče občanů, žádného významu právního; tito nejsou instrukcí 
v á z á n i, jeliko~ každý předpis, jenž vůbec má zavazovati~ 

dle povahy věci musí býti náležitým způsobem vyhlášen." ''). 
, 

něných. Těžší by byl jeho úkol, kdyby 810 o případ, při němž příslušnost 
vlády jakožto sboru zakládala by se na "politické" povaze sporné věci .. 
Viz k tomu níže. 

i) Podobně Ho e t z e I v Parlamentu, I., stT. 437. 
~) Tak tomu nebylo podle prozatímní ústavy, která. ve svém § 17,. 

lit. a), mluví toliko o "vládních. předlohách pro Národní shromáždění 

určených". 

8) P r a žák, n. u. m., III., str. 291. Argumentace Pražákova jest" 
typická pro panující nauku. Není předem pravda, že by podobné "in
strukce" nemohly míti pro občany žádného právního v.ýznamu •. 
Naopak, mají ho zpravidla a může býti veliký, obsahují-li "pokyny, jak.. 
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Nepatří sem též - s jiného hlediska. - pouhé úřední v y
hl á šky, jichž publikací nemá býti jejich obsah učiněn z á
vaz n Ý m, nýbrž toliko obecně zná mým. Nezakazuje tedy 
§ 81 jednotlivým minístf-tlm samostatné vydávání úředních 
instrukcí ani samostatné publikováni prostých "vyhlášek". 

Každé nařízení vládní podpisuje předseda vlády nebo jeho 
náměstek (zástupce) a ministři pověření jeho provedením, nej
méně však polovina ministrů (§ 84 úst. listiny 1). Jde o pod
pisy, které mají býti současně s nařízením uveřejněny ve Sbírce 
zákonů a nařízení. Podpisy ty mají patrně dvojí účel: jednak 
zaručuje tím podpisující ministr, že nařízení jest správně ve 
Sbírce publikováno (t. j. podle usnesení vlády), jednak přejímá. 
tím odpovědnost za obsah onoho naříiení ve smyslu § 79 úst. 
listiny. O této odpovědnosti bude ještě jednáno zvlášť. Zde· 
dlužno poukázati na obdobný předpis § 51 úst. listiny, jeni 
upravuje podepisování z á k o n Ů. Tam vyžaduje se kromě pod · 
pisu presidenta republiky a předsedy vlády podpisu ministra 
výkonem zákona pověřeného a stačí tudíž po případě podpis. 
jediného ministra, kdežto podle § 84 je třeba, aby nařízení po
depsala . aspoň polovina všech ministrů. Zásada, že k vydání 
(uveřejnění) normy nepoměrně důležitější (zákona) stačí menší 
počet ministerských podpisů než k vydání pouhého nanzení 
vládního, vysvětluje se tím, že odpovědnost vlády za nařízení 

jí vydané jest jiného druhu než při publikaci zákonů. 
V poradě vlády (ministerské rady) je k usnesení, aby 

nové nařízení bylo vydáno, mimo předsedy třeba přítomnosti 

nadpoloviční většiny vl\ech ministrů (§ 80) a prosté většiny 
přítomných (viz str. 281). Musí tedy V' této poradě býti pro 
vydání jeho nejméně více než čtv r t i n a všech ministrů. 

Z toho plyne, že v podobných případech bude ke skutečnému 
vydání vládního nařízení třeba dodatečného souhlasu někte · 

v záležitostech určitého druhu jest postupovati". Dále neplyne naprostQ, 
,,z povahy věci", nýbrž toliko z ustanoveni právního řádu, že každý 
předpis, jenž vůbec. mA zavazovati, musí býti náležitým způsobem vy_o 
hlášen. Pražák, jako většina autorů, zaměňuje zde pouhé legislativní 
motivy zákonodárce (jemuž .arciť zpravidla zdÁ se vhodným, aby státní 
občan, má-li býti předpisem zavázán, měl příležitost dozvěděti se o něm) 
II positivni normou či záJsadou právní. 

1) výjimku z tohoto pravidla stanovi § 4 zák. ze dne 14. dubna . 
1920, Č. 300 Sb. zák. a nař., o mim o f á d n Ý c hop a tře nic h. Viz.. 

- {) ~ str. 370. 
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rých ministrů, kteří v dotčené schůzi vlády (ministerské radč) 
přítomni nebyli 1). 

Z ustanovení, že vláda rozhoduje o návrzích, aby presi
dent republiky užil svého práva podle § 47, plyne nepřímo, že 
bez příslušného předběžného návrhu vlády jest ono právo pre
sidentovo prakticky bezvýz!lamné ~). 

K lít. b). Rozhodnutí, která věc má "p o I i t i c k o u" po
vahu a patří tudíž do příslušnosti vlády jakožto sboru a nikoliv 
do kompetence jednotlivých ministerstev (ministrů), bude v kon
kretním případě velmi nesnadné, jmenovitě když předpoklá

dáme vládu parlamentní, ve které téměř každá správní záležitost 
může nabýti politického významu. Dlužno tedy patrně na usta
novení lit. b) pohlížeti jinak než na předpisy lit. a) a c). Zde 
totiž by nedodržení kompetenčního ustanovení § 81 mělo ne
sporně za následek vadnost příslušného správního aktu, která 
by byla p'o případě naříkatelnou (dejme tomu, že by jednotlivý 
ministr provedl proti ustanovení lit. c) s a m o s t a t n ě: jmeno
vání státního úředníka do VIII. hodnostní třídy, nebo že by 
chtěl samostatně podati vládní předlohu Národnímu shromáž-· 

1) K tomu srovn. poznámku 'Zpravodaje ústavního výboru (tisk 
2421, str. 18): "Protože ústavní listina nezná žádného zastupování jed
notlivého ministra kromě předsedy vlády:, musí příště upuštěno býti od 
podpisll -: ,v zastoupení ministra .. .'." 

2) Jen zvláštní záliba revolučního zákonodárce, jevící se jmenovitě 
též ve vývódech zpravodaje ústavního výboru (tisk 2421), žádati při vše~ 
možných příleutostech spolupllsobení vlády při úkonech presidentových 
za. tim účelem, aby převzala. od:povědnost za neodpovědného presidenta, 
vysvětluje i toto zcela zbytečné ustanovení. Vyžaduje-li totiž vrácení zá
kona podle § 47 spolupodpisu min1ster~kébo (kontrasignace), pak jest 
zjevno, že pl'esident svého práva bez svolení "odpovědného člena vlády" 
(§ 68) nemůže vllbec vykonati (bude arciť těžko zjistit, který člen j_est 
odpovědný za to, že president nechce podepsati zákon, usnesený Národním 
shromážděním 1), a nelze nahlédnouti, proč má býti president ještě dáJe 
omezován předpisem, že bez návrhu vlády vllbec žádný zákon nesmí 
vráititi. Kdybychom však příslušné ustanovení § 81 ohtěli vyk.l.áda11i tak, 
že zde nejde o tuto zásadu, nýbrž jen o to, že vláda jest o p r á vně n a 
činiti návrhy presidentovi, že však president i bez podobného návrhu 
svého práva mMe užíti, pak bylo by ovšem taktéž zbytečným, poněvadž 
by se rozumělo samo sebou. Podobné náwhy, pokud nejsou přímým 
právním přoopokladem pro použití práva podle § 47, mllŽle zajisté činiti 
i jednotlivý ministr nebo kterýkoliv jiný jednotlivec, který tím dává. 
presidentovi - byv tázán nebo z vlastního popudu - ' pouhé rady. 
K tomu viz poznámky II o e t zel () v y v Parlamentu, 1, str. 437, & 

J o ach i m o v y ve Věstníku mlin. vnitra, III., str. 231. 



dění atd.), kdežto tam zajisté nebylo by možno naříkati samo
statný správní akt ministrův proto, že jest "politické povahy" 
a že tudíž k jeho vydání nebyl příslušný jednotlivý ministr, 
nýbrž celá vláda jako sbor ve smyslu § 81. 

K lit. c). Pokud jde o jme n o v á ní státních úředníků ]), 
rozeznávati jest tři skupiny podle výšky hodnostní třídy. 

Státní úředníky od VI. (včetně) do II. třídy 2) jmenuje president 
republiky, úředníky od VIII. (včetně) do VII. třídy v I á d~, 
úředníky nižších hodnostních tříd (t. j. od Xl. do IX.) funkcio
náři, kteří podle platných ustanovení jsou k tomu povoláni, 
tedy zejména jednotliví ministři, pak šéfové ostatních ústředních 
nebo zemských úřadů státních. Výjimečné pravidlo platí o stát
ních úřednících v kabinetní kanceláři (viz str. 272) 3). Co se 
týče nejvyšších úředníků státních, přísluší vládě podle § 81, 
lit. c) právo n a vrh o v a c í (vyjma zmíněné úředníky kabi-

1) I v § 81 shledáváme se s nesmyslným výpočtem soudl)ů ve dle 
stá.tních úředníků vůbec, o němž j,sme se zmínili již 11& str. 266. 

2) V bývalém Rakousku byl jedině ministerský před'sada v 1. třídě. 
U ná,s, poněvadž :ministry nelze pokládati za úředníky podle služební 
pragmatiky, ani tohoto případu není. 

3) Jiného názoru jsou J o ach i m (Věstník min. vnitra, III., str. 231) 
a Hons (Parlament, 1., s,t~. 25). Podle Joa.chima bylo výjimečné 
ustanovení z.ákona ze dne 5. prosince 1919, č. 654, prostě zrušeno po
zdějším p o vše c h n Ý m U6tanovením § 81 úst. listiny, takže dnes platí 
o jmenování úředníků kabinetní kanceláře totéž, co o všech ostatních 
státních úřednících. Hons opět shledává, že se obě ustanovení "plně 
srovnávají", dodávaje, že tvrdím - bez jakéhokoliv odůvodnění -, že 
z navrhovacího práva vlády ohledně nejvyšších úředníků státních podle 
§ 81, lit. cl, vyňa:ti jsou úředníci kabinetní kanceláře. Neni pravda, že 
jsem tak tvrdil "bez jakéhokoliv odůvodnění" (srovn. str. 218 a 219 
prvnilio vydání tohoto spisu) a domníval jsem se, že se průměrný čtenář 
a tím více tedy kritik dovtípí dalšího sám. Totiž: Ustanovení shora cit. 
zákona o presidentské kanceláři ohledně jmenování úředníků jest norma 
v Ý jim e č n á, která ruší ob e c n ě jinak platné zásady Q jmenování 
státních úředníků. Presid~nt republíky nejmenuje úředníky kabinetní 
kanceláře jako šéf této kanceláře, nýbrž jako hlava stMu. Šéfem jejím 
jest spíše kancléř (viz str. 272). Kdyby nebyla ona norma. výjim<3čnou, 

byla by - ve své povšechnosti aspoň - zbytečná. Poněvadž ale jest 
výjimečnou (lex speciaHs), neruší ji povšechná norma (lex generaJis) 
§ 81, lit. c) ús,t. listiny, jak domnívá se Joachim. K tomu nad.bytečně 

ještě přistupuje, že ona lex specialis ex professo upravuje způllob jme
nování jistého druhu státních úředníků, kdežto totéž nep1atl o lex gene
ralis § 81, lit. cl, která ex professo, t. j. přímo, upravuje kompetenci 
vlády jako sboru a jen nepřímo i způsob jmenování s.tátnícb úředniklÍ. 
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netní kanceláře). Lit. c) § 81 mluví sice o "funkcionářích" 

vůbec Ca ne jen o státních úřednících), poněvadž však dovolávi 
se výslovně § 64, č. 8 úst. listiny, rozuměti jest těmito funkcio
~á.ři toliko státní úředníky, pokud se týče dl1stojníky 1). 

b) Ministerská odpovědnost. 

Bylo již na str. 235 řečeno, že úpra.va ministerské odpo
vědnosti úzce souvisí s neodpovědností hlavy státu. Zde dlužno 
tedy uvažovati o pl1vodní odpovědnosti ministerské · a o té, 
kterou podle běžných představ stáwprávních ministerstvo 
(vláda) "přejímá" za neodpovědnou hlavu státu. Jest nám i zde 
rozlišovat t r es t n í, c i v il n í a t. zv. pol i t i c k o u, odpověd-

1) Dosah ustanovení, že vláda r o z hod u je o návrzích na jmeno" 
varu funkcionářů, které jmenuje president republiky (§ 64, č. 8), může 
býti sporný. Ze znění zákon1\- ("rozhoduje o návrzích") plyne, že není 
to v I á d a. (ministerská rada), která navrhuje jmenování, poněvadž nemá 
smyslu, aby někdo o svém v I a st ním návrhu rozhodoval. (Takový 
"návrh" předpokládá totiž již rozhodnutí toho, kdo navrhuje.) "Roz
hoduje" tedy vláda podle § 81, lit. cl, o návrzích jiných činitelů, kterým 
navrhování v dotčeném případě přísluší, jako jsou šéfové ústředních 

úřadů, vojenští činitelé (jde-li o jmenování důstojníkti.), profesorské 
llbory vysokých škol (jde-li o jmenování vy1lpkoškolských profesorů) atd. 
Př~ětem "rozhodování" vlády mti.že tudíž býti jen otázka, má-li vláda 
presidentovi do por u čit i příslušné návrhy čili nic. Z toho by ply
nulo, že by nebyla správná praxe, podle které by vláda předkládala 

presidentovi k rozhodnutí výlučně jen takové návrhy jmenovací, které 
sama doporučuje, poněvadž by tím význam práva presidentova byl ještě 
vice ztenčen než beztoho již jest institucí kontrasignace ministerské. 
Nelze proto hájiti praxi, podle které vláda na př. z těch či oněch důvodti. 
(jmenovitě úsporných) nepřed10ží prostě presidentovi návrh profesor
ského sboru vysoké školy na jmenování profesor~, nechce-li nebo ne
mMe-li jej podporo,va,ti, s odkazem snad na skutečnost, že president 
nemůže provésti toto jmenování bez kontl'asigna-ce ministerské (§ 68 
úst. Jistiny). Neboť postup ten znamená prostě vyřazení presidenta, kte
rému se tím béře možnoot, učiniti z případného odepření kontrasignace 
k a b i ne t n í o t á z k u a výměnou vlády či jednotlivých její členů jme
nování onoho funkcionáře ústavně prosaditi. Tafto theoretická možnost, 
která sice nebude míti valného praktického významu, musí býti pre
sidentovi republiky zachována. -

Nejasný je osta,tně i přoo'pis lit. cl, § 81, pokud praví, že "vláda 
r o z hod u jeve sboru.... o jme 11 o v á ní soudcti. .... , p o k u d 
přísluší ústi'ed.ním úřadti.m". Kdo tedy v tomto případě jme
nuje: vláda, která rozhoduje o jmenování, nebo ústřední úřady, kterým 
podle téhož předpisu ono jmenování přísluši? Nepřesnou dikci dlužno 
vykládati tak, jak se stalo shora v textu. 
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nost vlády a bude nám i činiti rozdíl mezi odpovědností vlády 
jako sboru (§§ 80, 81 úst. listiny) a jednotlivých ministrů. 

Podle ústavní listiny platí tyto zásady: T. zv. p o I i ti c k á 
odpovědnost (o její podstatě viz str. 236) stíhá zásadně 
celo. u v I á duj a k o s bor, bez roza.Uu, jde-li o zvllllitní 
"právně-politickou" odpovědnost (viz níže) nebo o povšechnou 
"politickou" odpovědnost. Zása-da ta platí stejně o původní 

politické odpovědnosti jako o té, kterou vláda "přejímá" od 
politicky neodpovědného presidenta republiky. Jde o odpověd
nost k O I e k t i v n í. Zato t. zv. t r e s t n í odpovědnost stí h á 
'zásadně jen jednotlivé členy vlády jako 
t a k o v é. "Politickou," pokud se týče "právně-politickou" od
povědnost upravují §§ 75 až 78, trestní § 79 úst. listiny. 
·e i vi I ní dosud vůbec upravena není. 

a) Politická odpovědnost vláJdyl,). O vlastní 
-podstatě t. zv. politické odpovědnosti (a contr. právní, t. j. 
trestní nebo civilní) pojednali . jsme v jiné souvislosti (viz 
str. 236). Tam 7;mínili jsme se též o snaze našeho zákonodárce, 
učiniti z "politické" odpovědnosti, která vpravdě je politickým 
principem, p r á v n í instituci, podobnou trestní nebo civilní od
povědnosti. Dlužno proto podle naší ústavy vedle vlastní pol i
t i c k é odpovědnosti, o níž se ještě zmíníme, rozeznávati ještě 
jakousi "p r á vně - p o I i t i c k o u" odpovědno,st, kterou upra
vují §§ 75 až 78 úst. listiny. 

Podle těchto ustanovení je vláda o d p o věd na p o s 1 a· 
ne c k é sně m o vně, která jí může vysloviti nedůvěru 2) 
(§ 75). I vláda může podati v p o s I a n e c k é sně m o vně 
návrh na vyslovení důvěry (§ 77). Vyslovila-li poslanecká sně
movna vládě nedůvěru, anebo zamítla-li vládní návrh na vy
slovení důvěry, m u S í vláda podati demisi do rukou presidenta 
republiky, který určuje, kdo vede vládní věci, pokud nová 
vláda nebude ustanovena (§ 78) 8). Jde tedy o pol i t i c k o u 
odpovědnost (viz poznámky zpravodaje ústavního výboru k § 75 
až 79, tisk 2421, str. 17), která má však V r á vně stanovené 

1) Viz We y r: Die sog. politische Ministerverantwortlichkeit nach 
čs. Verfassungsrecht (Prager Juristische Zeitschrift, I. roč.). 

2) Čeho je třeba k tal{/)vému usnesení a jak se příslušný návrh 
projednává, o tom viz str. 193. 

3) Podobné ustanovení bylo i v ústavě rakouské republiky (zák. 
ze dne 14. března 1919, Č. 180). Viz Me r k I: Die Verfassung der deutsch
i\sten-eichischen Republik (Prager Jurlstische Zeitschrift, II., str. 22). 



důsledky: povinnost vlády podati demisi a povinnost presi
dentovu, přijati ji v tomto případě, čímž jest zároveň řečeno, 
že president, sestavuje novou vládu, nes m í jmenovati členy 
jejími demisionovavší členy vlády dřívější 1). 

Je otázka, ~dali vedle této "právně-politické" odpověd

nosti jest ještě nějaká "politická" v pravém slova smyslu. 
Podle toho, co o povaze t. zv. politické odpovědnosti bylo výše 
řečeno, nelze o tom pochybovati. Nelze přece za to míti, 
že by ústavní listina byla si přála, aby vláda zásadně ne
byla sen á t u vůbec politicky odpovědna, t. j. aby v zápase 
mezi senátem a vládou zůstala vláda vítězem 2). 

1) J o ach i m, Věstník min. vnitra, III., str. 231, prohlašuje toto 
tvrzení za "zajisté příliš široké". Vlá,da jest prý charakterisoválla hlavně 
osobou svého předsedy a vedle toho celkovým &vým složením: nelze 
proto v souhlase s praJÚ cizí poklá.da;ti za vyloučeno, aby někteří čle

nové vlá,dy odstoupivRí stali se členy vlády nové. Proti tomu dlužno 
podle mého soudu klásti dllraz na s o li dar i t li vlády jako sboru, k-terá 
ústavní listinou akcentována jes.t tím, že jen vládě jako cel k u, ·'likoHv 
jen jed not I i v é m u jej.ímu členu (nebo ministerskému přf'dsedovi) 
možno vysloviti nedůvěru s následky Sltanovenými § 78. Nehledě ostatně 
k otázce juriSltické, byl by to pěkný ministr, který přc& to, že obdržel 
l'ot.um nedllvěry, předstoupil by - odvolávaje 8e na praxi cizí - jako 
člpn nové vlády před týž parlament, který mu odhlasoval nedůvěru! 

2) Ve zprávě ústavního výboru se o tom praví: ,,§ 75 stanoví od
povědnost poslanecké sněmovně, která jedině votem ncdllvěry, resp. ode
přením vota dfivěry, mMe donutiti vládu k demisi. Senátu toto právo 
nebylo přiznáno, a to proto, aby při různém "ložení oboumčmon.n 
vláda. říditi se mohla podle většiny jediné z nich.' Nechceme podrobněji 
roukázati k naprosté nepravděpodobnosti, že by dvě sněmovny, vyšlé 
z voleb podle téměř stejného volebního prá.va, dostaly se do tak zásad
ního zápasu o vládu, v němž by jedna přála si ji svrhnouti, druhá pak 
za.chovati; mnohem pravděpcdobnější bude případ, že kOllflikt, vzniklý 
mezj vládou a jednou sněmovnou, nebude se přímo týkati druhé. V tako
vém případě vyž.aduje k o n s t i tli Č n f p r i n c i p, aby vláda odstoupila 
bez ohledu na to, se kterou sněmovnou se dostala .10 konfliktu. Nutnost 
odstoupiti v takovémto případu, bude, byť i ne přímo p r á v nic k á, tedy 
aspoň f a k t i c k á, poněvadž vládě nebude prostě možno setrvati ve svém 
úřadě pro t i vůli kterékoli sněmovny. Není proto ani podle n!tŠí ústavy 
nejmenší pochybnosti, že i senát, který aspoň v zásadě jest rovnocenným 
činitelem s posla..neckou sněmovnou (co do své pravom::ci), v každém 
případě hude s to svrhnouti vládu mu nelibou. Mám za to, že bude s to 
tak učiniti i proti výslovnému přání poolanecké sněmovny (pro jevenému 
votováním důvěry · podle § 78). Zajisté má k tomuto účelu parlamentár
ních prostředků po ruce dost (na př. dftNedným zamítánim vládních 
předloh a pod.). Ani president republiky nebude váhati propus,titi vládu . • 
která se dostala do zásadního konfliktu se senátem, byť i požívala dfivěry 
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Rozumí se samo sebou, že zásadní předpis o t. zv. s o I i · 
dá. r n í (kolektivní) odpovědnosti právně-politické nezamezil -
a nemohl ani zameziti! - individuální politickou odpovědnost 
jednotlivých členů vlády jakožto prostého, právním řádem ne
upraveného politického principu. Ustanovení § 78 nepřekáží 

totiž zajisté aní poslanecké sněmovně ani senátu, aby vyslovila 
nedůvěru jednotlivým členům vlády, byť b~ to i v tomto pří

padě nemělo p r á vn í ch důsledků, tímto paragrafem stano
vených. Avšak s k u teč n é (politické) důsledky podobného 
vota nedůvěry budou stejné jako v případě § 78. Či mohl by He 
snad ministr, obdrževši výslovné votum nedůvěry té či oné sně
movny udržeti v úřadě, odvolávaje se na ustanovení § 78 ? 1) 

poslanecké sněmovny. Neboť bezpochyby najde se nová vláda, která by 
si získala (svou politickou neopotřebovanosti) důvěry senátu, aniž by ji 
již touto skutečno,stí ztratila v poslanecké sněmovně. (Srovn. k tomu 
Baxa v časopisu pro prá.vní a stá.tní vědu, V., ,str. 184.) 

V I á dní motivy k osnově ústavní listiny pak o věci té praví: 
"Zdůrazněna jest § 75 solidární odpovědnost vlády vůči sněmovně po
slanecké a jen vůči této, takže přidrženo se tu té čisti zvláště fran
couzské t h e o r i e, která z důvodu jednotnosti přiznává, jen poslanecké 
sněmovně právo, svým votem nedůvěry způsobiti p'.i,d celé vlady, ač 

sluší konstaJtovati, že právě francouzská t h e o r i e i p r a x e připoašti 
možnost odstoupení třeba jen , jediného člena vlády" (str. 15). Jde tedy 
o francouzskou t h e o r i i a praxi, nikoliv o francouzske p r á v o' státní, 
t. j. o předpisy p r á v n i. Tato iheorie a praxe, které se na~e ústavní 
listina přidržuje, jest theorií a praxí p o I i t i c k o u a bylo proto chy
bou, že ná.š zákonodárce chtěl ji u z á k o nit i. 

1) Ústavní listina nemluví o odpovědnosti vlády p r e s i d e II t o v i 
r e p u b I i k y. Zpravodaj ústavního výboru k tomu poznamenává: "Pre
sident sice minÍJstry jmenuje a propouští, ale pro existenci vlády rozhodná 
je důvěra sněmovny. Pře s to ne I z e z úst a v n í li s ti n y vy" 
v o z o V' a t i, že bys nad n o m o h I z ů s ta ti min i str e m, k d o 
d ů věr y p r e s i den t o v Y P o z byl. Řešení lwufliktu záviseti bude 
na autoritě a důvodech presidentových, po případě na opoře, kterou mi
nistr najde v N árodriím shromáždění." Ovšem, ale pro p r á v n í existenci 
vlády je jedině rozhodná vůle (a tudíž též důvěra) presidentova. Márli 
president zásadně právo s v o bod n ě jmenov,ati a propouštěti minisrxy 
(vyjma případ § 78), pak je o tolik politicky silnější než vláda, že tato 
jest mu v nejvyšší míře politicky odpovědna. Totéž platí o poměru pre
sidenta republiky k parlamentu vzhledem k jeho právu rozpouštěti je. 
Opalmjeme: zá,sada politické neodpovědnosti presidentovy jest jen rubem 
politické odpovědnosti jiných činitelů a výrazem s k u teč n é h o poměru 
poliJtických sil mezi odpovědnými ,a neodpovědnými činiteli, jak si jej 
zákonodárce přeje. 2e toto přání, byt bylo i výslovně zákonem stanoveno 
a tím zdánlivě proměněno V' právní zásadu, nikdy nemůže zameziti 
• ku teč n ýpřesun v onom poměru, bylo 'již výše řeěeno. 

Dr. We y r, SoustRva če.koslovemkého práva státuího. 19 
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b) T r e s t ní od p o věd n o s t min i st e r s k á. "Po-
rušil-li předseda nebo členové vlády ú mys I n ě nebo z hru b é 
ne db a los t i v oboru své úřední působnosti ústavní nebo jiné 
zákony, jsou trestně odpovědní. Právo k obžalobě přísluší sně
movně poslanec,ké (§ 34 úst. listiny). Trestní řízení provádí 
senát. Podrobnosti upravuje zákon" (§ 79). Qbsahově jest usta
novení to obdobou předpisů bývalé rakouské ústavy o tomto 
předmětu. (Čl. 9. státního zákona o moci vládní a výkonné ze 
dne 21. prosince 1867, čís. 145 ř. z., a zákon ze dne 25. července 
1867, čís. 101 ř. z., o odpovědnosti ministrů pro království ::t 

země na říšské radě zastoupené.) 1) To platí zejména o pasivní 
legitimaci žalobní (žalováni mohou býti toliko členové vlády; 
o výjimce podle § 3 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 
Sb. zák. a nař., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kon
trolního úřadu, víz str. 309), O kvalifikaci činu ve směru sub
jektivním (vyžaduje se dolus nebo culpa lata, při · čemž jest 
lhostejno, jde-li o positivní čin nebo o opomenutí), 
a zásadním omezení těchto činů na obor "úřední působnosti". 

Členové vlády odpovídají jednak za vlastní své úřední činy 
vládní, jednak za vládní úkony presidenta republiky, za KtHé 
přejímají odpovědnost spolupodpisem (kontrasignací) jejich 
podle § 68 úst. listiny. V onom případě nečiní rozdílu, spadá-li 
úřední úkon do působnosti jednotlivých členů vlády nebo do 
působnosti vlády jakožto sboru ve smyslu §§ 80 a 8L V po
sledním případě jest patrně lhostejno, jak jednotlivý člen vlády 
hlasoval, t. j. byl-li přehlasován čili nic, poněvadž jest zajisté 
jeho politickou povinností odstoupiti (podati demisi), nesou
hlasí-li s vládním aktem, na němž usnesla se většina vlády. 
Neučiní-li tak, stíhá jej trestní odpovědnost i za takové vládní 
úkony, proti nimž v ministerské radě hlasoval. Arciť jde 
i v tomto případě o odpovědnost individuální, nikoliv solidární 
(kolektivní), poněvadž u každého člena vlády bude 'zajisté 
nutno zvlášť zkoumati, je-li dána culpa lata nebo dolus ll). 

1) § 2 tohoto zákona zněl: "Die Mitglieder des Ministerrates 
kl>nnen vom R e i c h s r a t e zur Verantwortung gezogen werden rur alle 
innerhal,b ilnes am.tlichen Wirkung,skreises ·denselben 
zur Last fallenden Handlungen und Unterlassungen, wodurch sie vo r
s a t z 1 i c h oder aUl! g rob e r F a h r la 8 S i g k e i t die Verlassung der 
ÍIn Reichsrate vertretenen Kiinigreiche und Lander, die Landesordnung 
eines del1selben oder ein anderes Gesetz verletzen." 

2) Správná jes,t arciť poznámka. P r a. žák o v a (n. u. m., II!., 
str. 383), že "rozšíření možnosti obžaloby na případy hrubé nedbalosti 
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Skutečnost, že ministr podepsal nařízení vlády ve smyslu § 84, 
může býti rozhodnou jen v jediném směru (ručení za správnost 
publikace) ; jinak má se věc v případě kOI}trasignace podle § 68. 

Zákon upravující podrobnosti, o němž zmiňuje se 3. odst. 
§ 79, nebyl dosud vydán. Že tímto zákonem není míněn citovan)' 
rakouský zákon o odpovědnosti ministerské, plyne jednak z jeho 
obsahu, jehož nedá se užíti na nynější poměry, jednak z po
všechné derogační klausule čl. IX. uvozovacího zákona k ústavní 
li stině (srovn. str. 79). Pokud zákon, dovolaný § 79, nebude 
vydán, není obecné ustanovení tohoto paragrafu vůbec prak
tickým. Zejména nelze z něho vyvozovati odpověď na otázku, 
do jaké míry byla jím dotčena příslušnost řádných soudů 1). 

c) C i v i1 n í o d p o věd n o s t min i s t e r s k á. Ra
kouský zákon o odpovědnosti ministerské připouštěl možnost 
t. zv. adhaesního nzení (vedlejší rozepři) o n á h I' a d u 
š k o d y, způsobené ministrem porušením zákona (§ 6), u řád · 

ného soudu nebo u soudu státního. Tím stanovena výjimka 
z povšechného pravidla dvorního dekretu ze dne 14. března 1806, 
čís. 578 Sb. zák. soudních, že ú ř e dní k y pro činy úřední 

pořadem práva soukromého žalovati nelze. Poněvadž nemáme 
u nás podobného ustanovení, neplatí ani zmíněná výjimka a je 
pouze otázka, zda ministry možno pokládati za státní úředníky 
Ve smyslu cit. dvorního dekretu z roku 1806. Přes to, že mínistry 
podle našeho práva nelze pokládati za státní úředníky ve smyslu 
služební pragmatiky (viz str. 293), máme za to, že ano, jelikož 
zajisté dekret neměl (a nemohl míti) na mysli tento užší pojem, 
nýbrž státní zřízence v širším smyslu (srovn. P r a žák, n. u. m., 
III, str. 457). 1 když tedy, pokud jde o otázku kompetenční, věc 
zdá se býti rozřešena tím, že mo~no i nadále považovati zmíněn)' 

dekret za platný, postrádáme výslovné úpravy otázky hm o t
n Ý c h zásad, podle kterých civilní odpovědnost ministrů u nás 

není vftči těkavos,ti hranic mez.i culpa lata a culpa late zcela bezuí.vadné", 
nesprávný v.šak jeho názor, že "gremiální usnesení" zásadně odpovědn06t 
vylučuje (n. u. m., str. 384). 

1) ZpráVQ ústavního výboru praví o tom: "Porušil-li ministr zákon 
trestní mimo obor své působnosti, podléhá řádným soudfun trestním, p<r 
rušil-li zákon ústavní nebo jiný zákon mimo zákon trestní v oboru svě 
úřední působnosti, podléhá výhradně trestní pravomoci senMu; porušil-li 
v oboru své úřední p1Í8obnoSlti zákon trestní, nastává konkurence senátu 
s řádnými trestními soudy. ústavní výbor úmyslně neřešil otázky, má-ll 
v tomto případě (ať při ideální nebo reální konkurenci) řízení býti sou
středěno před senátem nebo vedeno odděleně i před soudy řádnými.1l , 

19* 
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jest posuzovati. Nezbývá tedy, než míti za to, že ohledně této 
zvláštní odpovědnosti platí ob e c n é zásady občanského práva 
o náhradě škody 1). 

c) Právnf postavenf ministrií. 

Ministři jsou samostatní šéfové ústředních úřadů správ
ních, nazvaných "minísterstva". Jsou tedy orgány státními a 
obsah této jejich organní funkce souvisí s organisací veřejných 
lÍřadů vůbec, o níž na jiném místě (str. 293) stane se povšechná. 
zmínka. 

Zde uvésti jest předpis § 73 úst. listiny, podle něhož nově 
jmenovaní členové vlády skládají do rukou presidenta republiky 
g I i b 2) na svou čest a své svědomí, že budou svědomitě a ne
l'ltranně konati své povinnosti a budou šetřiti ústavních a jiných 
r; á k o n ů. Rozumí se samo sebou, že "zákony" nemíněny jsou 
jen prvotní normy právní (viz str. 68), n)-brž právní řád ve 
smyslu širším, neboť zajisté slibují ministři zachovávati na př. 

i vládní nařízení a pod. normy druhotné. Složení slibu, přede
psaného § 73, jest předpokladem pro vykonávání úředních 

funkcí (arg. "budou"). Dalším předpisem sem spadajícím jest 
ustanovení § 74: že žádný člen vlády nesmí býti členem před
stavenstva nebo dozorčí rady, ani zástupcem akciových společ
ností a společností s ručením omezeným, pokud tyto společnosti 
se zabývají činností výdělkovou (srovn. str. 158). 

Nároky p I a t o v é upravují zákony ze dne 20. prosince-
1918, čís. 94, a 15. dubna 1920, čís . 317 Sb. zák. a nař. Podle' 
§ 1 prvního zákona mají členové vlády ročně 60.000 K a před
seda vlády 70.000 K, a vedle tohoto platu přísluší jim podle 
druhého zákona čin o vn í pří d a vek 40.000 K. PředseJa 
vlády a ministr věcí zahraničních mají kromě toho ještě r e-

1) Nemáme ostatně dosud ani zákona, který by stanovil, pokuď ' 

a jak ručí stá t za škodu, způsobenou nezákonným výkonem veřejné' 

moci jeho zřízenců, ač naše ústavní listina na dvou místech (§§ 92 a 104) 
se ho' dovolává. Sravn. k tomu dr. Jan Mat ě j k a: Povinnost státu 
k náhradě škody, způsobené výkonem veřejné moci (podle p1'áva česko
Slovenského, francouzského a německého), Praha, 1923 (Zvláštní otisk 
z Věstníku min. vnítra, roč. IV.). 

2) Podotknouti dlužno, že .naše ústavní listina a vůbec právrií řád ' 

zavádí důsledně místo pří s a h y, obvyklé v bývalém Rakousku, pouhý' 
111 i b. S li b ují president republiky, ministři, členové Národního shro
IDážděnht jiÚi státní-funkcionáři. Srovn. však odSlt. 2.§ 98 list. listiri'y ~ . 
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p r es e n t a ční pří d a vek ročních 50.000 K 1). Nárok na plat 
a činovní přídavek trvá ještě tři měsíce po vystoupení dotčeného 
funkcionáře z vlády, odpočítávají se však v této době od něho 
stálé služební požitky, které se b ~rv a I é m u předsedovi nebo 
členu vlády ze státní pokladny vyplácejí, je-li státní zaměst
nanec. Nároku na pen s i nemají. Z tohoto ustanovení jakož 
i z dějin vzniku obou zákonů dá se bezpečně vyvoditi, že právní 
řád náš ne po h li ž í na min i str y j a k o n a stá t ní ú ř e d
ní k y 2). Z toho plyne, že státní úředník, jenž byl jmenován 
ministrem nebo 'ministerským předsedou, nepozbývá eo ipao ná
roku na svůj státně-zřízenecký plat; je-li však současně členem 
Národního shromáždění, platí pro něj přes to, že má nárok na 
ministerské požitky podle cit. zákonů, ustanovení § 20 úst. 
listiny (viz str. 151). 

4. Organisace vefejných úfadů. 

a) Povšechný rozhled. 

Je přirozeno, že stát československý při vzniku svém byl 
nucen převzíti organisaci veřejných úřadů z bývalého Ra
kouska, pokud se týče Uherska. Stav ten v zásadě trvá dodnes 
a bude trvat ještě dlouho. 

Republika československá převzala tudíž především řadu 
2 á k I a dní c hor g a n i s a ční c h z á s a d z bývalého Ra· 
kouska '), jako na př. soustavu r e á 1 ní pro zařízení nejvyšších 
úřadů správních (minísterstev), t. j. úřady ty příslušny jsou pro 
určitý druh správních věcí pro celý obvod státu (na rozdíl od 
soustavy t. zv. pro v i n c i á I n í, podle níž pro jednotlivá území 
státní zřízeny jsou ústřední úřady s povšechnou věcnou přísluš-

1) Srovn. k tomu nařízení vlády ze dne 21. ledna 1921, č. 30 
Sb. z. a n., podle kterého tyto čínovní a representační přídavky nepod
léhají daním; ovšem ale platy. 

2) Na rozdíl od rakouského právního řádu, podle kterého byli mi
nístři státnimi úředníky ve smyslu služební pragmatiky, a to ministři 

v druhé, ministerský předseda v první hodnostní třídě. Jinak Va v ř í
ne k: Základy práva ústavního, II. (1921), str. 204. 

3) Z tohoto poměrně více než z Uherska, poněvadž politické a 
správní středisko nového státu (Praha) jest na území bývalého Rakouska. 
Proto v následujícím stručném náčrtu zmiňujeme se toliko o úp-Tavě 

nižších úřadfi správních na tomto území. O organisaci úřadfi na Sloven
sku a v Podka.rpatské Rusi srovn. mé úeskoslovensiké právosprá.vni, 
m.r. 118 a dalši. 
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ností 1). PIl:Ltí dále jako pravidlo pro státní úřady s o u s t a v a 
o s ob ní, t. j. úřad jest representován jedinou osobou (náčel

níkem), který ve své osobě soustřeďuje veškerou úřední moc: 
on rozhoduje - aspoň formálně - o všem a nese za všecko 
odpovědnost. Naproti tomu u samosprávných úřadů převládá 

s o u s t a vak o leg i á ln í, t. j. záležitosti úřední rozhoduji se 
zpravidla kolegiem (sborem), a to hlasováním. 'V jednotlivostech 
platí arciť tu i tam výjimky. Z Rakouska převzal československý 
právní řád i příznačnou s o u s t a v umí s t n í s a m o spr á v y 
(viz str. 296), vybudovanou souběžně s organisací státní správy 
až do nejvyšších stolic (politická obec, zastupitelský okres, 
korunní zem: zemské výbory), jakož i zásadu přesného od
dělení soudnictví (civilního a trestního) od správy. 

Jen pozvolna bude moci hýti přistoupeno k reformám 
těchto základních zásad organisačních. Není úkolem obecní 
soustavy s ta t n í h o práva, aby se dopodrobna zabývala líče
ním těchto zásad a jich reforem. Příslušné výklady patří podle 
obecného zvyku spíše do soustavy práva správního. Proto do
týkáme se zde věci té jen letmo. 

Možno rozeznávat státni správní úřady s p o vše c h n o u 
příslušností a. úřady od bor n é, jichž příslušnost vztahuje se 
zásadně toliko na jisté o bor y veřejné správy. První nazývají 
se též povšechně politickými úřady. Sem patří okresní 
hej tma n s tví, zem s k é p o I i t i c k é spr á v y (dříve: 

"místodržitelství", "zemské vlády") , a ministerstvo vnitra. Tyto 
tři úřady tvoří instančni trojici t. zv. p o I i t i c Ir é spr á v y 
v užším smyslu 2). 

Státní úřady správní jsou organisovány a nadány přísluš
ností tak, aby umožněno bylo rozhodování o též e věci po
sloupně několika úřady (instancemi). Mluví se o "instančním 
postupu". Při tom mají politické úřady I. instance (okresní hejt
manství) nejmenší mís t n í příslušnost, zato ale největší v ě c
n o u. Proto jsou podle svrchu zmíněného rozdílu mezi politic? 
kými a odbornými úřady správnlml okresni hejtmanství 
politickými úřady xa?;' igoXTJfI. Politické úřady II. ins,tance 

1) TlIIkovými úřady byly na př. bývalé d vor n í k a II cel á ř e ; 
viz P r a žák, n. u. m.,&tr. 466. Jde arciť jen o ob dob u, což dodávám 
vzhledem k poznámce K a dle c o v ě ve Sborníku věd právních a stát-
ních, XX!., 'str. 197. . 

t) V širším ImlYslu čítají se k "povšechné politické sp!'ávě" Yšechny 
apn\.vní úřady nejvyš1íi instance, tedy veškerá ministerstva. 
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(zemské politické správy) maJl JlZ menSl věc n o u kompetenci 
a přibliž ují se proto poněkud typu úřadu odborného. Ještě více 
platí to o ministerstvu vnitra jakožto třetí instanci správy po
všechné (politické) : má u srovnání s okresnímí hejtmanstvími 
a zemskými správami politickými největší mís tni a nejmenší 
věc n o u kompetenci. Ještě více tíhnou k typu odborného 
úřadu ostatní (t. zv. odborná) ministerstva. 

V nižších instan(\ích jsou vedle zmíněných úřadů povšechně 
"politických" ještě od bor n é úřady správní. Zde dlužno roze
znávat ú řad y, jež mají samostatnou moc rozhodovací, a pouhé 
o r g á n y por a d n é, jež jako odborní rádcové jsou přidány 
výkonným úřadům správním. Vnitřní organisace těchto odbor
nýqh úřadů výkonných a, orgánů poradních jest velmi roz
manitá : někdy proveden jest u nich instanční postup, podobný 
instančnímu postupu při povšechných úřadech politických (nej
vyšší instancí jest příslušné ministerstvo), někdy vnikají do 
ústrojí jejich živly samosprávné, a to rozmanitou silou podle 
toho, jde-li o úřad první nebo vyšší instance (na př. při úřadech 
školských), někdy přičleněny jsou osobně k povšechným úřadům 
politickým nebo jsou úplně -samostatné. 

Takovými úřady se samostatnou mocí rozhodovací jsou 
na př. ú řad y š k o 1 s k é (zemské, okresní, místní školní rady, 
pokud se týče výbory), f i n a n ční (zemská a okresní finanční 
ředitelství, berní správy atd.) 1), hor n í (horní hejtmanství a 
obvodní úřady horní), pol i c e j n í (policejní ředitelství), že· 
1 e z nič ní (generální dohližitelství na železnice, ředitelství 

státníclÍ drah), po š t o vn í a tel e g r a f ní (ředitelství pošt 
a telegrafní, poštovní a telegrafní úřady), ú řad pat e n t n í 
atd. Poradní org'ánové zřízeni jsou na př. ve správě stavební, 
zdravotní, dozoru na lesy atd. 2). 

, 

1) Dříve hyla správa přímých daní v I. instanci - vyjma "ětší 
města, kde již byly zvláštní "berní správy" - spojena organicky s po
litickou spráYou 1. instance. (Okresní hejtmanství měla k tomu účelu 
zvláštní "berní referáty") . To změněno bylo zákonem ze dne 21. března 
1919, č. 153 Sb. zák. a nař. Tímto zákonem (§ 2) stali se í zemští finanční 
ředitelé samostatnými, na přednostech zemských správ politických ne
závislými přednosty zemských finančních úřadů (dříve bylo :nezi nimi 
podobné o s o bll í spojení jako mezi místodržitelem a přednostou zemské 
školní rady). 

2) Srovn. o tom blíže W e y r: Československé právo sr-Távní, , část 
obecná, 1922, a W e y r - D o min i k: Grundri6 des čechoslovakis·~hen 

Verwaltungsrechtes, 1922. 
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Vedle' všech těchto stá tni c h úřadů hyla v 1:)ývalém Ra
kousku vybudována samostatná, soustavě státních úřadů v mno
hém souběžná s o u s t a v a ú řad ů s a m o spr á vn Ý c h. 
Správné p r á v nic k é posouzení podstaty t. zv. samosprávy 
stiženo jest velmi p o I i t i c kým významem, jejž má. N ásled
kem zvláštních politických poměrů v bývalém Rakousku byl 
i zde právnický význam její (proti politickému, a to zejména. 
národnostnímu) zatemňován. Tím i zde . vznikla otázka, zda 
příslušnost ("veřejná moc") . samosprávných těles - jmenovitě 

územních, na rozdíl od odborných (stavovských) - jest jakýmsi 
"vlastním", na státní moci nezávislým právem, nebo zda i tato 
příslušnost plyne ze státu, t. j. patrně z ustanovení právního 
řádu. Rozumí se, že představa nějakého "vlastního", na státě, 
t. j. jeho právním řádě nezávislého práva na samosprávu nemá 
žádného smyslu 1). 

Rozeznávati jest, jak již bylo naznačeno, samosprávu 
mís t n í (territoriální) a od bor n o u (stavovskou). Do oné 
patří politické obce, zastupitelské okresy (v Čechách; jakož 
i podobné útvary - silniční okresy - na Moravě a ve Slezsku) 
a konečně i bývalé korunní země; do této patří řada korporaci 
přerůzných tvarů a názvů (komory, rady, ústavy a pod.), sdru
žujících ponejvíce příslušníky téhož povolání nebo stavu k há
jení a správě jich spoléčných zájmů (P r a žák, n. u. m., III. , 
str. 272). 

Historický vznik jakoŽ: i národnostní složení p o I i t i ce 
k é h O útvaru, jemuž se říkalo Rakousko, mělo v zápětí zcela 
zvláštní úpravu mís t n í samosprávy. úprava její vysvětluje 
se jednak (u nejvyšších svazků: zemí) odporem některých dří
vějších, státně samostatných složek pozdějšího jednotného státu 
rakouského proti tomuto, kterýžto odpor byl v zásadě národ
nostně-politický, jednak (u obcí) moderní snahou po zdravé 
decentraIisaci a autonomii a spolupůsobení obyvatelstva v(; 
věcech veřejné správy. Vyvinul se tudíž z obou těchto tendencí 
samorostlý útvar soustavy místních úřadů samosprávných s po
dobnou instanční hierarchií jako při úřadech státních. Odtud 
známá "dvojí kolej" veřejné správy v Rakousku, kterou bylo 
republice československé převzíti. 

Jednotlivé korunní země byly (a jsou dosud) samospráv
nými tělesy s příslušností, která vytčena jest jím jednotlivými 

1) Srovn. k tomu mé "Základy filosofie právIÚ", . str. 109. 
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zem sk Ý m i zří z e ním i. Tato zemská zřízení byla v Rakou
sku ústavami pro tyto země a v nich spatřován zbytek někdejší 
politické samostatností oněch území. Byly to zemské ústavní 
zákony ve smyslu obsahovém (viz str. 69). Z této někdejší 

příslušnosti pominula samým zřízenim československého státu 
kompetence zákonodárná (viz str. 110), vykonávaná zem
skými sněmy, a zbyly toliko funkce spr á v n í, obstarávané 
výkonnými orgány zemskými: zem s kým i v Ý b o I' y. Tyto 
výbory byly jednak výkonnými orgány a zástupci sně m u, jed
nak nejvyšší instancí autonomní správy zem
s k é. Zánikem sněmů zbyla jim toliko funkce poslední. V této 
své funkci byly jmenovitě odvolací a dozorčí instancí nad poli
tickými obcemi, pokud se týče zastupitelstvy okresními. 

Organisaci politických obcí upravuje říšský zákon obecní 
ze dne 5. března 1862, č. 18 ř . z., a v rámci tohoto zákona byly 
vydány v jednotlivých korunních zemích zemské zákony 
o obecním zřízení (ústava obecní). Podle těchto spadá do působ
nosti obcí, jednak vše to, "co se předkem a nejprve prospěchu 
obce dotýče a v mezích jejich vlastními silami může býti opa
třeno a provedeno". Jaké věci to jsou, plyne z jich výpočtu 
v zákoně (správa obecního majetku, místní policie bezpečnostní, 
zdravotní, mravnostní, chudinská, stavební, požární, silniční 

atd.). Tento obor působnosti nazývá zákon s a m o s t a t n Ý m 
čili při r o z e n Ý m a staví jej v protivu k působnosti pře n e
sen é, t. j. takové, která byla státem (právním řádem) na obec 
"přenesena". Sem patří na př . spolupůsobení obce v oboru 
správy soudní, _ finanční, vojenské, a politické vůbec 1). Vy
cházeje z nesprávného názoru na podstatu obecní samosprávy, 
o němž jsme se svrchu zmínili, měl tudíž patrně zákonodárce 
za to, že při "samostatném" oboru působnosti jde o jakési 
"právo" politické obce, které jest nezávislé na státu (právním 
řádu), jsouc starší tohoto. Tento a jemu podobné methodolo
gicky nesprávné názory a konstrukce nejsou arciť pro právlú 
vědu závazny. Prakticky jeví se rozlišování obou oboru působ
nosti zejména v tom, že k meritornímu rozhodování o stížno
stech do opatření a zařízení obecních orgánů jsou povolány 
státní- úřady obci nadřízené, jde-li o věc, spadající do oboru 
přenesené působnosti, kdežto ve věcech působnosti samostatné 

1) Od{!hylná ustanovení platí o -t. zv. městech s vlastním f::tatutem 
(obec.nim zřízením), která v oboru přenesené pl"tsobnosti vykonávají 
veškeré funkce, příslušející jinak státním- politickým úřadfim první stolice. 
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rozhodují nadřízené orgány samosprávné (zemské výbory, 
pokud se týče zastupitelstva okresní). Do jednotlivostí, zejména 
pokud jde o povšechný dozor státních a samosprávných úřadů 
na obce, nelze se zde pouštěti. 

Obecní zřízení zůstala dosud' československým právlÚIl1 
řádem v celku nedotčena 1); zato od základů změněno byl:) 
zákonodárstvím československým bývalé vol e b n í p r á v o 
d o ob c í. Místo více než deset volebních řádů obecních, které 
platily na území bývalých tří korunních zemí, platí nyní 
jediný řád vol e n í v o b c í c h r e p ubl i k Y čes k o s 1 o
ven s k é (zákon ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. zák. a nař.) ~). 

Zmíniti jest se ještě o O' k r e sní c h z a s tup i t e 1-
s t v ech, která v bývalém Rakousku byla na základě článku 

XVII. říšského zákona obecního v život uvedena v Čechách, 
v Štýrsku a Haliči. Jsou to samosprávné útvary územní mezi 
obcí a zemí a do působností jejich spadají kromě správy okres
ního majetku některá odvětví vnitřní správy (ústavy zeměděl 
ské, zdravotní, chudinské, silniční a humanitní) 3). 

Hierarchie samosprávných úřadů územních korporaci 
(obcí, okresů, země) byla v bývalém Rakousku zásadně samo
statná proti obdobné hierarchii státních úřadů správnich. 
Veřejná správa, odkázána jsouc na tuto "dvojí kolej", byla ode
dávna předmětem živých sporů politických a theoretických. 
Obsažná literární diskuse, zabývající se vhodností či nevhod
nosti této úpravy, skýtala v celku dojem velmi l'\eutěšený, poně
vadž zpravidla pod rouškou úvah ryze věcných (týkajících se 
snahy po veřejné správě pokud možná nejlepší, nejjednodušší 
a nejlacinější) na obou stranách, t. j. jak u zastanců tak u od 
půrců "dvojí koleje", skrývaly se pol i, t i c k é postuláty. Těm) 
kdož v bývalém Rakousku měli otěže vládní v rukou (Němci) , , 
zdála se býti "dvojí kolej" a zejména vyvrcholení místní samo-
správy v zemskou, na ústředním státě v zásadě nezávislou 

1) Nehledě k novele k obecním zřízením (zákori ze dne 
7. února. 1919, Č, 76 Sb. zák. a nař.). Tato novela otištěna jest v I. sva~u 
mé "Sbírky zákonů československých". 

2) Otištěn jest v 1. svazku mé "Sbírky zákonll československých". 
NeThÍ možno. obírati se v tomto spise podrobně obsahem jeho. Stačí, když 
poznamenáme, že je,st zbudován na ' tě c h ž e z á s a dá c h jaků ,řád 
vůlení do. po'slanecké sněmůvny, jemuž byl vzůrem. 

3) O půsůbnosti okresních zastupitelstev v Oechách pojednal jsem 
podrobně ve "Zprávách -zemského statistického úřadu království Oe~ 
kého",svazek XVL, sešit 1-2, 1913. 
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samosprávu, nezdravou a nevhodnou decentralisací moci ve
řejné. Zato ti, kdož právě v této zemské samosprávě a s ní 
souvisící instituci korunních zemí spatřovali poslední zbytek 
někdejší jejich samostatnosti politické a národnostní rovnopráv
nosti, které v ústředním státě nebylo, zastávali ji stůj co stůj, 
snažíce se dokázati její věc n o u vhodnost a prospěšnost. 
Zajisté, že i povšechný k o n ser vat i s m, t. j. snaha udržeti 
při životě to, co h i s to r i c k y na nás bylo přešlo\ hrála zde 
velkou úlohu. 

Oddělíme-li přesně důvody p o I i t i c k é, o nichž jsme se 
právě zmínili, od důvodů ryze spr á vně - tec hni c ký c h, 
neváháme prohlásiti, že ú p r a va úze m n í s a m o spr á v y 
v b Ý val é mRa k o u s k u s hle d i s k a p o s I é z u v e d e
n é h o byl a vel min e v hod n á. Totéž platí o státní správě, 
pokud organisačně přimykala se k historickým útvarům korun
ních zemí. Neboť ideálem vhodné, jednoduché a laciné veřejné 
správy musí býti přibližně stejné správní okršky (d e par t e
mle n ty), ohraničené podle hledisk zeměpisných, dopravních, 
hospodářských, kulturních a jiných, a nikoliv nesouměrné, 
moderním potřebám nehovící útvary historické, jakými byly 
rakouské "korunní země~ '. I uvnitř těchto nových jednotnýcb 
okršků bylo by možno vyho'věti jiným postulátům moderní 
správy, jako jest požadavek zdravé decentralisace, přibrání 

živlu laického do státní správy utvořením t. zv. smíšených 
úřadů správních a pod. 

Politickým převratem roku 1918, jenž měl v zápětí osamo
statnění národa českého, dostala se na přetřes i otázka r e
formy veřejné správy, o které tak dlouho a důkladně 
bylo uvažováno v bývalém Rakousku. Prostým důsledkem 

onoho převratu bylo, že úlohy zastánců a odpůrců dosavadní 
úpravy místní samosprávy a jejího poměru ke správě státní 
se změnily: pro český národ odpadl nejdůležitější důvod (t. j. 
národnostně-politický), pro který dosud byl jejím zastáncem, 
pro národ německý neměla ve změněných poměrech bývalá 
snaha po tuhé centralisaci, t. j. ovládnutí celého aparátu správ
ního s jediného střediska a zničení jediného zbytku, který této 
snaze odporoval, t. j. korunních zemí jako "historických indi
vidualit", žádného smyslu. Nastala tedy - s politického hle
diska - z á měn a úloh a tím vysvětluje se, že v revolučním 
Národním shromáždění našla se většina pro osnovu zákona, 
jímž dosavadní organisace veřejné správy od základů byla 
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změněna. Jest to zákon ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. zák. 
a nař., o zří z e níž up ní cha o k r e sní c h ú řad ů v r e
p u b I i c e Čes k o s loven s k é 1). 

Nejdůležitější ustanovení tohoto zákona jsou tato: Počá
tek účinnosti jeho určen bude vládním nařízením 2). "Dosavadní 
okresy zastupitelské v Čechách, silniční okresy na :Moravě a 
ve Slezsku a župy na Slovensku a všechny orgány těchto kor
porací, zejména okresní zastupitelstva a výbory v Čechách, sil
niční výbory na Moravě a ve SlezsKu, správní výbory, župní 
i slúžnovské úřady na Slovensku, dále zemské a okresní poli
tické správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s e z ruš ují 
a zastavují svou činnost. Rovněž jako právnické osoby 
·se všemi svými orgány po m í jej í země česká, moravská a 
slezská" (§ 9) S). "Jmění, fondy a závazky země české, morav· . 
ské a slezské, dále dosavadních okresních zastupitelstev, okresu 
silničních a žup přecházejí s výhradou práv třetím osobám na 
nich váznoucích a s výhradou určení a zachování účelu do 
vlastnictví státu a do správy státní, kterou provádí příslušné 
ministerstvo" (2. odst. § 9). Na místě zrušených korporací á 

úřadů vykonávají v nit ř n í spr á v u v republice Českosloven
ské, pokud není nebo nebude zvláštními právními ustanoveními 

1) Zákon ten otištěn jest v llI.svaz.ku mé "Sbírky zákoni'l česko
slovenských". 

~) Stalo se dosud pouze pro území S loven s k a. Srovn. § 1 ~lař. 

vlády ze dne 26. října 1922, Č. 310: "Zákon ze dne 29. února 1920, 
č. 126 Sb. zák. a nař., o zřízení župních a okresních úřadfi v republice 
Československé, n a b Ý v á ú čin n o s t i dne m 1. 1 e dna 1 II 2 3 
v území republiky Československé, které zahrnuje v sebe župa XV.-XX. 
uvedená v příhn.e A k § 2 zákona ze dne 29. (mora 1920, č. 126 Sb. zák. 
a nař." Jsou to župy se sídlem v Bratislavě, Nitře, Sv. Martině, Zvoleni, 
Lipt. Sv. Mikulá8i a v Kooici. 

S) Systematicky patřila poslední věta tohoto odstavce vzhledem 
k svému převratnému významu historickému, politickému a správně

technickému zajisté v čelo jeho. Ze se tak nestalo, vysvětluje se přáním 
zákonodárce, šetřiti pocity oněch konservativních politických stran, které 
si zrušení korunních zemí jako historických, právních a správních indi
vidualit nepřály, přidrlujíce se i za změněný,ch poměru staróho auto
nomistického programu českého národa. Vadnou systematikou zákonného 
textu se arciť na věci samé nic nezmění. 

V této souvislosti budiž též poznamenáno, že jest s hlediska. legis
lativní toohniky pravým unikem, že zákon tak dalekosáhlého významu, 
který od základft mění dosavadní org'anisaci správní, jako j,est zákon o 
zřizení župním, přenechává bez všelikého omezení vl á d ě, aby nařízením 
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svěřena úřadům jiným, ve svém obvodu v mezích platných 
zákonů, nařízení a předpisův ú řad y žup n í (krajské) a jim 
podřízené ú řad y o k r es n Í. Úřady tyto jsou služebně pod
řízeny ministerstvu vnitra (§ 1). Územní obvod župních úradů 
jakož i jejich úřední sídlo určeny jsou v pří 1 o z e k citovanému 
zákonu. Podle ní skládá se celé 'území republiky - vyjma 
hlavní město Prahu - z 21 žup. Obvod okresních úřadů bude 
určen vládním nařízením a shodovati se bude asi s obvody 
nynějších soudních okresů 1). 

Přednostou župního úřadu (župan) a okresního je státní 
úředník. U každého župního úřadu zřízeno jest žup ní zastu
pitelstvo, skládající se zpravidla z 35 členů, na dobu šest le~ 

zvolených. Zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 330 Sb. zák. a 
nař., obsahuje vol e b n í řád do žup n í ch z a s tup i t e 1-
st e v a o k r es n í ch v Ý bor fl. Jest sdělán podle těchže zásad 
jako řády volení do poslanecké sněmovny a. obcí. 

Působnost župního zastupitelstva vztahuje se na péči 

o správní a hospodářské záležitosti župy a jejího obyvatelstva 
a může k tomu konci podávati i z vlastního uznání úřadům a 
zákonodárným sborům návrhy a podněty a na ·předsedu žup
ního úřadu vznášeti v mezích jednacího řádu dotazy a stížnosti. 
Župnímu zastupitelstvu nepřísluší jednati o věcech politických 
(§ 30). Jest zejména povoláno pečovati o humanitní, zdravotní, 
sociální, hospodářské, dopravní a kulturní zájmy župy a jejího 
obyvatelstva, pokud nejde o úkoly čistě místní povahy, na něž 
stačí prostředky okresu nebo obcí (§ 31). Výkonným orgánem 
župního zastupitelstva jest osmičlenný, z jeho středu zvolený 
žup n í v Ý bor (§ 26). Předsedou župního zastupitelstva a vý
boru jest přednosta župního úřadu. 

Župní zastupitelstva, zřízená na území bývalých korun· 
ních zemí a Slovenska, slučují se ve tři zem s kéž u p n í 

určila počátek jeho "účinnosti", t. j. normativní . platnosti. Vysvětlení na
cházíme jednak v politické nutnosti, aby na zá.koně usneslo se ještě 

revoluční Ná,rodníshromáždění, jednak ve faktické nemožnosti, aby změny 
zákonem předepsané vstoupily ihned v život. 

, 1) O župním zřízení a zejména Q otázce, platí-li i pro obvod .Pod
karpatské Rusi, viz W e y r: Ůeskoslovenské právo správní, ' čá~ obecná, ~ 
W e y r·- D o min i k: Grundri6 des čs. Verwaltungsrechtes, W ey r: Der 
Geltungsbereich der zukiinftigen Gauverfassung (Juristen-Zeitung, III. roč., 
str. 79), La š t o v k a: Nástín zřízení župního (Sborník vědprávnicb 'a 
státních, XX. roč.), L e pa. ř: Zupní zřízeni tVěehrd, J. roč.). 
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8 vaz y 1) (§ (3), které povolány jsou prováděti jednotlivé: úkoly 
župním zastupitelstvům svěřené, jestliže a pokud úkoly ty vý
znamem svým přesahují rozsah a potřeby jednotlivých žup, do
týkají se zájmu větší části území zemského župního svazu a 
nemají důležitosti celostátní. Zemské župní svazy nejsou však 
samostatnými úředními instancemi (jako župní a okresní úřady). 

Podobně jako župní zastupitelstva organisovány jsou 
o k r es n í v Ý bor y (§ 69), zřízené při každém okresním úřadě . 

Skládají se z oS!lli členů, na čtyři léta volených. Do působnosti 
jejich náležejí všeliké záležitosti vnitřní, jež se dotýkají společ
ného prospěchu okresu a jeho obyvatelů, nebo jež přesahují 
zájem jednotlivých obcí, nebo jejich silami nemohou býti ob
starávány, pokud záležitostí těch nepojalo župní zastupitelstvo 
do své činnosti (§ 78)2). 

Z právě podaného stručného vylíčení organisace nových 
úřadů vysvítá, že jde o t. zv. smí š e n é státní úřady, v nichž 
spojen jest státní živel s živlem laickým (občanským, autonom
ním). V povšechné organisaci veřejných úřadů, politickou sprá 
vou se zabývajících, doplněny jsou shora ryze státními mini
sterstvy, zdola ryze autonomními politickými obcemi. Při tom 
úřady župní nastupují jakožto II. instance povšechné správy 
politické na místo dosavadnlch zemských politických správ, 
úřady okresní pak jako J. instance na místo dosavadních okres
ních hejtmanství. Přijetím občanského živlu do župních a okres-

o nich úřadů vyhověl zákonodárce poukazu § 86 úst. listiny, aby 
v nižších státních úřadech (tedy patrně vyjma nejvyšších, t. j. 
ústřední úřady, zejména ministerstva) podle možnosti zastoupen 
byl živel občanský 3). Sem patří též předpis § 87, že nikdo ne
může být zároveň voleným členem · úřadu nižšího a úřadu, Který 

1) Těmito zelDBkými župními svazy, z nichž každý slučovati bude 
jednotlivá. župní zastupite1S1tva na území té oné bývalé korunní zemi 
(Morava a Slezsko jsou v tomto směru jednotkou), učiněn byl ústupek 
zaJstáncŮID dalšího trvání autonomie korunních zemí. -- Viz o těchto 
svazech: Hon S, Zupní &vazy (Věstník min. vnitra, V. roč., str. 1). 

t) Vládním nařízením ze dne 31. ledna 1924, č. 24 Sb. z. a n., vy
dány byly pro župní zastupitelstva, župní výbory a okresní výbory je d
nad řády. 

3) O· těchto "občanských členech" spráNních úřadů (sborů) platí 
- podobně jako o veřejných zaměstnancích - zbytečný, poněvadž SIaIIlO

zřejmý, předpis §· 93 úst. listiny, aby "dbali v úřední své činnosti ústav
ních a jiných zákonů". 
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je 'Úřadu nižšímu nadřízen nebo vykonává nad ním moc do
hlédací 1). 

O zmíněných úřadech praví § 89 úst. listiny, že ustrojeni 
jejich určuje se v z á s a d ě zákonem, jenž pod rob n o u 
úpravu může svěřiti nařízení. Vzhledem k plynulosti pojmu 
"zásady" a "podrobné úpravy", nedocílí toto ustanovení ve 
skutečnosti asi svého hlavního účelu, t. j. náležitého omezení 
nařizovací moci mocí zákonodárnou. Z povšechného pravidla 
§ 89 platí podle následujícího § 90 úst. listiny výjimk;t ohledně 
státních úřadů obstarávajících jen spr á v u h o s pod li ř s k o u 
bez jakékoli v Ý s o s t n é moc i; zřizovati a organisovati je, 
náleží vůbec do oboru moci nařizovací. Těmito úřady jsou 
patrně míněny takové, které nemají samostatné rozhodovací 

. moci, t. j., které nemohou jednostranným právním jednáním 
upravovati ("autorativně", jak se obyčejně praví) právní po
měry ob'čanů 2). 

b) Ministerstva. 
§ 85 úst. listiny praví, že "p ů s ó h n o s t ministerstev 

upravuje se zákonem". Poněvadž pod "úpravou působnosti" za
hrnuta jest i všeliká zrn ě n a k o m p e ten c e jednotlívých mini
sterstev a poněvadž případné zřízení n o v é h o ministerstva 
podle platných zásad právních musí míti vždy v zápětí změnu 

1) Druhý odstavec § 87 úst. listiny zní: "výjimky z této zásady 
stanoví zákon." Osnovu takového zákona obsahuje vládní návrh tisk 2366, 
posL sněm., 1. vol. období. V důvodové zprávě praví se tam: že "mohou 
nastati a, jak učí dosavadní zkušenosti, na,stávají příparly, ve kterýoh 
z důvodťt zřetele hodných se doporučuje umožniti jedné osobě, a.by pťt

sobila ve dvou sborech, jež jsou k sobě v poměru úřadu nižšího a úřadu 
vyššího. To se může týkati především osob vynikajících osobních vlast
ností, které mají zá.jem o veřejnou správu a bohaté zkušenosti ze své 
veřejné Č.inn013ti, jmenovitě tam, kde výběr osob takových není velký." 

2) Ve vládních VJ"světlivkách k §§ 89 a 90 úst. listiny (tisk 2421) 
'Čteme: "Účelem jest usnadniti organisa.ci nižších úřadů správních buď 
nařízením na základě wona, anebo (§ 90) jen nařízením. Inrtenduje 
se zároveň subleva.ce moci zákonodámé v případech, kde nevznikají 
nové zdroje vrchnostenSiké moci. Podle zásady in maiori minus oontinetllr 
bylo by možno užíti § 90 i při tvoření poub,ých OII'gánů poradních." Po
chybujeme, zdali jest správné, vykládati účeI podobných ustanovení jako 
jest § 89 tak, jak se zde činí. 

Se zá.sadou, stanovenou §§ 89 a 90, jest ostatně srovnati předpis 
§ 91: "Složení a působnos.t svazťt samosprávných upravuji 
zákony." Podle zlDÍněných vysvětlivek "vysvětluje ten předpis důležitost 
a zvláštní význam" těchto svazťt. Nehledě k tomu, že obrat "zvláštní ~ár 
kony" neni dost jasný, zdá se nám býti 8 druhé strany obra,t "svazy 
s8tDlQt!právné" příliš široký. Velmi mnoho lz.e podříditi tomuto širokému 
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kompetence stávajících ministerstev l), plyne z ustanovení cit. 
paragrafu též zásada, že n o v á ministerstva možno zřizovati 
toliko z á k o n e m. Dlužno arciť rozeznávat mezi zří z e ním 
nového ministerstva a podrobným určením jeho působnosti 
(kompetence). Jen tento druhý případ mají patrně na mysli 
vládní vysvětlivky k osnově ústavní listiny, když praví, že zá
sada § 85 nevylučuje, aby zákon v tomto předpisu předpoklá
daný obmezil se na úpravu zásadní, přenechávaje podrobnější 

provedení nařízení. .Oba případy jest též přesně rozlišovati, jde··li 
o posouzení nynějšího právního stavu, pokud týká se organí
sace československých llŮnisterstev. Zří z e n a byla totiž 
veškerá tato ministerstva zákonem (nikoliv nařízením), p ů
Bob n o s t (kompetence) jejich není však bez výjimky stano· 
vena zákonem. Souvisí to se způsobem, jakým ' těsně po pře
vratu dne 28. října 1918 československá ministerstva byla zařizo
vána. Nebylo času vydávati obšírné zákony, určující příslušnost. 
jednotlivých ministerstev československých, nýbrž nově zřízená 
ministerstva byla v příslušném zákoně (ze ' dne 2. listopadu 
19í8, čís. 2 Sb. zák. a nař.) prostě vyjmenována. 

Z toho plyne, že pro pří s I u š n o s t jej i c h byl. a a 
j s o u d o s u d - kromě povšechného titulu (jako : ministerstvo 
financí, spravedlnosti atd.) - směrodatna po
drobná ustanovení o obdobných bývalých ra
k o u s k Ý c h, pokud se týče uherských, min i s t e r s t v ech 2). 
pojmu a nelze zajisté de lege ferenda schvalovati, že složení a působnost 
kteréhokoliv takového svazu vyhrazuje se zákonu, t. j. tedy - a contr. 
§§ 89 a 90 - II TI8ipro&tým vylooČení m moci nařizovací. O věci srOVll.též 
nejnověji: Hon s: KompeteIliCe mini8lterstev (publiká.cie mill. rprre ,sjed!no 
tenie, Věstník III, ·str. 97). 

1) To platí i pro případ, že by šlo () ministerstvo s agendou z brusu 
novou, poněvadž podle pravidla bývalého rakouského práva, převzatéh'o 
právním řádem československým, byla působnost ministerstva vnitra 
v zásadě vymezena negativně, t. j. platila věta, 'že do působnooti jeho 
spadají všechny agendy, které nejsou přikázány výslovně ministerstvu 
jinému. Srovn. P r a žák, Právo správní, 1., str. 35. 

t) To plyne ostatně i z ustanoveni § 2 c.iJtovaného zákona, že 
působnost nově zřízených ústředních úřadů vztahuje se na veškeré zá.
ležitosti, které dne 28. října 1918 u dosavadních ústředních úřadů, pro 
tyto záležitosti do tohoto dne příslušných, nebyly vyřízeny. 

V jednotlivostech nas,ta1y změny zákonem ze dne 31. března 1920, 
Č. 218 Sb. zák. a nař., kterým se upravují hranice příslušnosti mezi 
ministerstvem vnitra a ministerstvem ~rodní obrany. Srovn. k tomu pro
Táděcí narízení ze dne 18. května 1920, Č. 353. . 

Další normy tohoto druhu jsou na př. zákon ze dne 9. května 

1923, Č. 107, o působnosti ·miÍJ:isterstva veřejných prací ve věcech správy 
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Poněvadž pak podle praxe, v bývalém Rakousku platné, kom
petence některých ministerstev byla určována pouhým nařízením 
(srovn. na př. nařízení ze dne 6. července 1908, čís. 124 ř. z., o 
pusobnosti ministerstva veřejných prací), jest rozuměti ustano
vení § 85 úst. listiny tak, že pusobnost ministerstev v bud o u c
no s ti (t. j. od platnosti ústavní listiny počínaje) upraví se 
zákonem. 

Citovaným zákonem ze dne 2. listopadu 1918, jímž se zři
zují n e j v y Š š í spr á v n í ú řad y ve státě československém, 

zřízeny byly "k obstarávání nejvyšší správy státní": 
1. úřad pro věci zahraniční, 
2. úřad pro správu vnitřní, 
3. úřad pro správu finanční, 
4. úřad pro správu vyučování a národní osvětu, 
5. úřad pro správu spravedlnosti, 
6. úřad pro správu prumyslu, obchodu a živností, 
7. úřad pro správu dopravy, 
8. úřad pro správu veřejných prací, 
9. úřad pro správu zemědělství, 

10. úřad pro národní obranu, 
-----
stáltního horního majetku D& Slovensku a v Podkarpatské Rusi, zákon 
ze ooe 11. června 1919, č. 333, o příslušnosti ve věcech stavby vodních 
cest, § 9 zákona ze dne 22. hlezna 1920, č. 210, o prozatímní úpravě 
správy p<>litické na Slovensku, nařízení min. s plnou mocí pro správu 
Slovenska ze dne 24. březD& 1920, č. 229, Q prozatímní úpravě příslušnosti 
ve věcech veřejnÝ'ch silnic a mýt na Slovensku. 

Pokus p o vše c h n é zákonné úpravy kompetence jednotlivých 
minli.sterstev učiněn byl hned v revolučním Národním shromáždění. Později 
pak návrhem, otištěným pod č. 864 (posl. sněm., 1. vol. období)., na zá
kladě k,wrého došlo v ústavním výboru k návrhu této resoluce: "Vládě 
se ukládá, aby bezodkladně podala návrh na zákonnou úpravu působ
nosti jednotlivých ministerstev." O příslušnosti jednotlivých ministerstev, 
jak ve ,skutečnosti se zacho'vá.vá, viz mé Ůeskoslovenské právo sp,rávni 
(čá,st obecná), str. 18 a násl 

Že v této obecné "Soustavě stá t n í h o práva" nejednám podrob
něji o zmíněné příslušnosti minísters,tev československých v jeďn.otli

vostech, tím méně pak o příslušnosti bývalých rakouských a uhe,rských 
minh;terstev, je p<>dle m.ého soudu samozřejmé. Nkméně bylo mně to, jme
novitě p<>kud' jde o ministerstva uherská a příslušné uherské zálwny, mými 
kritiky vytčeno. (J o ach i m, n. u. m., str. 231, Hon s, n. u. m., str. 26). 
Naráží se tím patrně na pravděpodobnou skutečnost, že mně je bývalý 
uheTský právní řád a maďarský jazyk nepoměrně méně znám než bývalý 
rakouský právní řád a německý jazyk. Nemám důvodu to popírati a to 
tím m~ně, poněvadž onen nedostatek sdílím asi se všemi ostatními čes

kými spisovateli. 
Dr. W e y r, Soustava československého práva. státního. 20 
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11. úřad pro správu sociální pece a 
12. úřad pro správu veřejného zdravotnictví a tělesné 

výchovy. 

K tomu dlužno dodati, že již před převratem (18. října 
1918) byla v cizině zřízena některá ministerstva a určitými 
osobami obsazena. Tak na př. ministerstvo pro věci zahraniční 
(dr. Beneš) a ministerstvo války (dr. Štefánik) 1.). 

V pojmenování jednotlivých ministerstev nastaly později 
via facti (bez zákonného podkladu) jisté změny. Tak na př. 
nazývá se nyní úřad sub 4. ministerstvem š k o I s tví a národní 
osvěty, sub 6. ministerstvem obchodu, sub 7. ministerstvem 
železnic. Vracíme se tím k obvyklé nomenklatuře bývalého 
Rakouska. To platí zejména o samém názvu "ministerstvo". 
Jak vidno, neužíval totiž zákon ze dne 2. listopadu 1918 tohoto 
názvu, nahradiv ho bezbarvým titulem "nejvyššího správního 
úřadu" 2). Pozdější zákony opět starého výrazu "ministerstva" 
užívají 3). 

Pozdějšími . záklony přibyla k ministerstvům', zřízeným 
zákonem ze dne 2. listopadu 1918, ještě další, a to : 

a) ministerstvo pro z á s o lj o v á n í I i d u. Na říz e ním 4) 

1) Byla t.edy v první dDbě dvě ministerstva pro. vojenské záJeži
tDSIti (nárDdni Dbranu a válku) . Po. tragické srn.r:ti prvního. českDsIDven

skéhD ministra války nebylo však tDtD ministers,tvD reaktivDvánD, patrně 
prDto, že vedle zvláštniho ministel1stva pro. nárDdní Dbranu bylo. by 
zbytečné. 

2) Stalo. se ·tak patrně proto., že v názvu "ministerstvo." spatřován 
- neprávem - prvek mDnarchlstický. 

3) Nyni - vzhledem k Drganisaci vlád Y jakDž'to SbDru, jeho-I. 
členy jsou přednDSItové jednDtlivých min i s t e r s t e v - jeví se přesné 
rDzlišování ministers,tev a jiných ústředních úřadů správních přímo. 

ús.tavní nutností. 
4) Ho. n s, n. u. m., 'Str. 26, 8!hledá-vá v tom rDzpDr, že zde kDnstatuj~ 

, že Dnen úřad zřízen byl n a říz e ním, kdežto na str. 246 (1. vyd., tDhDto 
d~'uhéhD ·str. 304) tvrdím, že vše c hna ministeI'stva byla zřízena z á k 0.

n e m a dDvede si prý tento. prDtiklad vysvětliti pDuze tím, že stodím na 
stanovisku, že v NárDdním výbDru byla sDustředěna mDC zákDnDdárná 
tak i vládní, takže neni rDWilu mezi zákDnem a nařízením a že pDkládám 
tu nařízeni za analDgii do. jisté míry IS císařským nařízením. To. je chybná 
dDmněnka. Tvrdím, že citOlvaným nařízenim ze dne 5. listDpadu 1918 
nechtěl národní výbDr zřídit ministers.tvo. ve smyslu pravém, jako se 
stalo. záko.nem ze dne 2. lis·topadu 1918, v němž mluví se výslo.vně o. 
"n e j vy Š š í c h úřadech správních", které, ač nenazývají se tam ještě 

"minis,ters:tvy", přece podle s.vé pod s ta t y ministerstvy byla (jejich 
šéfDVé tvo.řilli vládu ve smyslu parlamentárním atd.); to. nelze tvrditi o. 
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Nárůdníhů výbůru ze dne 5. listůpadu 1918, čís. 20 Sb. zák. 
a, nař., zřízen byl tůtiž "úřad" ke správě všech záležitůstí, jež 
přímo. nebo. nepřímo. sů;uvisí se zásůbůváním ůhyvatelstva, 

kterému přísluší ,veškerá půsůbnůst, která důsud ať již státními 
aťsamůsprávnými úřady nebo. ůrganisacemi veřejnými aneb 
sůukrůmými v tůmtů ůhledu hyla vykůnávána (§ 1). Půdřízen 

byl přímo. předsednictvu N árůdnihů výbůru (§ 2), jež bylo. 
oprávněno. jmenůvati předsedu a místůpředsedy (§ 3). Z tůhůto 
"úřadu" vyvinulo. se půzději - ůpět via facti - zvláštní mi
nisterstvo. ; 

b) ministerstvo. po. š t, tel eg r a f ů a tel e f o. n ů. Zřízeno 
bylo. zákůnem ze dne 13. listůpadu 1918, č. 40 Sb. zák. a nař., 
tím, že z úřadu (ministerstva) pro. správu ůl:)chůdu, průmyslu 
a živnůstí vylůučeny byly půšty, telegrafy a telefůny (§ 1); 

c) ministerstvo. pro sjednůcení zákůnůdárství 
a o. r g a n i s a c e spr á v n í v Českůslůvenské republice. Zří
zeno. bylo. zákůnem ze dne 22. července 1919, č. 431 Sb. zák. 
a nař. , aby "sjednůceny byly zákůny a správa v celém území 
Českůslůvenské republiky" (§ 1) a jmenuje se ůbecně "uni~ 
fikační" (k tůmu prův. nař. ze dne 29. průsince 1921, č. 501) ; 

d) úřad pro. zahraniční ůbchůd. (Viz zákůn ze dne 
24. června 1920, č. 418, o. průváděcí nařízení ze dne 13. července 
1920, č . 442 Sb. zák. a nař. 1). Úřad ten zrušen byl zákůnem 
ze dne 19. ledna 1922, č. 25. 

Mímůřádné· půměry na půčátku státního. živůta republiky 
českůslovenské vyžádaly si zvláštní úpravy správní ůrganisace 
na Slůvensku. Příslušná ůpatření učiněna byla zákůnem ze dne 
10. průsince 1918, č. 64 Sb. zák. a nař., o. mim o. řád n Ý cll 
P ř 'e c h o. d n Ý c h 'U S t a n' 00 ven í d hna S I o. v e~ n s k u a: na
půtom nezůstala bez účinku na ůrganisaci vlády. V § 14 cit. 
zákůna praví se tůtiž, že "vláda má právo., dáti některému 

pouhém "úřadu", zříz.eným citovaným nařízením ze dne 5. listopadu 1918, 
jenž měl míti podle § 3 předsedy a místopřed:sedy, jmenované Národním!' 
výborem. Že ostatně Náirodní výbor činil rozdíl mezi zákony a na
řízeními, jím vydávanými, o tom zmínil jsem se na str. 203 (1. vyd., 
str. 161). . 

1) úřad ten nenazýv1al se sice výsloyně "ministerstvem", poněvadž 
však podle § 1 cit. zák. byl řízením jeho pověřen m1iniSltr, měl ú fl t a vně 
stejné poSltavení jako jiná ministerstva. Na něj přešla působnost dosnd 
přikázaná jednotlivým ministrům co do povolování dovozu a vývozu, 
jakož i provozu všeho zboží (vyjímaje předměty státního monopolu) a 
co do jin3Jklé právní úpravy a kontroly zahraničního obchodu (§ 2). Blíže 
byla pŮ<SQbnost jeho vymezena cit. prováděcím nařízením (§ 1). 

20* 
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s~ému členu pln o u moc, aby vydával nařízení a konal vše
na udržení pořádku, na konsolidování poměnl a na zabezpečeni 
řádného státního života" 1). V § 1 nazývá se tento člen "zmoc
něncem vlády". Kompetence, která byla ustanovením § 14 to
muto zmocněnci propůjčena, není příliš jasně vyjádřena 2) a, 
zejména není jasno, do jaké míry byla jím dotčena kompetence 
jednotlivých ostatních ministerstev. Ve skutečnosti vyvinulo se 
na základě onoho ustanovení z v I á š t ním i n i s t e r s t v o· 
pro S loven s k o, čímž učiněn průlom do základních pra
videl organisačních, platných pro nej.vyšší úřady správní. Kom
petence tohoto ministerstva je - na rozdíl od jiných minister-· 
st ev - určena úze mně (teritoriáJně), chybí však výslovné, 
t. j. řádně publikované ustanovení ci věc n é jeho kompetenci. 
Dlužno proto za to míti, že veškerá opatření, která činí, koná, 
v zastoupení (jako "zmocněnec") dotčeného, věcně jinak pří
slušného ministerstva 8). 

Některá z vyjmenovaných ministerstev mají podle po
vahy věci nebo výslovného právního ustanovení ráz prozatím
nosti. Do první skupiny patří ministerstvo zásohování lidu, jehož, 
působnost (ostatně velmi široce a proto neurčitě stanovená) 

í) STovn. k tomu Hon s: Výjimečná, moc vlády na Slovensku a. 
v Podka.rpa.tské Rlisi (Věstník lnín. vnitra, lIL, str. 153, 201). 

2) K citovanému zákonu došlo vellní rychle; lh'ůta, která byla dána. 
ústavnimu výboru revolučního Národního shomážďění, byla zcela králtká 
(několik hodin), ,takže nebylo dosti času, uvážiti dopodrobna d,O'Sah oné. 
s tilisa.ce. 

3) Vývody v textu dlužno dopJniti výslovným zodpověděním otá.zky, 
nadhozené J o a c hi m e m (n. u. m., str. 231) a Hon sem (n. u. m., str. 25), 
zdali samostatné právo nařizovací podle § 14 cit. zákona existuje ještk 
vzhledem k pozdějším ustanovením ústavní listiny (§ 81). Mám za to, že 
již neplatí. (Podobně též E pst e i n, Verfassungsgesetze, str. 504.) 
V praxi nebylo ho též, jak obsah Sbírky zákonů a nařízení ukazuje, od 
ledna 1921 použito. Přes to doporučuje se, aby zákonné normy, které 
samy sebe označují jako "mimořádné a přechodné", byly co nejdříve 

"l1.á,konodá.rcem výslovně zrušeny a tím každá pochybnost odstraněna. 
a zároveň zamezeno, aby si výkonné orgány (vláda) samy mohly roz
hodovati otázku, zdali "mimořádnost" a "přechodnost" poměrů, pro které
byly ony normy vydány, dosud trvají - a tím i další platnost normy 
samé - čili nic. Ministr či ministocstvo, jehož příslušnost vyjádřena jest 
povšechnou větou, že má. "konati vše (I) na udržení pořádku, na kon
solidování poměrů a na zabezpečení řádného života státního", jest ano
malií, která nemá trva.ti pět let nebo ještě VÍce I S uvedeného hlediska 
je dvojníkem zákona ze dne 10. prosince 1.918 "zmocňovací zákon" ze 
dne 15. dubna 1920, č. 337, o úpravě "mimořádných" poměrů, z~ůsobe
ných válkou (srovn. str. 229). 
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:přistřižena jest očividně na výjimečné hospodářské poměry, 

způsobené světovou válkou 1). Do druhé skupiny patří minister
stvo pro Slovensko, unifikační a úřad pro zahraniční obchod. 
Příslušné předpisy tu výslovně vytýkají jejich do č a s n o s t 
(srovn. název zákona ze dne 10. prosince 1918, § 1, odst. 2. zá
kona ze dne 22. července 1919 S) a § 1 zákona ze dne 24. čer
-vna 1920). 

c) Ostatní ústřední úřady. 

Ministerstva nejsou jedinými úst ř e dní m i úřady stát
nimi. Ačkoliv se ústavní listina nijak výslovně o tom nezmi
ňuje, je přece základní úst a v ní rozdíl mezi ústřednimi úřady 
výslovně za "ministerstva" prohlášenými a ostatnimi. Neboť 
jen přednostové oněch jsou moc í s v é h o ú řad u (aniž hy 
bylo třeba zvláštníhC? ustanovení; I na př. v případě zřízení no
-vého ministerstva) - vedle t. zv. ministrů bez portefeuillu -
"členy vlády" ve smyslu § 70 a dalších ústavní listiny. Zmi
ňujeme se zde jen o nejdůležitějších. 

a) Ne j vy Š š í ú čet n í k on t r o ln í ú řad. Úřad ten 
zřízen byl a působnost jeho vytčena zákonem ze dne 20. března 
1919, Č. 175 Sb. zák. a nař. 3). 

Domněnka Hon s o v a (n. u. m.), že mně z výslovného zodpově
dění oné otá~ky v prvním vydání tohoto spisu ztratily ohledy pol i-
ti c k é, jest a,rciť naprosto nesprávná. . 

1) Srovn. k tomu vládní návrh zákona, kterým se zrušuje úřad 

(ministerstvo) pro zásobování lidu (tisk 3543 posl. sněm., I. vol. obd.) , 
.3 zprávu dotyčných výborů (tisk 36(0). 

2) "Ministerstvo toto jest d o č a sn é a jeho působnost skončí, až 
provede vytčený úkol." Tomu arciť není rozuměti tak, že by snad 
s a m o seb o u zaniklo, nýbrž bude svého ča,su třeoo ~v'láštního ~ona 

k tomu. Zejména nelze v těcliJto případech (i , pokud jde o ministerstvo 
pro Slovensko) užiti snad ustanovení Č. 7 § 64 ústavní Hstiny. 

3) Zákon ten otištěn jest pod Č. 15 v III. svazku mé Sbírky zákonů 
. československých. -

V bývalém Rakousku (Předlitavsku) zřízen byl nařízením ze dne 
21. listopadu 1866, Č. 140 ř. z., ne j v y Š š í ú čet n í d v ů r, jenž vstoupil 
na místo dřívějiíího "nejvyššího účetního kontrolního úřadu". Ci,tované na
řízení neupravovalo však jen zříwní a působnost nejvyššího účetního dvora, 

'nýbTŽ též organisaci státní .služby účetnické a kontrolní pro veškeré obory 
civilní ,správy vůbec. Bylo potud novinkou, pokud utvedlo místo dříve 
platné :zásady přesného oddělení služby kontrolní a účetní od osmtní 
správy státní, splynutí obou, vyjímajíc jediný nejvyšší účetní dvůlf, který 

'zfistal nadále samostatným úřadem. Místo dřívějších samostatných úřadů 
účetních (kontrolních) zřízeny při úřadech, jéž mají právo pouk'azova.cí, 
účetní departementy j3Jko pomocné úřady a součá,stky hlavního úřadu. 
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Podle § 1 tohoto zákona jest pOlvolán k dozoru na státni 
hospodářství, státní jmění a státní dluh Československé repu
bliky. Dozor ten netýká se toliko for m á ln í kritiky veš~erého 
hospodářství státního, čímž povšechně' rozuměti jest kontrolu 
po stránce účetnické a právní (ústavní), nýbrž též ma
t e r i á I n í, t. j. zkoumání h o s pod á r n o s t i jednotiivých 
počinů vládních (§ 6, 1. odst.). Jest tedy povinen zvláště zkou
šeti, spočívají-li příjmy a výdaje na zákonných ustanoveních 
anebo smlouvách, jsou-li řádně poukázány a súčtovány a bylo-li 
při nařízeních, týkajících se státního jmění, jednáno hospo
dárně 1). Jest také povinen všímati si toho, shodují-li se poukazy 
a účty se zákonem o státním roz'počtu. 

, Má-li býti účinnost této kontroly zaručena, jest třeba1 
aby na činitelích, které jest mu kontrolovati, byl nezávislý. 
Proto stanoví § 1 cit. zákona, že nejvyšší účetní kontrolní 
úřad jest samostatný, minísterstvům rovnocenný a na nich ne
závislý, a další ustanovení jeho propůjčují jeho předsedovi 

zvláštní práva a povinnosti. Na jiném místě b:ylo již řečeno, že 
podle § 3 předseda za působnost úřadu jest odpověden Národ
nímu shromáždění a podléhá zákonu o odpovědnosti členů vlády. 
Zd~ dlužno dodati, že jest pOvinen věci, týkající se působnosti
jeho a vlastní předlqhy zastávati v Národním shromáždění a ve 
všech jeho komisích a výborech dáti potřebná ' vysvětlení buď 

osobně neb'o svými zástupci. Při jednání jest oprávněn hlásiti 
se ° slovo, které mu nesmí býti odepřeno. Má dále 'pr;ivo zúčast

niti se s hlasem poradním vš'ech schůzí vlády (ministerské rady), 
pokud jedná o předmětech, které spadají do oboru jeho působ
nosti (§ 4) 2). 

Právem spatřován byl všeobecně v této úpravě ústup ve vývoji účetnické
·81 kontrolní služby u srovnání se stavem dřívějším (před, rokem 1860). 
Neboť ideálem správné kontroly nad státním hospodářstvím jest záJsada 
úplné nezávislosti kontrolní a účetní služby na ostatní službě správní. 

1) Do jisté núry konkuruje s ním v tomto Sil11ěru úsporná parla
mentární komise (viz str. 166, 197). 

2) Je otázka, v jakém poměru jest toto starší speciální ustanovení 
k pozdějším obecným předpisům jedna;cich řádů Národníh:o srrromáždění. 
Tyto předpisy neznají žádných "vla.stních předloh" předsedy nejvyššíha
účetního kontrolního úřadu, nýbrž toliko návrhy vJ.ádnÍ a iniciativní. 
Dlužno . též připomenouti, že vládní předlohy podle § 81 úst. listiny 
mohou se dostati do Národního shromáždění toliko na základě usnesení 
vlády jako sboru. Vzhledem k tomu, že žádoucí nezávislost předsedy 
nejyyšiiího účetního kontrolního úřadu na vládě nemá. co činiti s mož
ností. aby podával v I a st n í (tedy patrně samostatné) předlohy ~t dále-
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Podle § 12 cit. zákona má nejvyšší účetní kontrolní úřad, 
dohodnuv se s vládou, vypracovati v rámci ustanovení zákon
ných jed na c í řád pro svou činnost, který jest předlo,žiti N á
rodnímu shromážd.ění, "aby rozhodlo, zda jej bere na vědomí". 
Jednací řád jest uveřejniti ve Sbírce zákonu a nařízení 1). Do
sud se tak nestalo. 

b) P o zem k o v Ý ú řad. Zřízen byl ve smyslu §§ 1 a 15 
záborového zákona (ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. 
a nař.) zákonem ze dne 11. června 1919, č. 330, a vstoupil 
podle vyhlášky vlády ze dne 6. října 1919, č. 53, v činnost 

dnem 15. října 1919. Zastupuje stát co do všech práva závazků, 
vzniklých prováděním zákonu o zabrání velkého majetku po- . 
zemkového, naproti osobám třetím, soudům: jl jiným úřadUm a 
spravuje majetek, prováděním záborového zákona do státní 
správy připadlý, samost.atně (§ 4 zák.). Přešla naň působnost, 
přikázaná ministerstvu zemědělství zákonem ze dne 9. listo
padu 1918, č. 32 Sb. zák. a nař., o obstavení velkostatku (§ 5). 
§ 7 téhož zákona určuje podrobně další jeho působnost (č. 1-13). 

Přes to, že § '2 cit. zákona praví, že Pozemkový úřad "pod
léhá" ministerské radě, plyne z §. 3, jenž určuje pravomoc jeho 
předsedy, že jde o ústřední úřad samostatný, v podstatě mini-

vzhledem k tomu, že citovaný § 4 nepropůjčuje mu výslOlVIlě právo po
dávu,ti je, nýbrž předpokládá patrně, že jiné ustanovení 'toto právo mu 
propůjčí, máme' ~a to, že přeCLseda. podobných samostatných (v13l!>tních) 
předloh podávati nemůže, t. j. jinými slovy, záikonodárné podněty jeho. 
mohly by se dostati do parlamentu toliko jako "vláďní předlohy" ve 
smyslu § 81 úst. Hstiny a § 18 jedno řádů. Naproti tomu nebyla jeh!> 
ostatní práva, vytčená; § 4, dotčena tím, že se o nich jednací řády vý
slovně nezmiňují. 

1) K tomuto ustanovení podotýká. zpráva ústavního výboru 
(tisk 606): "Budoucí jedna;CÍ řád nejvyššíh~ účetního kontrolního úřadu 
jest normou tak důležitou (srovn. na, př. jednací řád býV'wéllo nejvyššíh() 
účetního dvoru rakouskéHo), že zdálo se býti ústavnímu výboru víhodno, 
stano.viti při jeho sdě\.á,ní a případných pozdějších změnách jistý vliv 
zákonodárného. činitele. Odtud! us.tanovení, že jednací řád má býti vzat 
na vědomí Národním shromážděním. Ustanovení to je miněno tak,. 
že Národnímu shromáždění bude dána, volba buď jednací řád! jako celek 
(en bloc) schváliti nebo odmítnouti. Možno.st částečnÝ.co dodatkil: nebo 
ZIDlěn (amendementů) se strany zlÍ/konodárného sbo.ru neohtěl ústavní 
výbor z dŮVo.dů po~ho.pitelnýc.hJ připustiti. NModnf shromáždění ve7.IIle 
jednací řád na vědomí (nebo. o.dmítne jej) prostým usnesením, ·t. j. ne
bude k tomu třeba formy zákona. (ro.zuměj fo.rmálního) 31 příslušného. 

postupu, jenž ústavou jest stanoven pro projednávání zákonft.." 
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sterstvům rovnocenný 1). Podle tohoto ustanovení totiž' před
seda, nebo jeden z jeho náměstků, zastupuje pozemkový úřad 
na venek i v min i s t e r s k éra d ě. Úředníky jmenuje před
seda, pokud jmenování to nepřísluší podle ústavy presidentu 
republiky 2). 

c) Státní úřad statistický. Zřízen byl zákonem 
ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. zák. a nař., o organísaci sta
tJistické služby, jakožto ;výkonný orgán (usnášejícím orgá
nem jest Státní Rad~ statistická), aby organisoval, řídil i pro
váděl službu státní statistiky pro obvod celé Československé 
republiky (§ 1). Statistická Rada Státní a Státní úřad statistický 
jsou bezprostředně podřízeny předsedovi ministerstv8J (§ 2). 

Jde tedy patrně o podobný poměr podřízenosti jako 
podle § 2 zákona u pozemkového úřadu, jehož předseda "pod
léhá" ministerské radě. Ze měla tím býti vyjádřena především 
jen negativní zásada, že Státní úřad statistický n e pod I é h á 
jednotlivým minísterstvům a že tudíž nelze onu "podřízenost" 
vykládati na úkor instanční a administrativní samostatnosti 

1) Jo ac hi m, n. u. m., str. 231, namítá, že pozemkový úřad nelze 
pokládati ,za úřad rovnocenný ministerstvům, poněvadž před~eda jeho ne
má ústavního postavení člena vlády. Na to stačí odpovědět, ' že jednak 
v textu řekl jsem: "v pod s t a t ě ministerSltvům rovnocenný", jednak by 
pod:le Joachlma ani nejvyšší účetní kontrolní úřad z téhož důvodu ne
mohl býti rovnocenný minís.terstvům, ačkoliv to příslušný zákon (viz 
str. 310) výslovně praví, poněvadž ani jeho předseda nemá to též ÚiStavní 
postavení jako členové vJády, nemaje právo zúčastniti se všech schůzí 
vlády, a když ano, pouze s hlasem poradním. Není zkrátka ministrem. 

2) Kromě presidenta republiky a předsedy nejvyššího účetního 

kontrolního úřadu má tedy jedině předseda, pozemkového úřadu zákonně 
zaručené právo zúčastniti se ministerské rady 0t. j. scMzí vlády podle 
§ 81 úst. listiny). Nelze arciť nahlédnouti, z jakého důvodu bylo toto 
'právo přiznáno právě jemu, když nepřísluší náčelníkům jiných ústředních 
úřadů státních. 

Pokud jde o jmenovací právo jeho, dlužno však za to míti, že pří
slušné ustanovení zákona o pozemkovém úřadě bylo změněno § 81 
ús,t. listiny, takže mu nyní nepřísluší větší právo než jinému členu vlády, 
t. j. jmenovati úředníky včetně do IX. hodnostní třídy. 

V poslední době jeví se snahy přeměniti Pozemko'vý úřad 

v ministe'r,stvo (viz tisk 248 a 1104, senát, 1. vol. oM., 3554, posl. sněm., 
I. vol. oM). V příslušných MYTZích vypočítávají se pouze výhody, které 
by podobná přemOOa měla. Nepopiratelnou nevýhodou byla by skutečnost 
parl.amentarisace úřadu a s ní související nedoSltatek kontinuity a trvan
livosti v řízení úřadu, který měnil by s kažďou změnou vlády svého šéfa. 
l.e by tím ani odbornost vedení nebyla zaručena, jest jasno. 
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jeho jakožto samostatného ústředního úřadu státního, plyne 
nejen z textu § 2, kde ve dle seb e uvádí se Rada a úřad' sta
tistický jako stejně "podřízené" ministerskému předsedovi, 

nýbrž i ze samých dějin vzniku zákona o organisaci statistické 
služby. Zákonodárce zamýšlel - na rozdíl od bývalého Ra · 
kouska, kde ústřední orgán statistický ( t. j. ústřední statisticka. 
komise) podléhala odbornému ministerstvu (vyučování) jako 
nesamostatná jeho součást, a kde služba statistická nebyla bez 
výjimky soustředěna u tohoto orgánu, nýbrž jednotlivá mini
sterstva (finanční, orby, obchodu atd.) měla své vlastní sta
tistické departementy - utvořiti samostatný, v zásadě mini
sterstvům rovnqcenný a na nich nezávislý ústřední úřad sta
tistický 1). 

d) Organisace Podkarpatské R.usi 2). 

Organisace autonomního území Podkarpatské Rusi dotkli 
jsme se již na jiném místě (str. 108) a v jiné souvislosti. Seznali 
jsme, že zákonodárný orgán, jenž má představovati autonomií 
onoho území v oboru zákonodárném (sněm Podkarpatské Rusi), 
nebyl dosud v život uveden a že zejména též otázky s touto 
autonomií souvisící a dotýkající se organisace ústředního or
gánu, zákonodárného (Národní shromáždění) - na př. právní 
postavení poslanců a senátorů, vyslaných do něho z volebníhú 
kraje, který tvoří území Podkarpatské Rusi - nebyly dosud 
naším právním řádem definitivně rozřešeny. 

I 
I organisace v Ý k on n é moc i ve smyslu mezinárodním 

právem a ústavní listinou zaručené autonomie tohoto území ne
byla dosud definitivně upravena. Normy v tomto směru dosud 
vydané mají zřejmě ráz prozatímnosti. Míníme tím gen e r á I n í 

~) S tohoto hlediska dlužno zodpověděti otázku po právu před

sedy tohoto úřadu, jmenovaJti samostatně úředníky, kterou - na rozdíl 
od zákona o pozemkovém úřadě - neřeší výslovně ani zákon o organi
saci statistické služby ani s t a t u t y Statistické rady a úřadu (nařízení 
vlá.dy ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 a 635 Sb. zák. a nař.). Zajisté 
přísluší mu toto právo ve stejném rozsahu jako přednostům jiných 
ústředních úřadů státnícn, na př. předlledovi nejvyššího účetního kon
trolního úřadu, jehorZ právo jmenovací taktéž v zákoně není výslovně 

stanoveno (srovn. příslušné vysvětlivky k § 2 ve zprávě ústavního vý
boru, tisk 606). 

2) Dle oběžníku min. vnitra ze dne 25. dubna 1920, č. 8ú87fpr., jest 
úředně stanovený název "Podkarpatská Rus" v úředních přípisech jino
jazyčných nepřeložitelný (Věstník min. vnitra, ll., str. 183). 
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s t a tu t pro o rg a n i s a c i a a dmi n i str a c i Pod k a, r p a t
s k éRu s i, jenž vůbec nebyl publikován (ve Sbírce zákonů a 
nařízení) a nařízení vlády ze dne 26. dubna 1920, Č. 356 Sb. 
zák. a nař., vydané na ' základě § 3, odst. 8. ústavní listiny, o 
z měn ě tohoto statutu. 

Původní generální statut, "podaný" vládou "po před

chozích poradách s čelnými občany a představiteli lidu v Pod
karpatské Rusi", uvádí v I. odstavci ustanovení mezinárodní 
smlouvy mezi Pěti Velmocemi a Československou republikou 1.) 
v II. určuje územní hranice podle usneseni teritoriální komise 
mírové v Paříži'2), ve III. jedná o názvu a jazyku. Pokud jde 
o onen, stanovi se, že až do právoplatné úpravy zvoleným sně
mem má býti užíváno historického názvu "Podkarpatská Rus"; 
vedle toho lze užívati také názvu "Rusínsko", ve IV. obsaženy 
jsou základy prozatímní správní organisace. Tento 
odstavec změněn byl později shora citovaným nařízením ze 
dne 26. dubna 1920, Č. 356. Podle původního znění jeho byl 
vládou ustanoven zatímně a dmi n i str á t .ol r, jakožto náčelník 
výkonné moci. Jako poradní sbOJ; jmenováno bylo vládou "za
tímní R u s í n s k é a u to n o m n í di rek t o r i u m" jednak pro 
zákonodárství, jednak pro správu věcí, spadajících do působ

nosti příštího sněmu Podkarpatského. Poradní činnost direktoria 
vztahovala se také na jmenování a odvolávání všech úředník.ů 

a zaměstnanců, pověřených exekutivou a správou dotčených 

1) Zde - v čl. 4. - praví se výslovně, že poslanci z území Rusínu 
"nebudou míti práva hlasovacího v parlamentě Československém o tako
výeh zákonodárných otázkách, které jsou přiřčeny Rusínskému sněmu". 

2) Hraníce u~čena byla takto: 
"a) Demarkační linie mezi S lov á k y a R u s in y jde p'římo od 

města. Čapu (Caa.p) k severní části m-ěsta Užhorodu (Ungvar) tak, že 
železnice zůstává u Slovenslw. a Užhorod u Rusínska, a odItud podile 
řeky Uže (Ung) ke Karpatům. Veškeré území na v Ý c hod od této linie
budiž považováno za autonomní Rusínské územi. 

b) Již n i hranice autonomního Rusímkého úz,emi byla určena 

mirovou konferenci tak, že hranice proti Maďar,sku probíhá Odl Čapu na: 
jih. Železnice 'od Čapu zůstává na Rusínllkém území až li Mannarož
skému Š~hotu, jenž p'řipadá Rumunsku; cMle hranice jde částečně podle
Tisy na východ k hranici s e v e r n i, která odpovidlá hraniei mezi býva
lými Uhrami a Haličí. 

c) Protože část rusínského lidu tvoří na slovenském území, určenfm 
mírovou konferencí, minoritu, vláda 'Československá doporučila před

stavitelum obou národů, aby se o eventuelním přičlenění k autonomnímu 
Rusínskému území dohodiL" . 
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věcí. Tito úředníci byli jmenováni administrátorem a byli jemu 
podřízeni a odpovědni. Neshodli-li se administrátor s direktoriem 
o nějaké záležItosti, měla býti předložena presidentu Česko7 
slovenské republiky anebo nějaké jiné osobě, vyjma. adminí
strátora, kterou by president pokládal za vhodnou a na kterou 
by přenesl tuto moc. Rozhodnutí presidentovo neb oprávněných 
zástupců jest konečné a závazné. Do tohoto rozhodnutí jest 
pokládati spornou záležitost za nevyřízenou. 

"Autonomní direktorium" mělo podle tohoto původního. 

statutu býti jakousi náhradou pro do,sud nezřízený zákonodárný 
orgán Podkarpatské Rusi. 

"Administrátor" a "autonomní direktorium" nahrazeno 
bylo citovaným nařízenim vlády ze dnt) 26. dubna 1920 p r o
z a tím ním g u v e r n é r e m, jmenovaným presidentem repu
bliky k návrhu vlády na dobu, nežli se ustaví sněm Podkarpat
ské Rusi (§ 1) ("Stojí v čele Podkarpatské Rusi'" § '1) a g u
l:) e r n i á I ní .r a d o u jakožto sborem poradnim. Působnost 

guvernéra vypočítává § 2: Zastupuje Podkarpatskou Rus při 

jednáních s vládou, řídí jednání guberniální rady, podepisuje 
nařízení a výnosy povahy normativní, vydávané civilní sprá
vou pro celé územi Podkarpatské Rusi, jmenuje v mezích urče 
ných § 2 zaměstnance z oboru civilní, církevní a místní správy 1), 
má právo, vyžádati si zprávu od viceguvernéra a jeho prostřed- ' 

nictvim od jednotlivých referentů civilní správy ve všech vě

cech, týkajících se Podkarpatské Rusi, může zastaviti opatření, 
viceguvernéra, o kterých se domnívá, že odporují ústavní listině 
nebo jiným zákonům neb poškozují zájem Podkarpatské Rusi, a 
vyžádati si o každém takovémto případě rozhodnutí vlády. 

V i ce g u v 'e r n ér, jejž jmenuje president republiky k ni
vrhu vlády, zastupuje guvernéra, je-li guvernér nemocen, ne · 
přítomen nebb zaneprázdněn, nebo je-li místo jeho dočasIlě ne 
obsazeno. Jest bezprostřednim představeným všech referentů,. 

civilní správě Podkarpatské Rusi přičleněných a podřízených,. 

a zprostředkuje styk mezi těmito a vládou. Spolupodpisuje 
všecky úřední akty guvernérovy. Kdyby v jakékoliv otázce 
nebylo docíleno shody mezi guvernérem a viceguvernérem;. 
předloží se věc k rozhodnutí vládě . Je-li viceguvernér nemocen, 
nepřítomen nebo zaneprázdněn, neb je-li místo jeho dočasně 

1) Sem patři předpis odst. 7. § 3 úst. listiny: "Funkcionáři Pod
karpatské Rusi budou podle moznosti vybíráni z jejího obyvatelstva.''-
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neobsazeno, zastupuje jej konceptní úředník civilní správy hod
nostní třídou nejvyšší (§ 3). 

Působnost guberniální rady určuje § 15 nař.: Jast 
příslušna jed n a t i o všech věcech Podkarpatské Rusi se týka
jících, které jí vládou, g1lvernérem nebo viceguvernérem k v y
J áJ dře n í budou předloženy. V naléhavých případech mohou 
však vydány býti nařízení nebo výnosy normativní povahy i 
před slyšením rady. 

Guberniální rada skládá se z guvernéra jakožto předsedy 
.a viceguvernéra jakožto místopředsedy, z 10 členů volených 
.a 4 členů jmenovaných. Pasivní právo volební má; každý, komu 
přísluší právo voliti do poslanecké sněmovny, dosáhl-li věk 
26 let 1) (§ 4). 

Aktivní volební právo přísluší s tar o s t ů m o b e c ním. 
'starostové každého volebního okresu (obvodu) volí po jednom 
,členu gub'erniální rady. Podrobnosti upravuje § 5 nař. a další 
podrobnosti vydány budou podle tohoto ustanovení po slyšení 
guvernéra zvláštním nařízením. 

Jednání guberniální rady upravují §§ 8-13 nařízení. 

Sídlem jejím jest Užhorod (§ 7). Vláda jest oprávněna,vyslech
nuvší dle možnosti guvernéra, guberniální radu rozpustiti nebo 
jednotlivé členy její, kteří své povinnosti zanedbávají, zbaviti 
jejich funkce (§ 16). 

Jak z § 15 vysvítá, nemá guberniální rada žádného r o z
hod o v a c í h o práva samostatného. Jest podobně jako dřívějši 
{lirektorium pouze por a dní mor g á n e m guvernérovým. 

V kompetenci guvernérově (§ 2) není vlastně provedena 
myšlenka s a m o spr á v y Podkarpatské Rusi v běžném slova 
smyslu, nýbrž projevuje se v ní spíše jed not n o s t celého 
území rusínského proti ostatnímu území státu Československého.. 
Guvernér jest spíše jakýmsi oficiálním representantem této 
územní jednotky a zprostředkovatelem mezi správnim orga
nismem rusínským a ústřední vládou. Vlastním náčelníkem to
hoto organismu jest viceguvernér. Guvernér nevydává "na
řízení a výnosy povahy normativní", nýbrž je podepisuje (§ 2, 
č. 3). Viceguvernér je spolupodepisuje (kontrasignuje, § 3). 
Má samostatnou rozhodovací moc, vůči které má guvernér to
lik:o právo z a s t a v i t i v určitých případech opatřeni viceguvel-

1) N eIÚ jasno, proč nařízení takovým způsobem : o p i s u je náleži
tosti aktivního práva volebního do senátu! 
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néra a vyžádati si r o z hod n u t í v I á d y (§ 2, Č. 6). I případné 
neshody mezi guvernérem a viceguvernérem rozhoduje vláda 
(§ 3). S těmito ustanoveními těžko jest arciť srovnati zásadu § 3t 

že viceguvernér jest "zástupcem" guvernéra. V postavení guver
néra jest mnoho obdobného s právním postavením presidenta. 
republiky (srovn. jmenovitě § 2, Č. 1 a 5). 

Pokud jde o poměr "civilní správy" Podkarpatské Rusi 
k ústředním orgánům výkonné moci státní, jest rozeznávati 
v I á d u (ve smyslu §§ 80 a 81 úst. listiny) a jed not li v á 
min i s t e r s t v a. Pouze vláda jakožto sbor (§ 81) jest nad
řízeným orgánem guvernéra, viceguvernéra, guberniální rady a 
civilní správy, rozhodujíc v případech § 2, č.4, lit. d), č. 6, § 3, 
§ 16, nikoliv jednotlivá ministerstva, jichž působnost nevzta
huje se na území Podkarpatské Rusi 1) . Na místo těchto mini
sterstev nastupuje j'ednotná "civilní správa Podkarpatské Rusi", 
Která jeví se tudíž jako ústřední vláda pro toto územi. Jednotliví 
"referenti" této správy (na př. politický, finanční, kulturní; 
§ .10) mají postavení obdobné ministrům; postavení viceguver
néra podobá se postavení ministerského předsedy. 

Působnost civilní správy a guberniální rady nevztahuje 
se jen na záležitosti § 3 úst. listiny budoucímu sně ID II Pod
karpatské Rusi vyhrazené, n$rbrž na "v š e c k y věci Podkar
patské Rusi se týkající" (§ 15). 

i) Jest podivno, že tato důležitá zásada není výslovně vy
jádřena ani v ústavní listině ani v generálním statutu. V praxi vy
vinuly se prý věci, jak jsme doslechli, poněkud jinak. J o ach i m, n. u. m., 
str. 231, podotýká k mému názoru v textu hájenému, že mé tvrzeni, že 
působnoot ministerstev nevztahuje se na Podkarpatskou Rus, jest příliš 

široké; platí prý pouze v tom rozsahu, k a ID a Ž s ahá s a m o spr á v a 
Pod k a r pat s k éRu s i. Ovšem prý "vycházím z pojetí, že stát náš 
vlastně jest státem složeným, že Podkarpatská Rus tvoři jaký-si státní 
fragment - to ovšem jest pojetí autonomie Podkarpatské Rusi tak široké, 
jaké není odůvodněno ani smlouvou saint-germaiuskou, ani § !l ústavní 
listiny; tu i tam naopak zdůrazněna jed not n o s t našeho státu". Mohu 
ujistit, že má příležitostná poznámka (na str. 93 prvního vydání; str. 113 
druhého) o státoprávni povaze Podkarpatské Rusi nemá žárlné souvislosti 
s ná.zorem o kompetenci ústředních minist.erstev vzhledem k území Pod
karpatské Rusi. Neboť zařazení státu do lté /Ii oné skupiny vytvořené ne 
jur.istickou, nýbrž politickou panující naukou o formáJch státních, ne
může míti žádné důs'ledky pro zodpovědění juriBtick.é otázky kompetence 
ústředních úřadů správních. Spíf\e by se da.la tvrditi jis,tá souvislost mezi 
touto otázkou a otázkou územního rozsahu župního zřízení (viz o tom 
pozná.mku na str. 301). 



31:8 

Nehledíce k ustanovení odst. 7. § 3 úst. listiny, můžem(;: 
tudíž vzhledem k předpisu odst. 6. tohoto paragrafu (guvernéra 
jmenuje president republiky), dále zejména § 2, č. 4, generál
ního statutu (jmenovací právo guvernéra), konečně k: pouze po
radní funkci guberniální rady (§ 15) říci, že gen e r á 1 ním 
s t a t u tem n e n í z a tím u s k u teč n ě n a z á s a d a s a m o
spr á v y Ca contr. autonomii, t. j. své zákonodárství, které 
zaručeno jest budoucímu sněmu Podkarpatské Rusi), n Ý b r ž 
tol i k o z á s a d a spr á v n í d e cen tra 1 i s a c e. 

5. Soudnictví. 

Správně poznamenávají vládní vysvětlivky k osnovč 

ústavní listiny (tisk 2421, str. 25), že "i moc soudcovská jest 
v podstatě své částí moci vykonné", a že jen proto, že "pro 
soudnictví platí namnóze předpisy značně se odchylující ocl 
předpisů platících pro moc výkhnnou", zdálo se záhodno i 
v ústavní listině sloučiti pokud možno veškeré tyto předpisy 
ve zvláštní oddíl 1). 

Ústavní listina, jednající o "moci soudcovské," v hlavě 
č;tvrté (§§ 94-105), užívá pro tento pojem též názvu "soud
nictví" (§§ 94 a 96) a neminí tím' patrně činnost, která by se 
s vou pod s t a t o u nutně musela lišiti od činnosti výkonné 
(v užším smyslu; t. j. činnosti správních úřadů), nýbrž shrnuje 
názvem tím prostě činnost, vykonávanou jistými úřady, které 
svou o r g a n i s a c í liší se od úřadů jiných (soudy). To plyne 
již z pivní věty § 94, kde praví se, že "soudnictví vykonává se 
státními soudy", což nebylo by správné, poněvadž § 95 zmi
ňuje se výslovně o soudech r o z hod čí ch, jichži činnost za
jisté svou podstatou nijak se neliší od "soudnictví" státnich 
soudů, které přece ale státními soudy nejsou 2). 

") Srovn. k -tomu též P r a žák, n. u. m., III., str. 292 a násl. 
2) Pokud theorie snaží se vytknouti zvláštní odlišné znaky tohoto 

"soudnictví", vykonávaného soudy, u srovnání s činností správních 
úřadů, jest namnoze vadná. Tak jest theoreticky nesprávno, tvrditi, že 
"pro činnost výkonné moci vůbec tvoří zákon toliko h i a nic i ne j
k l' a j,n ě j š i, kJterou orgánové její nikdy překročiti nesmí, uvnitř její 
však volně mohou se pohybovati, majíce na zřeteli ohledy prospěšnosti 
a obecného dobra, kdežto tomu, kdo koná spravedlnost, jest právo 
měHtkem výhradným" (Pražák, n. u. m., str. 293), poněvadž 
jednak vol n é u v á žen í, na kteTé se zde myslí, vyskytuje se i u soudů 
{na př. při vyměřování t.re tů v hranicích zákonem sltanovených), jednak 
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(P o vše c h n á o r g a n i s a c e s o u dní.) Vypočítá

vajíc zvláštní výsady soudů a soudců, jakož i základní zá
sady organisace soudní, přidržuje se ústavní listina sV)Tch histo
rických předchůdců, zejména ústavy rakouské z roku 1867. Shle
dáváme se zde na př. s větou, že "nikdo nesmí býti odňat svému 
'hákonnému soudci" (2. odst. § 94), kterážto věta jest naprosto 
samozřejmá, a proto zbytečná 1). Výjimka, kterou z této věty 
.stanoví 3. odst. § 94 ("Jen v řízení trestním mohou býti za
vedeny soudy výjimečné, a to pouze v případech zákonem p ř e
dem stanovených a na dobu obmezenou" J), jest jen zdánlivou, 
poněvadž patrně i "výjimečný soudc'e" podle tohoto odstavce 
jest "zákonným" soudcem, jelikož jest právě zákonem při

puštěný a stanovený. 
Jakožto hlavní zásadu po stránce for m á 1 n í dlužno 

uvésti větu 1. odst. § 94, že "organisaci, příslušnost věcnou a 
místní, jakož i řízení před státními soudy stanoví z á k o n", 

, 

s druhé strany jest činnost Isprávních úřadů i tam, kde jde o zmíněné 
"volné uvažování", f o I' m á 1 ně stejně determinováno prá.vní normou 
jako činnost soudů, jelikož jen za tohoto předpokladu jest možno chá
pati tuto činnost jako činnost státních org-ánů, které mohou jednati 
toliko pod 1 e právních norem a nikoliv "v hranicích" (t. j. volně ve 
smyslu o b II a h o v é m) jejich. Stejně neudditelné jes't tvrzení, že výrok 
souooův má vždy povahu de e k 1 a r a t o r n í, kdežto v ostatních oborech 
výkonů se velmi zhusta setká.váme s úkony povahy k o n s ti tu t i vn é 
(Pražák., tamtéž; srovn. k tomu m é pojedná.ní: ZUl' Lehre von den 
kons.titutiven und dekllaratoris.chen Ak,ten v "ůsteTr. Zeitschrift fiir offentl. 
Recilt", III., str. 490 až 549). 

Není zde místa pro podifobnější výklady o tom, kterak se stalo, 
že panující nauka spatřovala právě v s o ude ch záštitu přísné spravedl
nosti a tím nepřímo dala najevo, že státní úřady spr á v n í mají vý
sadu jednati i podle jiných zásad, přesné spravedlnosti (t. j. právním 
normám) po přípaďě proMchůdných:. Věc dá, se vysvětliti historicky. 
Nemůže však býti úkolem theorie, aby nesprávnými konstrukcemi o 00-
lišné podstatě soudcovs.ké moci udržovala praxi v theoreticky klamném 
domnění, že pro výkonnou moc (správní úřady) platí jiná pravidila 
aplikace práva než pro soudy. Ideálem theorie a praxe musí býti, aby 
domnělý rOlZdíl mezi státním úředníkem správním a státním soudicem 
'V budoucnosti byl odstraněn. 

1) Jest jen zvláštním případem povšechnější a rovněž tak s.amo
zřejmé věty, že právním řádem stanovené kompetence mají býti zacilo
vány, což rozumí se samo sebou, nebo ještě povšechnější normy: "Zá
kony buďtež zaCihoV'ávány", což znamená - nejobecněji řečeno - tolik 
jako: "co býti má, má býti." H i s t o I' i c k y dá se ona věta vysvětliti 
institucí t. zv. kabinetní justice v bývalých monarchiícl1 absolutních. 

2) Tím vyloučeny jsou veškeré výrrillnečné soudy ad hoc zřízené_ 
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kdežto organisace správních úřadů (nejen nižších) určuje se to
liko v z á s ad ě zákonem_ takže podrobnější úprava může se 
státi nařízením (§ 89 úst_ listiny). 

Dosavadní typy soudů ponechává § 95 úst. listiny v zá
sadě nedotčeny. Rozeznává soudy c i v i 1 ní (pro civilní právnt 
věci), rozlišuje soudy řád n é a mim o ř á dn é, pokud se týče 
r o z hod č í a t r e s t n í. Působnost (kompetenci) těchto soudů 
nazývá "soudní mocí", kterýžto pojem jest patrně širší než po
jem "soudnictví", užívaný §§ 94 a 96, poněvadž "soudní moc" 
přisuzuje § 95 též jiným orgánům než státním soudům, totiž 
jednak soudům rozhodčím, jednak správním úřadům finančním 
a policejním (z tohoto důvodu mluví § 95 o "t r es t ním ř í
ze n í" policejním a finančním, v něÍnž zmíněné správní úřady 
vykonávají "soudní moc"). 

O por o tác h má ústavní listina (§ 95) ustanovení jen 
zcela povšechné. Praví se - ve shodě se základní zásadou 
1. odst. § 94 -, že příslušnost a působnost porot upravují 
zvláštní zákony (odst. 3.), a dále, že působnost poroty může 
býti na čas zastavena v případech zákonem stanovených (od
stavec 4.). O soudech porotních platí dosud ustanovení zákona 
ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z. (trestní řád) 1), o do
časném zastavení působnosti porot pak zákon ze dne 15. dubnii. 
1920, č. 268 Sb. zák. a nař., jímž nahrazen byl zákon ze dne 
23. května 1873, č. 120 ř. z. 

1) VIMIÚ vysvěťlivky k osnově úst.avní listiny pl'aVI, ze bylo 
úmyslně upuštěno od toho, aby v ' ústavě bylo podrobněji určeno, které 
trestní činy sluší souditi porotě, poněvadž otázku tuto lze orgaIÚoky 
řešiti pouze při reformě trestIÚho řádu (str. 29). Zpravodaj ústavního 
výboru k témuž us,tanoveIÚ poa:namenává, že "ústavní výbor poklMal 
sice za nezbytné, dáti instituce porot pod! oohranu ústavní listiny, avšak 
neshledal (na rozdíl od původní osnovy VládIÚ) účelným, vymeZliti v ní 
JeJI působnost. V theorii, zejména francouzské, ale také v Německu 
i u nás ozývají se hl3iSy, které porotcům přiznati ohtějí právo :j,spoň 

spolurozhodováIÚ při výměře trestu." Názor, že dosavadIÚ působnost 

porot (rozhodováIÚ o otázce viny) mě'la by býti ještě rozšířena, nebyl 
communis opinio ústaVIÚho výboru. Já sám se k němu aspoň rozhodně 
nehlásim. Přesvědčeni o znamenitosti porot patří k ne zdolným rekvisitům 
starého. liberalismu, jež u soudných lidí pozdějšími zkušenostmi bylo 
hodně zvikláno. Mám za to, že patří velká d!ávka oné libe<rálni prosto
duchosti k tomu, když se ještě dnešního dne někdo domnívá, re bude 
obuvník obuV1IlÍka, krejčí krejčího, obchodník obchodníka, zkrátka kolega 
kolegu, nestranněji a spravedlivěji posuzovat a soudit, než neodvislý 
soudce, kt,erému kooání spravedlnosti jest životním povo~áním. Tvrzení 
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Instituce zvláštních voj e n s k Ý c h soudů byla § 95 úst. 
listiny výslovně ponechána v platnosti. Pravomoc jejich může 
se týkati též obyvatelstva civilního, avšak toliko v době války, 
dále jen pro činy v době války spáchané a pouze podle před
pisů zvláštního prováděcího zákona (arg.: "podle zákonných 
ustanovení" ; odst. 5. § 59). 

K základním zásadám soudní organisace patří též 1. odst. 
§ 96 úst. listiny, že soudnictví jest ve všech stolicích odděleno 
od správy 1). Následkem toho bylo nutno postarati se o řešení 

pak, že právě toto životní povolání činí jeho příslušníky nezpůsobilými 
ke konání spravedlnosti, nebo méně způsobilými než živly, které se 
z ovzduší zcela jiného do~távají nahodile a přechodně k této funkci, patří 
mezi fráze onoho starého liberalismu, které přes to, že jejich správnost 
nikdy nebyla dokázána, nýbrž naopak denními zkušenostmi soustavně 

jsou vyvracovány. přece houževnatě se udržují. Podrobněji o věci té 
zde promluviti nelze. Viz k tomu souhlasně B a x a, Čas. pro pro a st. 
vědu, V., str. ' 184. 

1) Vládní vysvětlivky k osnově ústavní listiny praví o tom, že 
ona věta "byla pojaJta do ústavní listiny h'lavně pro svůj historický 
význam, bylať ona heslem, pod nímž bylo bojováno proti zásahům moci 
výkonné do moci soudcovské, jimiž byl smutně charakterisován stát 
absolutistický. Jest ovšem zjevno, ž·e věta tato vyjadřuje pouze vše
obecný princip v praxi často neproveditelný, příkladem lze poukázati na 
řízení nesporné, které - ač podstatou svou jest řízením flprávním -
úplně přešlo v pravomoc soudu a tvoři podstatnou složku jich činnosti; 
jiným typickým přiklladem jest nalézáni práva v záležitostech veřejno

právních, které přísluší vedle ostatní správní agendy úřadům správním, 
a které jim aní po refoTIDě správního soudnictví nebude lze zcela 
odejmouti". Vysvětlivky pokoušejí se zde opět o pojmové vymezení 
pod s t arty činnosti "soudnické", ovšem marně. Jako jinde i zde 
ohlašuje uZlvaru pojmu "veřejnoprávních 7..áležitostí" jako varovný 
signM pojmové nejasnosti. Máme za to, že první větu § 96 lze vyložiti 
méně nuceně tím, že chápeme pojem "soudnictví" (a contr. "soudní 
moci" v § 95) tak, jako shom bylo naznačeno: jde prostě o samostatnou 
organisaci dvou ,typů státních úřadů (soudů a správních úřadů) V1e všech 
stolicích. Nepopíráme, že tato samostatnost znamenala v oněch dobách,. 
o kterých vysvětlivky mluví, značný pokrok v konání spravedlnosti 
(nalézání práva), popíráme však, že i v době, kdy pozvolna zdomácňuje 
obecní přesvědčení, že státní úřady správní mají stejně nestranně a stejně 

podle právních norem jako soudy konati svůj úkol, tvořila by ona věta 
o naprostém oddělení obou typů státních úřadů nepostradatelnou sou
částku ústavního práva a konečný vrchol vývoje právního. Z téhož 
důvodu nejsou nám sympatické snahy, které chtějí zaručiti soudciim 
výjimečně ústavně-právní postavení (na př. §§ 97, 2. odst., 98, 1. odst. 
atd.), poněvadž tím posiluje se jen - argumento a contrario - theor&
ticky nesprávný a prakticky zavržitelný názor, že sprá.vní úředníci nejsou 

Dr. W e y 1', Soustava československého práva státního. 21 
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sporů mezi soudy a úřady správními. Druhý odst. § 96 dovo
lává se v té věci zvláštního zákona. Takovým zákonem jest 
na př. zákon ze dne 2. listopadu -1918, č. 3 Sb. zák. a nař., 

o nejvyšším správním soudě a oře š e n í k o m p e ten ční c h 
k o n fl i k t ů (srovn. §§ 3 až 6), ač vládní vy~větlivky k osnově 
ústavní listiny nemají patrně tento zákon, nýbrž nějakou bu· 
doucí normu na mysli 1). 

V této souvislosti jest se zmíniti též o ustanovení § 105 
úst. listiny, který praví: "Ve všech případech, ve kterých úřad 
správní podle zákonů o tom vydaných rozhoduje o n á r o c í c h 
s o u k r o mop r á v n í c h, volno jest straně tímto ro~hodnutím 
dotčené po vyčerpání opravných prostředků dovolávati se ná
pravy pořadem práva. Podrobnosti upravuje zákon." Před

pisem tím -recipována byla zásada čl. 15. bývalého rakouského 
stát. základního zákona o moci soudcovské 2) a zároveň stala 
se pro československý právní řád znovu aktuální celá s por n á 
otázka po rozdílu mezi veřejným a soukro<IDým 
pl'ávem (o ní viz mé "Základy filosofie právní", str. 230 a 
tam uvedenou literaturu). ,Vládní vysvětlivky (tisk :2421, 
str. 30) arciť míní, že předpis naší ústavy jest "přesněji upra
ven, neboť mluví se tu nyní výslovně o nárocích soukromo
právných, dále o tom, že teprve po vyčerpání opra,vných pro
středků lze se odvolávati ve lhůtě přesně stanovené (této lhůty 

právním řádem stejně vázáni jako. SOUdCDVé. TG vetl k ut e č n o. s ti 
pLa,tilD snad O. starých "zeměpanských" a vrchnDstenských úřednících 

správních, kteří byli pDvažo.váni za DSDbní sluhy zeměpána, a ptl"DtD též 
aspoň Mstečně zdáli se pDžívati jeho. pq-ivnegií ("princeps legibus so.lu
tus"), nemůže však pla,titi o. správních úřednících demDkratické republiky. 

1) "Zdá se záhDdno pDnechati definitivní nDvé řešení otázky, jakým 
způsobem mají bý,ti rDzhodovány konflikty mezi úř,ady správními a 
úřady 'soudními, teprve dDbě pDzděj.Ší, až bude upravena celá otázka 
správního. sDudnictví, z té příčiny Ddkazuje tu Ústavní listina. na zvláštní 
zákDn" (tisk 2421, str. 29). 

2) "In allen Fallen, WD eine Verwaltungsbehorde na~h den be· 
stehenden oder kiinftig zu erlassenden Gesetzen uber einander wider· 
stre1tende Anspruche VDn Privatperso.nen zu entscheiden ha,t, steM. es 
dem durch diese Entscheidung in seinen Privatrechten Benachteiligten 
frei, Abhilfe gegen die andere Partei im o.rden~lichen Rechtswege zu 
suchen." O výkladu tDho.tD ustanDvení viz Berllatz,ik, Die oster
reichischen Verřassunglsgesetze, 1911; str. 433, Dr d a c ký: "K výkladu 
§ 105 ústavní listiny českDsIDvenské" ve Všehrdu, V., str. 149, a P r a
ž á. k, Rak. právo. ústa,vDi, III., str. 315, Spory o příslušnDst, 1., str. 139 
až 143. 

- --
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y § 105 není) rozhodnutí soudního, a konečně že může býti 
podle okolností podána žaloba určovací nebo žaloba o plněni" 
(míněn jest p ů vod n í text § 105), máme však! za to, že ani 
tato přesnost nezapudí obvyklé zmatky, které podle zkušenosti 
vznikají ihned, jakmile zákonodárce do-tkne se onoho rozdílu, I 
aniž by naznačil, v čem vlastně spočívá. Nesouhlasíme též 
s názorem, projeveným na tom místě vládních vysvětlivek, 
že přes to, že U n g e r nazval citovaný předpis bývalé rakouské 
ústavy plným právem sfingou, "přece nebylo možno v nynější 

ústavní listině zcela jej vymýtiti, poněvadž by tu povstala 
mezera v otázce, zda a jakým způsobem lze se dovolávati soudú 
tehdy, l'ozhodují-li podle platného práva O nárocích soukromo
právních výjimečné úřady správní". Kdyby totiž skutečně 

vynecháním onoho nejasného ustanovení povstala mezera, byla 
by zde i nyní, poněvadž bez zvláštního prováděcího zákona, 
kterého se dovolává 2. odst. § 105, jest 1. odst. neprovediteln)'. 
Domníváme se, že uplyne drahný časl než k onomu zákonu 
dojde, poněvadž právě jemu by patrně připadl nadmíru obtížný 
úkol, stanoviti odlišná kriteria soukromoprávních, pokud: So 

týče veřejnoprávních nároků, a to ovšem bez ohledu na jediné 
spolehlivé dělítko" t. j. kompetenčnP). Neboť přes všechno 
opačné úsilí theorie jest v praxi konec konců při rozhodováni 
o tom, je-li nějaKá věc soukromoprávní či veřejnoprávní, směro
datná úprava kompetence: co (podle výslovných ustanovení či 
podle pouhé praxe) patří k úřadům správním, jest veřejnoprávní, 
co k soudům (civilním), soukromoprávní. Ostatně i s povšech
ného hlediska legislativního, o němž zmínili jsme se v po
známqe 1. na str. 321, bylo by lépe bývalo vynechati ono 
ustanovení, poněvadž jím živí se jen samým zákonodárcem 
obecná nedůvěra Ir. správním úřadům, která sice historicky jest 
odůvodněna, nemá však zajisté býti v nynějších dobách ústavou 
přímo petrifikována 1). 

1) Zkušenosti, které jsem získal při parlamentárním projednávání 
ústavní listiny a jiných zákonů v revolučním NModním shromáždění, 

utvrdily mne v přesvědčení, že parlamentární sbory zpravidla nemajá ani 
chuti, ani času, ani zvlMtě schopnosti, řešiti nějaké thcoretické problémy. 
Není -to též jejich úkolem; čím méně se jimi zabývají, tím lépe. Že by 
pk věda (theorie) byla při svých konstmkcÍl'h, nějakým slovem či 
obra,tem, který zákonodárce vypůjčí si z běžné theorie, vázána (na př. 

,,~Ol.:.kromoprávné nároky"), nelze zajisté t.vrditi. 
1) V březnu 1921 podala vláda v poslanecké sněmovně návrh 

prováděcího zákona k § 105 úst. listiny (tisk 201.'2, pos!. sněm., 1. vol. 

21* 
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Obsah § 101 ústavní listiny systematicky nepatří vlastně 
sem, nýbrž do příslušných zákonů speciálních o soudním řízení, 
byl však do ní pojat proto, aby se stal účasten vyšší záruky 
vůči pozdějším změnám zákonodárným. Je to především usta· 
novení, že rozsudky vyhlašují se jménem republiky (v Rakou
sku byly vynášeny jménem panovníka jakožto náčelnika moci 
výkonne; čl. 1. stát.. zákl. zák. o moci soudcovské 1), dále před
pis, že líčení před soudy jest ústní a veřejné, že r o z s u d k y ve 
věcech trestních prohlašují se v ž d y veřejně, že však veřejnost 
při pře I í č e ní (a contr. prohlašování rozsudků) smí býti 
vyloučena jen v případech zákonem stanovených, a že konečně 
v řízení před soudy trestními platí zásada oMalovací. Ostatní 
ustanovení čtvrté hlavy ústavní listiny týkají se p r á vn í ho 
P o s t a ven í s o u d c ů (§§ 97 až 100). Zařazení mnohých 
z nich do ústavní listiny nemá jiného významu, než vyzvednouti 
právní postavení soudců proti jiným (zejména správním) úřed
níkům státním. To platí na př. o první větě § 97, že "zákon 
stanoví podmínky, nutné k dosažení úřadu soudce z povolání". 
Věta tato platila by totiž - podle povšechného pravidla o roz
hraničení moci zákonodárné a výkonné -, i kdyby nebyla vý
slovně v ústavní listině obsažena, a platí ostatně zajisté i o 
ostatních státních úřednících téže kvalifikace, t. j. konceptních 
vůbec (srovn. na př. zákon o služební pragmatice ze dne 
25. ledna 1914, č. 15 ř. z.). Zbytečnou zdá se nám býti druhá 
věta § 97 : "Služební poměry soudců upraví z v I á š t n í zákon." 
Dosud tyto poměry upraveny jsou společně s poměry ostatních 
státních úředníků, avšak ve z v I á š t ním odstavci shora cito
vaného zákona o služební pragmatice. Nelze nahlédnouti, 
z jakých důvodů bylo by nutné, aby v budoucnosti místo jed-

obd.). Osnova upravuje formu řízení. Podle § 2 f>tanovemt k podání 
žaloby lhůta 60 dnů ode dne, kdy t;;traně doručeno bylo rozhodnutí 
správního úřadu nejvyšší Istolice, jehož lze se v tom kterém případě 

podle příslušných předpisů dovolati. Žaloba podána buď u soudu věcně 
příslušného, v . jehož obvodě jest sídlo správního úřadu, jenž rozhodoval 
v první stoJiici. Osnova ta dosud (září 1924) parlamentárně projednána 
nebyla. 

1) Kdežto však odst. 1. § 101 naší ústavní listiny zní: "Rozsudky 
vyhlašují se jménem republiky," měl cit. obdobný předpis starorakou:>ký 
toto znění: "Die Urteile u n dEr k e n n tni s B e werden im Namen 
des Kaisera ausgefertigt." Srovn. k tomu můj článek ,,0 rozsahu práva 
presidenta republiky Ůeskoslovenské udíleti amnestii a. abolici podle §§ 64 
a 103 ústavní listiny" v Ůasopisu pro právní a státní vědu, V., str. 149. 
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noho zákona byly zde zákony dva. Jde o otázku ryze formální, 
která proto, že ústavní listina neprejudikuje nijak obsahu onoho 
budoucího zvláštního zákona, jest bez významu pro skutečné 

právní postavení soudců. 
Nic zvláštního, co by soudce dělilo od jiných státních 

úředníků, nestanoví dále 2. odst. § 98: "P ř í s a h o u služební 
soudcové přislibtež, že budou zachovávati zákony" (viz str. 292). 
Podobný slib jest podle platného práva složiti i ostatním státním 
úředníkům, a celý rozdíl scvrká se tudíž toliko na onu shora 
zmíněnou zvýšenou záruku ústavní. Poněvadž však asi sotva 
dojde k tomu, že by nějaký budoucí zákon (obyčejný) zrušil 
ustanovení o slibu ostatních státních úředníků, jest i ustanovení 
2. věty § 98 prakticky bezvýznamné. 

Zato velký význam má ustanovení první věty § 98: 
."Veškeří soudcové vykonávají svůj úřad neodvisle, jsouce 
vázani jen zákonem." Tomuto ustanovení arciť nelze' tak 
rozuměti, že by soudce nebyl vázán i jin)'rmi pl a t n Ý m i nor
mami (druhotnými), tedy zejména vládními nařízeními. Ani 
zde není tedy žádného rozdílu mezi soudcem a jiným státním 
úředníkem. Rozdíl objeví se teprve, když předpis ten srovnáme 
s ustanovením § 102: "Soudcové mají právo, řešíce určitou 

právní věc, zkoumati platnost nařízení; při zákoně mohou jen 
zkoumati, byl-li řádně vyhlášen 1)." To znamená, že soudce, 
aplikuje obecné normy na konkretní případy, nemusí (a nemá) 
použíti obsahu řádně vyhlášeného nařízení vládního, shledá-li, 
ž'e obsah ten příčí se ustanovením některého řádně publikova
ného zákona. Jen a contrario dlužno z ustanovení § 102 sou
diti, že nikomu jinému (tedy zejména ne ostatním státním 
úředníkům, aplíkujícím obecné normy na konkretní případy) 

podobné právo nepřísluší. Naše ústavní listina - podobně jako 
ústavy jiné - pokládá věc za samozřejmou, t. j. má za to, že 
bez výslovného ustanovení zákonného nikomu toto právo pří

slušeti nemůže. Srovn., co o věci té bylo řečeno v jiné sou
víslosti na str. 82. 

Než větě, že "soudcové vykonávají svůj úřad ne' o d v i s I e, 
jsouce vázáni jen zákonem", dlužno rozuměti ještě jinak. 

1) Vládni vysvětlivky praví k § 98: "Úmyslně nečiní se tu zmínky, 
zda a. pokud jsou soudcové vázáni též nařízeními, neboť tato mohou 
býti podle ústavy vydávána pouze na základě a v mezích zákonll 
('srovn., 00 o tom řečeno jest na str. 179 tohoto spisu), a soudcové mají 
právo přezkollII13lti jich platnost v pořadu stolic." 
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Vládní vysvětlivky sice pravl, ze tento obrat jest případnější, 
než obvyklý výraz, že "soudcové jsou při vykonávání svého 
úřadu samostatní a neodvislí" (srovn. na př. čl. 6. rak. státn. 
zákl. zák. o moci soudcovské), podle našeho názoru bylo by 
však přece dobře bývalo, zmíniti se výslovně též o "samo
statnosti" ' soudců. Touto samostatností rozumí se obyčejně 

nezávislost ú ř e dn í při konání spravedlnosti. Nejde při tom 
o nezávislost na nor m ách druhotných (vyjádřenou nepřímo 
zásadou o vázanosti p o u z e zákony), nýbrž na rozkazech, 
pokynech a instrukcích služebně nadřízenych orgánů. Kdežto 
totiž při ostatních úřednících státních se obyčejně za to má, že 
jsou povinni při vykonávání svého úřadu (i když jde o funkci 
nalézání práva, tedy o činnost, která svou podstatou rovná se 
činnosti soudcovské) dbáti rozkazů a pokynů nadřízených 

orgánů, t. j. svých představených 1), jest soudce - právě na 
základě své "samostatnosti" na podobných pokynech 
nezávislý. 

Svým obsahem patří konečně i ustanovení §§ 99 a 100 
úst. listiny do onoho zvláštního zákona (služební pragmatiky), 
upravujícího služební poměry soudců 'a byla jen i důvodů, o 
nichž jsme se již shora zmínili, pojata do ústavní listiny. § 99 
stanoví, že soudcové z p o vol á n í 2) jsou ustanovováni na svá 
místa vždy t r val e (obratu toho užito místo výrazu "do
životně" ; srovn. čl. 5. býv. státn. zákl. zák. o moci soudcovské) ; 
proti své vůli mohou býti přeloženi, sesazeni nebo do výslužby 
dáni jen v případech nové organisace soudní po dobu zákonem 
stanoV'enou 3) nebo na základě právoplatného disciplinárního 
nálezu; q.o výslužby mohou býti dáni na základě právoplatného 
nálezu také, když dosáhnou stáří zákonem stanoveného. Po
drobnosti upraví zvláštní zákon (patrně týž, kterého se do-

1) Tato 2.ásada arciť nebyla ani bývalým rakouským, ani nynějším 

československým právním řádem výslovně stanovena, a platnost její 
odvozuje se ' tudíž - podobně jako vázanost w0hto úředníků na řádné 

publikované druhOltné normy, které však obsahem svým odporují normám 
prvotním - toliko a contrario. Nelze ovšem tvrditi, že hy podobný 
výklad odpovíd.aJ. jedině správné theo,rii interpretačnÍ. Blíže se o tom 
šířiti není v tomto spisu možno. 

2) Na rozdíl od soudců-laiků, kterýžto pojem zavádí se do ústavy 
ne pří m o užíváním výrazu "soudců z povolání" (viz vládní. vysvŠltr 
lívky k § 97). 

3) Takovými zákony jsou na př. zák. ze dne 22. prosince 1920, 
č. 691, a ze dne 21. prosince 1921, č. 491. 
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volává 2. odst. § 97), jenž stanoví, zá jakých podmínek mohou 
býti soudcové suspendováni z úřadu. Senáty u sborových 
soudů J. a II. stolice jsou po celý rok stálé; výjimky stanoví 
zákon. Podle § 100 soudcové z povolání nesmějí zastávati jiných 
funkcí placených stálých neb občasných, pokud zákon nestanoví 
výjimky 1). 

(N e j vy Š š í s o u d.) O něm zmínka se činí v odst. 2. § 90 
úst. listiny: "Pro celé území Ceskoslovenské republiky zřízen 
jest jediný nejvyšší soud." Přes toto ustanovení není jed i n Ý m 
"nejvyšším" soudem, pokud rozumíme tomuto obratu doslovně, 
t. j. jako soud, který jest "vyšší" než kterýkoliv jiný soud. 
Máme totiž vedle "soudu", který se nazývá obecně (bez dalšího 
omezení) "nejvyšším", ještě "nejvyšší správní soud" (viz níže) 
a "nejvyssl důchodkový soud" (zřízený zákonem ze dne 
11. března 1919, č. 134 Sb. zák. a nař.) a, pokud v obratu 
"nejvyšší" spatřujeme vlastnost, býti pro určité právní věci 

poslední, pokud se týče nejvyšší instancí, na př. i patentní 
soud. Jest tedy "nejvyšší soud", o němž jedná § 95 úst. listiny, 
"nejvyšším" toliko vzhledem k určitému druhu soudů, t. j. 
civilním a občanským soudům trestním. 

Vládní vysvětlivky k § 95 úst. listiny praví, že "jednot
nost judikatury vyžaduje nezbytně toho, aby již podle ústavní 
listiny bylo lze zříditi jen jediný nejvyšší soud" (str. 29). Téže 
zvýšené záruky těší se ostatně i nejvyšší správní soud podle 
§ 88 úst. listiny, nikoliv však jiné "nejvyšší" soudy. 

Československý "nejvyšší soud" zřízen byl již zákonem 
ze dne 2. listopadu 1918, č. 5 Sb. zák. a nař. Zákon ten na
potom změněn byl zákonem ze dne 16. dubna 1919, č. 216 Sb. 
zák. a nař. Z ustanovení jeho dlužno se zde zmíniti o § 1, jímž 
sídlo nejvyššího soudu přeloženo bylo do Brn a. Clánkem II. 
počátek,. účinnosti tohoto ustanovení položen byl 1)a den 1. listo
padu 1919. 

1) Jinail~ O'hledně O' s t a t n í e h státních úředníku, O' kterých (kromě 
,osO'b učitelských) platí předípi.s § 33 služební pragmatiky ze dne 25. dubna 
1914, č. 15 ř. z., připouštějící s jistými výjimkami ve dle j š í v Ý cl ě- l 

1 e č n O' u čin n O' s t (erwerbsmaBige N ebenbeschaftigung). 
Pfi,sný předpis § 100 ústavní listiny O' SOUdcích' předpO'kládá, že 

v~lučný zaměstnavaJtei sO'udců postará se o takO'vé jejich hO'nO"rO'vání, 
aby byli sikutečně "nezávislí", a tO' i v hospodáiském O'hledu, jak tO' i 
vznešené pO'v'O'lání kO'nání spravedlnO'sti vyžaduje. DO'sud před,pO'klad ten 
splněn není.. 
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(S tát n í s o u d.) Zákon ze dne 19. března 1923, č. 50, 
na ochranu republiky (sro vn. str. 155) přikazuje v § 36 některé 
zvláště těžké trestné činy do příslušnosti stá t n í h o s o u d u, 
který zřízen byl zákonem z téhož dn:e, č. 51 Sb. zák. a naP). 
Jsou to z 10 čin y uvedené v § 1 (úklady), § 3, č. 1 (ohrožení 
bezpečnosti republiky), § 4, č. 1 (prorada), § 5, č. 1 (zrada stát
ního tajemství), § 7 (útoky na život ústavních činitelů), § 8 
(tělesné poškození ústavních činitelli), a § 10, č. 2 (osobování si 
pravomoci vyhrazené presidentu republiky, zákonodárnému 
sboru, vládě nebo guvernéru Podkarpatské Rusi) 2). 

Státní soud má sídlo v sídle nejvyššího soudu (Brno), 
skládá se z předsedy a náměstka, které jmenuje na návrh vlády 
president republiky na dobu tří let, a potřebného počtu soudců 
z povolání a přísedících. Ony ustanovuje president nejvyššího 
soudu ze členů tohoto soudu nebo sborových soudů II. stolice 
na jeden rok, tyto jmenuje president republiky k návrhu vlády 
na dobu tří let. Musí býti státními občany, práva znalí, nej
méně 40 letí, nesmějí býti státními zam.ěstnanci (kromě vysoko
školské profesory) a nezpůsobilými k úřadu porotce (§ 2 zá
kona z 23. května 1919, Č. 278 Sb. zák. a nař.). 

O řízení před státním soudem platí obdobně ustanovení 
trestního řádu zle dne 23. května 1873, Č. 119 ř. z. 1). 

1) Srovn. k tomu vládní nařízení ze dne 26. dubna 19"23, č.. 91 
Sb. zák. a nař., jím ž se pro vád í z á k o n o státním soudě (náhradA 
přísedicím atd.). 

2) "Nejlepší a nejúčelnější zákon nedoslÍ,hl hy (totiž) celého cíle, 
kdyby se ho správně neužívalo. Je proto nutno v zájml!- státu samého, 
aby souzení těchto trestných činfi bylo přikázáno zvláštnímu soudu, 
nedotčenému podezření politického, sociálního nebo národnostního stra
níctvi. Takovým Boudem má býti navrhovaný státní soud .... " (Z odfi
vodnění vládního náwhu zákona o státním soudě, tisk 4006 posl sněm., 
1. vol. obd.) 

Bezprostřední příčinou k vydání obou shora citovaných zákonfi 
bylo zavraždění ministra a pos~ance dra A. Rašína nezralým mladikem 
z dfivodfi politických v ~ednu 1923. V ni,ch zákonodárný sbor zřejmě od
klání se od starých: liberalistiokých názoru o znamenitosti a samospasitel
nosti por o t n í c hsoudfi (s'rovn. sti'. 320, 1. vyd. tohoto -spisu str. 260 
a 261). 

3) "Státní soud zřizuje se jako soud řádný a nikoliv výjimečný. 
To plyne jak z jeho úplné samostatnosti (má vlastního předsedu a ná
městka), talk i z organiokého včlenění v organismus řádných soudů re
publiky" . .. "Aby (však) ani mezi členy státního soudu nemohly případ 
d. případu býti vybírány osoby vládě snad pohodlnější, provádí se ve 
s., yslu § 99, odst. 2. úst. listiny, z á s a d a 13 tál Ý c h sen á t fi, utvoře-
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(S P r á v n í s o u dni c tví) 1). Ačkoliv správní soudnictví, 
pokud vykonává se orgány organisovanými jako s o u d y, jest 
nesporně částí "moci soudcovské", přece ústavní listina nejedná 
o něm v hlavě jednající o moci soudcovské, nýbrž v před

cházející kapitol~, jednající o ministerstvech a nižších spráVních 
úřadech. Tam nacházíme v § 86 programatické prohlášení, že 
má býti "při správních úřadech postaráno o nejvydatnější 

ochranu práva zájmů občanstva (správní soudnictví)". V § 88 
pak stanoví se, že "soudní ochranu proti správním úřadům po
skytuje v n e j vy Š š í s t o I i c i soud, složený z neodvíslých 
soudců a zřízený pro území celé republiky. Podrobnosti upra
vuje zákon". Tímto soudem jest nejvyšší správní soud, 
zřízený podle zákona ze dne 2. listopadu 1918, č. 3 Sb. zák. 
a nař., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních 
konfliktů 2). 

ných na celý rok a vždy předem veřejně vyhlášených" .... "Státní soud 
je soudem pouze nalézacím. Přípravné řízení náleží konati soudu jinak 
příslušnému" .... "Svou vysokou úrovní a složením jest státní soud při 
nejmenším rovnocenný soudu porotnímu ... " . : . "Návrh ... připouští 
proti rozsud:ku státního soudu zvláštní opravný prostředek, totiž dovolací 
stížnost" (k nejvyššímu soudu; § 22)... (Z odůvodnění vládního ná.
vrhu, tisk 4006 posl. sněm., 1., vol. oM.). 

1) Víz k tomu La š t o v k a: O zásadách našeho správního ooud
nic-tví (Právný Obzor, 1922). 

2) Srovn. "Zákon o nejvyššom sporávnom súde" (Publikácie rnlll
sterstva pre sjednotenie zákonov a O'l'ganizácie správy), Praha., 1923. -
Byla tedy československým právním řádem z bývalého rakouského práv
ního řádu převzata základní ()!I'ganisační mytílenka "dvojí koleje" pro 
obor nejvyššího soudniotví : pro každý z obou obo!l'ů (veřejné a soukromé 
právo) zřízen samos,tatný nejvyš'ší soud, a tím korunována zásada onoho 
právního dualismu, o němž jsme se shora letmo zmínili. V době revoluční 
není arciť času, aby pomýšleno bylo na základní refoil'Illy právního řádu, 
pokud týkaji se správného pojetí práva vůbec. A právě tím, že k základním 
přestavbám právního řádu (ústav) docMzí obyčejně v dobách neklidných 
a revolučních, vykládáme si zjev, že jisté theoretioké názory, které jednou 
vnikly do právních řMů a je ovládají, tak houževnatě se v nich ud!ržují. 
Revolučnímu zákonodárci nejdel o sprá.vnost theoretických poznatldt, 
nýbrž o hodnoty zcela jiného druhu. Os,tatně právě oba nejvyšší soudy 
byly zřizovány s takovým chvatem (příslušné zákony mají číslo 3 a 4 
prvního ročníku Sbírky zákonů a nařízení), že každá dalekosáhlejší změna. 
bývalé rakoUJské organisace byla vyloučena. 

Oprostíme-li se však pokud moižná vžit~-dl představa · zděděných 
před1'!udktl. a nepokládáme-li tbeoreticlwu nauku o rozdílu mezi veřej

ným a soukromým prá.vem za jakési nezměnitelné nadpozemské dogma, 
pak věru těžko lze naJhJé<lnouti, proč by k rozhodování právních věcí 
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Vzhledem k tomu, co bylo výše řečeno o významu obratu 
"nejvyšší", -nelze toto označení u správního soudu pokládati za. 
přiléhavé, poněvadž od doby vzniku zákona o něm dodnes 
máme toliko jed in Ý správní SQud. (Proto též v bývalém Ra
kousku nazýval se "správním dvorem soudním" - Verwaltungs
gerichtshof - a nikoliv "nejvyšším správním dvorem..soudním".) 

Organisace československého nejvyššího správního soudu 
přimyká se k organisaci bývalých rakouských soudú, totiž 
jednak soudu říšského, jednak správního dvoru soudního. Je
tudíž nutno přihlédnouti aspoň stručně k příslušným staro
rakouským normám. 

O říš s k é m s o u dul) jednal zvláštní státní základní 
zákon ze dne 21. prosince 1867, č. 143 ř. z. Podle čl. 1. tohoto 
zákona byl říšský soud povolán řešiti k o mp e ten ční 
konflikty a sporné záležitosti veřejného práva. 
V prvním směru měl tudíž s konečnou platností rozhodovati 
kompetenční konflikty (čl. 2.): 

a) mezi soudy a úřady správními (státními nebo samo
správnými), t. j. šlo-li o otázku, má-li nějaká věc býti roz
hodnuta řádnými soudy nebo úřady správními, dále 

b) positivní konflikty mezi zemskými zastupit.elstvy (zem
skými výbory) a nejvyššími úřady vládními, a 

c) konflikty mezi samosprávnými orgány rúzných zemí. 
Další případ kompetenčních konfliktú, a to mezi správním 

dvorem soudním a řádnými soudy, přidělil říšskému soudu § 2 
zákona ze dne 22. října 1875, Č. 37 ř. z. ex 1876. K rozhodo-

v nejvyšší stolici nes.tačil j ·ed i n Ý nejvy,šší soud, · jenž by S!pojova.l pří
slušnost nynějšího nej.vyššíh'o . a nejvyššího správního soudu a učinil zby
tečnými ustano:vení o řešení kompetenčních konfliktů mezi oběma soudy, 
kterážto práce jeví se býti u SlI'ovnání se skutečným konáním spravedJ
nosti (nalézání práva) veliee neplodnou, když tě přece odborná (theoreHcká) 
kvalifikace členů obou soudů (radů) podJe právního řádu jest na vlas 
stejná. Speciálnímu odbornictví uvnítř takového jednotného nejvyš
šího ·soudu mohlo by býti vyholVěno utvořením zvláš.tníchl stályCh s enátů 

pro jednotlivé věci (civilní, trestní, správní). Že by pak tento· jednotny 
nejvyšší soud - jemuž by onen název "nejvyšší" větším právem pří

slušel - nevyžadoval tolik pe.nsonálu jako nynější dva nejvyšší soudy 
dohromady, jest jrusno, a že zděděné instituce nejsou nezměnitelné, to do
kázal právě náš zákon () nejvyšším správním soudě, od·straniv býva.lý 
rakousky říš s k Y s o u d tím, že přikázal jeho příslušnost nejvyššímu 
správnímu soudu. Sravn. k tomu J o ach i m, Věstník min. vnitra" III., 
str . . 231, a Hon s, Parlament, 1., Bitr. 26. 

1) Viz o n ěm P r a žák, n. u. m., lIL, sk 316 až 348. 
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vání kompetenčních konfliktů mezi správním dvorem soudním 
a říšským soudem byl přes ustanovení čl. 4. zákona ze 
dne 21. prosince 1867, č. 143 ř. z., jenž výslovně přiznal říš

skému soudu kompetenční výsost (kompetenční kompetenci) 
podle § 2 zákona ze dne 22. října 1875, Č. 37 ex 1876 ř. z., 
povolán zvláštní smíšený senát, skládající se z členů obou 
těchto soudů. 

V druhém směru příslušelo říšskému soudu podle čl. 3. 
citovaného zákona konečné rozhodnutí: 

a) o nárocích, které činí kdo na celek zemí předlitavských, 
nebo na jednotlivé z těchto zemí, předpokládajíc, že nárok: 
o který jde, nehodí se k tomu, aby o něm rozhodováno byl() 
pořadem práva (srovn. Pražák, n. u. m., lIL, str. 326 1

), 

b) o stížnostech státních občanll do porušení politických 
práv jim ústavou zaručených. 

Podle § 2 zákona ze dne 22. října 1875, Č. 36 ř. z. ex 
1876, o zřízení správního dvoru soudního, byl soud 
ten příslušný rozhodovati ve všech případech, když někdo tvrdil, 
že mu bylo protizákonným rozhodnutím nebo opatřením někte

rého úřadu správního v právech jeho ublíženo. 
§ 3 pak vypočítával věci, které z příslušnosti správního 

dvoru soudního byly vyloučeny. Byly t.o: 
a) věci, o nichž rozhodovati přísluší řádným soudům; 

b) věci, které patří do příslušnosti říšského soudu; 
c) věci, které podle ústavy v obou polovicích říše (R:.t-

\ 

kousku a Uhersku) s pol e č n ě byly spravovány; 
d) věci, které v obou polovicích Hše byly pod I e st e j

n Ý c h Zl:], s a d spravovány; 
e) věci, ve kterých a pokud úřady jsou oprávněny jed

nati podle volného uvážení; 
f) stížnosti proti jmenování někoho ve veřejnýc~ úřadech 

nebo službách, pokud netvrdí se, že bylo porušeno právo na
vrh ovací nebo obsazovací; 

g) věci disciplinární; 
h) stížnosti proti správním rozhodnutím, která v posl'ední 

instanci učinil nejvyšší soudní dvůr, nebo některá instance, slo
žená z úředníků správních a ze soudců; 

i) stížnosti proti rozhodnutím a opatřením oceňovacích 

komisí berních. 

1) RoM-li se, má nyní podle zákona ze dne 2.lis,top,adu 1918, č.4 Sb. 
zák. a nař. (§ 1), o něm roz.hQdovati v první s.tolici zemský soud v Praze. 
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Kromě toho stanovil § 48 téhož zákona, "že příslušnost 
správního dvoru soudního ve věcech policejně-trestních upra
vuje se v souvislosti se zákonodárstvím policejně-právním". 

Poněvadž pak zákon, který by upravoval policejní právo trestní, 
vůbec vydán nebyl, · byly i záležitosti, o nichž cit. § 48 jedná, 
z příslušnosti správního dvoru soudního vyloučeny. 

Majíce na mysli tato ustanovení o příslušnosti bývalého 
rakouského říšského soudu a správního dvoru soudního, miižeme 
přistoupiti k stručnému výkladu zákona o nejvyšším správním 
soudě a o řešení kompetenčních konfliktu ze dne 2. listopadu 
1918, Č. 3 Sb. zák. a nař., který některá z nich pouze cituje, 
aniž by obsah jejich uváděl. 

§ 2 tohoto zákona stanoví, že pro příslušnost a složení 
nejvyššího správního soudu i pro řízení před ním platí předpisy 
§§ 2 a násl. zákona ze dne 22. října 1875, Č. 36 ř. z. z roku 
1876, jeho novely ze dn'e 21. září 1905, Č. 149 ř. z., i jeho jed
nací řád (ministerské nařízení ze dne 22. srpna 1907, Č. 209 ř. z.) 
s těmito doplňky a úchylkami: 

1. předpis § 2 zákona ze dne 22. října 1875, Č. 36 ř. >:. 

z roku 1876, doplňuje se tímto ustanovením: 
Rozhodnutí nebo opatření nepřestává býti výrokem správ

ního úřadu proto, že při rozhodování buď ve stolici poslední 
nebo v některé stolici nižší zúčastnil se jako člen rozhodujícího 
neb nařizujícího úřadu řádný soudce; 

2. z § 3 tohoto zákona ponechávají se v platnosti toliko 
předpisy lit. a) a lit. 1); 

3. ustanovení § 48 tohoto zákona (viz shora) se zrušuje; 
4. nejvyšší správní soud rozhoduje o stížnostech přikáza

ných dosud dle článku 3., lit. b), základního zákona státního 
ze dne 21. prosince 1867, Č. 143 ř. z., soudu říšskému; 

5. nejvyšší správní soud jest povolán rozhodovati o kom
petenčních konfliktech mezi ruznými správními úřady, jež byly 
dosud dle článku 2., lit. b) a c), základního zákona státního ze 
dne 21. prosince 1867, Č. 143 ř. z., přikázány soudu říšskému; 

6. nejvyšší správní soud rozhoduje o nárocích proti státu 
nebo jednotlivým zemím tohoto státu tenkráte, rozhodly-li již 
o nárocích těchto v mezích své příslušnosti v instančním pořadí 
úřady správní a jde-li toliko o přezkoumání tohoto rozhodnutí. 

Z řečeného plyne, že československý nejv:yšší 
správní soud převzal v zásadě nejen příslušnost 
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bývalého rakouského správního dvoru soud
n í h o, n Ý b r ž i říš s k é h o s o udu. 

V jednotlivostech pak nutno k ustanovením cit. § 2 do · 
dati toto: 

Zde recipuje s'e o b s ah o v ě z části zákon, který podle 
čl. IX. uvozovacího zákona k ústavní listině byl z ruš e n. Jest 
to zákon ze dne 21. prosince 1867, č. 143 ř. z., o říšském soudu, 
jejž jakožto "státní základní zákon" zajisté dlužno čítati 

k "ústavním zákomlm" ve smyslu cit. článku. Přes to podle 
obecných pravidel interpretačních nelze pochybovati, že ustano
vení cit. § 2 zůstala derogační klausulí článku IX. cit. uvozo
vacího zákona nedotčena. 

Příslušnost nejvyššího správního soudu byla - nehledíc 
k tomu, že převzal příslušnost bývalého říšského soudu - II 

srovnání s příslušností bývalého rakouského správního dvoru 
soudního vel m i r o z š í ř e na. To plyne zejména z ustanovení 
č. 2 a 3 cit. § 2 zákona o československém správnlm soudě: 
z věcí, které rak. zákon ze dne 22. října 1875, č. 36 ex 1876, 
v § 3 sub lit. a)-i) vylučoval z příslušnosti správního dvoru 
soudního, zůstávají nadále vyloučeny toliko záležitosti uvedené 
v lit. a) a f). Z toho výjimka, stanovená literou a), jest s hle
diska základů povšechné organisace soudní samozřejmá a v$T
jimka, uvedená sub lit. t), týká se jen zcela nepatrné části ne
přehledné agendy správní. 

Chtějíce oceniti dosah ustanovení, jimiž záležitosti, uve
dené v ostatních literách (b, c, d, e, g, h, i), se podrobují pří
slušnosti nejvyššího soudu správního, a předpis § 48 zákona ze 
dne 22. října 1875, č. 36 ex 1876, se ruší, dlužno uvážiti, že 
věci, o nichž jednají lit. c) a d), staly by se ve změněných po
měrech samou skutečností vzniku československého státu bez
předmětné, vynechání lit. b) pak plyne již z převzetí příslušnosti 
bývalého říšského soudu nejvyšším správním soudem a z ustano
vení č. 4 a 5 § 2 zákona ze dne 2. listopadu 1918. Vynechání 
lit. h) jest jen rubem ustanovení, jímž se doplňuje základní 
předpis § 2 zákona ze dne 22. května 1875, č. 36 ex 1876. 
Zbývají tedy jen lit. e), g), i). Z těchto nejdůležitější jest obsah 
lit. e). V y n ech á ním té t o I i t e ryb y I cel Ý š i r o k Ý o bor 
t. zv. vol n é h o u važ o v á n í spr á vn í c h ú řad ů pod
říz'en kontrole nejvyššího správního soudu 1

). 

1) O dosahu t.éto nyní platné zá!sady kompetenční v jednotlivostech 
zde pojednati nelze. Rozhodným bude výklad § 2 zák. ze dne 22. října 
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Pokud jde o příslušnost nejvyššího správního soudu podle 
Č. 5 § 2 zákona ze dne 2. listopadu 1918, Č . 3 Sb. zák. a nař. 

1875, č. 36 ř. z. ex 1876 ("Der Venvaltungsgericlltshof h3lt in allen 
FiUlen zu erkennen, in ďenen jemand durch eine g e set z w i dr i g e 
Ent,scheidung ode'r Verfiigung, einer Ve,rwa1tungsbehOrde i n s e in e n 
Rec h ten verletzt zu sein behauptet"). V české literatuře byl z, nej
vážnější 8trany - P ra žák, n. u. m., llL, str. 365 - pronesen názor, 
že zásada, obsažená v lit. e) § 3, ryplývá již z citovaného obecného 
předpisu § 2 a ze samého článku 15. stát. zák!. záJk. o moci soudcovské 
a že tudíž obsah lit. e) § 3 (nyní zrušené) znamená pleonasmus, jinak 
neškodný. Kdyby tento názOlr bylsp~'ávný, pak by arciť na právním 
stavu nebylo vynecháním oné litery nic změněnno (aspoň v době vydání 
zákona ze dne 2. listopadu 1918), což vsak očividně odporuje rationí 
IElgis. 

Poněvadž materiálie čs. zákona o nejv. správním soudě (č. 3 
ex 1918) nebyly uveřejněny, má. z,vláštní význam svědectví autora, kte
rému aSĎ. přistupny byly. Ho e t z e I: Soudní kontroly veřejné správy 
(Československé zákony. Vy<hí.vál spolek českýeh právníků "Všehrd", 
sv. ll.; 1924) praví o věci na str. 18: "Zákon z 1875 v § 3, lit. e), měl 
ustanovení, že správní soud není příslušný tam, kde a p o k u a: úřady 
správní mohou postupovati podle vol n é h o u v á žen í. Zákon Č. 3/18 
škrtl toto ustanovení. Z tohloto škrtu se mnolldy dovozuje, jako by 

, správní soud byl příslušný;, rozhodovati i otázky volného uvážení. Takovýto 
úsudek je nes p r á v n ý. Jak z materiálií je patrno, zákonodárce' viděl 
v § 3, lit. e), rub § 2 zák. 1875: "Kde a pokud' je subjektivní právo, 
tam a po,tud ne~ volného uvážení úředního a naopak: Kde je takové volné 
uvážení, tam není subjektivního práva. Chtěl-li by zákonodárce rozšířiti 

kognici nejv. správního soudu i na volné uvážení, nestačilo by škrtnouti 
pouze § 3, lit. e), nýbrž bylo by ,třeba, změniti fundamentální předpis 

§ 2, llOdle něhož správní soud chrání jen subjektivní p r á va; mluví 
se tam o n e z á k o n n é ID r07;hodnu,u, Práva at'ci nemusí býti jen hmotná, 
stačí, jsou-li for m á I n í (procesní). Fonnální právo se chrání, i když 
m e rit u m je dáno do volnéh()l uvážení. Správní soud může pouze, Zk01.1-
mati, nepř,ekročil-li S~'ávní úřad okruhu své, volné činnosti, držel-li se 
v z á k o n n Ý c II mezích. Je tu možná celá stupnice o mez e n í." Sro vn. 
'k tomu mé Československé právo správní, čáJst obecná, str. 100, a Hon s: 
Problém volného uvážení ,a nejvy&ší ,s'právní soud (Věstník min. vnitra, 
V., ,str. 493 a náJsJ.). - Tvrzení panující nauky právní, jež namnoze mi 
i ozvěnu v positivně-právních: ustanoveních, že s o u d y (správní) nejsou 
schopny přezkoumávati a'P'likacti. práva, pokud děla se podle vol n é no 
u v á žen í, nutno prohlásiti za dOl g m a, kterému se věř í, Jehož správ
nost se však nedok3lluje. Vůči tomu dlužno položiti zásadní otázku: 
Pro č by vlastně ,soudy měly býti ne-schopny p'řezkoumávati vělci vol
ného uvážení, když se beze všeh!o připouští, že nad< říz e n é instance 
spr á v n í tuto schopnost mají? Nelze přece tvrdit, že ona neschopnost 
souv;isí s organisací uTčitého úřadu (,státního o~gánu) jako 80 u d
n 'ího! 
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(kompetenční konflikty mezi různými správními úřady), na
stane zde arciť změna, jakmile bude v život uvedeno zří z e n í 
žup n í (viz str. 300). 

Nejvyššímu správnímu soudu byly vyhrazeny toliko kom
petenční konflíkty mezi různými spr á v ním i úřady. Rozhodo
vati o kompetenčních konfliktech mez i s o u d y řád n Ý mi 
s jedné a spr á vn í mi ú řad y se strany druhé (čl. 2., lit. a) 
stát. zákl. zák. o říšském soudu), nebo o konfliktech kompe
tenčních mezi ne j vy Š š í m spr á v ním s o ude m se strany 
j edné a řád n Ý m s o ude m se strany druhé, jest povolán 
z v I á š t n í sen á t, jenž skládá se ze tří členů nejvyššího soudu 
a ze tří členů nejvyššího správního soudu. Předsedu tohoto 
senátu jmenuje vždy na. dobu tří let vláda (§ 3 zákona o nej
vyšším správním soudě) 1). Ustanovení toto napodobuje předpis 
§ 2 zákona ze dne 22. října 1875, Č. 37 ř. z. ex 1876, o němž 
stala se zmínka na str. 330. Nepřísluší tudíž nejvyššímu správ
nímu soudu kompetenční výsost (kompetenční kompetence) 

8e zmíněným dog'matem souvisí další zásada (theoretická a zá
konodárně-technická), pod:le které jen tak zvané "prá.vni otázky"' (Rechts
fragen) vyžadují poměrně velké i n s ta n ční ochrany na rozdll od zá
sadně nepřezkoumatelných "otázek volného uvážení" (Ermessensfragen). 
Kdo v,šak pochopil, že není zásadního rozdílu - nýbrž jen kvantitativ
ního - mezi oběma druhy otázek, ten přizná, že s de lege ferenda-hle
diska pokud. možná velké právní jis,toty občanstva měla by platit z·ásada 
prá,vě opačná: čím Yětší je "volné uvážení" aplijmjícího orgánu, tím větší 
měla by býti možnost instančního postupu, jímž zvyšuje se ona jistota; 
čím menší jeSlt, tím více Sltává se instituce několika rekunmích instancí, 
dovršenýoh na konec soudem (sc. správním), zb'ytečnou. Je zajisté proti
smyslným, když k přezkoumání aplikační činnost~ přibližující se svou 
evidencí větě 2 X 2 = 4, právě pro tuto její evidenci povolává se řada 

instancí Slprávních a na konec soud, kdeŽltO tam, kde jí v této míre není 
(na př. u úsudku, je-li někdo "spolehHvým"), p·rávě proto se ins,tanční 

'postup zkracuje. Vždyť přece postup ten není zaveden, aby čelil v ě
do m ě n e spr á vn é apHkaci (k tomu jsou ustanoveni discip1inární a 
povšechně trestní I), nýbrž proto, aby skýtal oCLpomQc proti aplikaci ne
správné nálsledkem r o z u m o vý c h (nikoliv mravnich I) nedostatků' apli
kujícího orgánu nižší ins!tance. Viz o tom blíže m ů ~ referát: "Kritika 
Cís. nařízení z 2ú. dubna 1854, č. 96 ř. z. (zároveň příspěvek k ryzí nauce 
právní a praktický náv.rh)," jenž uve·řejněn bude v publikacích Sjezdu 
československých právníků roku 1925. 

1) O organisaci tohoto senátu jedná nařízeni vlády ze dne 3. pro
since 1920, č. 635 Sb. zák a nař. Pod~e § 1 přiěleňuje se senát ten, 
pokud jde o provedení prací manipula:ěníC'b, k nejvyššímu správnfmu 
'Soudu. 
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v tom smyslu, jak přiřčenabyla původně říšskému soudu ra
kouskému podle čl. 4. zák. ze dne 21. prosince 1867, č. 143 ř. z. 

Poněvadž ustanovení rakouského právního řádu o kom
petenčních konfliktech, recipovaná zákonem o nejvyšším správ
ním soudě, rozeznávají kompetenční konflikty zá por n é a 
k 1 a d n é, podává § 4 legální definici obou druhů. Podle toho 
jest tu kompetenční konflikt záporný, když otázka příslušnosti 
v předepsaném instančním postupu poslední přípustnou stolicí 
byla popřena, a kladný, jakmile k téže záležitosti dva různé 
správní úřady (§ 2, č. 5) nebo řádný soud s jedné a úřad správní 
nebo nejvyšší správní soud s druhé strany (§ 3) příslušnost si 
osobují 2). 

Správní soudnictví, t . j. nalézání práva ve věcech správ
ních ve formách nápodobených řízení před řádnými soudy, má 
býti podle z á k o n a z e dne 9. b řez n a 1 92 0, č. 1 5 8 Sb. 
zák. a n a ř., o spr á v n í ID S o u dni c tví u ú řad ů v o k r e s
ních a župních, zavedeno i u nižších úřadů správních. Uve
dený zákon vstoupí v platnost společně se zákonem o okresních 
a župních úřadech (§ 44). Zvláštní orgány, na něž toto soud
níctví má býti přeneseno (j u r i s d i kč n í sen á ty), budou 
však zřízeny teprv, až bude vydán zákon o zvláš~ím řízení 
správním (§ 43). 

§§ 4 a 5 zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. zák. 
a nař. o zřízení župních a okresních úřadů, stanoví, že ve 
v nit ř n í spr á vě, vykonávané těmito úřady, účastní se oby
vatelstvo podle ustanovení zákona jednak župními zastupitel
stvy (okresními výbory), jednak župními (okresními) senáty. 
Jest tudíž u každého župního (okresního) úřadu rozeznávati 
t roj í druh orgánů, z nichž každý má svou vlastní, zákonem 
vymezenou příslušnost: úřad sám, representovaný jeho náčel

níkem (státním úředníkem; županem, pokud se týče okresním 
náčelníkem), pak zastupitelstvo (okresní výbor) a jurisdikční 

senát. Jak jest rozdělena příslušnost mezi náčelníkem a za
stupitp,lstvem (výborem), bylo již shora povšechně naznačeno 
(str. 301). Zde dlužno se zminiti o příslušnosti jurisdikčních se
nátů. Podle druhého dílu zákona o správním soudnictví jsou 
tyto senáty povolány rozhodovati p r á v n í věc i, jež podle 
platných předpisů náležejí do působnosti úřadů, u nichž jsou 

2) O říz e n í před nejv. správním BOudem víz ID é Oeskoslove1llS.'k.é 
právo sprá.vní, část obecná, str. 112 až 118, a citovanou již Ho et ~ 
lov u knihu: Soudní kontroly veřejné správy, str. 26 a ná&l. • 
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zřízeny (§ 34). "Právní věcí" rozumí se každá záležitost, ·v ní:t 
vystupuje před úřadem aspoň jedna str a n a (§ 35). "Stranou" 
pak rozumí se každá fysická nebo právnická osoba, která podle 
platných předpisů jest oprávněna takovým způsobem hájiti u 
okresních nebo župních úřadů svého p r á v a nebo p r á vn í ho 
z á jmu, že úřady ty jsou p o v i n n y o tom jednati a vydati 
vyřízení (§ 36). Trestní věci policejní jsou z působnosti senátfl 
vyloučeny (§ 37), dále všecky ony záležitosti, ve kterých je 
možno proti nějakému rozhodnutí nebo opatření politických 
úřadů nastoupiti pořadem soukromého práva (§ 38) 1). 

Správní soudnictví (jurisdikční senáty) zavedeno jest to
liko u st ř 'e dní ch stolic správních úřadů: žup a okresů; ne
dotčeny zůstávají nejnižší a nejvyšší stolice (obec, ministerstvo). 

Okresní senát skládá se z okresního náčelnika a dvou pří-
8edících (§ 2), župní senát ze dvou úředníkú a tří přísedících 

(§ 24). Okresní náčelník (župan) jest předsedou senátu (§§ 4, 
25) a spojuje takto svou osobou všechny tři shora zmíněné 
orgány; jest náčelníkem úřadu, předsedou zastupit'elstva (§§ 17, 
72 zákona o zřízení župním a okresním) a předsedou příslušného 
senátu. Poněvadž jest státním úředníkem, nabývají tím izmí
něné orgány povahy státních orgánů. Další spojující prvek mezi 
zastupitelstvem a senátem spočívá ve způsobu, jakým ustanovují 
se přísedící senátu. Tyto přísedící jakož i jejich náhradníky pří
sluší totiž voliti - vždy na dobu jednoho roku - okresnímu 
výboru, pokud se týče župnímu zastupitelstvu (§§ 7, 27). 

Zvláštní ustanoV'ení platí o jurisdikčních senátech v mě
stech s vlastním statutem. Zde jest k výkonu správního soud
nictví povolán starosta města spolu se dvěma přísedícími (§ 19). 

Práva a svobody, jakož 1 povinnosti občanské. 
o podstatě těchto práv bylo povšechně jednáno již na 

str. 75. Jak naše ústavní listina na ně pohlíží, vysvítá jednak 
z vládních vysvětlivek k její osnově, jednak z důvodové zprávy 
zpravodaje ústavního výboru o ní. V oněch činí se zmínka o 
jisté části něm e c k é literatury, která snaží se význam t. zv. 

1) Jako takové případy uvádí zpráva llstavního výboru o osnově 
našeho zákona (tisk 2414) spo~ patronátní (§ 34 zák. ze dne 7. května 
1874, Č. 50 ř. z. a expropriaci při stavení bystřin (zákon ze dne 30. dubna 
1884, Č. 117 ř. z.). 

Dr. W e y I', Soustava čOlSkoslovennkého práva státního . 22 
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občanských (lidských) práv snížiti, považujíc příslušná ustano
vení ústavní o občanských právech a svobodách a jich zárukách 
namnoze toliko za pouhé akademické zásady, za "monology zá
konodárcovy" 1), jež nemají v praxi významu norem závazných 
pro soudy a úřady správní, kdežto naproti tomu moderní práv-
níci fr a n c o u zš t í zastávají názor opačný, spatřujíC'e v ústav
ních předpisech o právech a svobodách občanských přímo zá
vazné právní normy, jež jsou velmi cennou ochranou jednotlivce 
nejen proti moci výkonné, nýbrž i proti zákonodárci samému. 
Ba i v praxi práva francouzského uznává se prý zmíněný vý
znam práva svobod občanských, jako na př. v oboru práva 
policejního klade se neobyčejný důraz na volnost a rovnost 
občanů a nejsou tudíž tyto zásady, vyslovené v ústavě, dle 
francouzského práva pouhým heslem (tisk 2421, str. 31). Po
dobně i zpravodaj ústavního výboru (str. 19) podotýká, že nelze 
u nás se zřetelem na instituci ústavního soudu mluviti o jakémsi 
nezávazném obsahu ústavní listiny, ač jinak uznává, ž'e pří

slušná ustanovení naší ústavní listiny mají různou právní po
vahu, resp. dosah. 

S hlediska juristického (normativního) - a o to jde patrně 
každé soustavě státního práva - dlužno rozhodně dáti před
nost theoriím německým. Vůbec jest užitečno uvědomiti si roz
díl mezi normativním (právnickým) dosahem a p o I i
ti ck ým významem oněch ustanovení o občanských právech 
a povinnostech, která nacházíme téměř ve všech ústavách mo
derních. V prvním směru nelze nesouhlasiti s názorem, že ob
jevila se v ústavních listinách toliko následkem nesprávné kon
strukce theoretické (srovn. P r a žák, n. u. m., lIL, str. 48). 
Poněvadž však tyto nesprávné theoretické konstrukce měly 
často původ svůj v jistýcli tendencích politických - právními 
argumenty snažila se praxe obhájiti své politické postuláty -, 
není v tom rozporu, když ustanovením o občanských právech 
přisuzujeme velký význam p o I i t i c k ý, upírajíce jim zároveň 
(aspoň většinou) význam nor mat i vn í. Jako konkretní pří

klad -stačí na př. uvésti zásadu r o v n o s t i (§ 106 úst. listiny), 
již obyčejně nalézáme v seznamu ústavních práv. Kdyby si 
praxe právnická a politická uvědomila, že pojem "rovnosti" jest 
(podobně jako pojem "svobody") pouhým ne g a t i v ním 
pojmem, značícím toliko ne d o s t a t e k rozdílů, pokud se' týče 

1) Srovn. P r a žák, n. u. m., III., str. 51. 
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překážek, a kdyby si dále uvědomila, že již pouhým nestanove
ním oněch rozdílů, pokud se týče překážek, jest zásada ta 
platná, byl by výslovný předpis, stanovící positivně onen ne
gativní princip, patrně zbytečný, poněvadž rozumí se sám sebou. 
Praktické zkušenosti učí nás však, že státní moc pohlížela na 
věc namnoze opačně: měla za to, že stav nerovnosti (nesvobody) 
občanů jest něco přirozeného, samo sebou se rozumícího, a že 
tudíž, chceme-li rovnost a svobodu, nutno ji výslovně jakožto 
positivní zásadu pojati do ústavní listiny. V tom tkví p o I i
ti c k Ý význam příslušných ustanovení. Čelí nebezpečí nespráv
ného výkladu právního řádu, jenž nevidí (nebo nechce viděti), 
že pouhý nedostatek rozdílů, pokud se týče překážek, sám o 
sobě již zaručuje negativní zásady rovnosti, pokud se týče svo
body občanské. Poněvadž se však vědělo, že státní moc z poli
tických důvodů bude n,áchylna neuznávati theoretickou pravdu, 
že jí dovoleno jest j'en tolik, co výslovně jí dovoluje právní řád, 
nýbrž držeti se normativně nesprávné theorie opačné, že jí do
voleno jest vše, co právní řád jí výslovně nezakazuje 1), shle
dána byla nutnost, aby tyto zákazy výslovně byly stanoveny. 
Tím arciť podporuje se theoretick$' názor, jenž byl zde prohlášen 
za mylný. Proto není nám možno spatřovati v obvyklém vý
počtu (seznamu, katalogu) "základních", "nezadatelných" a pod. 
práv občanských v ústavních listinách nějaký vrchol zákono
dárné techniky a nezměnitelný moderní princip, nýbrž spíše 
historicky a politicky pochopitelný ústupek, který by měl zmi
zeti, jakmile zmizejí příčiny, pm které byl učiněn 2). Jedna z těchto 

1) Zde dlužno na př. vzpomenouti themeticky nesprávné poučky, 
o níž jsme se zmínili na jiném místě (iiftr. 318), že p.ro s p' r-á v n í úřady 
- na rozdíl od soudů - jsou zákonná ustanovení jen nejzazšími hr:mi
eemi, uvnitř kterých vol n ě se mohou pohybovati. - Zcela ne
pochopitelné jsou mně prříslušné vývody B a x o v y v jeho lNitice mé 
knihy (Oa:sopis pro právní a státní vědu, V., str. 185), které buďtež tudíž 
jako kuriosita citovány: "Také pokládám za bezpředmětné, ba přímo 
jalové, příti se o to, zďa státní moci jest vůči občanstvu dovoleno 
vše, co jí není výslovně zakázáno, či zda jest jí zakázáno vše, 
co ji není výslovně dovoleno. O poměru občanstva ke iiftátu a vůbec 
o poměru občanů vůči sobě navzájem ner(nhoduji jen zákony, nýbrž 
zajisté také mrav, zvyk, kulturní úroveň atd. Kdyby lidé žili jen a jen 
pod1e zákona, byl by ,to život prostě nesnesitelný." Takovýmto způsobem 
aTgumentují proti normativní theorii její odpůrci. 

2) Podobně oSltatně pohližíme na zvláštní význam, který má. onen 
výpočet proto, že jelst obsažen v ú S't a vn í listin~ a chráini tudíž' 
občanstvo proti "obyčejnému" zákonodá.rci, jemuž má bý,ti znemožněno, 

22* 
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příčin jest historicky sice vysvětlitelná, přece však mylná do
mněnka, že "demokracie" znamená svobodu ve smyslu neváza
nosti vůbec, kdežto ve skutečnosti pravá demokracie před

pokládá. u "svobodných" občanů mnohem tužší vázanost a 
ká.zeň než jiné státní formy. 

Velmi často - a celkem právem- přikládá se obvyklému 
výpočtu občanských práv toliko "akademický význam". Tím. 
míní se dvojí: jednak vyslovují se v nich povšechné zásady, 
které sám ústavodárce pociťuje jako i de á 1 y, k nimž skutečný 
stav zákonodárství (právního řádu) jen více nebo méně může 
se přiblížiti. Neboť není a nemůže býti absolutní "rovnosti", 
"svobody" a~d. 1). Jednak má ústavodárce různá omezení oněch 

&by "obyčejnými" zákony měnil zá:SMY vyslovené ústavou. Právě 

• p r a k t i c k é h o hlediska je těžko rozeznávat "obyčejného" 7.ákono
dárce - tohoto výrazu užívají i vládní vysvětlivky (str. 31) ~ a. 
ústavního, když ve skutečnpsti jsou to titéž lidé, kteří rozhodují o oby
čejných a. ÚJs.tavních zákonech, a celý rozdíl prakticky se scvrká na· 
určitou kvalifikovanou většinu a qUOruIll. NeIze proto míti za pravdě
podobné, že by "obyčejný" zákonodlÍlrce byl náchylným rušiti občanské

svobody a práva, kdežto ústavní zákonodárce by byl jejich ochráncem. 
To platí arciť jen o demokraciích (republilcich) . Jiný význam měly a 
mají politické svobody a práva zaručené úst.avními listinami, v monar
chíích, kde přistupuje ještě k občanstvu a parlamentu třetí činitel: 
panovník. Srovn. o tom J. JelI i n e k, AlIgemeine Staatslehre, 1914~ 

Itr. 410. ("Die Freiheitsbriefe sind gleicbsam Friedensschlillise oder Be
zeugungen eines modus vivendi zwischen Konig und Land.") 

1) Demokrativl.<;ý zákonodáJ"ce naráží .tu na obtíže, o nichž byla na· 
jiném místě (str. (.>I) ' a v jiné souvislosti již učiněna zmínka. Při svých 
zákonech předpokládá. (presumuje) totiž něco, čeho ve skutečnosti není, 
a výsledek jé f i k c e. Dostává se tím do rozporu s přírodou. Příroda. 

totiž jest naveskTz aristokratická, t. j. nezná žádné rovnosti. Tvoří in
dividua moudrá a hloup-á., šlechetná a bídná, silná a slabá atd. Demo
kratický zákonodárce těchto rozdílů nevidí nebo nechce viděti., jinak 
nebylo by možno, aby předpokládal rovnost tam:, kde jí ve skutečnosti 
není. Tak na př. je samozřejmo, že 7.ákonodárce, zaváděje rovné hlaso
vací právo, musí vycházeti z fikce rovnosti všech voličů co do intelektu 
a mravnosti, poněvadž jinak bylo by patrnou pošetilostí, kdyby stejně 
měřil tam, kde ve skutečnosti nejsou stejné předpoklady. 

Rozpor mezi demokratickým zákonodárcem a aristokratickou pří
rodou vybíjí se pak v praxi nejrůznějším způsobem. Máme na př. 

obecné a rovné volební právo, které každéIÍlU občanu zaručuje stejný 
vliv na veřejné záležitosti a zejména ' na složení parlamentu, ve skuteč
nosti vitězi však i zde příroda. Neboť složení to určuje malý počet lid,í 
(na př. vlivní vtidcové v politickýcn stra-ná,ch, kteří rozhoduji o sesta
vení kandidá.tních listin, dovední agitátoři atd.) a níkoliv velká II13JSSa,. 
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občanských práva svobod sám v úmyslu, stanoví však, že S'e 

-tak státi může toliko "zákonem" nebo "na základě zákona", 
·čÍmž má býti naznačeno, že výjimky ty připustiti, jest věcí 

' orgánů zákonodárných, nikoliv výkonných. Někdy uděluje zá
konodárce výkonné moci zvláštním zákonem generální plnou 
moc k zavedení "výjimečného stavu" nebo "mimořádných opa
tření". Tak stalo se v bývalém Rakousku zákonem ze dne 
5. května 1869, č. 66 ř. z., a u nás zákonem ze dne 14. dubna 
1920, č. 300 Sb. zák. a nař., o mimořádných opatřeních (viz 
str. 366). 

Probereme zde stručně jednotlivá "práva, svobody a po
vinnosti", jak uvádí j'e ústavní listina ve své páté hlavě. Jsou 
to: r o v n o st (§ 106), s v o bod a o s ob n í a ma jet k o v á 
(§ 107), s vo bod a do m o vn í (§ 112), s v o bod a t i s k U, 
P r á vos hro maž ď o v a c í a s p o I k o v é (§ 113), p r á v o 
petiční (§ 115), tajemství lístovní (§ 116), svoboda 
uče n í a s věd o m í, s v o bod a pro jev umí n ě n í (§ 117), 
man ž '8 I s tví a rod i na (§ 126), br a n n á p o v i n n o st 

'{§ 127). 

Je těžko vpraviti tato "práva", pokud se týče "svobody" 
a "povinnosti" - hlava pátá nadepsána jest "P r á v a a s vo
bod y, jakož i p o v in n o s t i občanské" -:- do nějaké soustavy. 
Vina nestíhá však autory ústavní listiny. Odpověď na otázku, 
proč pátá hlava ústavní listiny uvádí právě tato práva a svo
'body, dávajíc je tím pod zvláštní záruku samé ústavy, a ne jiná, 
pro "svobodu" státních občanů stejně důležitá '- výpočet dal 
by se snadno rozšířiti do nekonečna -, skýtá nám jednak 
historie, jednak praktické zkušenosti politické. Katalog občan
ských práv a svobod opisuje totiž zpravidla jedna ústava od 
druhé (své historické předchůdkyni) 1), jednak bylo pro výběr 
těchto "práva svobod" zajisté též směrodatným, ž~ podle prak
tické zkušenosti právě ony byly nejvíce státní mocí porušovány, 
pročež jevilo se nutné, poskytnouti jim zvláštní úst a v n í 
záruky a ochrany. 

Naše ústavní listina mluví o "právech", "svobodách" a 
:"povinnostech". Jako "právo" označeno jest právo shromaž-

voličstva. Nejina.k má se věc v jiných oborech" právním řádem 

1lpravovaných. 
1} Zvláštní vliv v tomto směru měla belgická ú&tava :l. roku 

1831. Sil"OVll. JelI in e Jr, n. u. m., str. 416. 
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dovací a spolkové (§ 113) a petiční (§ 115), "svobodou" jest 
svoboda osobní a majetková (§ 107), tisku (§ 113), učení, svě
domí a projevu mínění (§ 117), jako "pov'nnost" označuje se 
povinnost branná (§ 127). Z rámce toho vypadají "rovnost" 
(§ 106), "tajemství listovní" (§ 116) a "manželství a rodina" 
(§ 126). Jest připomenouti, že nemá žádného významu norma
tivního, je-li to ' či ono "právo" označeno jako "právo" nebo 
jako "svoboda" nebo neoznačeno-li vůbec (na př. při "rovnosti" 
a "tajemství listovním"). Ze pak ústavní katalogy obsahují 
zpravidla "práva" a nikoliv "povinnosti", jak dalo by se očeká
vati, když jde přece o zvlášť významnou část právního řádu, 
který jako každý jiný normový soubor má obsahovati v první 
řadě p o v i n n o s t i 1), vysvětluje se opět historicky: Katalogům 
nejde o to, aby podřídily jednotlivce jako povinnostní subjekty 
pod vládu normového souboru a tím též pod vládu příslušného 
normového subjektu (státu), nýbrž naopak, aby výslovně stano
vily pro ně sféru zásadní nezávislosti na této vládě (svobodu). 

Katalogy občaJlských práva svobod stojí zásadně na sta
novisku in d i v i d u a I i s ti c k é m, jež možno zváti i a t 0-

m i s t i c k é. To znamená, že pohlížejí na jednotlivé občany 

(fysické jednotlivce) jako na samostatné jednotky a jakožto 
takové je chrání. Na tomto stanovisku stojí též hlava pátá naší 
ústavní listiny. Jinak má se věc s hlavou následující, kt'erá 
jedná o "ochraně m e n š i n národních, I náboženských a raso
vých" (§§ 128 až 134). Zde patrně zaměnil zákonodárce - 
vědomě či nevědomě - své individualistické hledisko s hledis
kem, jež možno nazvati k o I e k t i vn í, což znamená, že ne·· 
pohlíží - aspoň zásadně - na jednotlivce jako na samostatné 
jednotky, nýbrž části větších cel k ů (národních, náboženských, 
rasových). Tím vysvětluje a ospravedlňuje se též, proč zákono
dárce o ochraně těchto práv (menšinových), ač svou podstatou 
jsou stejná jako práva občanská 2), o nichž jedná hlava pátá, 

1) Srovn. k tomu mé "Základy filosofie právní", s tr. 151. 
2) Příbuznost ta objeví se zejména, srovnáme-li na příklail ustano

veIÚ 2. odst. § 106 s předpisem 1. odSlt. § 128. Onen zní: "Všichni 
obyvatelé republiky Československé požívají v ,s,tejných mezích jako 
státIÚ občané této republiky na jejím území plné a naprosté ochrany 
svého života i své svobody, neh1edíc k tomu, j,akého jsou půvo<1u, 

státní př~slušnosti, jazyka., rasy nebo náboženství," tento pak:: "Všichni 
státní občané republiky Československé jsou si před záJwnem plně rovni 
a požívají stejných práv občanských a politických, nehledíc k tomu, jaké 
jsou ra.sy, jazyka a náboženství." Srovn. Ir tomu str. 395. 
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pojednává ve zvláštní kapitole (hlavě). Proto my rozlišujeme 
obě hlediska. 

1. Rovnost. 

O významu a dosahu p r v n í h o odstavce § 106 ("Výsady ' 
pohlaví, rodu a povolání se neuznávají") bylo již jednáno v jiné 
souvislosti (str. 77) 1) . 

Dr u hý odstavec § 106 (citovaný v předcházející po
známce) stanoví dvě zásady: jednak rovnost všech ob y vat e 1 Ů 
republiky před zákonem - tak zajisté dlužno v souvislosti 
s nadpisem paragrafu vykládati obrat "plné a naprosté ochrany 
života a svobody 2)" -, jednak zásadní zrovnoprávnění 

1) Zde dlužno doda,ti, že samy vládní vysvětlivky (tisk 2421) praví, 
že tím vyjádřena jest pouze zÍllsa.da rovnosti. "P ro v e den í této zá,.
sa,dy přenechávati sluší zvláštním zákonům. Toto opatření jest nutným, 
ježto by jinak v důsledku záJsa,dy rovnosti prohlášené ve větě první 
nastala rovnost i tam, kde by to odporovalo jiným ustanovením práv
ního řádu; uvésti pak dosavadní právní řád v soula,d se zmíněnou zá
sa,dou rovnosti - jest právě věcí zvláštních pro:váděcích zákonů." Pro 
svou osobu pochybuji však veHce', zdali tato zásada - zejména pokud 
jde o pohlaví - do krajností dá. se provésti. 

I jinak platí arciť o zása,dě rovnosti, vyslovené § 106, v,še, C() 

uvádí PTa žák, n. u. m., IIL, str. 42, o obdobné zásadě čl. 2. rakouského 
j zákl. zák. stá,tního o V'Šeobecných právech občanů státních, že totiž "zá

sooou tou ovšem ne'ní vyřčeno, jak samo sebou zřejmo, že všem občanům 
státním ,p ř í s I uš e jít a táž p r á va, nýbrž vytčena tu pouzedirek
tiva, že jednak z p ů s o b, kterak PJ"á-va již nabytá sluší k pIa, t n o s ti 
přiváděti, jednak i podmínky nabytí jednotlivých práv mají 
býti pro všechny občany stejné". I pro § 106 platí konečně výrok 
P r a žák ů v (str. 43), že "prakticJcá cena podobnýcbi předpisů zůstane 
velice pochybná". • 

2) Ol. 2. st'arorakouského státního základního zákona ze dne 21. pro
since 1867, č. 142 ř. z., měl výslovné ustanoveni: "Vor dem G e fl e t'l e 
sina aHe Staatsbtirger g1eich." Podle svého do,slovného znění vyslovuje 
tento článek s a m o z ř e j m o u noetickou zásadu, že při a pIi k a ci 
p r á va (zákona) nelze činiti rozdílu tam, kde p~·ávo žádných rozdllů 

nečiní. Kdo se proti ní prohřešuje, aplikuje nesprávně (ne spmvdliv ěl. 
Není jí ale řečeno, že by ani právo samo (zákon) takových rozdílů činiti 
nemohlo nebo nemělo. Kdo by ustanovení tomu něco podobného chtěl 
subintelegova,ti, musel by je chápati jako di rek t i v u pro z á k o n o~ 
dá r c e ob y č e j n é h o, d'anou mu zákonodárcem ús t a v ním. Pak 
znamen3Jlo by větu: "Před z á.k o n od á 'r c e ID (nikoliv zákonem) jsou 
si (nebo mají si býti) všichní státní občané rovni". Vzhledem ke kom
petenci našeho ústavního soudu byla by 3Jrciť taková věta lex imper
feota. Srovu. k tomu str. 87 a m é pojednání "Motivy zákonů a důvody 
rozhodnutí" ve Vědecké ročence prá,vn. fakulty M3JSarykovy university, III. 
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c i z in c ů a stá t n í ch o b č a n Ů,. Tato druhá zásada převzata 
téměř doslovně z 2. článku smlouvy mezi čelnými mocnostmi 
spojenými a přidruženými a republikou Ceskoslovenskou, uza
vřenou dne 10. září 1919 v Saint-Germain-en-Laye, jenž zní 
"La Tchéco-Slovaquie s'engage a accorder a tous les habitantl.'l 
pleine et entiere protection de leur vie et de leur liberté sans 
distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race 
ou de religion". 

Zvláštní zmínky vyžaduje ještě poslední věta 2. odst. 
§ 106, podle níž "ú c hyl k y od této zásady jsou přípustny jen, 
p o k udp r á v o mez in á rod n í d o vol u j e". Předpis ten 
předpokládá nadřízenost práva mezinárodního nad vnitrostátním 
právním řádem. Tento předpoklad odporuje však zásadě 

s v r ch o van o s t i v nit r o stá t ní hop r á v n í hoř á d u, na 
které jest jinak nesporně vybudován právní řád česko

slovenský 1). Předpis předpokládá dále jistou normotvornou orga
nisaci mezistátní, pokud se týče nadstátní, která ve skut~čnosti 
není dosud provedena, a právě proto nemá zmíněná věta pro
zatím žádného praktického významu. Nelze jí jinak rozumět.i 
než tak, že má býti vnitrostátnímu zákonodárci, a to jak "oby
čejnému", tak "ústavnímu", stanovena hranice kompetence, a že 
oním "právem mezinárodním" míní se patrně normy nějakého 
budoucího s vět o v é h o práva, závazného pro vše c k y státy, 
jež jsou členy Společnosti národů, a nikoliv snad ustanovení 
mezínárodních s m I u v, , uzavřených mezi jed no t I i v Ý mi 
státy podle způsobu dosud obvyklého. Rozumí se, že není .zatím 
též orgá,nu, který by byl oprávněn zkoumati, zdali případné 

1) Podobně i Léon Dll g u i t: "Svrchovanost a svoboda" (český 
překlad, Praha, 1924), str. 101, 115. (Pořízení českého překladu tohoto 
spisu známého francouz.ského autora je zajisté velmi záslužným počinem. 
Ale naproSlto nelze souhlasiti s předmluvou, sepsanou prof. Ho b z o u, 
která věc líčí tak, jako by spis ten otvíral naší p1"ávní dogmatice, která 
II nás "více než jinde vězí s,tále ještě v poutech Sltředověké scholastiky, 
naprosto neplodné pro bohatě rozvinut.ý život moderní společnosti", nové 
obzory a methody, dosud neznámé. Tomu uvěří jen čtenář zcela nekri
tický a nejméně arciť auto,r spisu sám. Ve skutečnosti jde o pěkně a 
lehce psané e s s a y e o otáJzkách, podobným zpŮlsobem i jinde často 
přetřásaných. Obraty jako "středověká scholastika" a "bohatě rozvinutý 
život moderní společnosti" jsou pouhé fráze, u ,nás obvykle užívané 
těmi, kteří jimi snaží se zakrýti nedostatek pravého p'rávnického nadání 
a pro tento nedostatek jsou právě zapřisáhlými odpůrci nOl"mativní theorie. 
VůOi nim musí býti normativní theorie shovívavá.) 
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úchylky, vyskytující se ve vnitrostátním právním řádu, mezi
národní právo dovoluje nebo ne ; zejména není k tomu povolán 
'ústav"'1lí soud 1). 

p o sl e dní odstavec § 106 recipuje ustanovení zákona 
ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. zák. a nař., jímž z ruš ují 
seš 1 'e ch t i c tví, řád Y a ti tul y, arciť jen pokud se týče 
titulů 2). Tím dána jest zásada ta pod záruku ústavy. Citovaný 
zákon, jenž byl později změněn a doplněn zákonem ze dne 
10. dubna 1920, č. 243 Sb. zák. a nař., zrušil výslovně šlech
tictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva 3), jakož 
i tituly, pokud byly udělovány jako p o u h á vyznamenání. 
V platnosti zůstaly takové tituly, na které lze splněním přede
psaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, 
inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou 
úřední hodnost (na př. stavební rada, vrchní stavební rada a 
pod.) a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné 

dokto~áty). V jednotlivých případech bude obtížno rozhodovati, 
byl-li titul udělen jako p o u h é vyznamenání, nebo má-li též 
jisté hmotné výhody pro vyznamenaného. Tak na př. jest pří
pustno udělení titulu vyšší hodnostní třídy státnímu úředníku, 
když tím podle platných předpisů nabyla nebo nabývá jeho 
žena nárok na pensi této vyšší hodnostní třídy 4'). 

Stanoví-li § 2 citovaného zákona, že občané republiky 
Československé nemohou ani v cizině pIa t n ě přijímati vy
znamenání, pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena, 

1) Je samozřejmo, že by podobná funkce logicky příslušeti musela 
nějakému soudu mezinárodnímu, t. j. nadstátnímu. 

2) Nemožnost ins,tituce š:lechtictví dá se ostatně vyvoditi jŤli 

z 1. odst. § 106. 
3) Ve starém Rakousku byly řády, jichž dn'žitelé byli oprávněni 

k určitým hmotným požitkům. Totéž platilo o stavu šlechtickém. Pokud 
arciť na př. určité na ,d a c e podle platné vůle jich zakladatelů pov()
lávaly k nadačním požitkům toliko OISoby šlechtického stavu, dlužno 
nyni za to míti, že bude třeba jich permutace. Nezávadná byla by 
ovšem i nadále na{lace, která by povolávala k požitll:ům osoby pochá
zející z bývalých rodin šlechtických, které by tudíž šlechtici byly, kdyby 
šlechtictví nebylo zrušeno. Názor ten neodporuje nijak zásadě posledního 
'odstavce § 106 Ú&t. listiny, poněvadž zakladatel nadace i jinak může 
okruh osob způsobilých k nabýtí nadace určiti libovolně (na př. dle 
domovského práva, původu a pod.). 

4) Jako kuriosum uveden zde budiž iniciativní návrh! zákona. (I) -
tisk 261, 1. vol. ohl. post sněm. - o přiznání ti tul u "paní" určitým 
neprovdaným osobám ' ženskéh:o pohlaví. 
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nelze tomu arciť rozuměti jako zákazu, který by svědčil 

činitelům cizozemským, aby ona vyznamenání udělovali, nýbrz 
vyslovena tím jest toliko zásada, že vyznamenání ta pro obor 
našeho právního řádu neplatí, t. j. právním řádem - se ne
uznávají. 

Novela ze dne 10. dubna 1920 zavedla výjimky, pokud 
jde o řády . (čestné odznaky), stanovíc, že zákon ze dne 10. pro
since 1918 nevztahuje se na čestné odznaky, zavedené na pamět 

šťastně skončených bojů za svobodu československého národa 
nebo jako uznání za zásluhy o vznik a vývoj zřízení samo
statného státu československého 1) . Jakkoli jest výjimka, stano
vená novelou z roku 1920, politicky velice pochopitelná, jest 
přece logicky nedůsledná. Neboť původním zákonem ze dne 
10. prosince 1918 byla zrušena i n s t i t u c e řádů j a k o t a
k o v á a nemělo býti patrně rozlišováno mezi řády (odznaky) 
s hlediska politického sympatickými a nesympatickými. Na 
základě citované novely byly nařízením vlády ze dne 7. pro
since 1922, č. 362 Sb. z. a n ., zřízeny Českoslov :enský 
řád Bíl é h o I v a a Československá medaile Bílého lva jako 
vyznamenání pro příslušníky států cizích za zásluhy, kterých 
získali o stát českoslovenSký (§ 1). K nařízení tomu připoj eny 
jsou s t a n o v y zmíněného řádu a medaile. 

Původní zákon ze dne 10. prosince 1918 byl lex imper
fecta. Teprve novela z roku 1920 stanovila výslovně soudní 
trestní sankci pro ty, kdož ú mys I ně a ve ř 'e j n ě užívají 
šlechtických titulů, erbů, řádů a vyznamenání zrušených, nebo 
takovým způsobem hledí naznačiti své bývalé šlechtictví, dále 
pro ty, kdož si osobují čestný odznak nebo vyznamenání, ne · 
jsouce k tomu opráVT1ěni a konečně pro ty, kdož V tisku ně

komu dávají zákonem zrušený titul šlechtický 2) . 

1) Odznaky tyto jsou a) Česlwslovenský válečný kříž, b) Česko
slovenská revoluční medaile, c) Čestný odznak pro československou revo
luční armádu v Rusku (na Sibiři) a d) Medaile vítězství (La meda.ille 
de la victoire) . 

2) Tohoto us,tanovení jest velice litovati, poněvadž jest typickým 
příkladem, jak. revoluční Národní shromá-ždění ve své, jinak velice po
chopitelné snaze po demokratisaci někdy značn ě přestřelilO'. Činí-li již 
výBlovný předpis § 2 původního zákona dojem ma.Hchernosti, platí to 
zv)iienou mírou o ,trestní sankci stanovené novelou. Neboť jest sice 
možné a chvalitebné, zaváděti právními normami demokratické zřízení 

státní, směšné a nedemokratické jest však, snaží-li se právní řád trest
ními předpisy vynucoVlaJti demokratické s m Ý š!L e':n i QbyvatelS1tva a 
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Zásadu "roVnosti" všech občanů provádí i zákon ze dne 
3. července 1924, č. 179, podle kterého zrušují se s věř e n s tví 
(rodinné ,f i de i k o m i s y) všeho druhu a nová svěřenství ne
mohou býti zřizována 1). 

2. Svoboda osobní a majetková. 

Příslušný odstavec ústavní listiny (§§ 107 až 111) jedná 
o několika právních institutech, a to o osobní svobodě (§ 107), 
o majetkové svobodě (§ 109), o právu volného stěhování (§ 108) 
a vystěhovaleckém (§ 110) a o ukládání daní, veřejných dávek 
a trestů (§ 111). 

Nejen obsahově, nýbrž i co do vnější úpravy přimykají se 
ustanovení českosrovenského právního řádu o osobní svobodě 
k bývalému právnímu řádu rakouskému. Tam stanovil čl. 8. 
státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, 
č. 142 ř .. z., o všeobecných právech státních ob
č a n ů pro království a země na říšské radě zastoupené, že svo
boda osobní jest zaručena ("Die Freiheit der Person ist gewahr
leistet") a § 107 úst. listiny praví: "Svoboda osobní s'e zaru
čuje." "Podrobnosti upravuje zákon jako součást této ústavní 
listiny." Obě ústavní ustanovení odkazují pak na zvláštní zákon 
o ochraně osobní svobody, který výslovně prohlašt-tjí za sou
část státního základního zákona, pokud se týče ústavní listiny. 
Byl to v Rakousku zákon ze dne 27. října 1862, č. 87 ř. z., a je 
to u nás ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č . 293 Sb. zák. a 
nař., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního 
(podle §§ ' 107, ·112 a 116 úst. listiny). 

Dlužno tudíž při výkladu československých ustanovení 

veřejného tisku. S určitostí dá se ostatně očekáva,ti, že z onoho ustano
vení stane se během doby t. zv. norma obsoletní. Prozatím srovn. 
k tomu nález nejv. sp'rlÍ,vního soudu ze dne 27. ledna 1923, č. 1275, 
podle kterého nezaklM.á skutkovou podstatu přestupku podle § 6, Č. 1, 
zákona ze dne 10. dubna 1920, č. 243, užije-li někdO' šlechtiekého titulu 
v soukromém dopise, který, uzavřen ,v obálce a adresován dvěma os~ 
bim, zanechán byl v jejioo bytě. 

1) Podle do,sud platného práva (zákon ze dne 13. června 1868, 
č. 61 ř. z.) mohl býti nový fideikomis zřízen pouze z á k o n e m. Na tomtO' 
stavu se zákonem shora citovaným z roku 1924 nic nezměnilo, poněvadž 
je jasno, že i dnes bylo by možno zřiditi nový fideikomisz á k o n e m 
(se. obyčejným), a ovšem jen zákonem. Povšecbné ustanO'veni § 106 
úst. listiny nebylo by zde na závadu; vždyť nerušilo - podle názoru 
S'aIID>Otného zál{1Onodároc~ - ·ani dosav.adní fide,ilkomisy! 



dbáti významu a smyslu obdobných předpisů, které byly jejich 
bezprostředními historickými předchůdci ' a měly patrně na 
autory československé ústavy rozhodný vliv. To platí zejména. 
o vJ'rkladu pojmu "osobní svobody" 1). 

"Podrobnosti", o nichž zmiňuje s'e § 107 úst. listi,ny, upra
vuje citovaný zákon ze dne 9. dubna 1920 takto: Nikdo nesmí 
býti stihán, leč v případech podle zákona dovolených, a to jen 
soudem nebo úřadem podle zákona příslušným, a , řízením podle 

. zákona upraveným (§ 1) "). Nutnost podobného výslovného usta
novení dá se vysvětliti toljko historicky, t. j. tendencí státních 
orgánů, nedodržovati právní řád. Kdyby nebylo této tendence, 
byl by podobný předpis zcela zbytečný, poněvadž samozřejmý. 
Znamená totiž svou podstatou tolik jako norma "Státní orgány 
dbejtez zákonů a zejména platných ustanovení kompetenčních". 

Mimo případ přistižení při činu samém (in flagranti) nesmí 
býti nikdo' zatčen, leda na písemný odůvodněný příkaz soudcův, 
který musí býti dodán při zatčení, a není-li to možno, nejdéle 

, 24 hodin po něm (§ 2 leg. cit.) 3). Toto ustanovení má důležitý 
význam p r a k t i c ký: nikdo nesmí bez příkazu soudcova býti 
držán ve vazbě déle než 24 hodin. To platí patrně též pro pří
pad zatčení při činu samém. 

Nikdo nesmí býti orgánem úředním vzat do vazby, leč 

v případech zákonem stanovených, a musí býti pak nejdéle do 
48 hodin propuštěn nebo odevzdán ú řad u, který podle okol
nosti případu je příslušný provésti další řízení (§ 3 leg. cit.) 4). 

1) Tak měl na př. citovaný rakouský zákon z roku 1862 tento 
úvod: Ober Antrag beider HaUJSer meines Reichsrates fiude kh, um di e 
Freiheit der Person gegen obergriffe der Organe der 
o ff e n tli che n G e w a I t z u s ch u t z e n, folgendes zu verordlnen ... ," 
z čehož plyne, že "svobodou" v citovaném čl. 8. jest míněna ochrana a 
jistota proti přehmatilm úřadil. Bernatzík ("Die osterr. 
Verf3!ssungsgesetze", 1911, str. 424), má za to, že "svobodou osobní" 
jest míněna i schopnost k právilm (právní osobnost). 

2) SroVll_ § 1 rak. zák. z roku 1862: "Niemand drurf seinem gesetr...
lichen Richter entzogen werden." Tuto zásadu stanoví o&tatně doslovně 
i 2. 00llt. § 94 úst_ listiny: "Nikdo nesmí býti odňat svému zákonnému 
soudci." 

3) Srovu. § 2 rak. zákona z ~oku 1862: "Die Verhaftung einer 
Person darf nur kraft eines richterlichen, mít Grunden versehenen Be
fehles erfolgen. Dieser Befehl muB sogleich hei der Verhaftung odar 
doch innerhalb ďer nachsten 24 S,tunden dem Verhafteten zugootellt 
weI'den_" 

4.) Srovn. § 4 rak. zákona z roku 1862 : Die ZUT Anhaltung be
reohtigten Organe der offentlichen Gewalt durfen zwar in ' den vom 
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Vyjma případy zákonem stanovené nesmí nikdo býti z Uf Cl

tého místa nebo území vypovězen nebo přidržován k tomu, aby 
~e z určitého místa nebo území nevzdaloval (§ 4 leg. cit.) 1). 
Zákony, jež má § 4 na mysli, jsou na př. obecní zřízení (usta
novení o vyhoštění z obce), zákon ze dne 27. července 1871, 
ě. 88 ř. z., o polic'ejním vyhoštění z obce a zákon ze 
dne 10. května 1873, č. 108 ř. z., o P o li c e j ní do hli d ce. 
(Srovn. o tom P r až á k, n. u. m., 1., str. 172, a týž: Právo 
správní, II., str. 82, dále W e y r -Do min i k: Grundri.6 des 
ěechoslovakischen Verwaltungsrechtes, str. 110.) Za kterých 
podmínek může býti osoba zatčená nebo uvězněná propuštěna, 
položí-li jistotu, po případě znovu uvězněna, ač jistotu položila, 
~tanoví zákon (§ 5 leg. cit.) 2). Tímto zákonem jest nyní trestní 
řád ze dne 23. května 1873, Č. 119 ř. z . 

. Úprava volného stěhování a usazování se uvnitř 
území státního (na rozdíl od stěhování se za hranice, t. j. vystě · 

hování) přimyká se úzce k instituci povšechné svobody osobní 
(§ 107). Obsažena jest v' následujícím § 108 úst. listiny, který 
praví, že každý státní občan československý může s'e usazovati 
na kterémkoli místě Ceskoslovenské republiky, nabývati tam 
nemovitostí la vykonávati výdělkovou činnost v mezích vše
obecných právních ustanovení S). Jak vidno, upravuje se zde 
právo volného stěhování v souv~slosti s právem nabývati ne
movitostí a vykonávati výdělkovou činnost. Že tato práva a 
právo volného stěhování (usazování) byla výslovně pojata do 
ústavní listiny, vysvětluje se historicky, t. j. "vůči omezení, jež 
v příčině té byly (kdysi) stanovily jednak poměry vrchnostell" 
ské, jednak starší způsob úpravy poměrů živnostenských" 

Ges~tze bestimmten Fallen eine Person in Verwahrung nehmen, sie 
mii.ssen aber jeden, den sie in Verwahrung genommen baben, innerha.lb 
der nachsten 48 Stunden entweder freUassen oder an die zustandige 
Behorde abliefern. Tímto "úřadem" nemusí býti I:l o u d. Srovn. B e r-" 
1'1. a t z i k, n. u. m.., str. 454. 

1) Srovn. § 5 rak. zákona z roku 1862: "Niemand kann zum Auf
enthaJ.te in einem bestimmten Orte oder Gebiete ohne rechtlich be" 
grii.ndete Verpfiichtung verha1ten (i n t e r n i e r t, k o n f i n i e rt) werden. 
Ebenso darl niemand auEer den durch da.s Gesetz bezeichneten FiUlen 
doUS einem bestimmten Orte oder Gebiete ausgewíesen werden." 

2) Srovn. § 7 rak. zákona z roku 1862. 
3) Srovn. k tomu P e trž í 1 a: "Vliv § 108 ústavní listiny na některá 

ustanovení živnostenekého řádu" (Parlament, lIL, sta". 204). Tím míněn 
jest zejména odst. 1. § 24 živn. řádu ve zněni zákona ze dne 5. února 
1907, Č. 26 ř. Z., jímž zmooňuje se min.istr obcMdu, aby ve shodě 
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(Pražák, ll. u. m., lIL, str. 111). Ustanovení § 108 stanoví 
j'ednak určité "svobody" státních občanů proti moci výkonné 
(srovn. 2. odst.: "Omezení tohoto práva je možné jen v zájmu 
veřejném na základě zákona") 1), jednak zásadní rovnost mezi 
nimi, takže nebylo by na př. možno vyloučiti jisté skupiny (národ
nostní, náboženské atd.) z práva nabývati kdekoli nemovitostí. 

§ 108 mluví sice výslovně jen o "státních občanech česko
slovenských". Vzhledem k ustanovení 2. odst. § 106 vztahuje 
se však zajisté i na cizozemce, t. j. na veškeré obyvatelstvo 
republiky OeskosloV'enské. (Srovn. vládní vysvětlivky k § 108, 
tisk 2421). Předpis § 108 obsažen byl v bývalém právním řádě · 

rakouském v čl. 4., 6. a 18. stát. zákl. zákona o všeobecných 
právech státních občanů " ), a jest tudíž v pochybných případech 
zajisté přípustno používati při výkladu těchto starších obdob
ných ustanovení, zejména pokud jde o jejich poměr k ostatním 
podrobnějším předpisům právního řádu. To platí na př. o pří

pustnosti povšechné zásady volného usazování (která jest 
rubem ustanovení § .4 úst. zákona o ochraně svobody osobní, 
domovní a tajemství listovního; viz str. 347 a tam uvedené 
dřívější zákony), nebo o otázce, zdali platí podle § 108 nadále 
širší ustanovení čl. 4. bývalého rak. stát. zák!. zákona, jež mluví 
výslovně o "Freiziigigkeit der Person u n d des Ve r m či gen s", 
konečně o výkladu obratu "vykonávati výdělkovou činnost", 

v němž zajisté jest obsažen i důsledek, který plynul z výslov
ného ustanovení čl. 18. rak. stát. zákl. zákona o všeobecných 
právech státních občanů o svobodné volbě povolání, t. j. že 
k případnému zavedení nu c 'e n é hop ř i k a z o v á ní · k těm 
on ě m o bo rů m p ov o 1 án í bylo by třeba zákona ústavního 
(srovn. P r a žák, n. u. m., lIL, str. 113, 114) a pod. 

s ministrem vnitra prohlálsil někJteré živnosti z·a koncesované. Spisov<atel 
docMzí k závěru, že za plllitnosrti úsrtavní listiny lze seznam živností 
koncesovaných doplňovati výhTadně z á k o n e m. 

1) Takovým zákonem jest na př. zá~on ze dne 17. března 1921, 
Č. 118, o omezení práva stěhovacího, který vydán byl náJsledkem bytové 
nouze (srovn. k tomu též obdobný zákon ze dne 1. dubna 1919, Č. 181). 

2) Čl. 4.: "Die Freiziigigkeit .der Person und des Vermogens inner
halb des StaatJsgebietes unterliegt keiner Beschrankung:" 

Čl. 6.: "Jeder Sta.atsbiirger kann an jedem Orte des Staa.tsgebietes 
seinen Aufenthalt und W ohnsitz nehmen, Liegenscbaften jeder Art or
werben und iiber dieselben verfiigen, sowie untor den gesetzIichen Be
dringungen jeden Erwerbszweig ausiiben." 

Čl. 18.: "Es steht jedermann frei, seinen: Beruf zu wablen und 
. sioo fUl' denselben auszubilden, wie und. wo €Ir will." 
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Systematicky patřil by za ustanovení § 108 (a tudíž 
pře d ustanovení § 109) předpis § 110 úst. listiny, že "právo 
vystěhovati se do c i z in y může býti omezováno jen zákonem". 
Analogický předpis bývalého rakouského právního řádu na
cházíme v 3. odst. čl. 4. stát. zákl. zákona o všeobecných právech 
státních občanů, kde se praví: "Die Freiheit der Auswanderung 
ist von staatswegen nm dmch die Wehrpflicht beschrankt." 
Rozdíl mezi československým a bývalým rakouským právním 
řádem spočívá tudíž v tom, že svoboda vystěhovalecká v býva
lém Rakousku chráněna byla úst a vn í m zákonem, kdežto 
u nás může býti omezena o by Č e j n Ý m zákonem 1). Tak stalo 
se § 31 branného zákona ze dne 19. března 1920 (srovn. str. 388) 
a zákonem ze dne 15. února 1922, Č. 71 o vystěhovalectví 2). 

Zásada svobody majetkové obsažena jest v § 109, 
jenž stanoví, že soukromé vlastnictví omeziti lze jen 
zákonem a že v y v I a s t ně n í je možné jen na základě zákona 
za náhrady, pokud zákonem není nebo nebude stanoveno, že se 
náhrada dáti nemá. 

~) P r a žák, n. u. m., III., str. 112, dovozuje, že "s předpisy 

p a s o v ním i nemá volnost tuto zaručená (t. j. cit. článkem 4.) přímé 

souvislosti a nelze zvláště dovoditi, jako hy odepření průvodního listu 
osobě brannou povinností nezavázané bylo již za všech okolností po
rušením práva vystěhovaleckého". Pokud osohám, které nemají přede

psaného pasu, orginy zdejšího státu zabraňují, aby opustily Istátní území, 
máme za to, že ve skutečnosti porušení volnosti vy,stěhovalecké ' ne
sporně nai'!tá.v'á, a ,že by tudíž vzhledem k ustanovení § 110 ús-t. lis-tiny; 
které mluví přímo o "záJwně" (a nikoliv toliko o "základě' zákona" jako 
§§ 107, 108, 109 ·a 111), veškeré pasovní předpisy měly míti formu 
zákonnou, ačkoliv arciť <1ůsledek ten jest pro praxi velice nevítaný. 

2) Viz k tomu pmv. nařízení ze dne 8. června 1922, č. 170. Podle 
s-hoTa citovaného zákona jest "vystěhovale,em", kdo odchází z území 
Oeskoslovenské republiky do ciziny, aby si tam hledal výžrivy, nebo 
5 úmy,s,lem již se nevrátiti, jakož i každý příslušník jeho rodiný, který 
ho doprovází nebo následuje (§ 1), Svoboda vystěhovalecká jest o m e
z e n a ve příčině ne zletilců. Přímý z á ~ a z vystěhování platí pak () těch: 
a) kdo jsou v tres.tním vyšetřování nebo vyhledávání pro zločin nebo 
přečin, kdo mají odpykati trest na svobodě, jakož i kdo jsou stíháni 
zatykačem nebo byli veřejně předvoláni; b) o rodičích, kteří chtějí své 
děti mladší 16 let zanechati doma, aniž zajistili stálé péče o ně; c) kdo 
nejsou pro pokroči}Ý věk, nemoc anebo tělesné vady p.rá·ce schopni, 
není-li prokázáno jejich dos-tatečné zaopatření na místě určení; d) kdo 
by po zap.lacení cestovného přibyli na místo určení bez proSltředků; 

e) komu zákony státu, do něho~ se hodlá vystěhovati, zakazují přístup 

(§ 2). Viz k tomu důvodovou zprávu vládní, tisk 3001, 1. vol. obd. posl. 
sněm. (dále tisk 3389 posl. sněm. a tisk 1250 senát). 
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Výklad tohoto ustanovení skýtá několikeré nesnáze. 
Bezprostředním jeho historickým předchůdcem a vzorem byl za
jisté předpis čl. 5. rak. stát. zákl. zákona o' v~eobecnýeh právech 
státních občanů, jenž pravil: "Das Eigentum ist unverletzlich." 

Při úvaz'e o dosahu podobných povšechných zásad jde o 
dva problémy: chtěl jimi ústavní zákonodárce chrániti stálost
principll, na nichž vybudován jest náš právní řád, t. j. ob j e k
t i v n í právo, nebo toliko s u b jek t i v n í práva jednotlivců, 

plynoucí z onoho práva objektivního proti zásahům státní moci 
výkonné? Jinými slovy: Má býti první větou § 109 postavena 
pod záruku ústavních zákonů p r á vn í instituce soukromého 
vlastnictví jakožto výron h o s pod á ř s k é h o řádu in d i v i
dua 1 i s t i c k é h o, t. j. má jí býti znemožněno, aby na př. 

obyčejným zákonem (v našem případě óbčanským) tento řád 
byl změněn v k o m u n i s ti c ký? Obraty jako: "Soukromé 
vlastnictví lze omeziti jen zákonem" nebo "Das Eigentum ist 
unverletzlich" svědčily by odpovědi kladné, poněvadž při nich 
zajisté spíše dlužno mysliti na objektivní právo ("soukromé 
vlastnictví" a "Eigentum" jest souhrnem právních norem, je
jichž motivačním pllsobením ve světě vnějším má h$Tti docíleno 
jistého hospodářského stavu, jejž nazýváme "individualistic
kým"), než na pouhé konkretní právo (nároky) subjektivní. 
Dále dlužno uvážiti, že pro ústavního zákonodárce, který přeje 
si svými ustanoveními docíIiti'jisté stability nejdůležitějších zá
sad, na nichž spočívá platný právní řád, tím, že dává je a tudíž 
i případné jejich změny pod záruku samé ústavy, jest tato 
ochrana nesporně nepoměrně důlcžitějbí než ochrana pouhých 
subjektivních práv konkretních, plynoucích z tohoto právního 
řádu, proti případným zásahům moci výkonné. Než přes to nelze 
první větu § 109 naší ústavní listiny vykládati v tomto smyslu. 
Neboť tak, jak zní, nedocílila by nijak tohoto cíle, poněvadž 
vyslovuje právě s tohoto hlediska. (t. j. ochrany objektivního 
práva) něco zcela samozřejmého. Poněvadž totiž instituce sou
kromého vlastnictví upravena jest u nás zákonem (občan
ským), plyne z toho již z povšechných logických pravidel, upra
vujících vzájemný poměr právních norem prvotních a druhot
liých, pokud jde o vzájemnou d'erogaci, že tuto instituci lze 
platně zrušiti, měniti (t. j. po případě "omeziti") toliko z á
k o n e m, ' a nikoliv druhotnými normami, jako jsou na př. na · 
řízení, opatření, rozhodnutí atd. Kdyby tudíž ústavní listina byla 
chtěla docíliti účinné ochrany instituce soukromého vlastnictví 
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- proti budoucím snahám po zavedení více či méně dokonalého 
komunistického řádu hospodářského -, musela by zmíněná první 
věta § 109 úst. listiny zníti takto: "Soukromé vlastnictví lze 
omeziti - a tudíž po případě i vůbec zrušiti - jen úst a vn í m 
zákonem." Tím byly by se staly i příslušné normy obecného 
zákoníka občanského účastny zyýšené ochrany norem ústav-
nich. To se však nestalo, a bylo by tudíž podle naší ústavy 
možno zavésti ob y č e j n Ý m zákonem kolektivistický řád hos
podářský 1). 

N elz'e též ze slova "omeziti" souditi, že sice o mez i t i 
soukromého vlastnictví - zde možno mysleti toliko na zákony, 
upravůjící instituci "vyvlastnění" (expropriace) - jest 
přípustno obyčejným zákonem, že však -- a contrario - úplně 

zrušiti instituci soull:.romého vlastnictví bylo by možno toliko 
ústavním zákonem. Ze ostatně obecná norma, upravující mož
nost expropriace soukromého vlastnictví, i bez výslovného usta
novení první věty § 109 vyžadovala by formy zákonné, plyne 
již z povšechné úpravy vzájemného poměru a příslušnosti čini
telů zákonodárných a výkonn)'ch. -J.'otéž platí o jiných "omeze
ních" soukromého vlastnictví 2). Kdyby skutečně měla býti 
první věta § 109 vztahována na instituci expropriace - dlužno 
připomenouti, že příslušné porady ústavního výboru by částečně 
tomu nasvědčovaly -, pak by vyslovovala v podstatě totéž, 
co stanoví druhá jeho věta, pravíc, že vyvlastnění - t. j. kon
kretní úkon moci výkonné ~ je možné jen n a z á k I a d ě 
z á k o n a 3). 

Chápeme-li však první větu § 109 úst. -listiny jen jako 
ochranu soulaomých vlastníků proti státní moci v)rkonné - 
proti soukromým zásahům jest vlastnictví chráněno trestním 
zálwnem -, tedy jako ochranu s II b jek t i vn í c h práv vlast 
nických' pak arciť znění její bylo by jednak velice nepřípadné, 
jednak i tato zásada rozumí se naprosto sama sebou. 

1) O těchto možno,g,tech bylo v poradách ústavního výboru revo
lučního Nárqdního shromáždění skutečně též jednáno, a byli členové jeho, 
kteří si to p,řáli. 

2) Nikdo nebude na př. pochybovati, že úpmva instituce opačné 
- t. 'bV. i m pro p r i a c e - vyža(\ovala by též zákonné formy, ač 

o ní naše ústavní listina žádného výslovného ustanovení nemá. 
3) Tento "základ" skýtá, jak známo, již § 365 ob. zák. občanského: 

"Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muB ein Mitglied des Staates 
p;egen eine 3ngemessene Schadloshaltung selbst das vollstandige Eigen
t ll.ID einer Sache abtreten." 



354 

'N ezbývá tedy, než pohlížeti na větu "soukromé vlastnictví 
lze omeziti jen zákonem", jako na povšechné slavnostní };ro
hlášení, jímž dává zákonodárce najevo zvláštní vý~nam, který 
klade na instituci soukromého vlastnictví jakožto základu 
individualistického řádu hospodářského, tedy asi tak jako na 
ustanovení § 126 úst. listiny, jenž praví, že "manželství, rodina 
a mateřství jsou pod z v I á š t n í ochranou zákonů". 

Druhá věta § 109 vyslovuje dále z á s a d u, že vyvlastnění 
je možné jen z a n á hra d u, "pokud zákonem není nebo nehude 
stanoveno, že se náhrada dá ti nemá". v. Ý j, i ml k II \tu může 
tudíž vyřknouti o by če j n Ý zákon 1). 

Jak osobní tak majetkové svobody dotýká se konéčně 
poslední paragraf (§ 111) v odstavci, jednajícím o svobodě 

osobní a majetkové. Praví se tam: "Daně a veřejné dávky 
mohou se ukládati jen n a z á k I a d ě zákona. Rovněž jen 
n a z á k I a d ě zákona možno tresty hroziti a je ukládati." 
Aby vynikl význam a dosah tohoto ustanovení, je třeba 

vzpomenouti si, co bylo řečeno na str. 224 o rozdílu mezi 
materiální a formální determinací druhotué normy nl)rmou 
prvotní. Uvážíme-li, že formální determinace jest dána vždy 
(i bez výslovného ustanovení), a materiálni nem1iže býti nikdy 
úplně dosaženo - poněvadž by jinak druhotná norma byla 
zbytečná -, pak nemůžeme podobným předpisúm jak,} jest 
§ 111 přiznati valného praktického významu. Dlužno však Zdli
razniti, že sám obrat "n a z á kl a d ě zákona"', jenž často 

v ústavní listině se objevuje, má podle úmyslu zákonodárce 
materiální determinaci z e s I a bit i: jest menší a slabší než 
by byla, kdyby místo pouhého "základu zákona" dovolán byl 
přímo zákon, a kdyby tudíž na př. první věta § 111 zněla: 

"Daně a veřejné dávky vi1bec mohou se ukládati jen zákon'em." 
Arciť že rozdíl mezi oběma druhy textování souvisí též do jistó 
míry s rozdílem mezi stanoviskem objektivně- a subjektivně
právním. Kde totiž užito obratu "na základě zákona", tam před-

1) Vládní vysvětlivky poznamenávají k tomu: "Tímto předpisem 
má. býti urychleno a usnadněno uzákoňování nároďohospoďářsky vý, .. 
znamných problémů souvislCích s prováděním různých pozemJkovýcb 
reforem." Máme však za to, že i bez podobného výslovného ustanovení 
nebylo by třeba ke stanovení takových výjimek úst a v n í h o zákona, 
poněvadž právě instituce soukromého vlastnictví vůbec není chráněna 

ústavním zákonem. Srovn. k tomu odchylné stanovisko zpravodaje 
ústavního výboru (tisk 2421, str. 109). 
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pokládá zákonodárce, že mezi objektivní normu ve formě zákona 
a individuelní, konkretní úkon úřední, jenž založiti má subjek
tivní povinnost (na př. konkretní daňový výměr), vstoupiti může 
ještě abstraktní (obecná) norma druhotná, je'jimž typem jest 
t. zv. pro vád ě c í nařízení, kterou však může na př. býti 
i usnesení nějaké veřejné korporace a pod., kdežto obrat, druh~' 
- srovn. na př. § 110: Právo vystěhovati se do ciziny může 
býti omezov,áno jen z á k o n e m - zdá se vylučovati všelikou 
abstraktní (obecnou) úpravu dotčeného předmětu normou 
druhotnou, takže individuelní (konkretní) úkon moci výkonné 
musí přímo navázati na normu prvotní (zákon). 

Z toho, co bylo o významu obou druhů textování řečeno, 
plyne, ž'e v případech § 111 stačilo by zajisté k tomu, aby míra 
ústavou vyžadované materielní determinace byla dána, kdyby 
na př. v prvotní normě (zákoně) p o vše ch n ě stanoveno bylo 
oprávnění - kompetence - té či oné korporace, ukládati 
veřejné dávky; "na základě" této zákonné normy mohla by 
se pak ona korporace usnášeti na podrobnějších obecných nor
mách druhotných, t. j. konkretních dávkách. Determinace 
materiální byla by dána obecnou normou prvotní o kompetenci 
oné korporace 1). 

Požadavek materiální determinace ohledně t r es tll, 
o nichž jedná druhá věta § 111, jest vzhledem k nejasnosti 
pojmu "trestu" velmi neurčitý. Zajisté není míněn kterýkoliv 
trest (na př. ve smyslu civilně-právním), ,nýbrž toliko trest ve 
smyslu zákonů trestních 2). 

1) Pokud jde o stát (jalro~to korPQraci) , není nikde řečeno, že 
výkonným orgá-nŮID jeho přísluší kompetence, stanoviti nové daně nebo 
dávky. Pokud není takového obecného ustanovení, které by na př. vládě 
podobnou kompetenci udělovalo a tím pro všecky budoucí konkretní 
případy nových daní a dávek zjeill:rávalo materiální determinaci, ÚJStavou 
předpokládanou, dlužno hájiti pDŽad'avek, že k zavedení každé, n o v é 
stá-tní daně nebo dávky je třeba zvláštního zákona. Totéž nelze tvrdit,i 
o korpDracích, které onu zmíněnou kompetenci v zásadě aspoň mají 
(na př. obce). 

2) Takovým a to velice širokým "základem" zákonným ve smyslu 
2. oost. §u 111 ústavní listiny jNJt pro obor pol i c e j ní c h trestů u nás \ 
7.Ilámé císařské nařízení z 20. dubna 1854, č. 96 ř. z. (Priigelpatent). 
Viz k tomu blíže mé pojednání: "Kritika cís. nařízení z 20. dubna 1854, 
č. 96 ř. z. (zároveň příspě ek k ryzí nauce pTávní a praktický návrh)", 
jež bude uveřejněno v publikacích příštího sjezdu československých: práv
nriků (1925). 

23* 
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3. Svoboda domovní. 
§ 112 úst. listiny stanoví pouze rámcový předpis, že 

"právo domovní jeet neporušitelné a že podrobnosti upravuje 
zá!wn jako součá8t této ústavní listiny". Míněn jest cit. již 
ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb. zák. a nař., 

o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního. 
Podobně jako úprava svobody osobní přimyká se i úprava . 

práva domovního obsahově i formálně co nejtěsněji k ra
kouskému vzoru. 

V bývalém Rakousku obsaženo bylo rámcové ustanovení 
v čl. 9. státního zákl. zákona o všeobecných právech státních 
občanů 1) a podrobnější provedení tohoto ustanovení 've zvlášt
ním s tar š í m zákoně 2). 

Zásada neporušitelnosti práva domovního ("kruhu domá
cího"; P r a žák, n. u. m., IIL, str. 115) plyne z povšechného 
světového názoru in d i v i d u a 1 i s t i c k é h o a méně hodí se 
do období, ve kterých převládají proudy kolektivistické (socia
lisační). Proto v těchto dobách častěji asi bude použito výjimek, 
které zásada sama připouští (srovn. § 4 rak. zákona z roku 1862 
a § 9 zákona našeho). S jiného hlediska arciť i na tento zákon 

1) ,.Das Hausrecht ist unverletzlich. Das bestehende Gese.tz vom 
27. Oktober 1862, Nr. 88 RGBI., zum Schutze des Hausrechtes wird hie
rnit als Bestandteil dieses Staatsgrundgesetzes erklart." 

2) V Rakousku bylo pochopitelno, že roku 1867, když sdělávala se 
ústava (t. j. prosincová), prohlášeny byly prostě starší zákony o ochraně 
osobní svobody a práva domácího z roku 1862 za součást státních zá
kladních zákonů, poněvadž tím s.talo se zbytečné, pojmouti jich 
ustanovení in extenso do ústavy (z roku 1867). Méně pochopitelno jest, 
že i v tomto směru následovala naše ústavní listina vzoru rakouského, 
poněvadž zde nebylo důvodu, který podobný p08tup vysvětloval roku 
1867. Nelze souhlasiti s vývody, obsaženými ve vládních vysvětlivkách 

(tLsk 2421, str. 32), že "jest llutno vydati z v 1 á 1'; tll í zákon, byť by 
i materielně tento zákon přejímal předpisy dosavadního práva", poněvadž 
by se "nesrovnávalo s významem no v·é celkové úpmvy ústavních p0.

měrů v republice Československé, aby jako zákon, jenž hude tvořiti 
integrující souč:ist ústavni listiny, byl citován zákon rakouský". Pokud 
jde o nevhodnost podobné citace, mají vysvětlivky ::.ice pravdu, otázka 
jest však, bylo-li nutno, aby ustanoveni, jež svým významéID jsou ústav
ními (a. proto právě byla označena jaJw "součást" ústavní listiny), by4l. 
pojata do z v I á š tni h {) zá,kona j.f\n proto, že tomu tak bylo v bývaJém 
Rakousku. Máme za to, že nutnosti té nebylo. K tomu podotýká H o e t zel; 
Parlament, 1., str. 437, že tehdy vláda vypracovala návrh zálwna na 
ochranu osobní a domovIÚ svobody, že však návrh ten narazil na odpor 
některýcJi členů ústavního výboru a proto věc ponechána době pozdější, 
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dlužno pohlížeti jako na ochranu individuelní svobody proti "pře
hmatům orgánů veřejné moci" (viz úvod k rakouskému zákonu). 
Nejdůležitější jeho ustanovení jsou tato: Prohlidka by tu nebo 
jiných místností náležejících k do m á c n o s t i nebo určených 
ku provozování živnosti nebo výdělečné činnosti, 
je přípustna pouze v případech podle zákona dovolených, a to 
jen soudem neb úřadem podle zákona příslušným a říz'ením 

podle zákona upraveným (§ 6). Okruh místností zde chráněných 
vymezen jest šíře, než by tomu nasvědčoval pojem "svobody 
do m o vn í", jíž patrně míněna jest ochrana místnosti, v níž 
občan by dlí, nebo místnosti s tímto obydlím souvisící 1). 
S druhé strany však nezahrnuje patrně veškeré místnosti, určené 
k bydlení (na př. hotelové pokoje), ačkoliv byl by arciť ne
správný úsudek a contrario, že místnosti, na které se zákon 
ó ochraně svobody domovní nevztahuje, je možno prohlížeti 
i mim o případy podle zákona dovolené a jinými úřady než 
podle zákona příslušnými a řízením podle zákona neupraveným 2) . 

. n s t a vně zaručenou svobodu domovní prakticky velice 
oslabuje ustanovení § 9 cit. zák., podle něhož mohou libovolně 
o by č e j n Ý m zákonem býti stanoveny výjimky z obecné zá
sady. K domovní prohlídce je z p r a v i dIa (výjimky platí 
podle § 8 o domovních prohlídkách k účelům trestního řízení 
soudního) potřebí písemného, odůvodněného příkazu soudního 
(§ 7). O každé domovní prohlídce má býti ihned s'epsán pro
tokol, a nebylo-li nic závadného shledáno, straně o tom vydáno 
písemné potvrzení (§ .10). Kromě toho má osoba, u které pro
hlídka byla vykonána, právo, žádati íhned, nebo nejdéle do 
24 .hodin písemné potvrzení o vykonané prohlídce a důvodech 
pro její provedení a o věcech u ní zabavených (§ 8). 

4. Tajemství listovní. 

§ 116 praví: "Tajemství listovní jest zaručeno. Podrob· 
nosti upravuje zákon." Tímto zákonem není patrně několikráte 

i) Rakouský zákon z roku 1862 mluvil skutečně jen o "Durch
sUťJhung der W o hnu n g oder sonstiger z u m H a u s w e sen g e
h ij r i gen Rltumlichkeiten" (§ 1). 

') V nebezpečí, že praxe bude používati podobných úsudků a con
trario (a to často skutečně se děje; na př. při obvyklých policejních pro
hlidká.ch hoteh\), jest spatřovati stinnou stránku podobných ústavních 
předpisil, pokud sianovi - jako cit. § 6 - vlastně samozřejmosti, obecně 
platné, vztahuje je však výslovně jen na určité případy. 
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již citovaný ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb. 
zák. a nař., ačkoliv z titulu j-eho (o ochraně svobody osobní, 
domovní a tajemství listovního podle §§ 107, 112 a 
116 úst. listiny) dalo by se souditi, že podobně jako obsahuje 
pod rob n o s t i ohledně svobody osobní a domovní, bude ob
sahovati i podrobnější úpravu tajemství listovního. Než obsah 
jeho v tomto posledním směru jest stejně povšechný jako § 116 
úst. listiny. O tajemství listovním jedná v něm jediný § 11, 
který zní: "Listovní tajemství je zaručeno; v Ý jim k y st a
n o v í z á k o n" a neobsahuje "podrobností", o nichž se zmiňuje 
§ 116 úst. listiny. K'ení tedy jasno, proč bylo toto ustanovení, 
stejně povšechné jako předpis § l1G, pojato do-zvláštního ústav
ního zákona, když přece jediná novota, kterou obsahuje - že 
totiž ze zásady tajemství listovního může zákon (patrně oby
čejný) stanoviti výjimky - zcela dobře mohla býti umístěna 
v textu § 116 úst. listiny. Jde při tom o redakční poklesek. 

Dlužno zodpovědět otázku, který zákon míní jednak 
§ 116 úst. listiny, jednak § 11 úst. zákona ze dne 9. dubna 1920. 
Pokud jde o § 11, odvolává se patrně na zákon ze dne 
14_ dubna 1920, č. 300 Sb. zák. a nař., o mim oř á d n Ý c h 
o pat ř 'e n í ch, jenž ve svém § 7 praví, že (po vyhlášení mimo
řádných opatření) "může státní úřad bezpečnostní naříditi za
bavování a otevírání dopisů bez soudcovského rozkazu". Ani 
ústavní listina, ani ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920 ne
zmiňuje se však o tom, ,že by zabavování a otevírání dopisů bez 
soudcovského rozkazu bylo zásadně nepřípustno. Zato stano
vil tak čl. 10. bývalého rak. stát. zákl. zákona o všeobecných 
právech státních občanů 1), jakož i § '2 zákona ze dne 6. dubna 
1870, č. 42 ř. z., ohledně ochrany tajemství listovního 2). Že 
rak. stát. zákl. zákon o všeobecných právech státních občanů 
byl ústavní listinou zrušen, o tom nemůže býti vzhledem k usta
novení čl. IX. uvozovacího zákona žádné pochybnosti. Pokud 

1) "Das Briefgeheimnis darf nicht verletzt und' die Beschlagnahme 
von Briefen, aul3er dem Falle einer gesetzlichen Verhaftung und Haus
durchsuchung, nur in Kxiegsfallen oder a u f G run d e i nes r i c h t e r
l i che n Bef e hle s vorgenommen werden." 

2) "Die amtliche Beschlagnahme oder ErOffnung von Briefen oder 
von anderen unter Siegel gehaltenen Schriften darf, auBer den FaHen 
der Hausdurchsuchung oder der Verhaftung, nur auf Grund eines von 
dem Richter erlas.senen Befehles st.a.ttfinden. Der Befehl ist 
den BeteiIlgten unter Angabe der Grunde ohne Verzug .zuzustellen:' 
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však jde o citovaný zákon ze dne 6. dubna 1870, není věc tak 
jasná. Tento zákon byl zcela patrně vydán jako pro vád ě c í 
(podrobnější) norma k čl. 10. stát. zákl. zákona o všeobecných 
právech státních občanů (viz P r a žák, n. u. m., III., str. 119), 
a podle povšechných interpretačních pravidel jakož i vzhledem 
k úmyslně širokému a neurčitému znění citovaného čl. IX. uvoz. 
zákona k ústavní listině, dalo by se souditi, že pozdější norma, 
která ruší dřívější, jež obsahuje z á s a d u úpravy nějakého in
stitutu, ruší patrně též normu, která tuto zrušenou zásadu jen 
podrobněji pro vád í. Než vzhledem k ustanovení § 7 zákona 
o mimořádných opatřeních jest míti za to, že zákonodárce chtěl 
rakouský zákon ze dne 6. dubna 1870 p o n ech a t i vpl a t
n o s t i, poněvadž by jinak nestanovil v Ý jim k y ze zásady 
(t. j. že bez soudcovského rozkazu nelze zabavovati a otevirati 
dopisů), která nikde výslovně stanovena nenP). 

Z řečeného plyne tedy jednak: že zákonem, jehož se do
volává § 116, jest rakouský zákon zle dne 6. dubna 1870, jednak, 
že sedes materiae, t. j. úpravy listovního tajemství, není 
v ústavním, nýbrž v obyčejném zákoně, jinými slovy, že ve 
skutku listovní tajemství úst a vně chráněno ne n í, poněvadž, 
jak již naznačeno, z onoho povšcchného znění § 116 úst. listiny, 
pokud se týče § 11 ústavního zákona o ochraně listovního 
tajemství, nelze vyvodit žádných k o n k ret n í c h omezení pro 
výkonnou moc státních a jim odpovídajících oprávnění stát 
ních občanů. 

C o chráněno jest listovním tajemstvím, vyplývá jednak 
z § 7 citovaného zákona o mimořádných opatřeních, jenž mluví 
o "d o P i sec h", jednak z § 2 zákona z roku 1870, kd'e mluví 
se o "dopisech a spisech pod pečetí chovaných" (odtud naz)'Vá 
se též tajemství listovní "tajemství pečetí"; sro vn. Pražák, 
n. u. m., lIL, st.r. 119) 2). 

1) Že tuto zásadu nelze vyvozovati z povšechného a prave pro 
tuto povšechnost bezvýznamného rčení § 116 úst. listiny, že "tajemství 
listovní je zaručeno", jest jrusno. 

Zpráv:a ústavního výboru o vládní předloze (tisk 2777) praví ostaJtně 
vý.slovně, že "ústavní výbor byl toho mínění, že předpisem § 116 úst. 
listiny nebyla zrušena . dosud vydaná ustanovení o listovním tajelOOtví 
a že zejména z.ůstávaji v pla1tnOlSti zákony rakouské ze dne 6. dubna 
1870, č. 42 ř. z., a ze dne 26. května 1879, Č. 79 ř. z., i ustanovení 
§§ 200, 201 a 327 uherského zákona trestního" . 

. 2) Srovn. též uvedenou tam definici poj m u do p i s u, jímž jest 
"každé pisemné sdělení, jež odesláno bylo uzavřené, t. j. upravené tak, 
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Kromě důležitého předpisu § 2, jakož i § 5, jenž ponechává. 
v platnosti příslušná ustanovení trestního řádu, obsahuje zákon • z roku 1870 normy o trestní sankci na porušení listovního ta-
jemství, což sluší zvlášť připomenouti, poněvadž ústavní zákon 
ze dne 9. dubna 1920 o ochraně svobody osobní, domovní a 
tajemství listovního, v § 12 neupravuje tuto trestní sankci, jak 
dalo by s'e očekávati ohledně všech tří předmětů, nýbrž toliko 
ohledně svobody osobní a domovní" 1). 

5. Svoboda tisku, právo shromažďovací a spolkové. 

První odstavec § 113 úst. listiny stanoví: "Svoboda tisku, 
jakož i právo klidně a beze zbraně se shromažďovati a tvořiti 
spolky, jsou zabezpečeny. Jest proto v zásadě nedovoleno pod
robovati tisk předběžné censuře. VS-kon práva spolčova.cího 

a shromažďovacího upravují zákony." Ústavní listina upravuje 
f 

tu jediným paragrafem tři různé instituce právní: svobodu tisku, 
právo shromažďovací a právo spolkové. Bývalý rakouský státní 
základní zákon o všeobecných právech státních občanů pojed
nával o obou posléz uvedených "institucích v článku 12. 2), 
o svobodě tiskové pak v článku následujícím, a to ve spojení 
s práveni volného projevu mínění vllb'ec 3). Poněvadž skutečně 

že nahlédnutí v jeho obsah zamezeno jest překážkou úmyslně přičiněnou, 
již dle intencí odesilatelorych nemožno odJstraniti bez porušení hmoty. 
na níž sdělení se nachází, nebo obálky její. Při tom není právě zapotřebí, 
by závěI'ka se stala pomocí vosku pečetního neb oplatek, stačí zajisté 
již prosté zalepení ano i zMití zásilky". 

1) § 12 zní: "Poruší-li veřejný funkciol).ář, úředník nebol zřízenec při 
výkonu úřadu nebo služby ustanovení tohoto zákona o och ran ě 

, s v o bod Y o s o b n i ne bod o m o v n í" budiž potrestán, a to, jednal-li 
se zlým úmyslem, pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti 

let, při zvláště přitěžujících okolnostech až do desíti let, jinak pro pře
stupek vězenim od jednoho týdne do šesti měsíců. Při odsouzení pro 
zločin buďiž vysloveno, že vinník ztrácí svůj úřad. Každé odsouzení má 
v zápětí povinnost k náhradě způsobené Š'kody podle ustanovení zvlášt
ních zákonů." 

2) "Die osterreichioohen Staatsbiirger baben das Recht sich zu 
versammeln und Vereine zu bilden. Die Ausiibung diesel' Rechte wird 
durch besondere Gesetze geregelt." 

S) "Jedermann hat df3.s Recht, dure·h Wort, Scbrift und Druck oder 
bildJ.iche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken 
frei zu auJ3em. Die Presse darl weder unter Zensur ge ste lIt, noch durch 
ďas KonzeSlSionssystem beschrankt werden. Administrative Postverbote 
finden auf inlltndische Druckschriften keine Anwemlung." 



svoboda tisková mnohem těsněji souvisí s právem volného pro
jevu mínění než se svobodou shromažďovací a spolkovou, jest 
v této věci dáti přednost systematice rakouské před soustavou 
n,ašl ústavní listiny. Jistého oprávnění nabývá však systematika 
naší ústavní listiny tím, že obsah § 113 činí celek vůči zákonu 
O mimořádných opatřeních, následkem čehož jevilo se zákono
dárci účelným pojednati o svobodě tiskové v . souvislosti 
s právem shromažďovacím a spolkovým. 

a) S v o bod a t i s k u. Kdežto bývalá rakouská ústava 
zmiňovala se o svobodě tiskové ve směru trojím (t. j. zřetelem 
k censuře, koncesní soustavě a t. zv. poštovnímu debitu) 1) 
máme v naší ústavě zmínku toliko o t. zv. pře d běž n é neboli, 
preventivní censuře, kterou rozuměti jest opatření, že nesmí bez 
předcházejícího schválení obsahu nic býti uveřejněno. Protivou 
této p r e ven t i v n í censury jest censura r 'e p r e s i vn í, zá
ležející v tom, že tiskopisy již uveřejněné podrobeny jsou po
všechně dohledu státní moci, t. j. že proti zneužívání tisku může 
býti různým způsobem zakročeno (zabaveníťn tiskopisu, trestním 
stíháním autorů, vydavatelů, redaktorfl a pod.). Ačkoliv bývalá 
rakouská ústava mluvila o "censuře" vůbec, bylo i tímto usta
novením rozuměti toliko censuru předběžnou, takže v tomto 
směru nenastala předpisem § 113 ústavní listiny žádná změna 2), 
Z povšechné věty tohoto paragrafu, že "svoboda tisku jest za
bezpečena", samo o sobě arciť neplyne žádný normativní dů
sledek, poněvadž nějaká absolutní "svoboda tisku" jest ne
myslitelna a vše záleží tudíž na bližším vymezení tohoto pojmu. 

b) Právo spolčovací 3 ). Totéž, co o významu oné 
povšechné věty bylo řečeno ohledně svobody tisku, platí též 
o svobodě spolčovací (o "právu tvořiti spolky"). Pokud jde 
o tufu svobodu jakož i o právo shromažďovací, odkazuje § 113 
výslovně na zvláštní zákony, které "výkon práva spolčovacího 

1) Koncesní soustavou jest souhrn ustanovení, podle niohž k lite
rární produkci a vydáváni periodických časopisů po živnostensku jest 
třeba 7. v I á š t n í h o 8 tát n í hop o vol e n: Í: (koncese ve smyslu 
živnost.eI18lk:ého řádu nebo jiných zákonů), poštovním debitem pak jest 
právo časopisů, aby byly poštou dopravovány. Srovn. k tomu P r a žák, 
n. u. 'm., III., sk 126, 127. 

2) Dlužno podotknouti, že t i s k o vou censuru, o níž zde' jed
náme, jes,t rozlišovati od censury d i vad e 1 n Í c h her, upra.vené podle 
divadelního řádu ze dne 25. listopadu 1850, Č. 454 ř. z. 

3) Srovn. k tomu dr. D u s i I: Oeskoslovenské právo spolkové, 
Prah.a) 1924. 
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a shromažďovacího upravují". Jsou to zeJmena zákony ze dne 
15. listopadu 1867, Č. 134 ř. z. (o b e c n Ý zákon o spolcích), 
ze dne 26. listopadu 1852, č .• 253' ř. z. (o spolcích výdělkových, 
pojišťovacích, úvěrních, bankovních a dl1chody pojišťujících), 

pak zákon ze dne 15. listopadu 1867, Č. 135 ř. z. (o právu 
shromažďovacím). "Spolky", na které se vztahuje § 113 úst. 
listiny, není míněno každé trvalé sdružení se několika osob, 
jímž zakládá se samostatná právnická osoba (korporace), nýbrž 
toliko sdružení dob r o vol n á, t. j. na svobodné vůli sdruže · 
ných jednotlivců se zakládající, a ani ta ne bez výjimky. Tyto 
dobrovolné korporace nazývají se obecně též s o u k r orný mi 
na rozdíl od ve ř e j n Ý c h neboli nu cen Ý ch, při nichž právní 
řád nepředpisuje toliko povšechnou for m u, ve které se usta
vují a pl1sobí, nýbrž i jejich konkretní vznik a trvání, takže toto 
(jakož i členství v nich) jest nezávislé na vůli spolčených jed
notlivcl1. Mezi ryze soukromými (dobrovolnými) a veřejnými 

(nucenými) korporacemi je mnoho přechodných typl1. K veřej
ným korporacím náleží především sám stát, pak jiné korporace, 
buď na základě úze m n ím (země, župy, okresy, obce) nebo 
z á j m o v é m zřízené (sem patří rozličná společenstva, družstva, 
komory a pod.) 1). 

Ohledně konkretní úpravy práva spolčova.cího má ústavní 
listina kromě zmíněné povšechné věty, kterou toto právo se 
"zaručuje" (z čehož dalo by se nanejv~'š dovoditi, že obyčejný 
zákon, jenž by právo spolčovací vů b e c odstranil, by odpo· 
roval ústavě), ještě zvláštní ustanovení v 2. odst. § 113, podle 
něhož "spolek může býti r o z p, u š t ě n jen, když jeho činností 
byl porušen trestní zákon nebo veřejný pokoj a řád". Tímto 
ustanovením změněn byl § 24 zákona z roku 1867 o právu 
spolčovacím 2). Nelze však tvrditi, že by zněním 2. odst. § 113 
byly výkOlmé orgány státní proti spolkům vázanější než tomu 
bylo za vlády § 24 zákona z roku 1867. Spíše opak platí, poně
vadž znění to jest tak obecné, že možno pod ně podřaditi vše-

i) K tomu viz mé "PříSp'ěvky k theorii nucenÝ'ch s,:azků" , 

Praha, 1908. 
2) "Jeder Verein kann aufgelOSIt weroen, wenn von ihm Beschliisse 

gefa.6t oder ErHLsse ausgefertigt werden, welch'e den Bestimmungen des 
§ 20 dieses Gesetzes zuwlde.rlaufen, wenn er seinen statutenmaJ3igen 
Wirkungskreis iiberschreitet oder iiherhaupt den Bedingungen seines 
rechmchen Bestandesillicht mehr entspricht." O dosahu těchto předpisů 

srovu. P r a žák, 11. u. m., IIL, str. 93 až 97. 
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možné konkretní případy. Co vše může znamenati "porušení 
veřejného řád u"! Zajisté jsou takovým porušením všechny 
tři případy, které stanovil § 24 zákona z roku 1867 a mohou 
jím býti ještě mnohé případy jiné. 

Žádná z ostatních zásad, na nichž vybudován jest dosud 
platný obecný zálmn o spolcích z roku 1867, není pod zárukou 
ústavy. To platí zejména o zásadě, že ke vzniku soukromého 
spolku podle tohoto zákona není třeba zvláštní státní koncese 
(výslovného povolení), jak tomu jest u spolků, podléhajících 
staršímu, rovněž dosud platnému zákonu z roku 1852. 

S povšechnou institucí svobody spolčovací souvisí též 
zvláštní instituce, t. zv, , p r á vak o a I i ční h o, o' němž jedná 
§ 114 úst. listiny. "Právo spolčovací k ochraně a podpoře 
pracovních (zaměstnaneckých) a hospodářských po
měr ů se zaručuje. Všeliké činy jednotlivců nebo sdružení, jež 
se jeví úmyslným rušením tohoto práva, jsou zakázány." 

Že toto právo výslovně bylo pojato do ústavní listiny, vy
světluje se historicky. Dřívější zákonodárství totiž podobné 
koalice (syndikáty) - zejména dělnické - zakazovalo a tres
talo j'ejich původce. § 114 nemá arciť na mysli jen dělnické 
koalice, nýbrž vztahuje se zajisté též na př. na koalic'e stát
ní ch zaměstnancp, což jest prakticky důležito 1). 

Druhá věta § 114 jest lex imperfecta; význam její zesla
buje ještě příliš povšechné znění. 

c) P r á vos hro maž ď o v a c í. Kdežto "spolek" jest 
t r val é sdružení více osob za účelem dosažení určitého t r v a
I é h o účele, jest "shromáždění" ve smyslu § 113 úst. listiny 
a zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., o právu shro
mažďovacím, pře ch o d n é sdružení (organismus) několika 

osob za účelem pře ch o d n Ý m. Ohledně zásad, na kterých 
má spočívati úprava práva shromažďovacího, nemá ústavní 

1) Nejhlavnějším prostředkem k "podpoře pmcovnich (zaměst

naneckých) a hospodářský'ch poměrů" jest v praxi stá v k a. Ustanovením 
§ 114 ,úst. lis,t. jest tudíž nepřímo vyslovena zásada t r e st n ě p r á vn í 
neodpovědnosti osnovatelů a účastníků stávek zaměstnaneckých, čímž 

arciť není řečeno, že by nebyli c i v i 1 n ě p r á vně odpovědni za po
rušení smluvních závazků stávkou na5talé. Srovn. k tomu Mat ě j' k a : 
O úřednické stávce, Sborník vědJ právních a státních, XXIII., str. 344. 
Stávky stá t n í ch ú ř e dní k ů prohla-šuje Mllttě]kaJ za zakázané a 
trestné (disciplinárně). 
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listina - kromě povšechného ustanovení, že toto právo "se za· 
ručuje", a nemohlo by tudíž patrně býti obyčejným zákonem 
vůbec zrušeno - pražádných ustanovení. Nezaručuje tudíž ni~ak 
svobodu shromažďovací určitým způsobem, ačkoliv dalo by se 
očekávati, že právě stanovení těchto záruk jest jejím vlastním 
úkolem a úč'elem, když již vůbec o svobodě té se zmilmje, nýbrž 
naopak připouští toliko výslovné v Ý jim k y z této svobody. 
O těchto výjimkách pojednáváme níže sub 6 1

). Zde dlužno 
pouze dodati, že jen ne pří m o lze z ústavní listiny vyvoditi 
určité zásady ve příčině úpravy práva shromažďovacího ob y. 
Č e j n Ý m zákonodárstvím. Stanoví-li totiž § 9 zákona ze dne 
14. dubna 1920, č. 300 Sb. zák. a nař., o mim o řád n Ý cll 
o pat ř e n í c h, že na základě takového opatření mohou státní 
úřady bezpečnostní zakázati konání schůzí na místech sloužících 
veřejné dopravě vůbec a konání schůzí jiných učiniti závislým 
na úředním povolení, plyne z toho patrně, že by podobné před
pisy stanoviti nemohl obyčejný zákon pro případy p r a, v i-

• d'e I n é, t. j. jakožto normu, platnou nejen pro případy, o 
kterých jedná § 1 zákona o mimořádných opatřeních. Podobně 
obsahuje směrnici a jisté omezení pro bud o u c í obyčejné 

zákonodárství ustanovení 3. odst. § 113 úst. listiny, že "zákonem" 
- rozuměj: obyčejným - "mohou se zavésti omezení z v I á š t ě 
pro shromáždění na místech sloužících veřejné dopravě, pro 
zakládání spolků výdělečných a pro účast cizinců v politických 
spolcích". Slůvkem "zvláště" ubírá se arciť tomuto ustanovení 
praktický význam, poněvadž jím patrně má býti naznačeno, že 
omezení mohou býti po případě zavedena i v jiných směrech. 

Naskýtá se však V'edle otázky po poměru ústavních zákonů 
našich k bud o u c í m u zákonodárství obyčejnému ještě otázka 
jiná: Jaký jest poměr povšechných zásad, vyslovených 113,ší 
ústavou přímo nebo nepřímo o svobodě shromažďovací k II ř í
věj š í m normám o této svobodě, zejména tedy "k citovanému 
již zákonu ze dne 15. listopadu 1867 o právu shromažďovacím? 
Tento zákon rozeznává shromáždění v místnostech kry t Ý c h 
a shromáždění pod š i rým ne b e m konaná. Pro ona platí 
toliko povinnost o hl á s i t i je příslušnému úřadu, a to nejdéle 
tři dny před časem, kdy shromáždění konati se má, tato mo'lOU 

1) Již § 113' za.ručuje osta.tně toliko právo "k 1 i dně a bez e 
z b ran ě se shromažďovati". Podobného omezení neměla ústa.va. býva.
rého Rakouska.. ShrollJ.ažďovánim "beze' zbraně" by nebylo shromážděni, 
do kterého by velký počet účastníků přišel úmyslně se zbraněmi. 
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se konati toliko s ·výslovným povolením úřadu l). Naše 
ústavní listina (§ 113, odst. 3.) a zákon o mimořádných 

opatřeních (§ 9) zavádí však naproti tomu nový pojem 
shromáždění "n a mís tec h s I o u ž í c í c h v 'e ř e .i n é d o
p r a v ě", který jest patrně užší než pojem shromáždění "pod 
širým nebem", poněvadž sice zpravidla každé místo, sloužící 
veřejné dopravě, jest "pod širým nebem", naopak však nemusí 
každé místo "pod širým nebem" sloužiti zá,roveň veřejné do
pravě (na př. ohražená restaurační zahrada) 2). Srovnáváme-li 
pak znění a význam 3. odst. § 113 úst. listiny a § 9 zákona 
o mimořádných opatřeních s ustanoveními zákona z roku 1867 
a právu shromažďovacím, dospíváme k důsledku, ~e prv
uvedené předpisy mají patrně na mysli j i n o u úpravu práva 
shromažďovacího, než ji obsahuje tento zákon, a naskýtá se 
tudíž otázka, plati-li pro vzájemn)" poměr obou odporujících si 
skupin norem zásada lex posterior derogat priori? Máme za to, 
že otázku tu dlužno zodpověděti z á por n ě. Neboť ze znění 

3. odst. § 113 úst. listiny plyne, že "zákonem", o kterém mluví, 
mínilo zákon bud o u c í a nechtělo zároveň rušiti zákony 
dřívější, byť by obsahově nehověly směrnici jím dané 3). 
Z toho plyne dále, že sice nelze tvrditi, že zákon z roku 1867 
o právu shromažďovacím svým obsah'em odporuje ústaVní 
listině, že by jí však odporoval bud o u c í zákon té h o ž 
obsahu. Tento interpretační výsledek jest sice neobvykl)', avšak 
jedině možný. A plyne konečně z výsledku tohoto dále, že 
ustanovení § 9 zákona o mimořádných opatřeních mají dosud 
jen potud praktický v)-znam, pokud dovolují to ustanovení 

1) Srovn. k tomu podrobněji P r Jl, žák, n. u. m., ID., str. 101 a násl. 
2) Zvláštní ustanovení ve příčině scMzí, konaItých "pod širým 

nebem", a takových, jež konají se "na místech sloužících veřejné do
pravě", mají patrně zcela různý legislativní důvod. První vychází s hle
diska, že podobná schůze svou početností může se státi zvlášť nebezpeč

nou veřejnému klidu a pořádku vůbec, druhé I1U'Í na mysli toliko zájmy 
nerušené dopravy, poněvadž by jinak zajisté neomezuvalo se toliko na 
tato místa. Sebe větší "tábor lidu", konaný na nějakém kopci, nepodléhal 
by tudí.ž přísnějším ustanovením § 113, 3. od8t. úst. listiny, a § 9 zák. 
o mimořádných opatřeních. 

3) Jiného názoru J o ach i m, Věstn. min. vnitra, III., str. 231, 
který míní, "že lišení shromáždění na místech sloužících veřejné dopravě 
od shromáždění ostatních pod lep a trn é h o ú my s I II Z á k o n o
dá r c o v a nastupuje již ' nyní na místo dřívějšího lišení mezi shromáždě
ními pod širým nebem a jin)'ffii". Není jasno, z čeho odvozuje autor 
tuto "patrnost". 
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dosud platného zákona o právu shromažďovacím. To platí tedy 
zejména o větě, že "konání schůzí jin~'ch (t. j. tudíž i scMzí 
konaných sice pod šir~-m nebem, avšak ne na místě slouží.cím 
veřejné dopravě) můž'e se učiniti závislým na úředním po
volení" 1). , 

V této souvislosti jest zmíniti se ještě o zákonu ze dne 
12. srpna 1921, č. 309, proti ú t i s k u a na o ch ran u s vo
b o d y ves hro má ž d ě n í c h. Jím prohlašuje se za trestné 
každé úmyslné zmaření neb rušení shromáždění zákonně svo
laného; (§ 4), jakož i neoprávněné zúčastnění se takového 
shromáždění (§ 5). Bližší výklad tohoto zákona patří syste-

• maticky do oboru trestního práva. 

6. Zákon o mimořádnych opatřeních (ad 2., 3~, 4. a 5.). 

§ 1 tohoto zákona 2) praví: "Za vál k y nebo tehdy, na
stanou-li uvnitř státu události, ohrožující zvýšenou měrou 

cel i s t vos t stá t u, jeho r e p ubl i k á n s k o u for m u, 
ústavu nebo veřejný klid a pořádek, mohou býti podle 
tohoto zákona učiněna mimořádná opatření, obmezující nebo 
rušící dočasně svobody zaručené ústavní listinou v §§ 107, 112, 
113 a 116 a zákonem o ochraně svobody osobní,. domovní :l 

tajemství listovního a v souvislosti s nimi i jinaká opatření." 
Mimořádným opatřením mohou býti tudíž 
z úst a vně z a ruč e n Ý ch p r á v d o' t cen y: s vo bod a 
osobní (§ 107), domovní (§ 112) a tisku, jakož i právo 
s hro maž ď o v a c í a s pol k o vé (§ 113) a taj e mst v í 
listovní (§ 116). 

Poněvadž zákon o mimořádných opatřeních jest obyčej
ným zákonem, jest nutno hledati zmocnění obyčejného zákono
dárce k podobnému omezování v některém ústa-vnÍm zákoně. 

Nacházíme je v § 13 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, 
Č. 293 Sb. zák. a nař., o ochraně svobody osobní, domovní a 
taj'emství listovního, který praví: "Pouze zákonem může býti 

i) Dalo se očekávat, že zpravodaj ústavního výboru o těchto 

a jiných důležitých otázkách ve své zprávě (tisk 2794) aspoň zbě~ně 
se zmíní. Tato zpráva jest však příkladem, jak zpráva parlamentního 
výboru ne m á vypadat. Je v ní prostě doslova opsána důvodová 

z.práva vlády (tisk 2694 a její příloha) , takže zpravodaj přidal k ní 
toliko svůj podpis a .mrhal tudíž zbytečně papírem a tiskem. 

2) Otištěn jest pod Č. 16 v llI. svazku mé "Sbírky zákonů česko-
slovenských". . 
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stanoveno, jakým omezením podléhají ustanovení §§ 2 až 9 
a 11 tohoto zákona a § 113 úst. listiny za války nebo tehdy, 
nastanou-li uvnitř státu nebo na jeho hranicích události ohro
žující zvýšenou měrou celistvost státu, jeho republikánskou 
formu, ústavu nebo veřejný klid a pořádek." S hlediska syste
matiky je arciť vadné, že citovaný zákon, nejednající vůbec 
o svobodě tisku, práva shromažďovacího a spolkového (viz též 
jeho titul), ve svých "ustanoveních s p oll e,č n Ý c h" (§§ 12 
až 15) upravuje přípustnost omez'ení těchto svobod a práv. Ome
zení toto připouští ostatně též citovaný již 3. odst. § 113, jenž 
stanoví toto: "Zákonem mohou se zavésti omezení zvláště pro 
shromáždění na místech sloužících veřejné dopravě, pro zakládání 
spolků výdělečných a pro účast cizinců v politických spoloich. 
Tímto způsobem může se stanoviti, jakým omezením podléhají 
zásady předcházejících odstavců za války nebo tehdy, vypuk
nou-li uvnitř státu události ohrožující zvýšenou měrou repub
likánskou státní formu, ústavu nebo veřejný klid a pořádek." 

Všemi těmito ustanoveními sleduje, zákonodárce patrně 

d voj í \ cíl: kromě povšechného účelu (aby v mimořádných pří
padech umožněna byla mimořádná opatření) jest to jednak 
ochrana ústavně zaručených svobod před změnami obyčejným 
zákonem, jednak též omezení kompetence výkonné moci vůči 
moci zákonodárné vůbec. Tento poslední účel sleduje zákon 
o mimořádných opatřeních, který z moc ň u j e výkonné orgány 
k těmto opatřením, stanově zároveň meze onoho zmocnění. 

První účel sledují pak § 13 zákona z 9. dubna 1920 a § 113, 
3. odst. úst. listiny. Plná moc, kterou jimi dostává obyčejný 
zákonodárce, je arciť poměrně velmi obsáhlá (viz slůvko 

"zvláště" v 3. odst. § 113 úst. listiny) 1). 
Zákonná úprava "mimořádných opatření" československým 

právním řádem přimyká se formálně a obsahově k bývalé úpravě 
s u s pen s e některých článků stát. zákl. zákona o všeobecných 
právech státních občanů čili t. zv. stavu výjimečného 
(Ausnahmszustand). Sama důvodová zpráva k vládní osnově 
(tisk 2694) výslovně praví, že přihlíženo bylo "v podrobnostech 
k bývalým zákonům rakouským a uh'erským, které po té stránce 

1) Dlužno si uvědomiti, že první věta tohoto odstavce nemá na 
mysli nějaký zákon pro mimořádné poměry, nýb ž trvalou úpravu 
zmíněných institucí; Zlllto arciť věta druhá, která připouští "tento 
zpllsob" úpravy též pro mimořádné poměry. První větou vytyčuje se 
tudíž kompetenční mez obyčejnému zákonodárci, druhou výkonné moci. 
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dosti vyhovovaly". V bývalém Rakousku zmocnil čl. 20. stát. 
zákl. zákona o všeobecných právech státních občanů zvláštní 
(obyčejný) zákon, aby upravil přípustnost do č a s n é a mís t n í 
suspense práv, obsažených v článcích 8., 9., 10., 12. a 13. Jsou 
to v podstatě táž práva, která uvádí náš zákon o prozatímních 
opatřeních (totiž osobní a domácí svoboda:, tajemství listovní, 
právo spolkové a shromažďovací a právo volného projevu 
mínění) . Zmíněným zvláštním zákonem byl pak zákon ze dne 
5. května 1869, Č. 66 ř. z., o stavu výjimečném 1). Hlavní 
myšlenkou tohoto zákona jakož i československého zákona 
o mimořádných opatřeních jest, že výkonným orgánům státním 
svěřuje se za určitých okolností moc, která jinak přísluší jen 
orgánům zákonodárným: t. j. rušiti, pokud se týče měniti 

z:i k ony. Má tedy "mimořádné opatření" podle obou zákonů 
nesporně vlastnost provisorního zákona (prvotní normy), a 
s hlediska theoretického poznávání práva jest zcre nepopiratelná 
obdoba s "neodkladnými opatřeními" s prozatímní platností 
zákona podle § 54 úst. listiny, pokud se týče s "nařízením 
z nouz.e" podle § 14 stát. zákl. zákona ze dne 21. prosince 1867, 
Č. 141 ř. Z.2). 

1) K účelům srovnávacím budiž zde uveden fl 1: "lm FaIle eines 
K r i e g e s, sowie wenn der Au~bruc!1 kriegerischer Ub.temehmungen un
mittelbar bevorsteht, dann im Falle i n n c rel' U n r u h e n, sowie wenn 
in ausgedehnter Weise hochverrllterische oder son~t die Verfassung be
drohende U m t r i e b é sich offenbaren, konnen zeitweilig und ortlich 
uac·h Maegabe des gegenwiJrtigen Gesetzes auf Grund des Art. 20 des 
8taatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. U2 liber die all
gemeinen Re~hte der Staa,tsbtirger, die Bestimmungen der Artikel 8, 9, 
10, 12 und 13 dieses Stl\atsgrundgesetzes ga.nz oder teilweis.e s u s p e n
di e r t, ferner in Gem1iL\heit der §§ 8 und 9 des gegenw:i.rtigml Gesetzes 
Ausnahmsverordnungen zur Handhabung der Polizei- UDrl Strafgewalt mit 
bindender Kroft erlas.sen werden. Diese Ausnahmsvcrfiigllngen sind, 
soreme in dem gegenwartigen Gesetze nichts anderes bestimmt iat, nul' 
au! Grund eines ·Beschlusses des Gesamtminlliteriums uach eingeholter 
Genehmigung des Kaisers zulas.sjg." • 

2) S našeho hlediska, které ti'ídí normy dle jich právní rrlevance 
v normy prvotní a druhotné, není proto možno uznávati rozdíl, jejž činí 
P r až á. k, n. u. m., ID., str. 151, mezi na.i'ízením v Ý jim e Č n Ý m podle 
wona z r. 1869 2, nařízením z n o u z e podle cit. § 14 a který s{}očívati 
mj, v tom, že ono jest úkonem zákonodárným, toto pak "emanací vlá.ciy, 
byť k ní i císařského schválení se vyhledávalo". Vždyť. přece "úkony 
zá,konodirné" a "emanace vlády" liší se právč povahou těchto úkonů 
jakožto norem prvotnich a druhotných a jen tento rozdíl oprávňuje 

k rozlišování orgánů, a ne naopak. Ostatně právě s hled.iska PraZáková 

I 
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Rozlišovati jest mezi hm o t n Ý m i (materiálními) a 
for m á 1 ním i podmínkami (náležitostmi) vydání mimo· 
řádného opatření podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 300. 
Ony upravuje citovaný § 1 tohoto zákona, pak § 13 úst. zákona 
ze dne 9. dubna 1920, č. 293 a 3. odst. § 113 úst. listiny. 
Srovnáme-li znění všech těchto tří zákonných ustanovení, shl'3-
dáváme, že se nes hod ují. Dvě posléz uvedená neshodují se 
v tom, že § 13 mluví též o "událostech ohrožujících zvýšenou 
měrou cel i s t vos t stá t u", kdežto 3. odst. § 113 úst. listiny 
uvádí toliko "republikánskou státní formu, ústavu nebo veřejný 
klid a pořádek", a že dále podle § 13 tyto události nastati 
mohou buď uvnitř státu nebo na jeh o hra nic í ch (čímž 

patrně míněno území sousedních států), kdežto 3. odst. § 113 
jedná toliko o událostech, "vypuknuvších" 1) u v nit ř stá t u. 
Má tedy patrně § 13 š i r š í obsah než 3. odst. § 113 ú,st. listiny, 
ačkoliv obě ustanovení upravují tutéž věc. Třetí odst. § 113 úst. 
listiny tSrká se jen omezení svobody tisku, práva shromaž
ďovacího a spolkového (arg.: "zásady předcházejících o d
I ta v c ů", tedy patrně § 113), avšak § 13 úst. zákona ze dne 
9. dubna 1920 zahrnuje mimo jiné výslovně i případy § 113 úst. 
listiny. Co platí tedy pro tyto případy? Je nasnadě užíti pro 
poměr obou ustanovení zásadu lex posterior d'erogat priOl'i, 
poněvadž ústavní zákon o ochraně svobody osobní, domovní 
a tajemství listovního jest mladší než ústavní listina. Byl by 
tudíž obsah 3. odstavce § 113 úst. listiny změněn (a sice roz
:iířen) ustanovením § 13 úst. zákona ze dne 9. dubna 1920. 
Arciť dlužno uvážiti, že zákon ten prohlašuje ústavní listina 
ry-slovně za svou "součást" (§ 112) a že zajisté měl býti podle 
imyslu zákonodárcova toliko bližším pro v e den í m a nikoliv 
změn o u povšechných ustanovení úst.: .. vní listiny. V před

.tavě, že norma, jež prohlášena jest za "součást" jiné normy, 
luto ruší (mění), jest tudíž mnoho · nezvyklého. 

Otázka, o níž zde jednáme, pozbývá však mnoho na svém 
praktickém významu, uvážíme-li poměr třetího ustanoveni, 
.pravujícího tutéž věc, totiž § 1 zákona o mimořádných opatře
IÍch, k oběma ústavním předpisům. V tomto paragrafu nejedná. 
16 - ve shodě s obsahem § 113 úst. listiny - o událostech 

,lynulo by vlastně, že oba druhy úkonů j60u patrně emanacemi vlády, 
Myž nepřihlížíme při tom k jejich právní relevanci ! 

1) Místo tohoto nevhodného obratu Lv y p u k n o II -1 i událostiU) 

Mívá § 13 vhodnějšího ("n a ~ t li> n o II - I i udá1oBti"). 
Dr. W s y 1', SOUlitava ěeskosloT • .ntlk.ého pnt.Ya, std,t».iho. 24 
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nastavších "na hranicích státu" a mluví se - ve shodě s usta
novením § 13 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920 - o udá
lostech ohrožujících "celistvost státu". Neshoduje se tudíž tento 
§ 1 ani s jedním, ani s druhým ústavním předpisem. Poněvadž 
však, jak shora bylo ukázáno, oba tyto ústavní předpisy jest 
chápati jako zmocnění obyč'ejného zákonodárce, a tedy jako 
nejširší mez, kterou sice nesmí překročiti, na druhé straně však 
nemusí dosáhnouti, a poněvadž zákon o mimořádných opatře
ních dlužno chápati jako mez, danou zákonodárným orgánem 
orgánu výkonnému, j es t pro ten t o o r g á n smě rod a t
ným jediné ustanovení § 1 zákona o mimořád
ných opatřeních a má tudíž také jediné ono 
praktický význam 1

). 

Nehledě však ani k výsledkům, k nimž jsme tuto do~li, 

jest ostatně celá věc již proto méně praktická zřetelem k velmi 
širokému pojmovému vymezení "událostí", které opravňují 

výkonné orgány k vydání "mimořádných opatření". Stačí po
ukázati v tomto směru jen na "události, ohrožující veřejný 
k 1 i d a p o řád e k", které po případě (podle názoru vykladače) 
mohou býti přerůzné. Totéž platí o výkladu obratu "zvýšená 
míra" atd. 

Pokud jde o for m á 1 n í náležitosti mimořádného opatření 
podle zákona ze dne 14. dubna 1920, jest k němu třeba usnesení 
vlády, schváleného presidentem republiky (§ 3). Opatření to 
nazývá § 4 leg. cit. výslovně na říz e ním. Toto nařízení musí 
býti podepsáno (kromě presidenta republiky, který tudíž svým 
podpisem dává najevo schválení ve smyslu § 3) nejméně dvěma 
třetinami členů vlády, počítaje v to předsedu vlády nebo j'eho 
náměstka (zástupce). 

Vládní nařízení, obsahující mimořádná opatření, vyhlašuje 
se ve Sbírce zákonů a nařízení, v ústředním úředním listě a 
v úředním listě území, jehož se týče (§ 4). , 

Mimořádná opatření mohou býti zásadně jen dočasná. 

Podle § 2 citovaného zákona "mohou býti nařízena nejdéle n ~L 
dob u tří mě s í c ů a pouze potud, pokud jsou nezbytně nutná 
k ochraně c'elistvosti státu, jeho republikánské formy, ústavy 
a obnovení veřejného klidu a pořádku". Praktický význam má 

1) Z toho, co bylo zde řečeno, wyne též, že nelze za to míti, 
jako by tento panagraf "odporoval" ústavní li8Jtině, jejím součástkám 

a zákonům ji měnícím a doplňujícím ve smy~l\l uEtanovení čl. I. uvoz. 
zákona k ústavní listině. 
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toliko lhůta tříměsíční, ostatní obsah citovaného ustanovení 
rozumí se samo sebou, jsa pouhou direktivou pro vládu, aby 
zrušila opatření, jakmile odpadnou jeho podmínky. Odpadnutí 
jejich s a m o o s obě ovšem nikdy neruší opatření, zato arciť 

uplynutí tříměsíční lhůty, a to i tehdy, kdyby podle názoru 
vlády podmínky, které vyvolaly nutnost mimořádného opatření, 
ještě nepominuly. V takovém případě musela by vláda vydat.i 
n o v é opatření, třeba obsahově stejné. Ze vláda toto právo má, 
() tom nelze vzhledem k smyslu zákona o mimořádných opatře
ních v nejmenším pochybovati. 

Prozatímnost mimořádného opatření jeví se kromě v samo
'zřejmém ustanovení § 14 1

) dále i v předpisu § 15 leg. cit., který 
zní: "Vláda jest povinna, nařízení, vydaná na základě tohoto 
zákona, předložiti nejpozději do 14 dnů Národnímu shromáž
dění, nebo, nezasedá-li, stálému výboru podle § 54 ústavní 
listiny. Odepře-li aspoň jedna sněmovna nebo, nezasedá-li Ná
rodní shromáždění, stálý výbor . podle § 54 ústavní listiny sou
hlas vydanému nařízení, pomíjí jeho platnost; rovněž platnost 
jeho pomíjí, neučiní-li Národní shromáždění nebo stálý výbor 
'podle § 54 ústavní listiny do měsíce ode dne vyhlášení tohoto 
nařízení žádného usnesení." Stačí tudíž po případě pouhá n e
čin n o s t těchto orgánů, aby jí po )uplynutí zmíněné aoby 
pozbylo mimořádné opatření platnosti 2). O b s a h e m mimo
řádného opatření jest norma "o b mez ují c í nebo ľ uší c í do-

1) "Jakmile pomine nezbytná nutno~t mimořádných opatření podle 
tohoto zákona přípustných, buďtež vládou , ihned omezena neb úplně od
volána způsobem ustanoveným v § 14." Důležité jest zde toliko 
u,;ianovellÍ prolomeným tiskem podané. 

2) V bývalém Rakousku platilo ustanovení obdobné, avšak 
mírnější: "Das Ministerium hat, wenn es allf Gnmd dieses Gesetzes Aus
nahmsverfugungen getroffen oder deren Fortd<l.uer beschlossen hat, b e i 
s o n s t i gem E.r los che n der getroffenen Verfugungen dem Reichs
rate, wenn er versammelt ist, sofoI't, au!3erdem aber &ogleich bei seinem 
nachsten Zu&ammentritte, und zwar in beWen Fallen 1.Uvorderst dem 
Ihuse der Abgeordneten in dessen erster Sitzung unter Darlegung der 
Grunde uber die Ausnahmsverfugungen II ech e n s cha f t z u g e b e n 
und die B es chl uB f a s s u n g des Reichsrates einzuholen." (§ 11 zák. 
z roku 1867.) Výklad tohoto ustanovení byl sporný. Spor týkal se 
jednak 'otázky, zdali pomíjí výjimečně opatření i p s o jur e, nepřed~ 

ložila:-li je vláda včas říšské radě, jednak významu "usnesení" (BeschluJ3-
fassnng) říšské rady, t. j. má-li, je-li zamítavé, za násleg.(Jk zánik opatřepí 
ipso jure či pouze povinnost vlády, zrušiti je, nebo vůbec žádný. Srovn. 
P r a žák, n. u. ID., III., str. 152, 153. 

24* 
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ěasně s v o bod y zaručené ústavní listinou v §§ 107, 112, 113 
a. 116 a zákonem o ochraně svobody osobní, domovní a tajem
ství listovního, a v souvislosti s nimi i jinaká opatření". Na 
první pohled mohlo by se zdáti, že normativní význam podob
ného opatření jest toliko ne g a t i v n í, t. j. že pouze o d str a
:it u je nebo o mez u j e něco, co zde jest (totiž určitou svo
bodu) a tomuto zdání by nasvědčoval i obrat "s u s pen se", 
užívaný bývalým rakouským právním řádem. Odstraněním nebo 
omezením oněch svobod by nastala tudíž eo ipso nesvoboda. 
Tomu však tak není. Pojem "svobody" (v širším smyslu) je totiž 
pojmem negativním - znamená tolik jako nedostatek 
Tšeliké váza:nosti - a pouh}'m odstraněním občanské svo
body nastala by eo ipso nesvoboda jen tehdy, kdyby stav 
nesvobody rozuměl se jaksi samo sebou, t. j. nehledě k vý
slovným ustanovením právního řádu, jinými slovy, kdyby platila 
Těta, kterou jsme již na jiném místě prokázali za nesprávnou 
(llItr. 339), že výkonným orgámim státním jest vůči občanům 
dovoleno vše, co jim zákony výslovně nezakazují. Vpravdě 
platí však podle povšechných pravidel právnického poznávání 
opak této věty, z čehož tedy plyne, že by na př. pouhým 
zrušením první věty § 107 úst. listiny ("Svoboda osobní se 
zaručuje"), tedy negací negace, na právním stavu nic se ne
měnilo a tudíž zejména výkonný orgán státní nebyl oprávněn 
vsahovati do osobní svobody občanů. K takovým zásahům jO' 
třeba v Ý s lov n é h o ustanovení zákonného. Proto honna
tivní význam mimořádného opatření nelze spatřovati v zmí
J1ěné ne g a t i vn í funkci, nýbrž vl jeho p o s i t i v ním ob
sahu. Zákon o mimořádných opatřeních též o tomto positivním 
obsahu, který jest "přípustný" (§ 5), pojednává. Vzhledem 
k tomu, co bylo právě řeč'eno, jest tento obsah nejen "pří

pustný", nýbrž na druhé straně přímo nu t n ý, má-li míti" 
mimořádné opatření vůbec normativní význam. 

Přípustné výjimky ze s vobody psobní, domovní 
~ ta.jemství listovniho stanoví §§ 5, 6 a 7 zákona 
• mimořádných opatřeních 1) . 

• Jsou to tyto nonny: 
1. Lhůta 48 hodin, ve které musí býti někdo, kdo byl 

V'edním orgánem vzat do vazby, propuštěn nebo odevzdán 

1) A nikoliv jen § 5, jak dalo by se z. vněj~í úpravy lá.tky v cito
~ z.ákon4 tIOuditi. 
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úřadu, který podle okolností případu je příslušný provésti další 
řízení (§ 3 úst. zákona o ochraně svobody osobní, domovní a 
tajemství listovního), může býti prodloužena na o s m dní 
{č. 1, § 5). 

2. Státní úřad bezpečnostní může činiti opatření, uvedené 
v § 4 citovaného zákona (viz str. 348) i mim o pří pad y 
v z á k o n ě pře dep s a n é. Bylo-li takové opatření učiněno, 

budiž do osmi dnů proti postiženému zavedeno řádné řízení 

trestní; jinak opatření to pozbývá platnosti (č. 2, § 5). Toto 
ustanovení jest příkladem blanketového předpisu zákonného. 
V normálních případech jest konkretní opatření výkonných 
orgánů podle citovaného § 4 (vypovězení nebo konfinace) nejen 
for m á ln ě, nýbrž i o b s a h o v ě (materiálně) determinováno 
z á k o n e m, za platnosti mimořádných opatření toliko f o l
m á I n ě, a to ustanovením bodu 2. § 5 zákona o mimořádných 
opatřeních. Tak rozuměti jest správně obratu "mimo případy 
v zákoně předepsané": případy ty určí - z dopuštění a zmoc
nění zákona - výkonný orgán státní, a to bezpečnostní: 

Poslední věty č. 2, § 5 rozuměti jest tak, že v dotčeném 
případě konkretní opatření bezpečnostního úřadu státního po
zbývá platnosti eo ipso. 

3. Propuštění na svobodu po s 10 žen í j i s t oty podle 
§ 5 úst. zákona o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství 
listovního může býti vyloučeno, pokud jde o trestné činy jmeno
vané v § 12 zákona o mimořádných opatřeních (č. 3, § 5) 1). 

1) Těmito trestnými činy jsou jednak skutky proti zákonu o mimo
řádných opatřenich, jednak skutky proti státu, proti veřejnému řádu 

Jl, pokoji, nebezpečné násili, vražd'a, žhářst.ví, loupež a válečná lichva, 
jakož i napomáhání k těmto trestním činům, a to, dokud' nebude 
budoucím sjednoceným zákonem trestním upravena skutková podsta.ta 
těchto činů, podle §§ 58 až 62, 68 až 75, 76 až 94, 134 až 138, 166 až 169, 
190 až 196 rak. trest. zák. a podle §§ 127, až 138, 142 až 151, 152 až 162, 
175, 176, 278 až 281, 288, 323 až 325, 330, 331, 344 až 349, 422 až 424, 
428, 429 až 431, 434 až 436, 439, 444 u her. trest. zák., §§ 2 až 13 II her. 
zák., čl. XL. z roku 1914, a §§ 2 až 5 a 7 až 12 zák. ze dne 17. října 1919, 
ě. 568 Sb. zák. a nař. "Skutky proti tomuto zákonu" jsou podle § 13 
trestné }ako policejní přestupky pokutou do 10.000 K nebo vězením do 
jednoho měsíce nebo obojim. Praví-li § 13, že ten, kdo poruŠí na-řízení, 
vydaná na základě tohoto zákona, m:li ž e býti trestán, není tím arcit 
politickým úřadům dána volnost trestati nebo netrestati. Slůvkem tím je 
sta.novena kompet,ence, tudíž p o v i n n o s t. Příhodnější bylo by proto 
slovo "budiž". 
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Dosud uvedené tři případy (ad 1. až 3.) týkají se svobody 
o s o 15 ní. 

4. Svobody do m o vn í týká se předpis § 6 zákona o 
mimořádných opatřeních, podle něhož státní úřad bezpečnostní 
můž'e za účelem trestního řízení pro trestné činy jmenované 
v § 12 (viz poznámku předchozí) kdykoliv i bez soudního roz
kazu konati do m o vn í pro h I í d k y. Tím dotčen jest § 7 úst. 
zákona o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listov
ního (avšak jen ten a nikoliv §§ 6, 8, 10). 

5. Taj e mství I i s t o vníh o týká se předpis § 7, jenž 
stanoví, že státní úřad bezpečnostní může naříditi zabavování 
a otvírání dopisů bez soudcovského rozkazu. (Srovn. § 2 zá
kona ze dne 6. dubna 1870, č. 42 ř. z.; str. 358.) 

Výjimečná ustanovení, uvedená sub 1. až 5., vztahují se 
na ústavní zákon o ochraně svobody osobní, domovní a tajem
ství listovního. Další výjimky týkají se 

6. práva spolčovacího (§ 113 úst. listiny): "Spolky 
a odbočky spolků - mimo spolky ' výdělečné - mohou býti 
podrobeny zvláštnímu dozoru úřednímu ll'ebo z v 1 á š t ním 
pod mí n k á m; činnost jejich může b)'i:.i zastavena a zřizování 
nových spolků a odboček učiněno závislým na povolení příslu~
ného úřadu" (§ 8 leg. cit.). Poněvadž ony "zvláštní podmínky" 
zákonem nejsou nijak podrobně vymezeny, jde i , zde o daleko
sáhlé blanketové zmocnění výkonných orgánů zákonodárcem; 

7. práva shromažďovacího (§ 113 úst. listiny). 
"Státní úřad bezpečnostní může zakázati konání schůzí na 
místech sloužících veřejné dopravě vůbec. Konání schůzí jiných 
může učiniti odvislým na úředním povolení; omezení toto ll'C
týká se schůzí voličů ,ode dne rozepsání do ůkončení voleb." 
(§ 9 leg. cit.) Ustanovením tím dotčen jest § 2 zákona z roku 
1867 o právu shromažďovacím 1). Výjimečnému ustanovení 
o konání "schůzí voličů" rozuměti j0St tak, že platí jen pro 
schůze, pokud rrekonají se na místech sloužících veřejné do
pravě. Zajisté není pak každá schůze, jejíž účastníci mají 
aktivní volební právo do zastupitelského sboru, do něhož volby 
jsou rozepsány, "schůzí voličů", nýbrž jen taková, na níž pro-

1) "Wer eine Volksversammlung oder tiherbaupt eine allgemein zu
ganglicbe Versammlung ohne Beschttil1kung auf geladene Gtiste ver
anstalten will, muB dies wenigstens drei Tage vor der beabsichtigten 
Abhaltung unter Angabe des Zweckes, des Ortes und der Zeit der Ver
sammlung der BehOrde (§ 6) schriftlich a n z e i gen." 
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jednávati se mají záležitosti s volbami SOUVlSlC!, na které tedy 
zejména představují se kandidáti voličstvu 1); 

8. s v o bod y t i s k o v é (§ 113 úst. listiny). "Vydávání 
a rozšiřování časopisů může býti omezeno, podrobeno zvláštním 
podmínkám a v kra jní nutnosti ~) zastaveno, a provozování 
živností, jež vyrábějí a rozmují tiskopisy, mUže bS-ti podrobeno 
zvláštnímu dozoru neb i zastavcno. Casopisům per i o d i c k Ý ln 

může býti uložena povinnost. předkládati povinné v5"tisky ve 
lhůtě nejvýše dvou hodin před vydáním; pro j in é tiskopisy do 
šesti tiskových archů může tato lhúta býti stanovena až na tři 
dny, pro tiskopisy obsáhlej ší až na osm dní." (§ 10 leg. cit.) 
Ustanovení toto souvisí s přcdpisy zákona tiskového ze dne 
17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z roku 1863. Podle tohoto zákona 
jest "periodickým" časopisem ten, kter)' vychází aspoň jednou 
za měsíc, byť i v různS'ch časech, aniž by šlo o dílo uzavřený 
celek tvořící a toliko po částkách vydávané (§ 7). § 17 pak 
stanoví, že musí při periodických časopisech zároveň s vy
dáním nebo rozesláním každého čísla nebo sešitu, při ostat
ních tiskopisech méně než pět tiskových archů obsahujících 
24 hodiny před rozesláním býti dodán povinný výtisk úřadu 
bezp'ečnostnímu li, státnímu zastupitelstvu S). 

Vedle uvedených (sub 1. až 8.) dosud výjimečných norem 
mohou podle § 1 zákona o mimořádnJ~ch opati:eních učiněna 
býti i "jinaká opatření". Jest rozeznávati dva druhy těchto 

"jinakých opatření": taková, která ruší anebo mění dočasně 
některá z á k on n á ustanovení, a taková, k nimž i jinak jest 
výkonný orgán na základě j in é h o zákonného zmocnění opráv-

1) SroVll. § 4 zákona z r. 1867 o právu shromažďovacím: "Ver
sam.mlungen der Withler z u W a h I b e 8 p rec II u n gen, dann Be
sprechungen mít den gewahlten Abgeordneten sind von den Be
stimmungen diesas Gesetze-s ausgenommen, wenn sie zur Zeit der 
ausgeschriebenen Wahlen und ni cht untcr freiem Himmel vorg"enommen 
werden." 

2) Tento obr~t jest příkladem , jak zákonodárce usiluje Ol pokud 
možná velkou vá-zanost vý'konnJ'rch orgánů: nestačí mu "nutnost", nýbri 
sta.noví "krajní nutnost". Pokud však není zároveň řečeno, čím liší se 
"prostá" nutnost od "krajní" nutnosti, nedosáhnou podobné obraty 
SIvého účelu. 

3) O tiskovinách obsáhlejších není stanoveno nic (viz k tomu 
P r a žák, n. u. m., lIL, str. 130). Ratio lcgis příslu šného ustanovení 
§ 10 zákona o mim.o-řádných opatřeních jest patrně, aby úřad měl ne
zbytný Č3JS ku prozkoumání obsáhlejších tiskovin. 
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něn v dobách pravidelných. Patrně jen první druh má na · mysli 
§ 1, a jen na tato opatření vztahuje se též podrobnější ustano
vení § 11, jež praví: "Vládou, po případě orgánem od vlády 
k tomu zmocněným ~ohou .býti vydány výjimečné předpisy 
o výr obě, pro dej i, c h o v á n í a no š e n í z b ran í a. 
s tře I i v a, o p a s 'e cha h I á š e n í, och o v á n í a s h I u k o
v á ní n a ve ř e j n Ý chm í s tec h, jakož i ode m o n str a
tiV'ních jednáních a po.u 'žívání odznaků." Neboť 

pro opatření, jež i jinak a zcela povšechně mohou činiti výkonné 
orgány státní, není třeba zvláštního zákonného ustanovení pro 
případy výjimečné, na které vztahuje se zákon o mimořádných 
opatřeních 1). 

Veškeré zde uvedené mimořádné předpisy mohou býti 
vládou vydány, jsou-li zde arciť předpoklady § 1, pro li b o · 
vol n é území. To plyne z ustanovení § 4, že v příslušném 

usnesení vlády dlužno pře sně uvésti, které odchylky od pravi
delných předpisů a ve kterých mís t n í cha řoasových mezích 
se nařizují. Pokud arciť jde o ustanovení § 11, bude míti po 
případě původní usnesení . vlády, vydané ve formě vládního 
nařízení a podepsané (na rozdíl od jiných vládních nařízení) 
presidentem republiky, toliko významu p o vše ch n é h o z m o c
ně n í pro vydání dalších obecných předpisů ve smyslu tohoto 
paragrafu. Slůvku "přesně" bylo by tu tedy vyhověno i tako · 
výmto povšechným zmocněním. 

V souvislosti s výklady o "výjimečném staV-ll", který na
stane vydáním mimořádných opatření podle zákona ze dne 
14. dubna 1920, Č. 300 Sb. zák. a nař., dlužno se zmíniti o 
jiném opatření, jež svou mimořádností jakož i podmínkami, Zl!. 

kterých je možno učiniti, jest podobné "výjimečnému stavu", 
přece však co do for m á I n í ch předpokladů jakož i norma
tivních následků jest institucí samostat~ou. Míníme t. zv. 
s t a n n é p r á v o, upravené §§ 429 až 446 trestního řádu 2). 

1) Takové op·atření bylo by na př. - podle ustálené praxe -
stanovení t. zv. policejní hodiny pro hostince a jiné veřejné a zábavné 
místnosti, hodiny uzavírání domů a pod. Není pochybnosti, že i některá. 
z opaJtření, uvedená v § 11, může příslušný úřad podle tétO' praxe činiti 

v dobách pravidelných a mohl hy je tudíž činiti též jako "mimořádná", 
i kdyby nebylo výslovného ustanovení § 11. 

') Srovn. k tomu též nyní zákon ze dne 23. května 1922, Č. 168 
Sb. zák. a nař., kterým se částečně zrušuje zák. čl. LXIII. z roku 1912 
o výjimečných opatřeních a mění některá ustanovení o ~tanném prá.vu. 
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Stanným právem rozumíme mimořádné trestní řízení ("náhlé"), 
jež platí pro určité zlo číny, pro které bylo prohlášeno, a to jed
nak vzbouření, jednak vraždy, loupeže, žhářství a veřejného 

násilí, spáchaného zlomyslným poškozením cizího majetku. 
Trestem jest obyčejně smrt, výjimkou těžký žalář od 5 do 20 let. 
Trest smrti má býti vykonán dvě hodiny po vyhlášení rozsudku. 
Prohlásiti stanné právo přísluší při zločinu vzbouření náčelníku 
zemské politické správy v dohodě s předsedou sborového soudu 
,druhé stoli<;e a vrchním státním zástupcem, při ostatních zlo
činech ministru vnitra ve srozumění s ministrem spravedlnosti. 
Je-li nebezpečí v průtahu, jest v případě vzbouření oprávněn 
vyhlásiti stanné právo i přednosta politického úřadu okresního 
v dohodě s předsedou sborového soudu první stolice. Stanným 
právem (náhlým řízením) má býti dosaženo účinku ods tra
š u j ícího. 

7. Právo petiční. 

O právu petičním jednáno bylo již v jiné souvíslosti 
(str. 194). 

8. Svoboda učení a svědomí. Svoboda projevu a mínění. 

O těchto svobodách jednají §§ 117 až 125 úst. listiny, a to 
jiným pořádkem, než plyne z jejich společného nadpisu. § 117 
jedná totiž o svobodě projevu mínění, §§ 118 až 120 o svobodě 
učení (vědy), § 121 o svobodě svědomí a vyznání a §§ 122 až 
125 konečně o náboženských vyznáních a úkonech, ačkoliv 

o nábož'enství ve společném nadpisu neděje se žádná zmínka. 
Hlavní zásada § 117 ("Každý může v mez í c h z á k o na 

projevovati mínění slovem, písmem, tiskem, obrazem a pod.") 
převzata jest z článku 13. bývalého státního zákl. zákona ó vše
obecných právech státních oMam'i 1) a platí o ní vše, co platilo . 
o tomto článku (viz o tom blíže P r až á k, n. u. m., lIL, str. 121 
až 124). Vyslovuje dvě samozřejmosti: že tam, kde není vý
slovné omezující normy, není svoboda projevu mínění omezena, 
a že dále tam, kde takové omezení jest ("v mezích zákona"), 
nepřestává toto omezení proto, že ústava povšechně zaručuje 
svobodu projevu míněnÍ. . 

1) "Jedermann ha.t das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oďer 

bildliche Darst~llung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken 
frei zu auJ3em." 
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Poněvadž pak zákonné omezení, o němž se zmiňuje 

§ 117 (a rovnez tak §§ 118 a 120), může nastati 
ob y č e j.n Ý m (prostým) zákonem, jemuž ústavou nejsou 
stanoveny žádné hranice, jesť oprávněn úsudek, že ustanovení 
1. odst. § 117 úst. listiny nemá žádného praktického významu. 
Obrat "v mezích zákona" dlužno ostatně vykládati 'extensivně 

jako: "v mezích právního řádu" jakožto souhrnu všech prvotních 
a druhotných norem právních, čemuž nasvědčuje i užití jednot.
ného čísla (a contr. množného); neboť není žádného zvlášt
ní h o zákona, který by upravoval meze svobody projevu mínění.. 
Bylo by t~díž přípustné konkretní omezení této svobody 
na říz e ním, vydaným n a z á k 1 a d ě zákona. Zásada 1. odst. 
§ 117 platí podle odst. 2. též pro právnické osoby, a odst. 3. 
podotýká, že "výkon tohoto práva nesmí nikomu býti na újmu 
v jeho pracovním nebo zaměstnaneckém poměru", což jest 
arciť zásadou nad míru těžko prakticky proveditelnou, pokud 
myslíme na př. na s o u k r o m é poměry pracovní a zaměstna
necké, poněvadž soukromému zaměstnavateli nelze podle dneš
ního stavu právního řádu zabraňovati, aby vůči svým zaměst
nancům vyvodil po případě z určitých projevů jejich důsledky 
co do úpravy a dalšího trvání pracovního poměru. 

O vědě a vyučování platí tyto zásady: "Vědecké 
badání a hlásání jeho výsledků jakož i umění jest svobodné, 
pokud neporušuje trestního zákona" (§ 118). "Veřejné vyučo
vání budiž zařízeno tak, aby neodporovalo výsledkům vědec
kého badání" (§ 119). "Zřizovati soukromé vyučovací a vy
chovávací ústavy je dovoleno jen v mezích zákonů. Státní 
správě přísluší vrchní vedení a dozor na veškeré vyučování a 
vychovávání" (§ 120) 1). 

Na většinu těchto ustanovení jest pohlížeti jako na slav
nostní (v zákonech arciť zbytečnou) konfesi jistých zásad, 
o jichž správnosti a samozřejmosti již po mnohá desítiletí nikdo 

1) S §§ 118-120 úst. listiny dlužno srovnati obdobný obsah čl. 17. 
bývalého státního základlÚho z,á:kona o všeobecných právech státních 
obča.nů : "Die Wislsenschaft und ihre Lehre ist frei. Unterrichits- uud 
Erziehungsanstalten zu grilnden nnd au solchen Unterricht zu erteilen, 
iat jeder Staatshilrger berechtigt, der seine Befahigung hiezu in gesetz
licher Weise nachgewiesen hat. Der hausliche Unterricht unterliegt keiner 
solchen Beschrankung. Ftir den Religionsuntenicht in den Schulen is,t 
von der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschafit Sorge zu tragen. 
Dem Staatesteht rucksichtlich des gesamten Unterricht.s- und Enziehungs
wesens d~s Rer,ht der obersten Leitung und Aufsicht zu." 
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nepochybuje a jichž stanovení mělo proto určitý význam před 
100 lety nebo snad ještě v době, kdy sdělávána byla prosin
cová ústava pro bývalé Rakousko (1867), které však v zákono
dárném díle, pocházejícím z roku 1920, činí dojem zřejmého 

anachronismu. 
V jednotlivostech pak platí o obsahu § 118 totéž, co bylo 

řečeno o 1. odst. § 117. Pražádného pralhického významu nemá 
ustanovení § 119, leda myslíme-li na případ, že by veřejné vy
učování bylo úmyslně a v Ý s lov n ě zařizováno proti výsled
kům vědeckého badání, což jest však zcela pravdě nepodobné. 
Jinak pak arciť záleží vše na mínění toho, kdo veřejné vy
učování zařizuje. I kdyby je za1'izoval tak, že by podle obec
ného názoru odporovalo výsledkům vědeckého badání (na př. 
zavedením nauky o stvoření světa podle biblické dějepravy), 

bude zajisté sám míti za to, že neodporuje, nebo se aspoň ne
přizná, že odporuje 1). 

Ačkoliv § 119 mluví zcela obecně o "veřejném vyučování" 
(t. j. bez ohledu na pře d mě t, jemuž se vyučuje) a má tudíž 
patrně za to, že k a ž d é vyučování má nebo může míti vztah 
k výsledkům vědeckého badání, není tomu tak ve skutečnosti. 
Stačí vzpomenouti celé řady vyučovacích předmětů, jež týkají 
se toliko jistých dovedností a zručností (na př. hry na hudební 
nástroj'e, vyšívání a pod.). 

§§ 119 a 120 rozeznávají - jako čl. 17. stát. zákl. zákona 
o všeobecných právech státních občanů - ve ř e j n é a s o u
k r o m é vyučování a soukromé dělí opět na vyučování v úst a
ve cha vyučování do má c í (arg. § 120: "soukromé vyučovací 
a vychovávací úst a v y"). Na právním stavu nic se nezměnilo 
tím, že v ústavní listině není - jako v citovaném čl. 17. -
výslovně podotčeno, že domácí vyučování nepodléhá žádnému 
omezení, poněvadž tato a podobné jí negativní zásady platí 
eo ipso, pokud výslovný předpis nestanoví jinak. § 120 mluví 
sice toliko o "zřizování" ústavů, platí však arciť i o pro voz o
v á n í jejich. Pokud jde o druhou větu tohoto paragrafu, po
dotýkají k němu 'vládní vysvětlivky (tisk 2421, str. 33), že 
"získané dosavadní zkušenosti mluví pro to, aby zmíněné právo 
státní správy zůstalo jí i v nové ústavě republiky Ceskosloven
ské vyhrazeno, jakožto osvědčený a účinný prostředek státního 

1) Celé toto ustanovení má zřejmě hrot proti n á b o žen SI kým 
naukám (theologii), pokud vystupují jako nauky věd e c k é, jenže svou 
přílišnou obecností svého účelu nedosahuje. 
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vliv1i na eminentně dftležitou součástku duševního živo1;a 
uvnitř státu". 

Dosti nesoustavně upraven jest v §§ 121 až 125 úst. listiny 
poměr státu k n á b o žen s kým s p o leč n o s tem a v y zn á
ním 1). Zde více než jinde rozhodovaly v parlamentních po
radách a jednáních politické směry a úmysly jednotlivých 
politických stran. Nejednotnost a protichůdnost těchto směnI, 

jakož i vůbec theoretická neujasněnost o dosahu těch či oněch 
. protichůdných zásad zřejmě obrážejí se v příslušných ustano
veních, která na konec jako politický kompromis ústavním vý
borem a plenem Národního shromáždění byla přijata. 

V první řadě šlo o známou a obecně přetřásanou politic
kou zásadu či postulát o d I u k Y c í r k ve o d stá tu. Zásadou 
tou rozumí se obyčejně několik různých požadavků de lege 
ferenda. Má jí býti řečeno, že 1. církve a stát jsou, nebo mají 
býti korporace, sledující zásadně zcela r ů z n é . účely, jež spolu 
nemají co činiti, 2. že co do vzájemného poměru techto korpo
rací, pokud se týče normových souborů, upravujících jejich čin
nost, má platiti nad říz e n o s t normového souboru státního 
(právního) nad církevním. Obě zásady spolu souvisí. VycM-
zíme-li z t h 'e o ret i c k é h o hlediska Ca contr. prakticko-poli
tického), jak jsem je nastínil blíže ve svých "Základech filosofie 
právní", pak požadavek sub 2. jeví se samozřejmým, poněvadž 
jest předpokladem každého normativního poznávání kterého
koli právního (státního) řádu. Tam, kde ve skutečnosti uznává 
se zásada s v r c h o van o s t i c í r k ven a d stá tem, nezna
mená to nic jiného, než že buď z církve stává se stát a z cír
kevních norem normy státní, nebo z'e druhotné normy, vydá
vané státem za svrchovanosti církve nejsou normy právní, nýbrž 
v podstatě církevní, poněvadž svou normativní relevanci čer

paly by z prvotních norem svrchovaného normového subjektu 
církevního. Panující nauka pohlíží arciť na věc jinak, a to 
theoreticky nesprávně. Představuje si ji tak, že církev a stát 
jsou dva samostatní činitelé (korporace, normové subjekty), 
kteří navzájem mezi sebou zápasí o primát,· pokud jde o vliv 
na týž normový soubor (právní řád). Vítězí-li stát, mluví o 
svrchovanosti státu nad církví, vítězí-li církev, jde o svrcho
vanost církw. nad státem. To jest ideologie ryze p o I i t i c k á, 

1) Srovn. k tomu La 8 t o v k a: Ústav'a o poměru náboženských 
společnosti ke stá.tu (Prá.vný Obwr, V., Sltr. 226). 
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uvazuJlC1 o významu jednotlivých politických sil, které působí 
na konkretní utváření obsahu toho či onoho právního (státního) 
řádu. Theoreticky správná jest naproti tomu věta, která, pokud 
jde o normativní úvahy, v zásadě svrchovanosti státu 
spatřuje toliko nezbytný theoretický předpoklad jed n o t
n o s t i v chápání mnohosti právních norem, a pro který tudíž 
pojem "svrchovanosti stá t u" spadá v jedno s pojmem "svrcho
vanos~i p r á v n í hoř á d u". S tohoto hlediska bylo by pak 
zcela zbytečné, kdyby ústava. tuto zásadu výslovně v zákoně 

prohlašovala. 
Pokud jde o zásadu sub 2., plyne již z toho, co bylo 

právě řečeno, že nelze ji rozuměti tak, jako by chtěla . určitým 

způsobem řešiti zásadu sub 1., t. j. že by postulát "odluky 
tr-írkve od státu" znamenal nezávislost, samostatnost a zásadní 
rovnocennost o b o u normových subjektů (církve a státu) se 
zřetelem k té muž normovému souboru (právnímu řáqu), jelikož 
tento , výklad příčí se samým základům normativního poznávání 
a. jest tudíž nemožný. Jest mu tedy patrně rozuměti jinak, a 
to o b s a h o v ě: "Odluka" může znamenati toliko povšechný 
legislativní program, podle něhož p r v o t ním i nor mam i 
p r á v ním i ne m aj í být i up r a v o v á n y věc i n á b o že n
S k é a c í r k ev n í. Pro stát jakožto normotvorný subjekt jest 
s hlediska této zásady církev v podstatě stejným zjevem jako 
jiné s o u k r orné korporace (spolky), pro které sice utvoří fo r
má I ní (povšechný) rámec, v němž mohou se ustavovati a pů
sobiti (takovýmto formálním rámcem jest pro soukromé spolky 
na př. spolkový zákon z roku 1867), Jimž však přenechává, aby 
jej vyplnily podle svého přání konkretním obsahem (což stává 
se u soukromých spolků spolkovými stanovami). Takováto 
"odluka" (která jest theoreticky jedině možnou) nedotýká se 
nijak svrchovanosti právního řádu a tedy též státu. Nebot tak 
jako normy, obsažené ve stanovách spolkových, jsou druhoi
.ými normami státními (právními), tak též veškeré "církevní 
právo)' jest souhrnem druhotných norem státnich (právních), 

~ěVa.dž čerpá svou právní relevanci z prvotních právních 
Dorem (ústavy, zákonů). Jinak vůbec nemůže býti "právem'~ a 
.emělo by s právním řádem vice co činiti, než normy ethic.ké, 
I'Ipolečenské a jiné. 

Opakem zásady "odluky l'Itátu od církve" jest legislativní 
po!!tulát, aby stát pokud možná. dopodrobna upravoval kOIl

kretní poměry náboženských kornoJ'.Mt a yY~náni. To aroU 
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může se státi dvojím směrem: buď způsobem církvi přátelským 
nebo nepřátelským. V prvním případě bude stát upravovati ony 
poměry tak, jak si toho přeje církev a její učení a jak by je 
upravila sama, kdyby byla 'svrchovaným normovým subjektem, 
v druhém nastane úprava, která bude onomu učení odporovati. 
O b a případy znamenají však přímou protivu k zásadě "od
luky". To jest důležito si uvědomiti, poněvadž v politické 
praxi bývají přivrženci odluky zpravidla přivrženci onoho 
druhého (nepřátelského) způsobu úpravy, čímž nastává obecná 
nejasnost a pletení pojmů, kdežto na druhé straně ti, kdož jsou 
odpůrci zásady odluky, vzpírají se jí obyčejně proto, že se 
domnívají, že teprve jí dochází k platnosti zásada sub 1. 
(svrchovanost státu nad církví), a jen za tohoto nesprávného 
předpokladu jí odmítají, nejsouce j i n a k proti ní, pokud by 
znamenala jen formální nezávislost církví na státu. 

Z dosavadních výkladů plyne již, že žádný stát nemůž'e 

provésti zásadu odluky do posledních důsledků, neboť' aspoií 
tolik zájmu jako má na úpravě poměrů soukromých spolků 

(osvědčovaného vydáváním zvláštních zákonů o právu spol
kovém) musí míti i na úpravě poměrů církevních korporaci. 

V původní vládní osnově ústavní listiny obsažena byla 
v § 121 věta: "Mezi státem a církvemi budiž zaveden stav 
odluky." 

O zásadě té jakož i o její stylisaci nastala v ústavním 
výboru obsáhlá rozprava a spor, jichž konečným důsledkem 
bylo, že celá tato věta byla škrtnuta, takže v § 121 zůstala pak 
toliko zcela samozřejmá a proto zbytečná věta "Svoboda svě

domí a vyznání jest zaručena" 1). 

1) Způsob, jakým vedena byla rozprava o otáz.ce rozluky, na
i'lVědčoval tomu, že obě strany - katolická a t. zv. volnomyšlenkářská -
nebyly si jasně vědomy theoretického významu tohoto sporu. OM chtěly 
totiž svým stanoviskem (tato návrhem na ponechání škrtnuté věty, ona. 
návrhem na její škrtnutí) dosáhnouti něčeho, co návrby ,svými nemohly 
dosáhnouti. Zástupci "volné myšlenky" neviděli, že pouhou větou: "Mezi 
stMem a církvemi bud i ž zaveden stav odluky" pranic na stáva
jícím právním řádu by se nezměnilo, púněvadž znamená toliko směrnici 
(a to ještě hodně povšechnou a proto nejasnou) pro budoucího zákono
dárce, který směrnicí tou považoval by se jen tehdy za zavázána, kdyby 
v budoucím parlamentě byla většina pro dotčenou úpravu, v kterémžto 
případě by pak směrnice byla arcH zbytečná. Nadto dávali tito zá
stupcové jinými návrhy, které během pftlsobnosti prvního Národního 
shromáždění podávali (na př. návrhem na. z měn u mezikonfesijníbo 
zákona ze dne 25: května. 1868, Č. 49 ř. z.), najevo, že zásadou "od-



Je zreJmo, že státní moci vymyká se "svědomí" a "vy
znání" (§ 121), pokud není určitým způsob'em pro jev o v á n o. 

luky církve od st.átu" nerozumějí to, co v ní skutečně obsaženo jest, 
nýbrž pc1sitivní úpravu jistých církevních otázek státem ve smyslu proti· 
chůdném učení katolické církve. (Na př. úpravu náboženského vyznání 
dětí rodičů různého vyznání náboženského, pokud se týče změny tohoto 
vyznání, právní úpravu křtu a pod.) Katolická i:ltrana domnívala se 
patrně, že škrt,nutim bezvýznamné oné věty dosaženo bude záporu oné 
samozi"ejmé zásady o sVl'Chovanosti právního řádu a tudíž též státu nad 
drkvemi, nechápajíc, že toho, čeho si přála, totiž náležitého vlivu 
poJittických činitelů církevních na stát a právní řád jeho, v budoucnosti 
nelze dosíci ,škrtnutím bezvýznamných vět z ústavy, nýbrž jen dosáhnutím 
s k u teč n é politické moci ve státě. 

Zpravodaj ústavního výboru líčí dotčené jednání v ústavním výboru 
takto (tisk 2421, str. 20): "Citovaná věta narazila u stran katolické· 
lidové a národně-demokratioké na odpor. Církev katolická 'stojí to tiž 
na stanovisku svrchovanosti církve nad státem. Zástupce Slovenského 
klubu dr. Dérer navrhoval tuto stylisaci : "Rozluku státu od církví upraví 
zvláštní zákony." Vláda, chtějíc dosáhnouti jednomyslného přijetí ústav
ních zákonů, sna.žila se při jednání lil oběma stranami rozluce odplrají
cími najíti formuli, která by sice rozluku vyjadřovala (ve zprávě stojí 
omylem: nevyjadřovala), ale slovu "rozluka" se vyhnula. Ústavnímu 
výboru předloženy byly konečně vládou podle jakéhosi ujednání poli
tickýcH stran tyto (lva návrhy: 

1. "Poměr mezi církvemi a stá,tem upra.ví se na základě 
osamostatnění církví od státu se zřetelem k zájmům státním zvlá.~t

nimi zákony." 
2. "Poměr mezi církvemi a s,tátem upraví se na základě církevní 

samosprávy se zřetelem k zájmům státním· zvláštními zákony." 
Zpravodaj trval na původním návrhu, a když byl většinou výboru 

zamítnut, přijal za svůj vládní návrh Č. 1. Ale i ten byl zamítnut 
a přijat návrh č . 2. Protože § 121 v této formulaci sice rozluku ne
vyjadřoval, ale prejudikoval z p ů s o by příšti úpravy, obhájci rozluky 
domáhali 'se škrtnutí celého § 121. Ve schůzi dne 21. února dr. Bartošek 
navrbl, aby se o § 121 znovu jednalo. K reasumaci bylo potřebí 10 hlasů, 
hlasovalo vša.k pro ni pouze devět členů. Nato zástupce kat.olické s,trany 
lidové dr. Dolanský na.vrhl ji znQfVU, načež schválena jednohlasně 

a § 121 škrtnut. 
Uvádime zde celé toto jednání obšírněji, aby vysvitlo, kolik času 

věnují poUtické s-tran)' parlamentní často zcela neplodnému "lovíčkářství, 
nejsouce si vědomy dosahu a významu jistých obecných frází, obsažených 
nebo neobsažených v zákoneoh, a směšujíce hledisko práJvnÍ (nonnativni) 
s politickým. Kdo je nesměšuje, vidí na první pohled, že všechny shora 
citované návrhy stylis'ační mají p r á vně úplně týž význam, totiž žádný. 
P o I i t i c k y pak neurčuje jejich význam ta či oma stylisace, nýbrž 
s k u teč n Ý poměr politických sil ve i:ltátě. Souhlásně též B a x a v Čas. 
pro právní a mátní vědu, V., str. 186. 
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Odtud bezvýznamnost § 121 u srovnání s §§ 122, 123 a 125, jež 
mluví o "vykonávání" a "úkonech", a tvoří tudíž s tohoto hle
diska jednotku proti §§ 121 a 124. Praví-li § 124, že "všecka 
náboženská v y zná ní jsou si před zákonem rovna", může míti 
toto ustanovení jen tehdy jakýsi praktický význam, rozumíme-li 
mu tak, že příslušnost k tomu či onomu vyznání nemůže býti 
jed not I i ve ů m na. úkor, pokud jde o jejich poměr k státu 
(na př. při ucházení se o státní služby a pod.), což arciť - jak 
již v jíné souvislQsti bylo dovozeno - platilo by podle správné 
nauky o poznávání práva i tehdy, kdyby onoho výslovného 
ustanovení nebylo a platilo by potud, pokud by jiný výslovný 
předpis nestanovil jinak. (Srovn. k tomu čl. 14. stát. zákl. zá
kona o všeobecných právech státních občanů a § 128 úst. listiny.) 
Kdybychom však § 124 chtěli vykládati tak, že "náboženskými 
vyznáními" míněny jsou jednotlivé náboženské s p o leč n o s t i 
(církve), pak for m á I n ě vyjadřoval by samozřejmost (že totiž. 
společnosti ty sluší právně posuzovat podle platných zákonů 
a jen podle nich), mat e r i á I n ě pak nepravdu, pokud ve sku
tečnosti podle o b s a h u příslušných zákonů nejsou si tyto spo
lečnosti na roveň postaveny, jelikož, jak známo, církev římsko
katolická má u srovnání s jinými církvemi jednak určité vý
sady, j'ednak jen ona podléhá určitým omezením 1). V těchto 

případech bylo by ostatně vykládati § 124. restrinktivně v tom 
smyslu, že jím míněny jsou toliko stá tem u z n a n é nábožen
ské společnosti. Ústavní listina nerozeznává sice výslovně 
státem uznané společnosti náboženské od neuznaných (pokud 
se týče výslovně zakázaných), tak jak to činil čl. 15. a 16. stát. 
zákl. zákona o všeobecných právech státních občanů, přece 

však ovšem rozdíl ten činiti jest a zejména jsou v platnosti 
příslušné zákonné předpisy starší (zejména zákon ze dne 
20. května 1874, Č. 68 ř. z.). 

1) Sem spad3Jjí hlavně pd'íslušné předpisy ma.jetkO'právnÍ (matice 
náboženská, kO'ngrua a PO'd.). -

V pllvO'dní osnO'vě § 124 byla O'statně O'bsažena ještě věta: "ZákO'n 
iltlmovi podmínky uznánÍ nábO'ženských vyznání", která by arciť ne
nlllsvědčO'vala. tO'mu, že pojmu "nábO'ženské vyznání" i ve větě, která v něm 
IdstAla, rozuměU jest jakO': "náboženské sPO'lečnO'sti". ZpravO'daj ústav
nfho výboru podO'týká (tisk 2421), že byla. škrtnuta, protože O'dporuje 
zásadě rozluky státu O'd církve, což bylO' by podivné, uvážíme-li, ž. 
~ada tato ve skutečnO' sti dO'sud neplatí a neplatila by ani, kdyb1 
nla:.t.erli lf pfivO'dně navrhO'vaných povšechných stylisací (viz pozná-mka 
JWr *. 3SI~ byl. přeila dO' ÚilltaVní listiny. 
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Pokud jd'e o v Ý k o n vyznání, náboženství nebo víry 
(§ 122 ; do jisté míry jsou tato tři slova synonyma), chrání pří
slušná ustanovení jednak s v o bod u tohoto výkonu (§ 122), 
jednak pečují o to, aby nikdo nemohl býti k těmto výkonům 
do nu c o v á n (§ 123). Ze tyto a podobné jim předpisy vysky
tují se · v ústavních listinách, vysvětluje se historicky. Byly 
v dřívějších dobách velmi pochopitelny, stávají se však ve d va
cátém století, kdy nikomu (ani státu) již nenapadá, aby zá
kladní tato práva ohrožoval, vždy méně pochopitelnými a není 
daleký čas, kdy výslovné pojetí jich do ústav bude činiti dojem 
anachronismu. Leckdo má snad tento dojem již dnes. 

§ 122 úst. listiny stanoví, že "všichni obyvatelé republiky 
Československé mají v stejných mezích jako státní občané re
publiky Československé právo vykonávati veřejně i soukromě 
jakékoli vyznání, náboženství nebo víru, pokud výkon ten není 
v neshodě s veřejným pořádkem a řádem nebo s dobrými 
mravy." Zde jsou tudíž především na roveři postaveni ci z o
zem c i a stá t n í o b č a n é; dotčené výkony pak omezuje 
zákon jen negativně, dávaje tím najevo, že pohlíží na ně zá
sadně stejně jako na vš'echny ostatní výkony, úkony a projevy 
obyvatelstva, které, pokud neodporují právnímu řádu (tak 
rozuměti jest "neshodě s veřejným pořádkem a řádem nebo 
s dobrými mravy"), jsou právně irelevantní, t. j. bezvýznamné. 
S § 122 souvisí ustanovení § 125, vyjadřujíc v podstatě tutéž 
myšlenku: "Vykonávati určité náboženské úkony může býti 
z a k á z á n o, odporují-li veřejnému pořádku nebo veřejné mrav
nosti." Ze zde - na rozdíl od § 122 - nemluví se o veřejném 
"ř á d u", jest bez významu. Bez výslovného ustanovení § 125 
byl by § 122, pokud jde o právní postavení státu, lex imperfecta. 
Ústa vní listina nečiní v § 122 rozdílu mezi ve ř e j n Ý m a 
s o u k r o mým výkonem, aniž rozlišuje mezi státem uznanými 
a neuznanými náboženskými vyznáními 1). Podle povahy věci 
arciť zcela soukromý výkon (devotio domestica simplex) nebude 
nikdy nebezpečný v e ř e j n é m u pořádku, řádu nebo dobrým 
mravům (ve ř e j n é mravnosti; § 125), pokud nejde o výkony, 
projevy nebo činy, které bez ohledu na ' jejich náboženskou 
kvalifikaci právním řádem (zejména trestním zákonem) jsou 

1) Srovn. k tomu znění čl. 16 stát. zákl. zákona o všeobecných 
právooh státních občanů: "Den Anhli,ngern eines gesetzIich nicht an
erkannten Religionsbekenntnisses 1S,t die hausliche Religionsubung ge
stattet, insoferne dieselbe weder rechtswidrig, no ch sittem'erletzend iSlt." 

Dr. W e y r, Soustava československého pťáva státuíhá. 25 
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zakázány, a k nimž nebylo by tudíž třeba ještě zvláštního 
zákazu podle § 125 úst. listiny. 

Podl'e § 123 úst. listiny "nikdo nesmí býti ani přímo ani 
nepřímo n u cen k účasti na jakémkoli náboženském úkonu 
s výhradou práv plynoucích z moci otcovské nebo poručenské" . 

Omezení tuto stanovené jest podstatně užší než dřívější obdobný 
předpis čl. 14. stát. zákl. zákona o všeobecných právech stát
ních občaml 1). 

9. Manželství li rodina. 

Patrně z nové ústavy Německé říše 2) převzat byl obsah 
-§ 126 úst. listiny: "Manželství, rodina a mateřství jsou pod 
z v I á š t n í ochranou zákonů." Ustanovení to nemá žádného 
právního významu a je theoreticky zavržitelné, poněvadž nor
mativně n'ení možno rozeznávati více a méně intensivní 
q ch ran u zákonů, podobně jako není možno rozeznávati zá
konná ustanovení, která by p I a t i I a méně nebo více inten
sivně, nebo snad odstupňovati p o v in n o s t (státu a jiných 

1) "Niemand kann zu eine,r kirchlicben Handlung oder zur Teil
nabme an einer kircblichen Feierlichkeit gezwungen werden, insofeme 
klr nicht der n ach dem G e set z e hi e z u ' ber ech t i g ten G e
walt eines anderen untersteht," z čehož praxe vyvozovala, 
že touto "mocí" jest rozuměti na př. i kázeňskou moc š k ol n í neb 
voj e n s k o u (srovn. P r a žák, n. u. m., III., str. 77), které tudíž školní 
mládež a nepřímo i rodiče podléhali, pokud šlo o účast na náboženských 
úkonech. 

Mluví-li ostatně § 123 o "právech pl Y n o u c í c h z moci otcovské 
nebo poručenské", dlužno k tomu poznamenati, že podle obec. obč. zákona 
(§§ 148 až 152) právo nutiti dítě k náboženskému úkonu není "následkem" 
(Folge) o t c o v s k é ID o c i a "neplyne" z ní tudíž. Jen pokud rozumíme 
"otcovskou mocí" i jiná, práva, která přísluší současně též mat Co e 
a jsou tudíž vlastně rodičskou mocí (elterliche Gewalt; § 1495 obč. zák.), 
jest znění § 123 částečně případné. Smvn. k tomu Eng 1 i š - W e y r : 
Das Rechtsverhaltnis zwischen geschiedenen Eltern undl ihren Kindern 
nach osterr. biirgerlichen Recht, Vídeň-Lipsko, 1918, str. 67 a další. 

2) Viz čl. 119 ústavy ze dne 11. srpna 1919 ř. z., str. 1383: "Die 
Ehe ,steht als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Ver
mehrung de,r Nation unter dem besonderen Schutz der Ver
f a s s u n g. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter. 
Die Reinerhaltung, Ge,sundung und solliale Fordemng der Familie ist Auf
gabe des Staates und der Gemeinde. Kinderreiche Familien hahen An
'Spruch auf ausgleichende Fiirsorge. Die Mutter.schaft hat Anspmch auf 
den ' Schutz und die Fiirsorge des Staates." Ustanovení to je,s.t od
strašujícím příkladem frázovitos.ti. 



387 

právních subjektů) vůči platným normám podle její intensity . 
.Jest tedy § 126 rozuměti asi tak, že jím vyslovuje se názor 
ústavodárce o zvláštní sociální důležitosti právní instituce man
želství, rodiny a mateřství a zároveň přání do budoucnosti, aby 
instituce ty nejen nebyly snad zrušeny, nýbrž s'e zvláštní pečli
vostí dále vybudovány. 

10. Bpanná povinnost. 

Základní ustanoven~ o branné povinnosti bylo výslovně 

pojato do ústavní listiny. (§ 127 : "Každý způsobilý státní občan 
republiky Ceskoslovenské je povinen podrobiti se vojenskému 
výcviku a uposlechnouti výzvy k obraně státu. Podrobnosti 
upravuje zákon.") Je otázkou, jaký normativní význam má ono 
výslovné pojetí do úst a vn í h o zákona. Nelze totiž o tom po
chybovati, že branná povinnost jako kterákoli jiná právní po
vinnost může býti platně stanovena i ob Y č e j n Ý m zákonem, 
pokud tomu arciť zvláštní ustanovení ústavního zákona ne
zabraňuje. Tomu by u nás ll'ebylo, kdyby citované ustanovení 
-§ 127 v ústavní listině prostě chybělo. 

Je-li, jak výše již bylo naznačeno, hlavním účelem základ
ních p r á v státoobčanských, stanovených ústavou, aby chráněn 
byl státní občan ve svých svobodách nejen proti zásahům vý
konných orgánů, nýbrž též proti ob y č e j n é m u zákonodárci 
(a contr. ústavnímu), jde zde patrně o poměr opačný, poněvadž 
stanoví se ústavním zákonem p o v i n n o s t státních občanů, 
která by tudíž obyčejným zákonem nemohla býti zrušena. 
Chrání se tedy právo stá t u, požadovati od občanů jisté vý
kony, proti ob y č e j n é m u zákonodárci,který by tohoto práva 
nemohl zrušiti. Poněvadž však ustanovení § 127 jest zcela 
obecné, stanovíc toliko akademickou, bez podrobnějšího pro
váděcího zákona nepraktickou povinnost, bude míti p r a k
ti c k Ý význam jen za předpokladu onoho prováděcího zákona, 
který v rámci povšechného ustanovení § 127 může míti který
koliv obsah. Dodatečné prosté zrušení takového prováděcího 

zákona bez náhrady jiným nebylo by protiústavní, ačkoliv arciť 
tím stala by se opět branná povinnost občanů toliko akade
mickou, t. j. P r a k ti c k y bezvýznamnou, čímž nastal by ve 
skutečnosti stav, jako by jí vůbec nebylo. Z toho plyne, že 
ústavní předpis § 127 svého vlastního účelu dosahuje jen velmi 
nedokonale: má význam jen negativní, poněvadž zabraňuje 

toliko výslovnému zrušení oné akademické povinnosti obyčej-
25* 
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ným zákonem nebo zmenšení její pod míru § 127 úst. listiny 
stanovenou. 

Branná povinnost, stanovená ústavou, skládá se ze dvou: 
složek: z povinnosti 1. podrobiti se vojenskému výcviku a 
2. uposlechnouti výzvy k obraně státu (v případě války). 

Zákon, o němž mluví druhá věta § 127 úst. listiny, jest 
branný zákon ze dne 19. bř'ezna 1920, č. 193 
S b. zák. a na ř. 1). 

Nejdůležitější ustanovení jeho jsou tato: 
Účelem branné moci jest, aby hájila trvání, celistvost a 

svobody repubiiky Československé proti nepřátelům zevnějším, 
jakož i spolupůsobila při udržování pořádku a bezpečnosti 

uvnitř státu. Může jí býti též použito k pomocným službám 
při pohromách, ohrožujících život a majetek (§ 1). Povinnosti, 
které z tohoto určení plynou pro příslušníky vojska, jsou pod
statně r o z s á li I e j š i než obsah branné povinnosti podle § 127 
úst. listiny, což však nikterak není protiústavní, poněvadž zde 
ústava n'estanoví m a x i mu m, nýbrž min i m u m přípustné
povinnosti státoobčanské (srovn. 3. odst. § 2 branného zákona). 

V § 1 branného zákona praví se, že "branná soustava 
republiky Československé bud e vybudována na podkladě 
mil i ční m" a že "ustanoveni tohoto zákona platí po dobu 
pře ch o dno u" ll). 

1) Viz k tomu též t. zv. "b ran n é pře d p i s y" (po vzoru strul'O
rakouskÝGh t. zv. Wehrvorschriften) v nař. vlády z 28. července 1921, 
č. 269, doplněné pQkud se týče =ěněné vládním nařízením ze dne 
22. března 1923, č. 55, a ze dne 21. března 1924, č. 62. Srovn. k tomu 
Do min i k, Základy správního práva, část zvláštní (1922), str:. 151 
3 další. 

2) Ustanovení to je výraz politického kompromisu mezi stranami, 
které hájily s o u s t a v u stá I é h o voj s k a a zálstupci soustavy 
miliční. Ze dostalo se do zákona, je důkazem, jak nedostatečně ovládají 
parlamenty techniku legislativní (slUŠí však dodati, že revoluční N á.rodní 
shromáždění ji ovládalo u srovnání s jinými parlamenty poměrně ještě 
velmi dobře) . Neboť jinak museli si býti zá:stu~i soustavy miliční 
vědomi, že pQdobná zákonná proroctví jako jest věta, že soustava ' 
branná bud e vybudová.na na podkladě miličním, nemají a nemohou 
míti žádného p r á v n i h o významu, a v zá.koně, který zvolil jinou sou
stavu brannou, vyjímaji se přímo směšně. P o I i t i c k y omezuje se pak 
význam jejich na pouhé klamání veřejnosti (a zejména voličstva z řaq 
oněch pQlitických stran, jež ve svém programu mimo jiné mají 'sous,tavu 
miliční), u které pojetím takových vět do zá.kona má býti vzbuzen 
dojem, jako by se tím něco právně významnéh'o bylo stalo. Bohužel mezi 
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Povinnost branná jest vše ob ecn á a s te j n á pro 
všechny a musí býti vykonána osobně (§ 2) 1). "Stejností" vy
loučeny jsou jisté výhody, které podle dřívějších rakouských 
zákonů požívali ti, kdož mohli se vykázati jistým vzděláním 
(instituce t. zv. jednoročních dobrovolníků) 2). 

Branné povinnosti podléhají všichni státní občané česko
slovenští mužského pohlaví S) a též osoby, které trvale bydlí 
v republice Československé, n'emohou-li prokázati jiné státní 
příslušnosti. U těchto osob p r e s u m u j e patrně zákonodárce 
státní příslušnost československou (srovn. k tomu § 2 ústavního 
zákona ze dne 9. dubna 1919, č. 236 Sb. zák. a nař., o státním 

klamané patří často i členové parlamentu sami. Je-li vůbec klamání 
veřejnosti politickými činiteli zavržení hodno, platí to tím spíše, děje-li 

se přímo v textu zákona (v právním řádě). 
Ustanovení, že branný zákon "platí po dobu přechodnou", bylo by 

vážným jen teMy, kdyby jeho platnost byla předem časově omezena 
(jak v některých zákonech skutečně €ie stává) . Jinak arciť platí i bez 
podobného výslovného ustanoveni každý zákon toliko "po dobu pře
chodnou", t. j. až do okamžiku, kdy bude zrušen neb změněn pozdějším. 
Platí tedy i o tomto ustanovení §u 1 V'še, co bylo řečeno o předcházejícím. 

i) Zákonem ze dne 19. března 1920, č. 196, stanoven byl na dobu 
první·ch čtyř let ode dne zařadění prvních podle nového branného zákona 
odvedených branců (t. j. pro leta 1920 ~ 1924) mír o v Ý poč e t n Ý 
s t a v českosloven:ského vojska počtem 150.000. § 3 zmocnil nařízení, 

aby Istanovilo, 00 se sWm.e s těmi, ·kJd:ož :byli ,odvedeni n adstamovený 
mírový početný stav. Toto prováděcí nařízení vydáno dne 5. října 1921, 
(j. 363 Sb. ~. a n. (Viz W e y r - D o min i k: GrundriB des čechoslovaki
scben VerwaltungSlfechtes, str. 293.) V zákoně ze dne 2. července 1924, 
č. 176, jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu 
(Id 1. října 1924 do 30. září 1927 (viz vládní osnovu tisku 4594, posL 
sněm., I. vol. obd.), určuje se mkový počet v době od 1. října 1924 do 
31. března 1927 vždy pro období od 1. října do 31. března počtem 

150.000 vojenských osob a pro období od 1. dubna do 30. září počtem 

90.000 vojenských osob. V době od, 1. října do 30. listopadu každého 
roku je dovoleno překročiti stanovený mírový počet, pokucl je toto pře
kročení způsobeno nas,toupením nováčků do presenční služby (§ 1). 

2) O nyní připuštěnýclť "výhodách v plnění branné povinnosti" 
jedná zákon ze dne 7. prosince 1922, č. 370, a prováděcí nař. ze' dne 
22. prosince 1922, č. 371 (pozměněné nařízením ze dne 7. března 1924, 
ě. 54). Srovn. k tomu Do m ,i n i k, ll. u. m., .str. 155. 

,3) Branný zákon - vyjma § 31 - o Pohlaví výslovně se p.e
zmiňuje, poldádaje patrně za samodejmé, že povinnost stíhá jen mužské. 
(Srovn. též § 4: "ZvláAtním zákonem bude stanoveno, pokud budou platiti 
v oje n s k o u daň osoby, vojenskou službu nekonající".) Vzhledem 
k .TaditkálnÍlDlu lLsiDano;vení § 106 úst. Hstiny (vdzstr. 77 a 343) mohly 
by však vzniknouti pochybnosti. 



390 

občanství; viz str. 422), poněvadž nelze za to míti, že by branné 
povinnosti chtěl podrobovati cizozemce. Není to arciť presumce 
legální. 

Branná povinnost počíná se zpravidla rokem, v němž 

občan dokončí 20. a přestává rokem, v němž končí 50. rok 
věku. Obsahuje povinnost o d vod n í a s 1 uže b n í, tuto jednak 
k p r e sen ční s I u ž b ě, jednak k s I u ž b ě v z á I o z e. 

Odvodní povinnost počíná se 1. lednem kalendářního roku, 
..,. němž občan dokončí 20. rok věku a trvá až do 31. prosince 
toho roku, v němž dokončí 22. rok věku. Občané, v témže 
kalendářním roce narození, tvoří jednu odvodní třídu, která se 
označuje jako "první", "druhá" a "třetí" třída odvodní podle 
roku narození odvodem povinných. K odvodu povolávají se 
ročně vždy tři odvodní třídy (§ 9). Odvody jsou hlavní a do
datečné. Hlavní odvod koná se každého roku, zpravídla od 
1. března do 31. května, dodatečné konají se podle potřeby 1). 
Provádějí je smíš'ené komise. Do rozhodnutí, že občan jest 
odveden, není opravného prostředku. Tam, kde se občané ve 
větším počtu k odvodu nedostaví, nebo kde se ve větší ' míře 

vyskytnou při odvodu nepřístojnosti, může ministr národní 
obrany v dohodě s ministrem vnitra učiniti mimořádná opa.tření 

potřebná k řádnému provedení odvodů (§ 10). 
Pravidelná presenční služba trvá 14m ě s í c ů (§ 17), po 

jejíž skončení děje se přeložení do zálohy. Záloha se dělí na 
první zálohu, k :p.íŽ patří záložníci až do konce roku, v němž 
dokončí 40. rok věku svého, a na druhou zálohu, kterou tvoří 
ročníky starší až do uplynutí branné povinnosti (§ 21). Zálož
níci jsou povinni v prvé záloze ke cvičením ve zbrani (cvičením 
služebním) v úhrnné době 1 4 ne děl, při čemž nesmí býti počet 
cvičení větší než čtyři. Záložní důstojníci povinni jsou k pěti 

ětyřnedělním cvičením ve zbrani (§ 22). 
Vyžadují-li toho zvláštní poměry, může naříditi president 

republiky Ceskoslovenské po slyšení vlády v míru povolání 
tří nejmladších ročníků první zálohy k výjimečné činné službě 
na dobu nezbytné potřeby (§ 27). 

Příslušníci Ceskoslovenské republiky mužského pohlaví, 
k.teří dovršili 17. rok, až do konce roku, v němž dosáhnou 

~) K odV'odŮID. není - přes ustanovení § 27 jedno řádu pro 
poslaneckou sněmovnu a. senfl,t -třeba. žádného povolení pa.rlamentu. 
8rQ?1l. str. 180. . 
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40. roku, potřebují, chtějí-li se vystěhovati, za účelem nabytí 
cizí státní příslušnosti, k tomu svolení ministerstva národní 
obrany (§ 31; srovn. str. 351). 

Dřívější zákony a nařízení, upravující brannou povinnost, 
zrušeny jsou jako celky 1). 

Ochrana menSlD národních, náboženských 
a rasových. 

p o v ~ ech n Ý r o z hle d. Ochranu tuto upravuje poslední 
hlava (VI.) ústavní listiny 2) . Bylo již na str. 342 řečeno, že 
zde jde o ochranu práv, která možno nazvati k o I e k t i v n í II i 
na rozdíl od individuálních, o nichž jednáno v kapitole před
cházející, Rozlišení obou skupin práv není arciť ústavní listinou 
důsledně provedeno, o čemž podrobněji stane se ještě zmínka. 

Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými a přidruže

nými a Ceskoslovenskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye 
dne 10. září 1919, má v čl. 7. až 9. toto ustanovení: 

"Clánek 7. Všichni státní občané českoslovenští budou 
rovni před zákonem a budou požívati stejných práv občanských 
a politických bez ohledu na 'svou r a .s u, j a z y k nebo n á b 0-

ženstvÍ. 
Rozdll v náboženství, víře nebo vyznání nesmí býti žád

nému státnímu občanu československému na závadu, pokud 
jde o požívání práv občanských a politických a zejména pokud 
jde o přístup do veřejné služby, úřadu a k poctám nebo o vy
konání jakékoliv živnosti nebo · povolání. 

Nebude ukládáno žádné omezení státním občanům česko~ 
slovenským, pokud jde o užívání jakéhokoliv j a z y k a ve sty
cích soukromých a obchodních, ve věcech, týkajících se n á b 11-

i) Ačkoliv v § 67 stanoví: "pokud tomuto zákonu odporují." -
Jsou to zejména zákon ze dne 5. července 1912, č. 128 ř. z. (bývalý rak. 
branný zákon, Wehrgesetz), a záJkonný článek (uherský) XXX z roku 
1912, zákon ze dne 5. července 1910, Č. 129 ř. z., a zákonný článek XXXI 
z roku 1912, zákon ze dne 6. června 1886, č. 90 ř. z., a zákonný 
článek XX z roku 1886, zákon ze dne 31. května 1888, Č. 77 ř. z., a 
cikonný článek XVIII z roku 1888, záJwn ze dne 28. června 1890, 
ě. 177 ř . Z., a zákonný článek XXI z roku 1890. Jsou to záJwny 
br a n n é, (JI zem ě b ran i:'l (Landwehr) a do m obr a n ě (Landsturm). 

2) Viz k tomu H o e t z e 1: Ocqrana menšin (Věstník min. vnitra, 
n., str. 453). 
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žen s tví, t i s k u neb ve ř e j n Ý c h pro jev ů jakéhokoliv 
druhu, nebo ve veřejných shromážděních. 

Bez ohledu na to, že by vláda československá zavedla 
nějaký ú ř e dní, j a z y k, bude poskytnuta státním občanům 
československým jiného' jazyka než českého přiměřená možnost, 
aby před soudy používali svého jazyka jak ústně, tak písemně. 

Článek 8. - Se státními občany československými, ná
ležícími k m e n š i nám n á rod n o s t ním, n á b o žen s kým 
n e boj a z y k o v Ý m, bude po právu a ve skutečnosti za stej
ných záruk nakládáno stejně jako s ostatními občany česko

slovenskými. Zvláště budou míti stejné právo, aby zakládali, 
řídili a spravovali vlastním nákladem ústavy lidumilné, nábo
ženské a sociální, školy a jiné ústavy výchovné, s právem, 
aby tam volně používali svého jazyka a tam vykonávali své 
náboženství. 

Článek 9. - Pokud jde o v e ř e j n é vyučování, vláda 
československá poskytne ve městech a v okresích, v nichž jo 
usedlý z nač n Ý zlomek občanů československých jiného jazyka 
než českého, přiměřené příležitosti, zajišťující, aby dětem těchto 
československých občanů dostalo se vyučování v jejich vlastní 
řeči. Toto ustanovení nebude však vládě československé brániti, 
aby učinila povinným vyučování řeči české. 

V městech a okresích, v nichž j'e usedlý značný z.lolllek 
občanů československých, náležejících k menšinám nábožensk}'ID 
nebo jazykovým, zabezpečí se těmto menšinám slušný podíl na 
požitku a používání částek, které ,mají býti vynaloženy na 
výchovu, náboženství neb lidumilnost z veřejných fondů podle 
rozpočtu státního, rozpočtů obecních neb jiných" 1). 

') Pro důležitost a mezinárodní výz,nam těchto předpisů stůjž zde 
znění autentické, jež jest francouz,.~ké : Art. 7. - Tous les res'oortisgants 
tehéco-slovaques seroot égaux devant la loi et jouiront des milmes droits 
civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion. 
La difference de religioll, de oroyance ou de confess,ion ne devra nuire 
aa.ucun ressortissant tchéco-slovaque €ln ce qui concerne la jouiElSance 
des droits civil s et politiques, notamment pour l'admission aux em.plois 
publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professiolls 
et indus.tries. II ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage 
par tout ressortissant tchéco-slovaque ďune langue quelconque soit dans 
les relations privées ou de commerce, sait eu: matiěre de religion, de 
presse ou de publlication de toute nature, soit dans les réunions puhli
ques. Nonobstant l'établissement par le Gouvernement tehéco-slovaque 
d'une lange officielle, des facilités ap.propriées 8eront doonées a)lx ressor-
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Ustanovení těchto článků kryje se v podstatě s olJsahe~ 
šesté hlavy ústavní listiny, a to článek 7. s § 128, článek 8. 
s § 130, čláll'ek 9. s §§ 131 a 132 úst. listiny 1). 

Je především otázka, k t e r Ý c h menšin se hlava šestá 
úst. listiny vlastně týká. Nadpis její mluví o menšinách "n á-

tissants tchéco-slovaques de langue autre que le tchěque, pour l'usa,ge 
de leur lange, Mit oralement, soirt par éerit devant le tribunaux. Art. 8. 
- Les ressortissants tchéco-s!ovaques, appartenant fl. des minorité s 
ethniques, de religion ou de langue, jouiront du méme t.raitement et des 
mémes garanties en droit et en fa1t que les :wtres ressortissants tchéco
slovaques. lIs auront notamment un droit égal a crées, dňriger et contrOler 
a leur frais des institutions charitables, religeuses ou sociales, des écoles 
et auties établissements ďéducation, avec le droit ďy faire librement 
usage de leur propre langue et ďy exercer librement leur religion. 
A l' t, 9. - En matiěre ďenseignement public, le Gouvemement tchéco
slovaque acoordera dans les villes et districts ou résid.e une proportion 
considérab'le de ressortiJssants tchéco-slovaques de langue a,utre que la 
langue tchěque, des facilité.s appropriés pour assurer que l'inlltruction 
sera donnée, dans leur propere langue, aux enfant s de (Jes re.:;sortissants 
tchéco-slovaques. Cette stipulation n'empechera pas le Gouvernement 
tchéco-slovaque de rendreobligatoire l'enseignement de la langue tchěque. 
Dans les villes et districts, ou résid,e une proportion consiďérable de 
ressortissants tchéco-slovaques appartenant ft des minorités ethniques, de 
religion ou de langue, ,ces minorité s se vermnt assurer une part équitable 
dans le bénéfice et l'affeetation des sommes, qui pourraient étre attribuées 
sur les fonds publics par ie budget de l'État, les budgets municipaux 
ou autres, dans un but ďéducation, de religion ou de charité." 

i) Naproti tomu pravi nejllJSně zpráva ústavního výboru (tisk 2421): 
"Zásady §§ 131 a 132 byly pojaty do ústavní 'listiny, ač citovaná smlouva 
Salint-Germainsiká nám t()ho ne u k 1 á dá. Ústavní výbor činně tak chtěl 
ochranu v celku postaviti pod ochranu ústavní listiny. V §§ 128 až 132 
obsažena je nejmenší výměra toho, co podle citov,ané smlouvy Saint
Germainské národllm, které jsou v našem státu v menšině, dáno býti 
musí." Zřejmý rOQ:poi!'. O ustanoveních, o kterýchJzde je řeč, má 
čl. 14 smlouvy Saint-Germainské se státem Československým tento 
předpis: "Československo souhlasí s tím, že předpisy hlav 1. a 11., pokud 
se týkají pii'íslušníků menšiny Tasové, náhožensiké nebtl jazykové, z a.
k 1 á d a j i z á vaz k y z á jmu ID e z 'Í Th á r o di n í II o a požíva,ji záruky 
Společnosti národů. Nesmějí se měniti, nedá-li k tomu sou
hlasu většina v Radě společnosti národů:. Spojené s,táty 
americké, říše hritská, Francie, ltalie a Japonsko se Q:avazují neodepříti 

svého souhlasu takovým změnám oněcll článků, které v předepsané 

formě byla ,schválila většina Rady společnosti národů." Předpis ten před
pokl.áiJ:á svrohovanost mezinárodniho právního řádu nad vnitrostátním. 
Odporuje tudíž základní myšlence, na které vybudován jest náš vnLtro
státní právní řád - t. j. jeho vlastní svrchovanost - a platí o něm vše 
to, eo bylo o věci té řečeno na 'sÍT. 80. 
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rod ní ch, n á b o žen s k Ý cha .r a s o v Ý ch", aniž by se pak 
jednotlivé paragrafy tohoto členění pře~mi) drlely. N(~boť § 128 
mluví o rovnosti státních občanit nehledíc k tomu, jaké jsou 
"rasy, jazyka nebo náboženství", § 130 jedná o "národnoi:iti, 
jazyku, náboženství a rase", § 132 kone6ně o "men;inách ná
boženských, národních a jazykových". Jisto je, ií,e hlava ~('stá 

. úst. listiny chtěla v podstatě vystihnouti obsah mírové smluuvy. 
Tato smlouva mluví v čl. 7. o "rase, jazyku nebo náboženství" 
(race, langage, religion), v článku 8. o "men~inách národnost
ních, náboženských neb jazykových" (minorités ethnique::, de 
religion ou de langue). 

"Národem" nebo "národností" možno rozuměti souhrn 
jednotlivců spojených buď týmž pŮvodem ve smyslu 'ethnolo
gickém (Germáni, Slované, Židé a pod.), nebo bez ohledu na 
tento původ stejným j a z y k e m (mateřským nebo obcovacím). 
V tomto případě jest společenství jazykové nejdůležitějším, 

avšak ne jedin}Tm znakem kulturně-politické sou
n á lež i t o s t i. Pocit této sounáležitosti, jenž spočívá v tom, 
že jednotlivec cítí se zajedno s historickými, politickými a 
kulturními osudy toho či onoho národa ve smyslu právě vytče
ném (byť by snad již jazyk jeho neovládal l1'ebo ho nepoužíval), 
jest předpokladem n á rod a ves mys I u k u I tur n ě
p o I i ti c k é m. Národa jako jednotky v tomto smyslu nemůže 
být bez národního jazyka: ať živého nebo mrtvého, jazyk sám 
však nestačí. 

Je tedy patrně v původním textu smlouvy Saint-Germain
ské míněno výrazem "race" (rasa) národ ve smyslu ethnologickém 
a výrazem "langage" národ ve ' smyslu kulturně-politickém. 

Ceský překlad užívá pak pro onen pojem výrazu "rasa" nebo 
"národnost", pro tento výrazu "menšiny jazykové". Naproti 
tomu kolísá ústavní listina: v nadpisu hlavy šesté míněny jsou 
patrně menšinami "národními" národy ve . smyslu kulturně
politickém a menšinami "rasovými" národy ve smyslu ethno
logickém, kdežto naopak v § 132 míněny jsou menšinami 
"národními" národy ve smyslu ethnologickém a "jazykovými" 
národy ve smyslu kulturně-politickém. V § 131 stotožňuje se 
"jazyk" a "národnost" ve smyslv kulturně-politickém, kdežto 
§ 130 zmiňuje se vedle jazyka ještě o národnosti 1). 

I 
I 

:1) Ve zprávě ústavního výboru činí 'se nesprávně rozdll meZli 
menšinami "národními" a "národnostními". Zpravodaj praví tam (str. 21): 
,.Nadpis šesté hlavy úst. listiny užívá vědomě slov ,menšin národních' 
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Pro pojmový výměr ústavou "chráněných menšin" zdá se 
nám býti rozhodným nad p i s šesté hlavy ústavní listiny, a 
to proto, že v ní nejedná se jen, jak by z nadpisu plynulo, 
o ochraně m'enšin, · tedy o stanovení kolektivních práv 
(viz str. 342), která propůjčena jsou jednotlivcům jako přísluš
níkům určitých celků (menšin), jichž skutečná existence 
(§§ 131, 132) jest předpokladem ochrany, nýbrž i o in d i v i
d u á 1 n í c h právech, nezávislých na ní. Totéž platí o článcích 
7. až 9. smlouvy Saint-Germainské, z nichž první jedná o indivi
duálních, 8. a 9. o kolektivních právech. 

O individuálních právech jednají §§ 128 a 130, o kolek
tivních §§ 131 a 132 úst. listiny. Jen tyto poslední dva para
grafy stanoví tedy vlastní ochranu m e n š i n. 

Podle řečeného j'est též o b s a h oněch práv různý: obsah 
individuálních práv jest v podstatě ne g a t i v n í, t. j. stanoví 
zásadu r o v n o s t i příslušníků všech národů, náboženství a ras, 
což znamená jinými slovy zásadu, ' že příslušnost k tomu či 

onomu národu, náboženství nebo rase nemůže býti skutkovou 
podstatou právně relevantní ve věcech, o nichž dotčená usta
novení se zmmUJl. Naproti tomu kolektivní práva zakládají 
určité p o s i t i v n í nároky vůči státu a jiným veřejným 

korporacím. 
Individuální práva, stanovená hlavou šestou ústavní 

listiny, jsou proto v nejužší spojitosti s "právy a svobodami", 
stanovenými hlavou pátou. Tak odst. 1. § 128 1

) stanoví v pod
~tatě totéž, co odst. 2. § 106 (viz str. 343), odst. 2. § 128 provádí, 
pokud jde o náboženství. víru a vyznání, zásadu stanovenou po
všechně § 124 (viz str. 384). Pokud jde o vzájemný poměr obou 
prvních odstavců §§ 106 a 128, dlužno připomenouti, že onen 

a nikoliv národnostních. Naši bratři na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, 
!!tejně 5ako ostatní národové dřívějšího Uherska, pociťovali velmi trpce, 
že upírána jim byla kvalita národů a že stlačováni byli na pouhé 
národnosti. Této křivdy ústavní výbor 8e uvaroval." V pojmu "národ
:n.osti" není onoho znaku, jejž zpra.vodaj předpokládá. "Národnost" 
(něm.: Na-tionalitat) znamená buď tolik 'jako "národ", nebo jest v I as t
n o B t í jednotlivců, která za.kládá jejich příshišnost k určitému národu. 

1) Mluví-li § 128 o "stejných právech ob č a n s ký cha po li
t i c k Ý ch", jsou tím míněna všecka myslitelná práva. vůbec. Jde 
o doslovný překlad příslušného ustanoveni smlouvy Saint-Germainské. 
Naše ústava nezná pojem zvláštních "politckých" práv, jak jej znala 
ústava rakouská (čl. 3 stát. zákl. zákona ze dne 21. prosince 1867; ř. z. 
~. 143, o zřízení říšského soudu). 
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provádí zrovnoprávnění státních občanů a cizozemců, na území 
republiky přebývajících, tento pak zrovnoprávnění státních 
občanů - v obou případech bez ohledu na rasu, jazyk a 
náboženství. 

Vůbec platí ustanovení šesté hlavy ústavní listiny .- na 
rozdíl od hlavy předcházející - zásadně jen o stá t ní cll 
ob č a n ech republiky Československé, nikoliv o cizozemcích, 
což je zvlášť důl'ežito vzhledem k předpisům §§ 131 a 132 
o "značném zlomku" (viz níže). 

Individuální právo stanoví dále předpis odst. 3. § 128, 
zaváděje volnost užívání jazyka ve stycích soukromých a ob
chodních, ve věcech, týkajících se náboženství, v tisku a jakých
koliv publikacích nebo ve veřejných shromážděních lidu. Tato 
volnost v několika těchto "věcech" - jako na př. v s 011-

kromých a obchodních stycích - jest samozřejmostí, 

kterou zakázati nemůže žádný rozumný zákonodárce a platí 
proto i pro cizozemce, ač arciť ohledně cizozemců mohl by 
obyčejný zákon stanoviti výjimky. Než i ohledně státních ob
čanů jest zvýš'ená ochrana ústavním zákonem jen zdánlivou, 
uvážíme-li význam "salvatorní klausule" posledního (4.) odstavee 
§ 128, v němž praví se: "Tím však nejsou dotčena práva, jež 
státním orgánům v těchto směrech (t. j. vzhledem k od
stavcům 1. až 3.) příslušejí podle platných nebo budoucně vy
daných zákonů z důvOdů veřejného pořádku a bezpečnosti 

státní a účinného dozoru." Z těchto důvodů mohl by tudíž 
v budoucnosti i ob y č e j n Ý zákon zavésti různá omezení! 
Přes to, že předpis odst. 4. činil ilusorním ostatní obsah § 128, 
jeví se de l'ege ferenda přece nutný, a to zejména pokud jde 
o "věci" tiskové a veřejná shromáždění, kde úplná volnost 
jazyková učinila by po případě státní ' dozor prakticky ne
možným (nelze od státních orgánů žádati, aby ovládaly všecky 
možné jazyky!), a to tím spíše, poněvadž zde jde právě o indi
viduální práva jazyková, jež přísluší státním občanům bez 
ohledu na to, jsou-li příslu'šníky nějaké národní menšiny 
v republice usedlé, čili nic; může je tedy uplatniti na př. 

i Spaněl, Ital nebo Francouz, je-li státním občanem česko

slownským. 
Individuálním právem v tomto smyslu jest i oprávnění, 

stanovené § 130 úst. listiny, jenž kryje se s čl. 8. smlouvy 
Saint-Germainské. 

Pokud jde o k o I e k t i v ní práva, dlužno se předem 
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tázati, jakých menšin se týkají a jaké statky (kulturní, 
hospodářské atd.) jsou jimi chráněny. ,§ 131 jedná o "značném 
zlomku státních občanů československ)"ch ji n é hoj a z y k a 
než československého", § 132 o "značném zlomku státních 
občanů československých, náležejících k menšinám n á b o žen· 
s kým, n á rod ním a j a z y k o V)' m". Prv uved'ený pa:ragl'af 
zaručuje dětem těchto občanů ve ve ř e j n é m vyučování v me
zích všeobecné úpravy vyučovací přiměřenou příležitost, by se 
jim dostalo vyučování v , jejich v 1 a st ní řeč i, při čemž vy
učování československé řeči muže býti stanoveno povinným, 
druhý stanoví pak (viz odst. 2. čl. 9. smlouvy Saint-Germainsk6) 
pro menšiny tam uvedené jistá práva h o s pod á ř s k á a 
f i na n ční. (Jsou tedy tato hospodářská a finanční práva jedi
nými právy kolektivními, ,jež přísluší n á b o že n s kým menši
nám podle šesté hlavy ústavní listiny.) 

Kolektivních práv nevyčerpávají však §§ 13t a 132, 
poněvadž další - avšak nejen tato - obsažena jsou též 'Te 
zvláštním zákoně, tvořícím součást ústavní listiny 1). ' 

Shrnujíce, můžeme tudíž říci, že následující statky ciuá
něny jsou kolektivními právy: j a z y k, v y u Č o v á n í 2), zájmy 
h o s pod á ř s k é a f i n a n ční 8). Vzhledem k vnější úpravě 

dotčené věci naším právním řádem pojednáme nejdříve o 
ochraně posledních tří statků, a v dalším odstavci o zásadách 
jazykového práva zvlášť. 

§§ 131 a 132 mluví o "usedlém značném zlomku". 
'K tomu dlužno podotknouti toto: Pokud jde o pojem "u sed 1 ý", 
připouští dotčená ustanovení rozlišování státních občanů t r val e 
usedlých (v ' určitých městech a okresích) a toliko pře ch;) dně 
se tam zdržujících. Podobné rozlišení mohly by tudíž provésti 
ob y č e j n é zákony, aniž by tím porušily ústavu. Pokud pak 
jde o pojem "z nač n é h o" zlomku, vyhradil § 133 úst. listiny 
"provedení zásad §§ 131 a 132, a zvláště vymezení pojmu. 
,značného zlomku' zvláštním zákonům" (sc. obyčejným). 

"Vlastní" řečí (propre langue) v § 131 jest rozuměti řeč 

1) § 129 úst. listiny: "ZáS3dy jazykového prá;va. v republice Oesko
slovenské určuje z v I á š t n í z á. k o n, tvoHcí součá.st této ústavní 
listiny." 

2) Oba tyto stllitky - jazyk a vyučování - mají .ardt mnoho 
styčných bod'Ů. 

3) O poměru "národa" a "národnosti" k t r e IS t n í ni. u zákonu 
&rovno pojednání G los o v o v ' Sou.d.covských listech, IV., str. 117. 
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mat e ř s k o u, t. j. řeč, kterou dítě skutečně mluví. "Vyučováním 
v jejich vlastní řeči" (§ 131) nemíněna jest řeč jako pře dm ě t, 
nýbrž jako pro s tře dek vyučování. Podstatně totéž ustano
vení jako § 131 úst. listiny má § 5 úst. zákona jazykového: 
"Vyučování ve všech školách, zřízených pro příslušníky národ
ních menšin, děje se jejich jazykem, rovněž kulturní instituce 
pro ně zříz'ené spravují se tímto jazykem (čl. 9. smlouvy 
Saint-Germainské). " 

Kdežto § 131 týká se instituce, našemu platnému právnímll 
řádu známé (t. zv. minoritní školy), jest mu instituce, o níž 
jedná § 132, dosud zcela neznámá. O jejím dosahu nelze si 
z kusého a obecného znění tohoto paragrafu učiniti jasnějf:ií 

představy. Zde více než jinde bude tudíž třeba podrobnějšího 
"provedení zásad", o němž mluví § 133 úst. listiny. Bude 
zejména - nutno stanoviti způsob, jakým "zabezpečuje se" 
zmíněným mepšinám přiměřený podíl na požitku a používání 
částek, věnovaných z veřejn)Tch fondů podle různých rozpočtů 
na výchovu, náboženství neb lidumilnost (dobročinnost). To zdá 
se vyžadovati, aby tyto menšiny byly do jisté míry konsti
tuovány jako korporace, což platí ostatně ohledně všech práv, 
která svou podstatou jsou kolektivní 1). Bude dále nutno stano
viti, jakým způsobem určuje se onen "přiměřený" podíl, zda 
podle početnosti (podl'e hlav) dotčené menšiny či snad podle 
poplatnosti nebo potřeby její. 

P r á voj a z y k o v é. Ve státech, obydlených několika 

národy či národnostmi, vyžaduje právo jazykové zvláštní 
úpravy 2). Tak stalo se též v republice Ceskoslovenské. 

1) Ze by ostatně podpora, vynaložená na n á b o žen sk é účely 

z veřejného fondu podle rozpočtu stá t n í h o a rozdělená mez.i jednot
livé církve podle klíče, naznačeného § 132, odporovala zásadě odluky 
církví od státu, jest přirolZeno a dokazuje op,ět, že zákonodárci dosah 
oné zásady nebyl zcela jasný. 

!) Státy ty nazývají se obyčejně "nárOdnostními" (Nationalitaten
staaten) na rozdíl od států "národních" (národnostně jednotných, National
staaten). Během působnosti prvního Národního shromáždění bylo v řad.áeh 
parlamentních, v tisku a veřejnosti vůbec se zvláš,tním důrazem při

pomínáno, že republika Československá jest státem národním, nikoliv 
národnostním. Tomu jest patrně rozuměti tak, že st:i,tní útvar ten založen 
byl jediným národem (československým) a že jeho vznik jevil se národně
politickou nutností jen t.ohoto národa, pokud oprávněně toužil po kulturní, 
hospodářské a politické konsolidaci v s a m o 's ta t n é m státním útvaru. 
Már-li však označením tím býti tvrzeno, že republika Československá jest 
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Zásady jazykového práva urcuJe jednak ústavní listina 
(pokud jde o individuální · práva jazyková; §§ 106, 128, 130), 
jednak "zvláštní zákon" podle § 129 úst. listiny. Kromě toho 
upravuje otázku tu řada jiných norem (na př. jednací řády pro 
Národní shromáždění; § 49; viz str. 172) 1). 

"národním" státem ve smyslu shora vyt.čeném, jest to tvrzení n", první 
pohled nesprávné, k němuž odhodlati se může snad praktický politik, 
nikoliv však theoretický vědec. Srovn. k tomu důvodovou zprávu úsmv
ního výboru (tisk 2442 z r. 1920), kde úvodem prohlašuji se samostatné 
státy, které vznikly po válce na území někdejší monarchie Rakousko
Uherské, za státy n á rod n í. - V pod'statě totéž co já praví ve své 
recensi mého spisu B a x a, Časopis pro právní a státní vědu, V., str. 185, 
aJe přece prohlašuje, že s mým názorem souhlasiti nelze a že p ř e
hl í ž í m, že "národní" stát nelze bráti jen ve významu státu národnostně 
jednotného. Dlužno jen hořejší mé vývody pozorně přečísti, aby vy
svitlo, že právě to jsem "nepřehlédl", nýbrž naopak výslovně uvedl. 

O právním postavení jazykových menšin v různých státech evrop
~kých informuje A u e r han: Jazykové menšiny v Evropě, Praha, 1924. 

1) Stanovisko zákonodárcovo k úpravě otáJzky jazykové může býti 
různé. Zejména rozlišovati sluší f>tanovisko a tom i s t i c k é, klteré ne
uznává s o u bor ů j:ednotlivců, příslušejících jazykově k témuž kulturně
politickému celku (národu), jaJm jed not e k či korporací, nýbrž pohlíží 
na jednotlivce zásadně jako na samostatné j'ednotky, upravujíc přímo 
toliko jejich styk k ,státu a jiným veřejným korporacím, a stanov1sko 
k o I e k .t i v i st ic k é, jehož podJstaroa hyJa rvyJožena již vý,še (str. 342). 
Stanovisko atomistické bude pak různé podle toho, uznává-li stát ideu 
národnostní jakožto zá.kladnu pro úpraV11 jazykové otázky či'Ji nic. 
V prvním případě uznávati hude jazykové nároky jednotlivců proti sobě 
jako subjektivní práva a podle toho provede úpravu styků jejich IS veřej

nými úřady ve směru ja.zykovém. V druhém případě jest mu jednotlivec 
v podstatě pouze pře d mě tem (objektem), podle jehož kvalit či vlast
ností (ve směru jazykovém, t. j. tedy podle znalosti jazyků) upraví 
jazykovou Qtázku ve školách, veřejných úřadech a veřejném životě vůbec 
s hlediska pouhé administrativní účelnosti. O nějakých subjektivních 
právech jazykových občanů není zde řeči. 

V bývalém Rakousku, jehož nebl,ahé politické dědictví ve věcech 
jazykových a národnostních bylo částečně převzíti republice Česko

slovenské, upraveny byly zásady jazykového a národnostního práva 
čl. 19. stát. zákl. zákona o všeobecných právech státních občanů takto: 

"AHe Volksstamme de.s Staates sind gleichberechtigt, und: jeder 
Volksstamm bat ein unverletzlJiches R.echt auf Wahrung und Pflege 
Beiner N ationaJitat und Spraohe. 

Die Gleichberechtigung aJler 1 a n des li bl i che n Sprachen in 
S c h u I e, A m tun d 1) ff e n tli che m Leb e n wird vom Sta.a.te 

~ anerkannt. 
ln den Landern, in welchen mehrere Volksstamme wohnen, soHen 

die 1)ffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, da.S otne 



400 

Z á k o n ze dne 2 9. ú n o ľ a 19 20, Č. 122 S b. zák. 
a nař. podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví 
z á s a d y j a z y k o v é hop r á va v r 'e p ubl i c e Čes k 0-

slovenské (zákon jazykový) 1), obsahuje devět paragrafů. 

Než přistoupíme k rozboru jejich v jednotlivostech, dlužno ;.;e 
zmíniti o celkovém rázu tohoto důležitého zákona. Podotknouti 
jest předem, že smlouva Saint-Gennainská, které se zákonodárce 
snažil držeti co nejpřesněji 2), neudávala mnoho směrnic pro 
úpravu dotčeného předmětu vnitrostátním zákonem. Jmenovitě 

není v ní ani stopy nějakého ustanovení, které by předpisovalo 
vnitrostátnímu zákonodárci úpravu jazykové otázky ve smyslu 
stanoviska k o 1 e k t i v n í ho. Jazykový zákon skutečně též 
stanoviska toho výslovně nezaujal a přikloňuje se spíše, souuíc 
aspoň podle vývodů citované důvodové zprávy 3), k hledisku 

Anwendung eines Zwanges ZUll' Erlernung einer zweiten Landessprache 
jeder dieser VOolksstam.me die erlOorderlichen Mittel zur Ausbildung in 
seiner Sprache erhllt." 

Přes ustanOoveni 1. odst. tohOoto článku, jež však nebylOo vůbec 

praktické, poněvadž právní řád neuznáva'\ "ná,rOodnichl kmenů" jako 
kOorporací (právnických OoSOob), kteil'é by mOohly míti subjektivní práva, 
stOojí Oonen článek v zásadě na stanovisku atomistickém; jež POodporOováno 
bylo jmenOovitě též historickým vývOojem úpravy jazykOové Ootázky 
v bývalém RakOousku jakOož i praxí správních úřadů a s Ooudů. 

Význam a praktický Oobsah povšechnéhOo ustanovení cit. ěL 19 byl 
v právníckém písemnictví a praxi velice sporný. 

1) Otištěn jest ve III. svazku mé Sbírky zálwnů českOosIOovenských 
pod Č. 19. ' VŮL k tomu Van ě k: JazykOový zákOon (Všehrd, II., s.tr. 40). 

2) Snaha ta,tOo došla na př. výrazu výslOovnOou oitací Ooné smlOouvy 
v §§ 1, 2 a 6 jazykOo1VéhOo zákOona.. Tím znění tétOo s.mIOouvy nabývá zvý
šené důležitOosti pN interpretaci případných sporných míst zákona. 

S) "Přeodlk:láilaje osnovu ústavníhOo zákOona jazykOového, POovažuje 
ústavní výbOor za SVOoji POovinnOo.st, vylOožiti především stěžejní zásady, na 
nichž osnOova jest vybudOována. Není to žádné hlediskOo lU'ÍXodně--politické, 
nýbrž p r () stý P 00 ž a d a vek ú čel n é h 00 u s p 00 řád á n í spr á v y 
státní, přihlížejícíhOo k POotřebám Oobčanstva. V demokracii a 
republice, uznávající rOovnOos.t všech Oobč·anů a tudíž i jazyků před zákOonem. 
běží 00 spravedlivOou a dOokOonalOou "právu; praktická potřeba, rychlOost 
v úřaJd.ování a láce prOo občanstvo JSOoU hlavním a vedOoucím POOaťllV

kem ..... Jde tu v podstatě o dvojí věc: 1. 00 zá;jem státního Oobčana, aby 
státni správa slyšela jej a mluvila k němu v jeh'Oo jazyku, a 2. o zájem 
státu, aby nebyly jemu uklárlány y tom směru po·vinnOosti ďále jdoucí, než 
slušné splnění pOožadavku onoho nutně vyžad1ije, poněvadž jinak by dOo
spělo se k takOové složitOosti a nákladnosti správy státní, jaká by občan
stvu veškerému nebyla ku prospěchu. Sluší tu hJedati správnOoU střední 

linii, až po kterOou na jedné straně jazykový zájem Oobčanů státních s\uš-
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atomistickému, přes to, že ustanovení ústavní listiny, jež do
volává se zvláštního zákona, upravujícího základy jazykového 
práva (§ 129), nachází se v hlavě, která jedná o "ochraně 
m e n š i n národních" a jest tudíž vzdálena hlediska, které cito
vaná důvodová zpráva při zákoně tom prohlašuje za "hlavní" a 
"vedoucí", totiž "praktické potřebě, rychlosti úřadování a láce 
pro občanstvo". Tím vysvětluj'e se též obsah jazykového zákona 
a disposice jeho: je to zákon v podstatě o r g a n i s a ční, upra
vující jednak právní postavení jazyka státního či oficielního, 
jeho používání v úřadech státních a jiní-ch veřejných úřadech, 
sborech a korporacích (§§ 1, 3, 4), jednak výjimky z tohoto 
pravidla (§§ 2, 5, 6). 

Odvolávaje se výslovně na článek 7. smlouvy St. Germain
ské, stanoví § 1 jaz. zákona, že jazyk československ}' j-Jst 
státním, oficielním jazykem republiky a tudíž zejména 
jazykem, 

1. v němž s výhradou toho, co ustanovuje se v §§ 2 
a 5 a s výjimkou toho, co bude podle § 6 ustanoveno pro 
Podkarpatskou Rus, děje se úř ad o v á ní vše ch s o ud Ú, 

ústavů, podniků a orgánů republiky, konají se jich 
v y h 1 á šky a z e vn í o z nač e n í, 

2. v němž upraven jest hlavní text stá t o vek a ba n
k ovek, 

3. jehož používá branná moc při velení a jako 
j a z y k a s 1 uže b n í ho; ve styku s mužstvem jazyka toho 
neznalým užíti lz'e také jazyka mateřského. 

Prohlášení československého jazyka za jazyk "státní, ofi
cielní" opírá se o poslední odstavec článku 7. smlouvy St.-Ger
mainské (str. 392), zejména pokud jde o toto vnější označenÍ. 
Autentický francouzský text praví "langue o f f i ci e II e". 

Je nutno se tázati, co jest, pokud se týče co má býtí 
(podle úmyslu zákonodárcova) dosaženo prohlášením nějakého . 

jazyka za "státní", "oficielní" nebo "úřední" 1). 
Předpokládáme-li, že o právním postavení (výsadách) 

onoho jazyka v právním řádě nebylo by nic jiného obsaženo, 
než ono povšechné prohlášení, pak platí o něm vše to, co byla 

ný1:ru I.působem žáJďati může plného ohledu a na druhé straně stát povinen 
jest, zá,jem tento chrániti, aniž by poškodil z á j e ID c 'ell k u n a. s' p o ř á
dané správě státni." 

1) Tak překlád.á. český text smlouvy Saint-Gennainské &lovo "offi
cielle". 

Dr. We y r, Sous~ava čes'ko!loven skúho prá.va státníllo ; 2& 
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na str. 76 řečeno o normativním významu obsahu § 2 úst. 
listiny ("Stát československý jest demokratická republika, jejíž 
hlavou je volený president"): Nejde o normu, ani o skutkovou 
podstatu, nýbrž o pouhé t v r z e ní, které podle ostatního ob
sahu právního řádu může býti správné nebo nesprávné; je-li 
správné, platilo by i bez výslovného pojetí do právního řádu, 
j'e-li nesprávné, nestává se zmíněn$rm pojetím správným. Praví-li 
tedy smlouva St. Germainská (na uvedeném místě): "N on
obstant I' e tab I i s sem e nt ..... d'une langue officielle .... ," 
nelze tím patrně rozuměti pouhé prohlášení nějakého jazyka 
za "oficielní" (úřední, státní), nýbrž míněn jest tím případ, že 
právní řád výslovnými předpisy vybaví některý jazyk takovými 
výsadami (u srovnání s jinými jazyky), že možno jej nazvati 
"oficielním" podle obecně ustáleného významu 
to hot o s lov a. Není-li takového obecně ustáleného významu, 
pak případné prohláš'ení (tvrzení) právního řádu nemá ani jako 
pouhé normativně bezvýznamné tvrzení smyslu. Zákonodárce , 
pak, který by se spokojil pouhým tvrzením, že ten či onon 
jazyk je st "oficielním" ("úředním", "státním"), aniž by stano
vil jednotlivé jeho výsady, musil by tudíž aspoň onen obecně 
ustálený význam slova jím f užitého , předpokládati, tak aby 
tvrzení jeho nabylo jakési normativní relevance. Tvrzení jeho 
mělo by pak asi tento smysl: "Každý jako ,oficielní' (,státní' 
nebo ,úřední') označovaný jazyk má ty a ty výsady, poněvadž 
by jinak ,oficielním' nebyl. Výslovné jeho prohlášení za 
,oficielní' znamená tudíž tolik, jako by všecky ony výsady 
byly výslovně v právním řádě stanoveny." 

Je nesporno, že onen předpoklad obecně ustáleného vý
znamu slov "oficielní", "úřední", "státní" ve skutečnosti n e
p I a t í, z čehož plyne, že zmíněné povšechné tvrzení nelze vy
kládati uvedeným způsobem. Toho byl si i náš ústavní zákono
dárce vědom, poněvadž by jinak nebyl v jazykovém zákoně po
drobným způsobem stanovil výsady jazyka československého 
(srovn. § 1: "Jest t e d y zejména jazykem ... "). Z toho plyne 
však důležitý důsledek, žen o r mat i v ní v Ý z na m má 
toliko onen podrobný výpočet' jednotlivých 
v Ý s adj a z y k a čes k o s loven s k é h o, n i k o I i v jeh o 
prohlášení za "státní" a "oficielní", při čemž arciť 
ze slůvka "zejména" (§ 1), naznačujícího, že výpoč'et výsad je 
toliko příkladný (demonstrativní a contr. enumerativní), dá se 
pro sporné případy interpretační vyvoditi ještě p o vše c h n o u 
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p r e s u m c í v e pro s p ě c h j a z y k a z a "o f i c i e ln í" 
{státní, úřední) pro h I á š en é hol). 

V důvodové zprávě ústavního výboru (tisk 2442) výslovně 
se podotýká, že užitím názvu jazyk "československý" nechtěl 
ústavní výbor nikterak "zaujmouti stanovisko ke sporu literár-

1) O § 1 jazykovéb:o zákona byl v ústavním výboru prvního Ná
rodního shromáždění velký spor. Byly stl'llJly, které při.kiládaJy výslov
nému prohlášení československého jazyka za y,s,tátní" velký význam, 
rozhodně větší než podrobnému výpočtu jednomvýoh jeho výsad. Jiné 
strany - a zejména též zástupci vlády - přály si, aby znění jazykového 
zákona v tomto směru přimykaJo se co nejtěsněji k textu smlouvy St. 
Germainské a navrhovaly proto označení československého jazyka jako 
"o.ficielniho" (s vypuštěnim ,slova "s,tátní"). Celý SPO'l měl ráz ryze p o
l i ti c k Ý a jen politickými událostmi v bývalém Rakousku před válkou 
dá se pochopiti a vysvě,tliti. V bývalém Rakousku totiž německo-nacionální 
politické lltrany usilovaly po dloubá 'léta o to, aby německý jazyk pro
hlášen byl zákonem výslovně za "státní" (Staatssprache), domnívajíce se 
patrně, že tímto pouhým prohlášením na,byl by německý jazyk pl' á v n í 
(úlltavní) nárok na výsadní postavení, které mu Izatim namnoze jen fa k
t i c k Y - t . . j. bez výsJ.ovného zákonného ;ustanovení - příslušelo. 

;,Staatssprache" byla pol i t i c kým heslem, jehož významu kde kd'o 
dobře rozuměl. Poněvadž pak německé strany neusilovaly ani tak o stano
vení nějakých nových k o n k I' e t n í c h výhod, jichž by se mělo němec
kému jazyku dostati, jako o prosazení onoho povšechného titulu "Staats
sprache", spatřovaly neněmecké národy v tomto úsilí ne neprávem přání, 
aby vytyčen byl pro ně oním nOlrmativně bezvýznamným prohlášením 
jakýsi politický "GessJ.erův klobouk", jako znamení pOllitického vítězství 
německého národa. 

Vzpomínky na tento dlouholetý politický boj v bývalém Rakousku 
působily - ať vědomě či nevědomě - nesporně též na spory v ús'tavním 
výboru prvního Národního shromáždění, . a způsohily zejména:, že někteří 

členové jeho domnívali se, že výrruz "státní jazyk" - známý a vžitý 
z dlouhého politického zápasu českého národa v býv3Jlém Rakousku -
znamená pojem zcela vyhraněný a jednoznačný, z něhož plynou tudíž 
bez dalšího zákonného ustanovení důležité v~sady pro jazyk takto 
označený_ 

Jen historicky dají se . tudíž zejména též vysvětliti houževn3Jté 
spory ° to, má-li býti označen československý jazyk jako "státní" nebo 
jako "oficielní". Spory tyto dokaJzují, že politické strany ne p o;va ž o
val y ony dva výrazy za synonymní. Na konec však došlo ke kompro
misu, jejž vyjadřuje nynější znění § 1 jazykového záikonaJ, ve kterém za. 
&lovem "státní" následuje sJovo "oficielní", cm znamená, že oba pojmy 
staví se na roveň, poll;ud se týče první vys'Větluje se (interpretuje) ďru

hým. Dlužno připomenourbi, že by se p r á v :n í postavení československého 
jazyka nezměnilo, kdyby užito bylo jen jednoho z on~ch označení (lho
stejno kterého) nebo snad žádnéh'o. Srovn. k tomu B lil X iii V Oas. pro 
právní a státní vědu, V., str. 187. 

26* 
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nímu a filologickému, zdali čeština a slovenština jsou samo
statnými jazyky, či zdali dvěma různými nářečími j'ednoho a; 

téhož jazyka". Přidržoval prý se "prostě skutečnosti, že máme 
mezinárodně uznaný ,československý' stát, že označení ,národ 
československý' stalo se ve styku mezinárodním běžným po
jmem, že všechny státní instituce nazývány jsou ,českosloven
skými' a že dokonce i v kruzích literárních mluví se o literatuře 
československé." Máme za to, ž'e ústavní výbor (a též zákon) 
svou formulací přece - třeba nevolky - stanovisko k oněm 
sporům zaujal, a to tak, že patrně "československým" jazykem 
míní jazyk jediný, což znamená, že pokládá češtinu a sloven
štinu za pouhá nářečí té ho ž jazyka, která co do svého p r á v
ní h o postavení ničím se od sebe neliší a právě proto s hlediska 
p r á v n í h o (a contr. filologického) znamenají jeden a týž 
jazyk. Tomu nasvědčuje i ustanovení § 4 jaz. zákona, které 
praví, ž'e "užívajíce jazyka státního, oficielního úřady v onom 
území republiky, jež před 28. říjnem 1918 náleželo ke králov
stvím a zemím na říšské radě zastoupeným, nebo království 
pruskému, úřadují zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla 
po slovensku" a že "slovenské úřední vyřízení k podání českému 
nebo úřední vyřízení české k podání slovenskému p o k 1 á d á 
se za vyřízení, jež s,talo se v jazyku podání". 
K těmto předpisům jazykového zákona sluší arciť podotknouti, 
ž'e jiný zákon té h o ž právního řádu, a to zákon ze dne 
13. března 1919, č. 139 Sb. zák. a nař., o vy hla š o v á ní 
z á k on ů a na říz e ní, zaujal k věci jiné stanovisko, roze 
znávaje (§ 3) P ů vod ní (autentické) znění Sbírky zákonů a 
nařízení, které jest čes k é, a úřední pře k lad y s loven s k & 
a německé (srovn. však str. 101). 

V č. 1§ 1 jaz. zákona mluví se o "ú řad o v á ní všech · 
soudů, úřadů, ústavů, podniků a orgánů republiky", jež má se 
díti v jazyku československém. Je otázka, co jest tím v jednot
livostech míněno. V bývalém Rakousku rozeznával se - více 
arciť via facti než podle právních norem - v nit ř n í a vně j š í 
jazyk ú ř e dní. Tímto míněn byl jazyk, kterým děl se úřední 
styk (ústní nebo písemný) se str a n a m i, oním jazyk, kterého 
používal úřad při své vnitřní činností (zařízení úředních po
můcek, jako jest protokol, tiskopisy, t. zv. koncepty rozhodnutí 
úředních a pod.) a ve styku s jinými úřady. Tímto vnitřním 
jazykem byla li státních úřadů němčina. Jazykový zákon ze 
dne 29. února 1920 nezavádí sice . výslovně onoho rozlišování 
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:mezi vnitřním a vnějším jazykem úředním, ustanovení jeho však 
přece k tomuto rozlišování vedou, a to proto, poněvadž v ý
jim k y, kt'eré stanoví § 2 ohledně stá t n í ch úřadů, vztahují 
se toliko na vně j š í úřadování ve smyslu shora vytčeném. 
-Z toho, jakož i z předpokladu, že jazykový zákon zajisté chtěl 
upraviti též zásady vnitřního úřadování, plyne, že "úřadováním" 
ve smyslu č. 1 § 1 míněno jest jak úřadování vnější tak i vnitřní. 
Platí tedy bez výjimky pravidlo, že vn i t ř n í ú řad o v á n í 
všech státních úřadů 1) ,děje se jazykem česko-
.s loven s kým. • 

S tímto naším výkladem pojmu "úřadování" shoduje se 
'též předpis posledního odstavce § 1: "Podrobnější předpisy o 
povinnosti úředníků a zřízenců státních, jakož i úředníků a, zří
Z'enců státních ústavů a státních podniků, aby umě I i čes k o
s loven s k y, upraveny budou nařízením." Pokud ovšem všichni 
tito činitelé ve skutečnosti jazyk státní nebudou ovládati (srovn. 
k tomu též odst. 3. § 8), nebude ani předpis o' bezvýjimečné 
platnosti státního jazyka jako vniti'ního jazyka úředního (§ 1) 
praktický. 

K č. 3 § 1 podotýká důvodová zpráva (tisk 2442), že 
ustanovení to vychází z dvojího požadavku: "předně, aby hájen 
byl služební zájem branné moci, za druhé, aby vzhledem ke vše
obecné branné povinnosti a k demokratickému založení státu 
přihlíženo bylo k jazykovým potřebám mužstva." Těmito po 
třebami jakož i zněním příslušného místa zákonného ("mužstvo 
jazyka toho - se. státního - ne z n a I é") jest určen pojem 
"jazyka mateřského" ve smyslu cito'vaného § 1. 

Bylo již shora (str. 401) naznačeno, že ustanovení §§ 2 a 6 
jsou v Ý jim k y z pravidla, vytčeného číslem 1 § 1 jaz. zákona. 

1) MlUVÍ-li § 1 o ",s oudech, úI:adech, ústavech, podni
c í C fl a o r g á n e C II republiky", chtěje tím patrně postihnouti všecky 
myslitelné připady, jde při tom o pleonasmus, neboť i soudy jsou úřady 
v širšim smyslu, a soudy i úřady jsou "o!l"gány". Není d:ále myslitelný 
"orgán" republiky - těmito orgány míněny jsou asi jednotlivci (úřednici, 
zřízenci a pod.) -, který: by nebyl součást některého "soudu" úřadu, 
ústavu nebo podniku" státního, nemyslíme-li při tom na O!l"gány z á k o n 0-

·d á r n é, na které se však zákon jazykový zásadně nevztahuje (srovn. dů
vodovou z.právu, tisk 2442, str. 2). Ze zmíněného výpočtu plyne, že jím 
z.ahrnuty jsou státni úSltavy v Y u č o v a c i, pro které tudíž, i kďyž na 
nich jest jiná v y u Č o v a c í řeč než č,eskoslovenská, platí přece vnitřní 
.a vneJSI Ú ř e dni jazyk československý. Je arciť pochybno, zda. tento 
-důsledek byl zákonodárcem zamýšlen. 
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§ 2 týká se stá t ní c h úřadů (v širším smyslu), § 3 s a m o
spr á vn Ý ch úřadů, zastupitelských sborů a veřejných kor
porací vllbec, § 6 území Podkarpatské Rusi. 

§ 2 zní: 
,,0 národních a jazykových menšinách (hlava 1. smlouvy 

St.-Germainské) platí tato ustanovení: ·Soudy, úřady a orgány ~ 
jichž působnost vztahuje se na okres soudní, v němž podle
posledního soupisu lidu obývá alespoň 20 procent státních 
občanů téhož, však jiného jazyka 'než Č'eskoslovenského, jsou 
ve všech věcech, jichž vyřízení náleží jim na základě toho, že 
působnost jich vztahuje se na tento okres, povinny přijímati od 
příslušníků jazyka této menšiny podání v témž jazyku a vydati 
vyřízení 1) těchto podání nejen v jazyku československém, nýbrž 
i jazyku podání. Pokud v území jedné obce je zřízeno několik 
okresních soudů, pokládá se celá obec za jediný soudní okres 2). 

"Nařízením bud~ ustanoveno, pokud a při kterých soudech 
a úřadech, jichž působnost obme~ena jest na jediný okres, a sice 
okres s takovou národní menšinou, jakož i soudech a úřadech 
jim instančně bezprostředně nadřízených, "lze obmeziti se na 
vydání vyřízení pouze v jazyku strany." 

"Za stejných podmínek jest veřejný žalobce povinen, 
trestní žalobu proti obviněnému jiného jazyka i v tomto jazyku~ 
po případě jen v tomto jazyku vznésti." 

"Moc výkonná ustanoví, kterým jazykem v těchto pří
padech bude projednáváno." 

"N epředchází-li podání strany, budiž jí, jsou-li tu ostatní 
podmínky odst. 2., dodáno podle týchž zásad vyřízení i v jejím, 
po případě jen v jejím jazyku, pokud jest tento znám, jinak na 
její žádost." 

"V okresích s národní menšinou podle odst. 2. použíti 
jest při vyhláškách státních soudů, úřadů a orgánů a při jich 
zevních označeních také jazyka národní menšiny." 

K ustanovením těm nutno především podotknouti, že sta
noví, zachovávajíce aspoň zevně stanovisko kolektivní (viz 
úvodní větu o "menšinách" a výslovnou citaci smlouvy St.-Ger-

1) Podle praxe nejv. s.právního úřadu rozuměti jest "vyřízeními";. 

1»"0 jichž jaa.ykovou úpravu s,tanoví § 2 jaz.ykového zákona zvláštní normy. 
jen takové em.ana.ce státních orgáD.ů" které jsou od' těcllto orgánů ř í
zeny na strany j ,ako adresáty. (Nález. ze dne 23. února 1923,.. 
Č. 3187.) 

, 2) Tak tomu jest na př. v P r a z e. 
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mainské), ryjimky z povš'echného pravidla, vytčeného číslem 1 
§ 1, toliko ohledně vně j š í úřední řeči. Vztahují se dále jen na 
"soudy, úřady a orgány", poněvadž § 2 neuvádí (jako cit. č. 1 
§ 1) "ústavy" a "podniky", což souvisí s vytčením jich územní 
příslušnosti, o které při "ústavech" a "podnicích" nemůže býti 
ve stejném smyslu řeči 1). 

"Posledním s o u P i sem lidu" jest míněno nejnoveJsl 
obecné s čít á n í lid u, jež podle platných zákonných předpisů 
v ui'čitých obdobích jest konati 2). Poněvadž jazykový zákon 
mluví povšechně o "soupisu lidu", bylo před prvním sčítá

ním roku 1921 tímto soupisem rozuměti po případě i poslední 
r a k o u s k é sčítání z roku 1910. 

Zákon zaručuj'e' jinojazyčným menšinám jazyková práva 
jen tehdy, činí-li v dotčeném soudním okresu aspoň jednu 
pět i n u (20 %) vše h o ob Y vat e 1 s t vat oh o,t o o k r e s u, 
při čemž počítati jest však toliko stá t ní o b č a n y 3). Jde tedy 

1) Tímto vymezením dáno jest též rozlišovaJCÍ kriterium mezi pojmy 
"úřadů" a "ústavů", které by jinak v konkretních případech bylo. někdy 
těžko stanoviti, poněvadž ani v jazykovém zákoně, ani v jiné nornně práv
ního. řádu není povšechné definice pojmu "úřadu" (Amt, BehOrde). 

Zp,ráva úst. výboru (tisk 2442) podotýká, že jazyko.vý zákon po
skytuje zde menšinám daleko. více, než ukládá nám smlouva St. Germain
ská, Sltánovíc jen Po.vinnost, postarati se o to, aby příslušníci národních 
menšin nalezli ve svém jazyku právo před s o u d;y (tribunaux). To. jest 
sice pravda. Máme vša,k za to, že do.tčen á stylisace je prqstým nedopatře· 
ním, poněvadž nemělo. by smyslu, chrániti menšiny sice před soudy, ni
ko.liv však před státními úřady spra,vnímL 

2) Jazykový záko'n mluví o. "soupisu" lidu, jelikož bylo původně 
úmyslem, nazvati tuto. státní akoi statistickou "soupisem" a nikoliv -
jako v bývalém Rakousku - "sčítáním" (Vo.lkszahlung). Při projednáváni 
záko.na ze dne 8. dubna 1920, č. 256 Sb. zák. a nař., o sč í tán í lidu 
bylo. však od tohoto úmyslu upuštěno, poněvadž technický význam "sčí
tání" a "soupisu" se nelrryjí. ("Soupis" může znamenati tolik jako. "kon· 
skripce".) 

Citovaný zákon stanoví, že první všeobecné sčítání v obvodu Oesko
slovenské republiky koná se v některý den, jejž mezi 1. listopadem 1920 
a 31. březnem 1921 určí po slyšení \Státní rady statistické vláda naříze

ním (§ 1; tak stalo. se nařízením vlády z,e dne 30. října 1920, č. 592 Sb. 
zák. a nař., jímž se provádí zákon o SlČítání lidu a jako. rozhodný den 
pro první sčítání ' stanoví se 15. únor 1921), a dále, že další pravidelná 
sčítání 'lidu ko.nají se vždy v o.bdo.bích pět i let Ý ch v den, kte,rý vy
hlásí vláda po. slyšeni stati\Stické rady státní (§ 2). 

3) Zato podJe praxe nejv. spr. soudu mají právo na ochJ'anu men
šinOVo.U v ohledu jazykovém i o s o by P r á v nic k é. 
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() stanovení "značného zlomku", nikoliv však ve smyslu usta
novení ústavní listiny, která v t é t o s o u v i s los t i (poslední 
odst. čl. 7. smlouvy St.-Germainské) nečiní menšinová práva 
jazyková závislými na tom či onom "značném zlomku" (srovn. 

, též znění § 133 úst. listiny). Zásada § 2 jaz. zákona o oné 
pětině jest' však vyjádřena velmi nezdařile. MlUlVí-li se tam totiž 
() soudních okresích, v nichž "obývá alespoň 20 pr00ent státních 
občanů téhož, však jiného jazyka než československého", svádí 
toto znění k důsledku, že oněch 20 procent vztahuje se na 
úhrnný počet vše ch státních občanů té ž e, avšak jiné národ
nosti než československé v cel é mst á tě, což arciť zákonem 
miněno není (srovn. k tomu důvodovou zprávu ústa,vního 
výboru, ,tisk 2442, str. 3 a 4) 1). 

Di).ležito jest uvědomiti si, co míní zákon v § 2 státními 
občany toho či onoho "j a z y k a". Máme za to, že nerozhoduje 
zde ani ma t 'e ř s ká řeč (t. j. řeč, kterou kdo mluvil jako dítě), 
ani t. zv. ob c o v a c í řeč (t. j. řeč, které kdo zpravidla 
užívá, pokud se týče jest nucen užívati násl~dke~ okolí, v němž 
žije), nýbrž příslušnost k určitému národu ve smyslu kulturnč
politickém (viz str. 394), tedy zkrátka n á r o dn o s t jako 
subjektivní pocit sounáležitosti k tomu či onomu kulturně 

politickému celku národnímu. Tento výklad hoví zajisté intencím 
smlouvy Saint-Germainské, jakož i ústavní listině, méně arciť 
stanovisku důvodové zprávy k jazykovému zákonu, která) 
jak jsme viděli, hledí si spíše "prostého požadavku účelného 
uspořádání správy státní" než "hlediska národně-politického" 
(viz str. 400). K tomuto výkladu přiklonilo se též shora zmíněné 
nařízení vlády ze dll'e 30. ' října 1920, Č. 592 Sb. zák. a nař., 

jímž provádí se zákon o sčítání lidu, stanovivší, že při sčítání 

má se zjišťovati mimo jiné n á rod n o s t (§ 3) podle volného 
udání obyvatelstva (§ 20) 2). 

1) "Navržená osnova přidržuje se 20 %, t. j. ,jedna pětina obyvatel
stva. Sluší tu opět poukáza,ti k tomu, že předloha z různých variant, jichž 
v:Vběr poskytuje dosavadní historie otázky jazykové, přidržela se va,rianty 
mensinám nejpříznivější a rozhodla 1>e pro nejnižší procento, jaké kdy 
v celém pn"tt :'-nu mnohaletých oficielních jednání bylo bráno za základ pro 
uznání jazykov : ::o práva men1íin. Vychází se tu z předpokladu, že jedna 
pětina obyvatelstvli v okresu představuje již takový zlomek obyvatel
stva., který dodává o:, resu smíšený ráz a odůvodňuje, aby úřady pro okres 
zřízené přizpúsobily ,se po stránce jazykové smíšenému složení o br
vatelstva." 

~ ) Ze zásad nÍl'; ' , pojetí tohoto pojmu plyne, že i žid é mohou při-
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Praví-li § 2 jazykového zákona dále, že zmíněné tam úřady 
jsou p o v i n n y přijímati a vyřizovati podání "od příslušníkú 
jazyka této menšiny", nelze ustanovení to vykládati doslovně, ' 

jako by ona povinnost platila jen ve příčině oněch příslušníků, 
takže by snad úřad mohl, dříve než podání, sepsané jiným než 
československým jazykem, přijme a tímtéž jazykem vyřídí, 

zkouinati, zdali poda.tel s k u teč ně je příslušníkem národnostní 
menšinyl) nebo ne. To předpokládalo by, že jednotlivé národ
nosti v každém soudním okresu jsou konstituovány jako kor
porace a dále jakési n á rod n o s t ním a t r i k Y obyvatelstva, 
kterých dosud není. (Že důvodové zprávě ústavního výboru 
jest ostatně toto) hledisko· cizí, bylo již podotčeno.) Platí tedy 
zajisté pravidlo, že zmíněné "soudy a úřady a orgány" ve s m í
Š e n Ý ch okresích mají onu povinnost zcela p o vše ch n ě, t. j. 
že jim Il'epřísluší zkoumati národnost podatele v každém jed
notlivém případě. Pro povšechnou povinnost, přijmouti jino
jazyčná podání, rozhoduje předem zjištěná národnostní kva
lifikace okresu, pro způsob jeho vyřízení pak v každém jed
notlivém případě jazyk, v němž bylo učiněno. (Když však vy
řízení nepředcházelo žádné podání strany, má býti učiněno 

"v jejím jazyku, p o k u d j e s t ten t o znám, jinak na její 
žádost" [odst. 6. § 2]. 

Dlužno však připomenouti, že větou odst. 2. § 2: "jichž 
působnost vztahuje se na okres soudní ... " nemají býti rozlišo
vány úřady a soudy s větší územní příslušností než jsou soudní 

hlásiti se k národnosti židovské. To výslovně pokládají za přípustnó 

zpráva ústavního výboru o osnově ústavní listiny a příslušná důvodová 

zpráva vládni (viz tisk 2421, str. 21 a 33) a připouští to též § 8 "Návodu", 
jak vyplnim jest jednotlivé sloupce al'chů při sčí.tání lidu roku 1921. Poně
vadž v,šak výsledky sčítání lidu budou rozhodnými pro stanovení jedno
a. vícejazyčných soudních okresů ve smyslu § 2 jaz. zákona, bude míti 
přihláška národnootně cítících židů (zionistů) po případě vliv primo jí 
nezamýšlený. 

O statistickém zjišťování "národnosti", "mateřského" nebo "obco
va.cího" jazyka STOVll. nejnověji K rej čí: "Má se při našem p,říš,tím sčí

táni lidu zjišťovati národnost nebo řeč mateřská?" a Boháč: "Národ
nost či jazyk?" (V "Oeskoolovenském statistickém věstníku", roč. r. a lL) 
V poje<!náních těch uvedena je též další literatura, otáizky té se týkající. 

1) Zřejmo ostatně, že užití slova "menšiny" na tomto místě zákona 
je nevhodné, poně.vadž zahrnuje i případy, kdy ona "menšina" jinojazyčn:í. 
jest většinou obyvatelstva v dotčeném okresu! Viz též poznámku 1 I1a 
·str. 408. 



\ 

410 

okres a úřady a soudy "okresní" 1). V z tah u j e set udí ž 
předpis odst. 2. § 2 zásadně na všecky soudy, 
úřady a orgány republiky, tedy i na ústřední 
(ministerstva, nejvyšší soudy)2). Z věty: "ve všech 
věcech, jichž vyřízení náleží jim na základě toho, že pťtsobnost 
jich vztahuje se na tento okres", plyne arciť pro všecky soudy 
a úřady, jichž územní příslušnost jest větší než jeden soudní 
okres, jisté omezení. Pokud myslíme na případy, ve kterých' 
tyto úřady vystupují jako nad říz e II é instance, jest dosah 
onoho omezení jasný: tu jazykový zpťtsob vyřízení říditi se musL 
podle jazyka podání k první instanci. Pokud však jde o pří

pady, ve kterých úřady ty rozhodovati budou jako první in
stance, není zmíněný dosah tak jasný: vztahuje se tu povinnost 
úřadů jen na podání, pokud pocházejí od příslušníků oné men
šiny, kteří j s o u u sed 1 í (bydlí, mají své sídlo a pod.) v p ř í
s 1 u š n é m o k r e s u, či řídí se povinnost ta dle úze m n í h o 
určení právního poměru, o nějž jde (na př·. při udělení 

živnostenských a jiných koncesí, které v první stolici jest po
volána udíleti zemská politická správa)? 3) 

1) Poměry úřadů a veřejných orgánů, jichž působnost vztahuje se 
na m e n š í obvody než jest soudní okres, anebo jež nemají svého zvlašt
ního obvodu, upraví se prováděcím nařízením (3. odst. § 8 jaz. zák.). 

2) Viz důvodovou zprávu úst. výboru (tisk 2442) : " .... Dále neměli 
Češi (roz.: v bývalém Rakousku) práva dovolati se vyřízení úřadů 

úst ř e dní c h ve svém jazyku; podae předlohy přiznává se to národům 
menšinovým bezvýhradně." Ustanovení, které nutí ústřední úřady, vy
dávati vyřízení ve všech možných cizích řečech - nezapomínejme, že 
ja,zykový zákon nevypočítává (tak jako činí na př. jednací řády pro 
poslaneokou SIIlěml>vnu a senát; s,rovn. Bltr. 217) určitých národnos,tí, ~lýbrž 
opravňuje k t e r o u k o I i národnost, která by dosáhla menšiny stano
vené § 2 třeba i jen v jed'iném soudním okresu v celé republice! - a· 
podle toho se předem ja-zykově zařizovati (na př. co do jazykové kva
lifikace úředníků atd.), špatně se are·i! hodí k ostatním velkým výsadám' 
československého jazyka jako jazyka stá t n í h o, a je přízna,čno, že 
v ústavním výboru pře(j.pis, o němž zde jednáme, nevyvolal u srovnání
s velkým poplachem, jenž strhl) se pří otázce, má-li československý jazyk 
obdržeti v zákoně výslovný titul "státního" jazyka čili níc, téměř žádné 
rozpravy a žádného odpO'TU, aěkoHv na něm normativně záleží nepo
měrně více než na onom pouhém t~tulu! 

3) Otázky té neřeší zákon jednoznačně a nemůžeme ji proto řešiti 

ani my. V této souvislosti dlužno upozorniti na nesprávnost theoretického 
nálZoru, který má za to, že theorie právní, pokud zabývá se normativním 

. výkladem nějakého ustanovení, musí dospěti za všech okolnosti" 
k jed n o z nač n é m u výkladu jeho. Tomu tak není: jsou myslitelny-
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Poněvadž podle odst. 2. § 2 má býti vyřízení podání vydáno 
"n e jen v jazyku československém, nýbrž i v jazyku podání", 

případy - a ve skutečnootJi je jich velmi mnoho (,t. j. tolik, kolik je 
nejasných a neurčitých ustanovení v právním řádě) -, kde dva nebo 
více výkladů dlužno pokládati t h e o ret i c k y za stejně oprávněné t 
Jest privilegium odiosum autoritativní aplikace práva, jak 
ji provádějí úřady, že se musí v takových případech rozhodnouti pro 
ten či onen výklad. 

Běžná nauka o aplikaoi práva, pokud dosud vůbec existuje, jest 
arciť tohoto poznatku velice vzdálena. To dokazuje na př. poznámka 
J o ach i m o v a v jeho recensi, Věstník min. vnitra, III., str. 232: "Pře
kvapuje tvrzení, že může býti správné d voj í řešení též e právnickoé 
otázky. To úplně odporuje my,šlence jed not n é h o právního řádu, 

která jest právě podkladem normativního poznávání práva." Odvolání 
se- na mé vývody na str. 13 1. vydání dok'azuje, že můj kritik nechllipe 
správně myšlenku "jednotného právního řádu", .která s onou speciální 
otázkou nemá nic společného. 

Ostatně Joachim, n. u. m., str. 231, popírá (aniž by své tVl'zení 
dokazoval), že v případě, o který jde, je nějaká néjasnost, poněvadž 
p<>dle znění § 2 jazykového zákona jest prý nepochybno, že příslušnici 

menšiny mohou použíti práv zákonem jim pro půjčených pouze za obojí 
podmínky tamže zmíněné, totiž a) že jsou usedlí v příslušném okrese, 
b) že také věcně místní příslušnost dotčeného úřadu zakládá se na tom. 
že jde o vČ<) z tohoto SiJIlišeného okresu. K tomu podotýkám, ,že, pokud 
jde o lit. a), nevid'ím zde žádné "nepochybnosti". Jde o výkiJad slov "od 
příslušníků této menšiny". Za "p'ří~lušnika" takového může zajisté po 
případě býti považován i někdo, kdo k ní jazykově (národnos·tně) "pH
sluší" - jsa na př. Němcem -, aniž by byl '7 dotčeném okrese usedlým. 
Pro výklad sporného passu bude rozhodným, jaký cel k o výr á z a; 

v Ý z na m přisoudíme našemu jazykovému zákonu. Přidržíme-li se na př. 
oficielní charakterisace jeho, jak je obsažena v motivové zprávě ústav
ního výboru ("Není to žádné hledisko národně-politické, nýbrž prost$' 
požadavek účelného uspořádání správy státní .... " viz str. 400 tohoto 
spisu), ' pak plynulo by z toho, že zákon chtěl utvořiti prostě dvě kate
g'orie úřadů: jednojazyčných a smíšených. Je-li tomu tak, pak ustupuje 
hledisko subjektivně-právní jednotlivých obyvatelů. Proč měl by úřad 

smíšený zkoumati nejen národnost každého podatele, nýbrž ještě k tomu· 
otázku, je-li a kde je "usedlý", než pustí se do meritorního rozhodování 
věci, v určitém jazyku podané? 

V praxi stal se ostatně problém zde projednávaný sporný i 
ohledně otázky, vztahuje-li se individuální p r á v o poďate1ů, plynoucí 
n e pří m o z us,tanovení § 2 jazykového zákona z p o v i n II! o stí 
úřadů, též na c i z o zem ce, nebo toliko na státní občany, kteří pří
sluší k některé "menšině" (se. jazykové). Nejv. správní soud rozhodl 
tuto otázku - na rozdíl oď protichůdného stanoviska nejvyššího soudu -
podle mého míněni ve věci správně, t. j. že i cizozemci mají tytéž výhody 
z dvoj- a vícejazyčností československých úřadů jako tuzemci. Proti to-
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naskýtá se otázka po poměru obou vyřízení, pokud jde 
o a u t h e n ti č n o s t znění. Otázku tu, ač jest pro právní 

routo názO'ru vy,stoupil HOT a v Právníku, 60. roč., str. 367 ("K otázce 
jazykO'vého práva ClÍzozemců v československé republice") a proti Horovi 
OpBt S pie gel v Prage'r Juristische Zeitschrift, II. roč., str. 34 ("Das 
Sprachenrecht der Au&lander"). 

I Má-li Hora pravdu, pak by dvojjazyčné úřady (soudy atd.) musely 
zkoumat nejen "národnost" a "usedlost" každého podatele, nýbrž ještě 

k tomu jeho státní příslušnost jen proto, aby zjistily, zdali smí přijmouti 
podání v jiném než státním jazyce sepsané. V polemikách operovalo se 
- jak v podobných případech bývá pravidlem - vůlí zákonodJá,rcovou 
(t. j. co "chtělo" plenum Tevo~lučního Národního shromáždění, jeho ústavní 
výbor, jeho referent atd. při projednávání osnovy jaz,ykového zákoqa); 
vůči tomu dlužno se však prostě ptáti, zda jest rozumné', zamítati vý
klad, jehož možnost a&po,ň nelze upříti, jen proto, aby byla právní situace 
cizozemců zhoršena? Neboť zájem vnitrostátníc!J! úřadů, pokud jsou po· 
-dle cit. § 2 jaz. zákona nutně dvojjazyčně zařízeny, t. j. musí žádati od 
úředníků zvýšenou jazykovou kvalifikaci, nemůže býti dotčen výkladem, 

.který cizozemcům poskytuje tutéž jazykovou výhodu jakO' tuzemcům, 
leda že byČ.hom již v onom samotném zhoršení právní situace cizozemců 
-spatřovali výhodu vnitJrostátní. Avšak nehledě ani k tomu, náš právní 
řád nemá., jak bylo již podotknuto, předPOKladů', které by dovolovaly 
úřadum zkoumati n á rod n o s t podatelů, ,což bylo by nezbytným před
pokladem pro ;názor Horou zastávaný. Co má o tom rozhO'dovati, které 
ll:1rodnosti je podatel? Jeho subjektivní přiznání u Uřadu (soudu)? Či 

snad jeho přiznání při úředním sčítání lidu, které bylo by nutno v kaž
llém případě zjistiti příslušným dotazem? Či je přípustný důkaz svědky? 
A jak zachová se úřad: (soud), když podatel je právnickou osobou 
(akciovou společností, spolkem atd.) nebo firmou (společností), v níž jeden 
člen jest Čechem, druhý Němcem? Má zde snad rozhodovat jazyk práv
nické osoby, určený stanovami, nebo snad národnost jejího zástupce 
(advokáta)? A kde jest. "used!lost" podobné právnioké osoby, která má 
po připadě několik filiálek? Jak vidno z těchto otázek, měl by dvoj
jazyčný úřad (soud), který byl by nucen ex officio při každém podání 
o nich rozhodinOouti, mnoho zby-tečné a neplodné práce, jejíž jediným 
účelem bylo by zhoršení právní situace jinojazyčnýdť menšin a cizo
~em(Ju, aniž by tím stá t měI nějaký positivní prospěch. 

Proto mnohem rozumnější jest výklad nejv. správního soudu (když 
liž znění § 2 jarzykového zákona - přes opačné, shora vzpomenuté tvrzení 
J o ach i m o v o - dopouští výklf1d' ten či onen), jehož důsledky zna
menají toto: Když již urč1tý veřejný úřad následkem předpisu jazyko
vého zákona jest jazykově určitým způsobem vybaven, ať z tollo má. 
prospěch kterýkoli poda-tel a nepli.'ímo i úřad sám tím, že zbavuje se 
'Obtížné a zbytečné práce zkoumati legitimaci jeho ve ,směrech zde na
značených. Jinými slovy, jimiž zároveň vracíme se do theO'retické obla.sti 
normativní: ne 'ze subjektivního p r á va poďatelů plyne konkretní p o
v i n n o s t úřadů, stanovená § 2 jaz. zákona, nýbrž tato p 00 v i n n o s t, 
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jistotu obyvatelstva velice důležitá, z~kon výslovně neřeší 1). 
Z hlavních z~~ad, na kterých vybudován jest jazykový zákon, 
dá se, jak máme za to, vyvoditi, že v těchto případ'ech jest 
čes k o s loven s k é znění a u t h e n t i c k é. Z tohoto pravidla 
bude platiti ovšem výjimka podle odst. 3. § 2, jakmile bude na
řízením ustanoveno, "pokud a při kterých soudech a úřadech, 
jichž působnost ob mez e n a jest na jediný okres 2), a sice okres 
s takovou národní menšinou, jakož i soudech a úřadech jim 
i n s ta n č n ě bez pro s tře dně nad říz e n Ý c h, lze obmeziti 
se na vydání vyřízení pouze v jazyku strany.'" 

Odst. 2. § 2 jazykového zákona jedná toliko o "podání" a 
"vyřízení", t.edy, jak by se zdálo, jen o p í sem n é m styku mezi 
úřady a stranami. Nelze však pochybovati, že o b dob n ě platí ' 
ony předpisy též pro ú s tn í styk. To plyne též z odst. 3. § 3, 
jenž mluví výslovně o "ú st ní cha pí sem n Ý ch podáních", 
ač ovšem podle ustáleného názvosloví míní se výrazem "podání" 
(něm.: "Eingabe") zpravidla jen podálÚ písemné. 

Bližší úprava této otázky bude zajisté věcí prováděcího ·, 

naříz'ení (§ 8). 

jejíž existenci možno o b e c n ě zjistit následkem jazykové Jtvalifikace
úřadu (soudu), která řídí se ustanovením citovaného paragrafu, jest 
obecným ' základem subjektivního op r á vně ni podatelů. 

Praxe nejv. správního úřadu stojí arciť na stanovisku opačném, 

jak plyne na př. z nálezu ze dne 22. února 1923, č. 1109, podle kterého ' 
p r á v o na užití menšinového jazyka dle § 2 jazykového' zákona jest 
ryze o Bob ním oprávněním příslušník.a tohoto jazyka, jde-li pak o osobu 
zastoupenou advo.ká.tem, osobním oprávněním strany, kdežto advokát 
jako takový, jednaje vždy toliko jako zmocněnec strany, s a m o s ta t· 
n é hoj a z y k o v é hop r á v a nemá. I vůči tomuto staJllovisku vtíri 
se otázka.: což když ad,voká.t zastupuje právnickou osobnost (na př. na
daci) nebo obchodní společnost? 

1) Ani v bývalém Rakousku, kde pro ústřední úřady státní platila 
němčina i jako v ně j š í úřední jazyk, a byla tudíž všechna vyřízení 
těchto úřadů vydávána jen v tomto jazyku, nebyla otázka ta řešena. 

Stranám dostávaly se na jejich jinojazyčná podání toliko pře k I a d y 
původního německého vyřízení, které, ač rozhodovaly o jejich právní 
posici, byly lecjak nižšími úřad.y poiizovány. 

2) Patrně s o u dní okres! Z toho by plynulo, že pod: toto , 
ustanovení nespadají na př. o k r e sní hej tma n s tví, poněvadž 

pŮ6obnost jejich vztahuje se zpravidla na několik soudních okresů, t. j. 
t. zv. P o li ti c k Ý okres. Výměr ten má pak důležité následky pro> 
vymezení úřadů a soudů "instančně bez pro s tře d: ně nadřízených",_ 

kterými tudiž nebudou (a podle úmyslu zákonodá.rce nemají býti) ' 
ústřední úřady, jmenovitě ministerstva. 
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Na rozdíl od § 2 nestanoví § 3 jazykového zákona, upra
vující jazykové právo při s a m o spr á v n Ý c h ú řad ech, z a
stupitelských sborech a veškerých veřejných 
korporacích 1

), pravidel pro vnitřní úřední řeč, z čehož 
by plynulo, že stanoviti ji náleží do autonomního oboru působ
nosti oněch úřadů, sborů a korporací. Než § 8 jazykového zá
kona výslovně praví, že "zevrubnější provedení tohoto zákona 
stane se nařízením státní moci výkonné, jež upraví v duchu 
tohoto zákona t a k é uživání jazyků pro úřady samosprávné, 
zastupitelské sbory a veřejné korporace ... " a je tudíž otázkou 
{zákonem Il'erozřešenou), vztahuje-li se tato delegace či zmoc
nění výkonné moci jen na bližší provedení povšechných zásad 
§ 3, které vztahují se, jak ihned seznáme, na úpravu vně j
.š í h o jazyka úředního, či též na úpravu jazyka v nit ř ní h o. 
Slovné znění § 8 nasvědčovalo by alternativě druhé, "duch" 
jazykového zákona a zejména ostatního právního řádu alter
nativě první. 

Zásady § 3 týkají se jednak pí sem n é h o, jednak ú s t
ní h o užívání jazyků. V tomto směru stanovi odst. 1., že všecky 
"samosprávné úřady, zastupitelské sbory a veškeré veřejné kor
porace ve státě jsou povinny, přijímati úst ní a pí sem n á po
'dání učiněná v jazyku československém a je vyřizovati" a od
stavec 4., že mají "povinnost přijímati podání v jiném než 
v československém jazyku a vy~izovati je, jakož i připustiti ja
zyk jiný ve schůzích a poradách za podmínek § 2"'. Zde stanovi 
'se tudíž patrně v Ý s a d a jazyka československého, obdobná 
-oné, kterou stanoví § 2 ohledně úřadů státních: Vše c k y ony 
s a m o spr á v n é ú řad y, z a s tup i tel s k é s bor y a ve
řejné korporace jsou povinny přijímati a vyřiz, o

vati podání československá (bez ohledú na národ
nostní jejich složení jakož i území, na které se jich působnost 
-vztahůj'e), jen něJiterá však mají povinnost vytčenou odstavcem 
třetím . Tento odstavec vztahuje se tudíž patrně toliko na úřady, 

1) Pojem "veřejných korporací" je nad míru široký. Bohužel ne
Posk~uje ani zákon ani důvodová zpráva ústavního výboru (tisk 2442) 
-bližší definice jeho. Máme za to, že míněny jsou jím veškeré t. zv. 
nu cen é svazky (viz str. 297), nespadají-li již pad pojem "samo
správných úřadů". Vymeziti jej tak, že bychom "veřejnou korporací" 
-rozuměli korporaci, zahývající :se "veřejnými" (a contr. soukromými) 
záležitostmi, nedoporučuje se, poněvadž pojem "v e ř e j n é záležitosti" 
je přiliš plynulý a neurčitý. "Zastupitelskými sbory" ne j s o u míněny 

,též zastupitelské sbory z á k o n o d á r n é_ 
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sbory a korporace svým národnostním složením úplně nebo po 
většině československé 1). 

Výsadu československého jazyka v úst ním UZlvam 
stanoví 2. odst. § 3: "Ve schůzích a poradách jejich (t. j. oněch 
úřadů, sborů a korporací) jest vždy možno tohoto jazyka 

1) Přes to, že § 3 - na rozdíl od § 2 - stanoví sice povinnost 
při jím a t i československá podání, nikoliv však vy ř i z o vat i je 
v jazyku čes k o s loven s k é m (arg.: "přijímati ústní i písemná po
dání, u č in ě n á v j a z y k uče s k o s loven s k é m, a je vyřizovati" 

[odst. 1.]), bude asi přesné dOOrlování tohoto předpisu tu a tam -
v územích s malou nebo snad žádnou menšinou československou -
činiti z jazykových dfivoofi (naprostá neznalost jazyka českosloven

ského) značné obtíže. Neboť jazykový zákon předpokládá a nařizuje 
{implicite) . walost tohoto jazyka. toliko u s tá t n í ch úředníkfi a zří
zencfi (§ 1), nikoliv u úředníkfi a zřízenců onOOh samosprávných úřadll, 
sboru a korpol'acÍ. Že by pak ohledně těchto úředníkfi a zřízenců mohla 
výkonná moc na základě § 8 podobnou povinnost p o v š e ch n ě stano
viti (t. j. nehleděna př. k velikosti obcí a jejich skutečnému národ
nostnímu slmení), pokládáme, byť i ne z ústavních, tedy aspoň 
z praktických dfivodfi za vyloučeno. Má-li tudíž obecný předpis 1. odst. 
'§ 3 ve skutečnosti aspoň částečně býti dodržován, nezbude, než aby 
při podobný,ch úřadech, sbo,rech a korporacích ustanoveni byli 
t I u moč n í c i. 

Sluší dodati, že přes obd{)bnou stylisaci odst. 4. ("Povinnost při
jímati podání v jiném než v československém jazyku a v y ř i z o 'V' a t i 
je") stanovena zd'e jest patrně povinnost vyřízení v jazyku pod á ní, 
poněvadž povinnost ta učiněna jest závislou na ,těchže podmínkách, 
které stanoví § 2 (aspoň 20% jinojazyčná menšina), a jest tudíž zajisté 
též stejná jako povinnost I státních úřadfi podle tohoto paragrafu. 

Napro.ti tomu tvrdí J o ach i m, Věstník min. vnitra, m., str. 232, 
že "v § 3, odst. 1. i odst. , 4. jazykového zákona, shodně a úplně jasně 
se stanoví, že samosprávné úřady jsou povinny při jim a t i podáni 
v jazyku československém, po případě, jde-li o okres smíšený, v jazyku 
jiném, nepraví se však, ve kterém jazyku mají je vy ř i z o vat i; to 
poneohá'V'á se ustanoviti v rámci jazykového zákona prováděcímu na
řízení". Připouštěje zásadní možnost 'tohoto výkladu, musím prohlásiti, 
že o nějaké "shodnosti" ustanovení obou odstavcil (mimo snad mluvnickou) 
nemfiže být' řeči. Odlstavec první stanoví výsadu státního jazyka pro t i 
jinojazyčné vět š in ě (a tudíž výsadu československé m e n š in y), p0.

něvadž jeho předpis je aktuální jen v samosprávných úřadech, sborech 
a korporacích s jinou než československou většinou, kdežto odstavec 
čtvrtý ,s,tanovÍ '- obdobně § 2 - ochranu men š iny jiné než česko
slovenské proti československé vět1iině. O "úplné jasnosti" onoho usta
noveni nelze pak mluviti proto, poněvadž není na první pohled jasný 
důvod, pll'OČ by za těchže okolností měly býti cizojazyčné menšiny Mře 
postaveny proti samosprávným úřa.dilm, ,sborům atd. než proti orgánilm 
státním. 
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užívati; návrhy a podněty v tomto jazyku ucmene musí se 
státi předmětem jednání." Zákon má zde patrně na mysli pří
pady, ve kterých jiný jazyk než československý jest pravidel
ným (hlavním) jazykem j'ednacím. Druhé větě cit. odst. 2. nelze 
rozuměti tak, že by jí stanovena byla nějaká v)Tsada pro návrhy 
a podněty učíněné v jazyku československém proti podobným 
návrhům v jiném jazyku učiněným (tedy zejména, že by snad 
ony musely se státi předmětem m e rit o r ní h o jednání), nýbrž 
má jí' býti patrně vyslovena jen zásada, že takovéto návrhy 
a podněty nesmí nikdy a I i min e býti zamítnuty jen proto, 
že učiněny byly jazykerh československým. 

Rozumí se, že zásady 2. odst. § 3 platí i pro případy, kdy 
podle příslušných jednacích řádů ve zmíněných "schůzích 3, 

poradách" jest při určitých "návrzích a podnětech" užíti formy 
písemné. 

Doplňkem právě zmíněné zásady jest předpis 4. odst. § 3, 
který zavazuje samosprávné úřady, zastupitelské sbory a veřejné 
korporace s většinou československou, aby za podmínek § 2 
(aspoň 20 % jinojazyčná menšina) připustily jazyk jiný ve 
svých schůzích a poradách. 

Z podrobnějšího rozboru § 3 jazykového zákona plyne 
tudíž, že zákon ten předpokládá, že každý samosprávný úřad, 
zastupitelský sbor a veřejná korporace má svou jed n a c Í 
(úřední) řeč, poněvadž stanoví v podstatě jen zásady, kterým 
předpisy o oné jednací (úřední) řeči nes mís e pří čit i. Jde 
tedy o t . zv. ius cogens proti "dispositivnímH normám o 
jednací řeči. 

Další výjimku z obecných zásad § 1 jazykového zákona 
\ stanoví § 6: "Sněmu, jenž zřízen bude pro Podkarpatskou Rus, 

vyhraženo jest, aby upravil otázku jazykovou pro toto území 
způsobem slučitelným 's jednotností státu československéh(} 

(čl. 10 smlouvy Saint-Germainské). Pokud tato úprava nebude 
provedena, budiž užito tohoto zákona, avšak s ohledem na 
zvláštní jazykové poměry v území." Pojmy "slučitelnosti s jed
notností státu československého" jakož i "ohledu na zvláštní 
jazykové poměry v území" jsou arciť nadmíru pružné a ne
určité a tutéž vlastnost má proto i příslušná kompetence sněmu 
Podkarpatské Rusi. Uvážíme-li, že jazykový zákon ve svých 
zásadních ustanoveních o výsadách československého jazyka 
(§ 1) nešel patrně dále, než toho vyžadovala politická a; 

předpokládaná n á rod n o st ní jednotnost státu českosloven-
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ského, a uvážíme-li dále, že národ jihokarpatských Rusů dobro
volným připojením se k tomuto státu (viz úvod k smlouvě Saint
Germainské) dal patrně najevo, že se pokládá ethnicky a jazy
kově příbuzným národu československému, pak zdá se nám, 
že § 6. jazykového zákona dovolaná úprava jazykové otázky 
pro území Podkarpatské Rusi nemohla by se dotknout zásad
ních výsad československého jazyka podle § 1 jazykového zá
kona (jakožto jazyka státního, oficielního), aniž by se zároveň 
dotkla nedotknutelné je dn o t n o s t i státu československého, 
k němuž patří i' území Podkarpatské Rusi. Dlužno uvážiti, že ne 
každá výsada, poskytnutá jednomu jazyku, musí s'e nutně do
týkati výsad jiného, t. j. zmenšovati je. To souvisí s možností 
jed n 0- nebo víc e jazyčné úpravy veřejných úřadů, sborů a 
korporací. Jazykový zákon zvolil jednojazyčnou úpravu jako 
pravidlo (§ 1), z něhož přip()Uští jen určité výjimky (§§ 2 a 3). 
úprava jazykové otázky podle § 6 dotkla by se proto výsad 
československého jazyka jen tehdy, kdyby vycházela pw území 
Podkarpatské Rusi s hlediska jednojazyčného, nahražujíc tam 
jazyk československý jazykem maloruským, nedotkla by se jich 
(a tím též jednotnosti státu), kdyby vycházela, pokud jde o 
úřady státní, s hlediska dvoujazyčného, t. j. kdyby jazyku malo
ruskému přiznala pro zmíněné území stejné nebo přibližně stejné 
právní postavení jako jazyku československému. Máme proto 
za to, že zmíněná úprava podle § 6 musí se bráti směrem zde 
naznačeným, má-li příslušný zákon hověti duchu ústavní listiny 
(článek 1. a II. uvoz. zákona). úprava ta podléhati bude ostatně 
kognici ústavního soudu (viz str. 76). 

O § 5 jazykového zákona učiněna byla zmínka na jiném 
místě (str. 398) 1). 

Ve výňatku z motivové zprávy vládní k osnově jazykového 
zákona, obsaženého v tisku č. 2442, čteme, že chyba soustavy 
rakouského práva jazykového spočívala v tom, že dohlédací 
orgány správy soudní odpíraly v případech, kdy šlo o jazykové 
spory u soudů, "užití práva dohlédacího, tvrdíce, že jde tu 
o neodvislé rozhodování soudcovské, ačkoliv slušelo spíše míti 
za to, že otázka užívání jazyků při soudech jest otázkou 
spr á vyj u s t i ční a nikoliv otázkou jur i s d i k ce". S tohoto 

1) Podle minoritního návrhu pěti členů ústavníno výboru měl býti 
do § 5 pojat tento odstavec: "Jazyk československý jest však povinným 
lIčebným předmětem na všech školách občanských, učilištích středních 

°a jim na roveň postavenych (čl. 9. smlouvy Saint-Gennaim;ké)." 
Dr. W e y J', SoustaTn. českoslovenl!!kého práT& .tátniho~ 27 

~ ~ .... .... ____ _ ...... o ••• ti ...... , ..... 
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hlediska jest rozuměti ustanovení § 7 jazykového zákona, který 
praví: "Spory o užití jazyka při soudech, úřadech, ústavech; 
podnicích a orgánech státních, jakož i při úřadech samospráv
ných a korporacích veřejných, vyřizují příslušné orgány do
hlédací jako věci státní správy odděleně od věcí, ve 
které vzešl y 1)." 

Jazykový zákon jest normou rámcovou a blanjkle
t o vou. Celá řada jeho ustanovení dovolává se příštího 

na říz e n í, kterým zásady jeho mají, pokud se týče mohou 
, býti podrobněji provedeny (§ 1, posl. odst., § 2, odst. 3. a 5., 

§ 3, odst. 3., § 8, odst. 1. až 4.). To t o na říz e n í d o s u d -
bohužel - vyd á no ne bylo. Delegací nařízení (moci výkonné) 
sledoval ústavní zákonodárce dvojí účel: jednak z pochopitel
ných důvodů nemohl ona podrobná ustanovení pojati do zákona , 
(což by se ani z praktických ohledů nedoporučovalo), jednak 
však chtěl odl e h čit i bud o u c í m u z á k o n o dá rci, 
obávaje se právem, že podrobnější provádění oněch zásad 
cestou zákonodárnou, při očekávaném národnostním složení 
budoucího Národního ,shromáždění narazilo by n3.1 veliké 
obtíže 2). 

1) Srovn. k tomu též vývody zpravodajovy , (tisk 2442): "Ustano
vení paragrafu tohoto opírá se o zkušenoBt, že spojováním otázky 
jazykové s vla;stním předmětem věci, kterou jest úřadu vyříditi, 

způsobovány byly časté zmatJ<y prrávní a stranám nemalé škody. Mohlť 
na př. podle dřívější praxe soudce rozhodující ve voc,ech nepatrných 
rozh'odnouti zároveň o jazykovém, tedy úst a v ním právu strany, aniž 
z toho bylo odvoláni; mohlať v jiných pripadech i vyšší instance, krajský 
souď, rovněž neod'Vola,telně rozhodnouti o otázce jazykové. To jistě smyslu 
zákona neodpovídalo a bylo by zjednalo nápravu, kdyby otázka jazyková, 
odloučena byvši od vlastního předmětu sporu, byla bývala považována 
za takovou, o niž rozhodovati jest nikoliv soudnim instancím, nikoliv 
jud i k a t u ř e, nýbrž instanci správy soudní, tedy spr á v ě. Toho však 
za, starého režimu nebylo lze docíliti a jest právě účelem tohoto článku 
osnovy, aby napříště, a sice nejen ve správě soudní, nýbrž i ve všech 
jin)Tch oborech správy otázka jazyková oddJělena byla od vlastního 
předmětu soudního nebo administrativního proj,ednávání a vyřízena 

samostatně instancemi dohléďacími. Bude to zajisté ku prospěchu nejen 
správy veřejné, nýbrž i obecenstva a zamezí to případy odpírání práva, 
jež se tak často z niCOltných příčin jazykových vyskytovalo." 

2) Konečně zajisté i vzpomínky na sporné otázky kompetenčni, 
které v té věci vznikly v bývalém Ralwusku - namnoze bylo tam 
'popíráno, že zásady čl. 19. stált. zákl. zákona o všeobecných právech 
státních občanů mohou býti po<kobněji prováděny pouhými vládnimi 
nařízeními - přiměly zákonoďárce k tomu, aby tuto kompetenční otá,zku 
pro česko'slovenský právni řád výs1lovně rozřešil. 
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o delegaci, stanovené posledním odstavcem § 1, odst. 3. 
'§ 2 a odst. 1. § 8, byla shora již učiněna zmínka (str. 405 a 414). 
Zde stačí tudíž dodati, že podle odst. 5. § 2 přísluší inoci 
-výkonné, aby stanovila, kterým jazykem bude projednáváno, 
když veřejný žalobce jest povinen trestní žalobu proti 
obviněnému jiného jazyka i v tomto, po případě jen v tomto 
jazyku vznésti (odst. 4. § 2), že dále podle odst. 3. § 3 stanoví 
Jazyk veřejných vyhlášek a zevních označení úřadů samo
"správných "a že v nařízení tom mají býti obsaženy také 
předpisy o tom, co opatřiti jest k usnadnění úředního styku 
se stranami neznalými jazyka, v němž při tom kterém soudu, 
'úřadu 1) nebo orgánu po rozumu tohoto zákona se úřaduje, 

jakož i k ochraně stran před škodami právními, jež by jim 
z neznalosti jazyka vzejíti mohly" (odst. 2. § 8), a že v něm 
obsaženy mají býti také předpisy potřebné k tomu konci, aby 
se zabezpečilo uspěšné jeho provádění 2) (odst. 4. § 8). 

Důležité jest kon'ečně ustanovení odst. 3. § 8, poněvadž 
-deleguje nařízení k do č a sn é s u s pen s i těch či oněch 

ustanovení jazykového zákona. Praví se tam: "Nařízením 
mohou také po dobu p r v n í ch pět i let ode dne, kdy zákon 
tento nabude účinnosti, připu~těny býti výjimky z jeho 
ustanovení, potřebné v zájmu nerušené správy." Delegace tato 
jest velice dalekosáhlá, poněvadž citovaný předpis nevypočítává 
nijak ustanovení zákona, na která suspense vztahovati se může. 
Mohla by to tedy býti kterákoliv ustanovení jeho. Zákonodárce 
myslel zde, jak z dějin vzniku jazykového zákona dá se do
voditi, zejména na předpiě posledního odstavce § 1, a to proto, 
poněvadž rrebylo možno žádati i hne d ode všech zřízenců tam 
uvedených znalost československého jazyka a dočasná suspense 
povinnosti té, vyslovená cestou nařizovací, musí míti jako 
důsledek (faktickou nebo právnickou) suspensi i jin)'-cÍI 
ustaFJ:Ovení jazykového zákona. (K zmíněné suspensi ve skuteč
nosti nedošlo a zajisté již asi nedojd'e, poněvadž pětiletá lhůta 
chýlí se kle konci.) 

§ 9 jazykového zákona má derogační klausuli příliš ~iro 

kou. Praví-li se tam, že jazykovým zákonem "zrušují se všechny 
předpisy jazykové, jež byly v platnosti před 28. říjnem 1918", 
nemíní se tím ve skutečnosti ve š ker é předpisy jazykové, ať 

1) Nerozlišují se zde úřady státní a samosprávné! 
2) Co~ arciť platí o k a ž d é m nařízení a jest tudíž samozřejmé! 

27* 
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jakkoli zabývají s'e jazykovou otázkou, nýbrž patrně jen takov\\ 
které svým o b s ah e m odporují ustanovením jazykového
zákona 1). _ 

Hlavu šestou ústavní listiny, jednající o ochraně menšin 
národních, náboženských a rasových, a tím též celou ústavní 
listinu zakončuje ustanovení § 134, které má býti jakýmsi slav· 
nostním projevem o základech a směrnicích n á rod n o st n í 
p o I i t i k Y státu československého. Pra ví se tam: "Jakýkoli 
způsob nás i 1 n é h o odnárodňování je nedovolený. Nešetření 

,této zásady může zákon prohlásiti za jednání trestné." První 
věta zní příliš povšechně, než aby z ní přímo mohly plynout: 
normativní důsl'edky. Nás i ln é m u odnárodňování brání ostatně- . 
již ustanovení §§ 106 a 128 úst. listiny. Druhá věta vyslovuje 
pak zásadu s::J,mozřejmou: rozumí se totiž samo sebou, že z :i
k o n e m může býti kterékoli jednání _ -- tedy též nešetření oné 
zásady - prohlášeno za trestné a ' není k tomu třeba výslovného 
zmocnění zákona ústavního. Ob y č e j n é m u (prostému) zákonu 
jsou zde dány toliko meze případnými ustanoveními zákonů: 

ústavních. 

o státním občanstvÍ a právu domovském. 

Právní věda a právní nazírání vt'íbec pohlíží na stá t 
v zásadě jako na k o fp o ľ a c i (ve smyslu nauk římsko 

právních), t. j. jako na sdružení o s o b v jednotku, která jest 
samostatnou právnickou osobou (nosit'elkou práva závazků, .:;d 
práva závazků sdružených' jednotlivců rozdílných). Sdružené 
osoby jsou proto čl e n y oné korporace. Pro toto nazírání jest 
pak p r á v n í řád, jehož normov~Tm subjektem jest stát, něco< 
podobného jako jsou s t a n o v y pro jiné korporace (na př. 

spolky). Stanovy spolkové jsou však vydány a platí pouze pro 
členy dotčeného spolku, kdežto právní řád není zpravidla vy
dáván a neplatí pouze pro členy státu jakožto korporace, nýbrž 
též pro jiné právní subjekty, zejména ty, které se zdržují 
na úze mí státním. Možnost takovéto úpravy právního řádu 
plyne z jeho předpokládané s v r c II o van o s t i, která dovo
luJe mu upravovati poměry jakékoliv a platnost jeho roz-

1) Tento olllezujíci výklad činí arciť výslovnou derogačni k:J.a.usuli 
v § 9, zbytečnou, poněva.d~ se rozumí 8ama sebou (následkem v'ěty lel; 
postffiiol' derogat priori).-
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-šiřovati libovolně na jakékoli povinnostní (právní) subjekty, 
kteroužto možnost spolkové stanovy nemají, poněvadž jim 
dotčená svrchovanost chybí. 

Jelikož tedy stát jakožto normový subjekt svým normovým 
souborem (právním řádem) upravuje nejen poměry oněch povin
nostních subjektů, které následkem jeho konstrukce jakožto 
korporace považovány jsou za jeho členy, nýbrž i' jiných, 
vznikl pro souborné označení těchto členů zvláštní název 
"s tát ní ch ob č a n ů" a pro vztah jejich ke korporaci (státu) 
náz'ev "s tát n í h o ob č a n s tví". Důsledkem zmíněného 

korporačního pojetí státu jest pak, že za členy oné korporace, 
" tedy státní občany, považují ·se zásadně toliko fy s i c k é osoby 

a ne t. zv. právnické (jiné korporace, nadace a pod.). 

Na státní občanství pohlíží se zpravidla jako na s u b
jek t i vn í právo (a to veřejné; viz P r až á k, ~. u. m., II!., 
str. 9) toho, kdo je - státní občanství - má. Tomu rozuměti 
jest asi tak jako pojmu subjektivního práva vlastnického nebo 
jiného podobného práva. Nejde tu o nějak)' jednotlivý konkretní 
vztah (právní poměr) státního občana (nebo vlastníka) k jinému 
právnímu subjektu, nýbrž o označení ("zkratku") celé řady 

možných vztahů. Tak jako "vlastnictví" jest právní: institUCÍ, 
t. j. celou. řadou jednotlivých právních norem, spjatých určitým 
jednotným ú čel e m zákonodárcovým - skutečné působení 

všech oněch norem má podle jeho úmyslu vyvolati určitý s ta v 
ve světě vnějším -, tak tomu jest i u "státního občanství". 
Proto nazývá se též státní občanství případně "stavem" (status 
civitatis), kdežto jiní definují je jako "soubor práv a povin
ností" (na př. P r a žák, III., str. 13). Tento stav jest s k u t
k o vou pod s ta t o u, která stává se předpokladem (vedle 
jiných předpokladů) celé řady povinností a práv subjektivních. 

Obdobným stavem jest "d o m o v s k á příslušnost" či 

p r á vod o m o v s k é, které s hlediska korporačního značí nám 
obdobný vztah fysického jednotlivce k určité ob c i (politické). 
Oba stavy a vztahy spolu souvisí (viz níže). 

§ 4 úst. listiny praví: "Státní občanství v Ceskoslovenské 
republice je jed i n é a jed not n é. Podmínky nabývání, účinků 
a zániku státního občanství Ceskoslovenské republiky určuje 
zákon." Že ve státě jed not n é m (sro vn. str. 26) jest jen 
jed i n é státní občanství, rozumělo by se samo sebou. Vzhledem 
však k státoprávnímu postavení Podkarpatské Rusi mohl by 
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býti důvodně též háj'en jiný názor o povaze státu česko

slovenského. Kromě toho vysvětluje se ono výslovné ustanoveni 
též tím, že po převratu r. 1918 měli jsme ve skutečnosti ve 
státě československém d v a druhy státního občanství s různou 
právní úpravou: pro bývalé tři korunní země (Cechy, Moravu 
a Slezsko) s jedné a pro Slovensko a Podkarpatskou Rus 
s druhé strany, tedy bývalé r a k o tl S k é a u her s k é státní 
občanství. Je tudíž ustanovení §. 4 úst. listiny jakýmsi ústavně 
závazným programem pro budoucího zákonodárce. Nemáme-li 
pak spatřovati ve slovech "jediné" a "jednotné" pouhá syno
nyma, dlužno poslední vykládati . tak, že "podmínky nabývání, 
účinkd a zániku státního občanství (2. odst. § 4) musí býti zá
konem upraveny pro celou oblasť republiky stejně, kdežto 
prvním rozuměti jest, že zákon mUže stanoviti jen jediné, t. j. 
čes k o s loven s k é státní občanství, vztahující se k celému 
území státnímu. 

Že § 4 úst. listiny odkazuje výslovně na zvláštní "zákon", 
jenž má zmíněné "podmínky" upraviti, neznamená jen zdůraz

nění rám c o v é h o rázu onoho paragrafu, nýbrž též zásadu, že 
ony podmínky m u s í býti určovány z á k o n e m, nikoliv pou
hým nařízením. "Zákonem" v tomto paragrafu dovolan)'rm nejsou 
jen zákony budoucí (mladší než ústavní listina), nýbrž též 
dřívější. 

Základní normou o státním občanství Ca zároveň též o do
movském právu) jest ústavní zákon ze dne 9. dubna 
1920, Č. 236 Sb. zák. a nař., kterým se do plň ují a měn f 
dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání' 
státního občanství v republice Ceskosloven· 
s k é 1). Poněvadž pak §§ 3 a 13 tohoto zákona výslovně praví, 
že "dosavadní ustanovení o nabývání a pozbýv"ání státního ob
čanství '(práva domovského), pokud tímto zákonem se nemění, 
zůstávají v platnosti", jest v následujícím i k nim přihlédnouti 2). 

1) ZáJwn ten otištěn jest pod č. 21 ve III. sv. mé "Sbírky zákonu 
československých". Srovn. k tomu též prováděcí nařízení ze dne 30. říjn,l 

1920, č. 601 Sb. zák. a nař. 
2) Citované paragrafy mluví toliko o .,nabývání" a "pozbývání", 

nikoliv též o "účincích" (t. j. o obsahu) státního oWanství, pokud se 
týče domovského práva. Že i normy o těchto účinCÍCh' zůstaly v plalt
nosti, plyne již z povšechné recepce, stanovené zákonem ze dne 
28. října 1918, č. 11 Sb. zák. a nař., o z.řízení 8am~statnéhostátu česko

slovenského. 
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Státní oběanství. 

aj Nabývání a pozbývání (podle předpisů platných 
mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus). O na b Ý v á n í tu
zemského státního občanství jednají §§ 28 až 31 ob. obě. zá
kona. Shora citovaný ústavní zákon československ)T nepřidal 

k těmto ustanovením, upravujícím skutkové podstaty, zakláda
jící vznik tuzemského státního občanství, v zásadě nic nového, 
poněvadž v příslušném svém oddílu (II.) - kromě ustanovení 
§§ 10 až 12, o nichž stane se zmínka - podrobně jedná jen 
o t. zv. p r á v u op c e, které záleží v právním závazku toho 
onoho státu, přijmouti (či uznati) za svého státního občana 
toho, kdo právo opce, t. j. volbu státního občanství má. 

V literatuře a praxi rozeznávají se způsoby p ů vod n í h o 
(originárního) a o d voz e n é ho (derivativního) nabývání stát
ního občanství Ca tolikéž práva domovského) podle ,toho, "zdali 
se nabytí děje na základě skutečnosti, která se udála vos obě 
na byv a tel o v ě, neb je-li základem nabytí práva tohoto sku
tečnost, kteráž dle zákona má účinek, že nabyvatel s díl í ob
čanství státní osoby ji n é" (P r a žák, n. u. m., III., str. 15) 1). 

Rozlišujeme-li tyto dva způsoby nabývání, shledáváme, že 
způsoby p ů vod n í h o nabývání upravují §§ 29 a 30, kdežto 
způsob o d voz e n é h o určuje § 28 obč. zák. Co se tkne způ
sobu prvuvedeného, zbyl ze čtyř důvodů v _ cit. panl.grafech 
uvedených (nastoupení veřejné služby, uvázání se v živnost, 
desítiletý pobyt a výslovné přijetí ve svazek státní) 

1) Toto "sdílení" má však při státním občanství podstatně jiný 
smysl než při dQmovském právu. Při domovském právu "sdili" totiž 
dotčené osoby i dodatečné z ID ě n y jeho fl osobou, na které jsou 
v tomto směru závislé (otec, nemanželská maJtka, manžel), při státním 
občanstv:í jde však jen o případ, který znamená buď zároveň též. 
"původní" nabytí ve smyslu prvotního nabytí (naTozením; osoba taková 
dříve žádného jiného státního občanstvl neměla a nejde zde tudíž o 
"změnu") nebo - při provdá.ní se - o jediný akt, při kterém určuje se
státní občanství jedné osoby (manželky) druhou (manželem), aniž by na
potom při 'změně .státního občanstVÍ muže bylo státní občanství ženy 
stejně na něm záv:íslé jako její právo domovské. Totéž platí o dětech. Pro' 
případy, upTavené ústavním zákonem o státním občanství a právu do
movském pla.tí však - vyjma případy § 1, Č. 4 (viz str. 429) a § 15 -
výslovný předpis § 16, že manželky sledují své muže a d:ěti 
d o 1 8 I e ,t s v éro dič e. Srovn. k tomu W e y r: Ober eine strittige
Fr.age unseres StaatsbiirgelTechtes (Juri$tenzeitung, 1921). 
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během doby toliko případ poslední 1). Kromě toho uvádí se 
pak obyčejně v lit'eratuře ještě další případ, jenž, jak se zdá, 
plyne více méně "z podstaty věci" (t. j. pro nějž není zvlášt
ního v Ý S lov n é h o ustanovení právního) a z příslušných 

norem a zvyklostí práva mezinárodního. Týká se při v t ě
len í n o v é h o úze m í k e stá t u. Tu nabývají prý všichni 
ti, kdož na tomto území mají právo domovské, též státní pří

slušnosti tuzemské, z čehož arciť platí určité výjimky 2). Není 
náhodou, že tento způsob původního nabývání státního občan

ství nebyl v bývalém Rakousku (a není tudíž ani u nás) upraven 
p o vše ch n ě vnitrostátními normami, poněvadž podle své 
podstaty vyžaduje úpravy mezinárodní (mezinárodními smlou
vami, mezi nimi jmenovitě mírovými) a na základě této úpravy 
pak k o n k ret n í h o upravení vnitrostátního. Tak se též pra
videlně stává. 

Případu pouhé změny území dvou nebo více již e x i s t o
va vší ch států jest obdobný případ, kdy mezinárodními udá-

i) Pokud jde o n a s t o u pen í ve ř e j n é s 1. u ž b y, stanoveno. 
bylo totiž čl. 3. 'státního zákJl. zákon:.t o všeob. právech státních občanů, 
že "vstup cizozemců do veřejných' úřadů (ne tedy jen státních!) činí 
se závis,lým na nabytí (tudíž p,ředběžném !) tuzemského st.:'Ítního občanství". 
Tento. článek arciť dnes jíž nepl.a.tí, poněvadž celý příslušný Z-ákladní zá
kon byl ústavní listinou zrušen (čl. IX .. uvoz. zákona), aníž by jí však 
otázka ta výslovně byla upravena jinak. Přes to nelze míti za to, že zá
sada ta dnes vůbec již neplatí (nebo že snad dokooce obživlo s,t:liré usta
novení § 29 obč. zák.). Pokud Jde na př. o stá t ní úředníky :li sluhy, 
stanovena jest nyní podmínka státního občanství k naby;tí úřadu § 1 slu
žební pragmatiky (zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.). 

Ustanovení o. nastupování živností zrušeno bylo implic100 živ
nostenským řádem ze dne 20. prosince 1859 a výslovně cis. nařízením ze 
dne 27. dubna 1860, č. 108 ř. z., předpis pak o desítiletém bydlení dekre
tem dvorní kanceláře 2e dne 1. března 1833, č. 2597 Sb. zákonů soudních. 

Udíleti státní občanství jsou zpravidla příslušné zemské politické 
vlády (nař . ze dne 27. října 1859, č. 196 ř. z..). 

") P r a žák (n. u. m., III., str. 23) vyvozuje platnost télto zásady 
pro bývalé rakouské právo z ustanovení § 3 zákona o právu domovském 
(z.e ooe 3. prosince 1863, ř. z.. č. 105), podle nalŠeho náwru však ne
spl'ávně. Tento pal'agra.f totiž zní: .,Das Heimatrecht erstreckt sich auf 
den ganren Umfang des Gemeindegebietes. Wird daher eine Gemeinde 
vereinigt oder durch Einverleibung eines Teiles einer anderen Gemeinde 
erweitert, so wird das Heimatrecht, welches bisher nur einem Teile der 
in solcher Weise vergroBerten Gemeinde zustand, auf den ganren Umfang 
der letzteren von selbst ausgedehnt." Spatřovati v přírůstku státu obdobu 
přírůstku obce, zdá se nám býti nepřípustné. 
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lostmi (zejména válkami) vzniká n o v Ý stát, dosud neexisto
vavší. Tu arciť velká většina obyvatelů tohoto státu "mění'" 
'Své státní občanství a změna tato činí dojem "původního na
bývání státního občanství" (nového), obdobného , způsobům ji
ného "původního" nabývání státní příslušnosti (viz shora), přece 
však jde tu o věc podstatně jinou. Souvisí to s přetržením 

for má 1 n í kontinuity mezi starým a novým právním řádem 
(nastolením jiného ohniska právní relevance; viz str. 55) a 
stanovením kontinuity mat e r i á I n í. Z toho plyne, že státní 
občané nového státu, nebo ti, kdož bydlí na území, j'ež změnilo 
svou státní příslušnost, mají sice for má 1 ně jiné státní ob
čanství (na př. československé místo bývalého rakouského), 
jež zůstává však následkem materiální kontinuity právní o b
s ah o v ě stejné (totéž). Nelze zde tudíž mluviti o "změně", 
pokud se týče "nabývání" státního občanství ve stejném 
smyslu, jako o nich jednají povšechné normy vnitrostátní 
(na př. citované §§ 28 až 31 ob. zák. občanského). Je tedy 
důsledné a logické, že o tomto případu náš občanský zákon 
vůbec nemluví, a je též správné, že shora citovaný českosloven
ský ústavní zákon o státním občanství a právu domovském 
roztřiďuj'e si látku, pokud jde o státní občanství, ve d v a 
oddíly, a to takto: 1. Kdo j s o u státními občany českosloven
skými (§§ 1 a 2) a II. N a b Ý v á n í a p o z b Ý v á n í česko

slovenského státního občanstvÍ.. Neupravuje tudíž patrně 1. od
díl zvláštního způsobu na b Ý v á n í státního občanství (změna 
bývalého rakouského v nynější československé), nýbrž jde zde 
pouze o důsledek přetržení formální kontinuity právní. Bliž~í 

výklad o ustanovení tohoto I. oddílu viz sub b). Tam stane ile 
též zmínka o pře ch o d n é m způsobu nabývání a pozbývání 
státního občanství podle §§ 9 až 12 cit. úst. zákona. 

Případy o d voz e n é h o nabýyání státního občanství 

jsou: 1. narození se za státního občana, 2. legitimace a 3. pro
vdání se za občana tuzemského. Všechny tři případy zakládají 
s'e na určitých rod i n n Ý ch vztazích, a sice na povšechné 
zásadě, že manželka následuje manžela, děti buď otce (jsou-li 
manželské) nebo matku (jsou-li nemanželské). Viz k tomu též 
§ 16 zákona o státním občanstvÍ. 

ad 1. § 28 ob. zákona občanského praví toliko povšechně : 
"Die Staatsburgerschaft in diesen Erbstaaten ist Kindern eines 
osterreichischen S t a a t s bu r g e r s durch die Geburt eigen" a 
nerozlišuje při tom nijak mezi manželským a nemanželským 
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zrozením. Vzhledem k zásadám, na nichž jest vybudován na::;. 
právní řád (jmenovitě občanský zákon a zákon o právu do
movském), dlužno :vykládati ono ustanovení tak, že slovem 
"Staatsbiirgers" jsou míněni státní občané obojího pohlaví, a 7.e 
při manželských dětech rozhoduje státní občanství rodičů (otce), 
při nemanželských matky. 

ad 2. Ze legitimace nemanželského dítěte způsobuje po. 
případě změnu jeho státního občanství (je-li otec tuzemec a 
matka cizinkou), plyne ze zásady sub 1. a z ustanovení §§ 160 
až 162 ob. obč. zákona o legitimaci nemanželských dětí 1). Na
proti tomu nemá stejných následků a d o p c e (§§ 179 až 185 ob. 
obč. zák.). 

ad 3. Zásada tato stanovena byla dekretem dvorní kance
láře ze dne 23. února 1833, č. 2595 Sbírky zákonů soudních. 

Zvláštní (výjimečné) ustanovení platí očl e n ech rod u 
Ha b s b u r s k o - Lot ri n s k é h o. Tito nemohou podle § 17 
nabývati státního občanství a práva do.movského v území Česko
slovenské republiky a případné jejich dřívější státní občanství 
a právo domovské v této republice zaniká 2). 

Případy p o z b Ý v á n í (ztráty) státního občanství souvisí 
úzce s pravidly o nabývání jeho. Theorie a praxe má totiž za to, 
že plyne "z p o vah y věc i", že nikdo nemůže míti současně 
dvojí nebo více státních občanství (srovn. na př. P r a žák, 
n. u. m., III., str. 35). To arciť ll'ení správné. "Z povahy věci" 
plyne toliko, že nikdo nemůže býti současně státním občanem 
a cizozemcem vzhledem k té mu 7. státu, kdežto bezprostřední 
úprava zásady první vymyká se vůbec vnitrostátnímu právnímu 
řádu a mohla by býti po případě obsažena toliko v mezinárod
ním právním řádě 3). Vnitrostátní právní řád může (ale nemusí) 
pouze stanoviti, že platné nabytí cizího státního občanství - 
při čemž tato "platnost" musí býti posuzována podle právního 
řádu dotčeného c i z í h o státu - má míti za následek ztrátu 
státního občanství tuzemského, nebo že nelze uděliti státní 

1) Legitimace per rescriptum principis sama o sobě však tohoto 
následku neměla. Srovn. znění § 162 obě. zák. 

2) Srovn. k tomu K a 1 o u s e k: Rozsah pojmu "bývalá panovnická. 
rodina rakousko-uherská" podle zákona z 12. srpna 1921, č. 354 (Věstník 

min. vnitra, V., str. 413). 
3) Vůbec jest velký počet nejasností, vyskytujících se v povšechné 

nauce o státním občanství, jen následkem neujasněnosti názoru na po 
mě~ mezi právním řádem vnitrostátl;lím a mezinárodním. 
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občanství tuzemské bez předpokladu, že ten, jemuž se uděluje, 
ztrácí zároveň své dosavadní. Tento význam má ustanovení 
odst. 3. § 4 naší ústavní listiny: "Příslušník cizího státu n c
m ů ž e býti zároveň příslušníkem Ceskoslovenské republiky." 1) 

Za předpokladu platnosti oné povšechné zásady o nemož
nosti dvojího nebo vícenásobného státního občanství u též e. 
osoby platí tudíž pro způsoby pozbývání státního občanství ob
dobné případy jako pro jeho nabývání, t. j.: 1. platné přijetí 
cizího občanství státního 2), 2. odstoupení území od státu, 3. le
gitimace, 4. provdání se tuzemské státní občanky za cizozemce. 

b) Kdo jest státním občanem českosloven
s kým? Otázku tu zodpovídá citovaný již ústavní zákon ze 
dne 9. dubna 1920, Č. 236 Sb. zák. a nař., ve svých §§ 1 a 2 .. 
Podle toho jsou státními občany československými : 

,,1. Ode dne 28. ř í j na 1918 osoby, které ne j
později dnem 1. ledna 1910 získaly a od té doby ne
přetržitě mají domovské právo v území někdejšího mocnářství· 

Rakousko-Uherského, jež náleží nyní Ceskoslovenské republice .. 
2. Bývalí státní občané říše Německé, kteří mají své řádné 

bydliště na územích, která náležela dříve k říši Německé a která 
od ní připadnou k republice Oeskoslovenské. 

3 .. Bývalí státní občané němečtí, rakouští a uherští, kteří 
se narodili na území Ceskoslovenské republiky jako děti stát-o 
ních občanů německých, majících na tomto území řádné byd
liště, nebo státních občanů rakouských n'ebo uherských,. mají
cích tam právo domovské, i když osoby, o něž jde, samy nemají 
v době, kdy tento zákon vejde v platnost, bydliš~ě nebo domov
ského práva v republice Ceskoslovenské. 

1) Srovn. k tomu též nález volebního soudu ze dne 5. června 1920,. 
č. 3335, podle kterého v Ý k o n s li b u věr n o s t i státu jinému než 
československému má v zápětí ztrátu státního občans!tví československého 
a tím i práva volebního. 

2) Případ ten souvisí s práv,em vystěhovati se; srovn. sk 351. 
§ 31 branného zákona ze dne 19. března 1920 praví: "Příslušníci Česko
slovenské republiky mužského pohlaví, kteří dovršili 17. rok, až do konce 
roku, v němž dosáhnou 40. roku, potřebují, chtějí-li se vystěhovaiti z a· 
účelem nabytí cizí státní příslušnosti, k tomu svolení mi
nisterstva národní obrany." V tomto případě nenastává tedy paitrně 

eo ipso nabytím cdzilio státního občanství (podle příslušného právního 
řádu cizího) ztráta tuzemského, nebylo-li zmíněné svolení dáno. - Jinak 
B ř e s ký: Právo domovské a státní občanství v republice Česrkosloven- 
ské, s·tr. 104. 
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4. Ode dne 2 8. ř í j na 1 9 1 8 ti, kdož před tímto dnem 
měli právo domovské v některé obci bývalého mocnářství Ra
kousko-Uherského mimo území republiky Československé a stali 
se skutečnými úředníky nebo zřízenci československého státu, 
nebo někt'erého československého státního ústavu nebo pod
niku." 

§ 2 stanoví pak důležitou p r e s ume i ve prospěch stát
ního občanství tuzemského pro osoby, které se narodily nebo 
narodí na území Československé republiky a o 'nichž není pro
kázáno, že na r o z e ním nabyly jiného státního občanstvÍ. 

Ústavní zákon o státním občanství patří mezi ony vnitro
státní právní normy, které co nejúže přimykají se svým ob
sahem k mezinárodním normám právním, a to k mírovým 
smlouvám Versailleské a St.-Germainské, jakož i k smlouvě, 

uzavřené s Československem tamtéž 1). To plyne již z ustano· 
vení § "20, podle něhož zákon ten nabude účinnosti, pokud jde 
o poměr ke státům, utvořeným z území bývalé říše Rakousko
Uherské, dnem, kdy vstoupí v platnost mírová smlouva, uza
vřená s Rakouskem dne 10. září 1919 v St.-Germain en Laye, 
pokud pak jde o poměr k říši Německé, dnem, kdy vstoupí 
v platnost mírová smlouva, uzavřená s říší Německou ve Ver
saillích dne 28. č~rvence 1919. Dny tyto mají býti oznámeny 
vládní vyhláškou, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení S). 

Tyto dny mají vzhledem k § 1 zvláštní důležitost, poně
vadž řeší se tam základní otázka, kdo j s o u státními občany 
československými, k čemuž je třeba přesného časového vyme
zení, takže nadpis J. oddílu zákona ("Kdo jsou státními občany 
-československými") dlužno vykládati, pokud jde o č. 2 a 3 § 1, 
tak jako by zněl: "Kdo jsou státními občany československými 
vde n, kdy z á k o' n na b Ý v á P I a t n o s ti." Pokud jde 

1) Z toho důvodu byl zákon ten vzhledem k článku 1. hla.vy 
I. smlouvy s Československem prohlášen za úst a v n i, ač arciť veškerá 
jeho ustanovení by toho nevyžadovala. 

2) Tak stalo ,se vyhláškou ministra vnitra v dohodě s ministrem 
věci zwaničnich ze dne 20. srpna 1920, č. 492 Sb. zák. a nař. Jest to 
den 16. července 1920 (Rakousko) a 10. ledna 1920 (Německo). 

Poněvadž VlŠak cit. zákon jedná též o poměru k jiným státům než 
Rakousku a Německu, a to k ltalii, Polsku, Rumunsku, Maďarsku a 
:Srbsku-Hrvatsku-Slovinsku (§§ 4, 10, 11), nemá však žádné povšechné 
klausule (} počátku účinnosti, dlužno počátek jeho účinnosti ~hiledem 

'k těmto &tátům určiti podle obecného pravidla § 4 zákona ze dne 
"13. března 1919, Č. 139 Sb. zák. a nař., o vyhla,šování zákonů a nai'ízeni. 
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však o č. 1 a 4, dlužno osoby tam uvedené přes to, že příslušné 
ustanovení zákona vstoupilo v platnost teprve později, posuzo
vati tak, j a k o by byly státními občany již ode dne 28. října 

1918 (arg.: "ode odne 28. října 1918 ... "). 
K jednotlivým ustanovením § 1 jest dodati toto: 
Na rozdíl od obecně platných zásad právních (viz před

cházející odstavec a» činí se tu kvalifikace státoobčanská zá
vislou na těchto skutkových podstatách: do m o v s k é p r á v () 
(č. 1 a 3), narození (č. 3), řádné bydliště (č. 2 a 3) 
nebo kvalifikace s k u teč n Ý ch ú i'e dní k ů n e b o zří z e n cti 
čes k o s loven s k é h o stá t u (č. 4). Zejména ustanovení, 
podle něhož určuje se domovským právem té oné osoby 
její státní občanství, jest v přímém rozporu s jinak obecně 
platnou zásadou, ž ť) d o m o v s k é P r á v o a stá t n í o b č a 'n
s tví j s o u v t a k o v é s poj i t o s t i, ž e jed n o bez 
druhého nemůže býti, t. j. že každý státní občan musí 
míti právo domovské v určité obci tuzemské a že nikdo nemuže 
býti domovským příslušníkem některé tuzemské obce, kdo nenl 
státním občanem. Rozpor ten jest však jen zdánlivý, poněvadž, 
jak bylo již shora řečeno, určování státního občanství podle 
citovaného § 1 není zvláštním Zipusobem n a b Ý v á n í státního 
občanství 1). Podobný, pouze zdánlivý rozpor s obecně platnou: 
normou, že státními úřednílcy a zřízenci mohou býti ustanovo
váni toliko t u zem c i (§ 1 služební pragmatiky), stanoví 
č. 4 § 1 zákona o státním občanství, když kvalifikaci státo
občanskou činí závislou na tom, že někdo stal se skutečným 
státním úředníkem nebo zřízencem československým, ač v té· 
době ještě státním občanem československým nebyl. Osoby tam 
uvedené staly se státními občany československými s a 111 r, 
nikoliv tedy též j'ejich rodinní příslušníci (manželky a ne zletilé 
děti), které sdílí s nimi podle ustanovení zákona o domovském 
právu jejich domovskou přísluěnost (§ 16 zákona o státním ob
čanství) 2). 

1) Tak jest rozuměti citovanému již předpisu § 3, že "dosavadní 
llstanovení o mbývání a pozbývání státního občanství, p o k u d tím t o 
z á k o n e m ·s e ne měn í, zůstávají nadále v platnosti". Jako zvláštni 
způsob "nabýváni" státního občanství míněno jeSlt tu pr á. v o ope e 
(§§ 4 až 9) a případy, upravené §§ 10 až 12. 

2) J o a ,e h i In, Věstník min. vnitra, lIL, str. 232, míní, že "tak()
vouto dalekosáhlou úchylku od všeobecných pravidel, platných o státním 
občanství a právu domovském, nelze ze zněni zákona vyvozova.ti". pC)--
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c) Přechodná ustanovení. 1. Podle § 4 zákona o 
státním občanství mohli si určité osoby z vol i t i (optovati) 
jiné státní občanství, než jim podle ustanovení odst. r. (§ 1) 
tohoto zákona přísluší 1). Právu op t o vat i, jež přísluší urči
tým osobám, jest rozuměti tak, že pravoplatný jeho vý
k o n j e s t s k u t k,o vou pod s t a t. o u, k t e ráz a k 1 á d á 
pří m o u p o v i n n o s t d o t č e n é h o stá t u, II děl i t i stá t n í 
'Ů b č a n s tví 2). 

dobně i praxe, jak vyplý",á na př. z vládni odpovědi na interpre<taci 
(tisk 1158 a 2005, posl. sněm., 1. vol. obd.), podané v posl. sněmovně. 
De lege ferenda možno se sice o vhodnosti této úchylky příti, avšak 
de lege lata stačí přečísti si cit. § 16: "Manželky sleduji své muže a 
děti do 18 let své rodiče podJ\e § 5 tohoto zákona ve v š e c h případech, 
·na které se tento zákon vztahuje. T o t o u s ta n o ven í n e v z tah u j e 
s e však na případy § 1, č. 4 a § 15." 

1) Tento zálkon - jako~to v nit r o stá t n í non:na - může arciť 

určovati toliko státní občanství československé a tím a contrario ovšem 
i případy, kde tohoto občanství není, t. j. povšechnou kvalifikaci osobl jako 
cizozemců, nikoliv však konkretně státní příslušno&t těchto cizozemců, 

což jest úkolem příslušných cizích vnitrostátních norem. Tak jest roz
uměti obratu "jiné státní občanstvÍ československé, než jim podle ustano
vení odst. 1. tohoto zá:lwna přísluší". Srovn. další naše vývody v textu. 

2) Theoreticky nesprávné jest tudíž ustanovení článku 7. smlouvy 
uzavřené v Brn ě dne 7. června 1920 (č. 107 Sb. zák. a nař. z roku 1921) 
mezi republikou Českoslov.enskou a republikou Rakouskou o stá t ním 
občanství a o ochraně menšin, když praví, že "oba smluvní 
státy shodují se v· ,tom, že opční prohlášení, vyhovující předpisům obou 
mezinárodních smluv jest jednostranným, právo zakládajícím aktem 
Qptantovým, a že osvědčení úřadu, které o něm jest vydwti, má význam 
toliko deklaratorní". Oba smluvní stálty shodly se tu na theorii ne
s pr á v n é (viz k tomu mé pojednání "Zur Lehre von den konstitutiven 
un:d deklaratorischen Akten" v Osterr. Zeitschrift fiir offentJ. Recht, 
III. roč.) a shodnwtí to nemůže míti význam pro vědu, poněvad~ není 
věcí &tátních smluv, aby stanovily theorie. Motivy zprávy Stálého výboru 
(tisk 77, senát, 1920) podotýkají k tomu, že "řešení toto odpovídá panují
címu názoru v nauce o právu mezinárodním", čímž a.rciť není ještě &práv
nost onoho názoru dekretována .. Normativně znameňá. proto ustanovení cit. 

·článku 7. tolik, že patrně při podobných opcích na.stává změna státního 
občanství již tím okamžikem, kdy "opční plrohlášení, vyhovující před

pisům obou mezinárodníchi smluv", bylo učiněno, což arciť bez toho jest 
výslovně § 6 zákona o státním občanství řečeno. ("Dnem řooně vykonané 
'opce nastává. změna ve státním občanství dotčených osob.") 

2e hy zmíněná změna nastala vůbec bez příslušného osvědčení 

úřadu (a ono prohlášení bylo tudíž "jednostranným, p,rávo zaklida.jícím 
aktem"), již proto nelze twditi, poněvadž oním "osvědčením" osvědčuje 
-se, že opční prohlášení "vyhovovalo předpisilm". Je tewy jak prohlášení 
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Opční právo měli jak tuzemci tak cizozemci a právo 
to vztahuje se vždy na určitý stá t, t. j. stát ten má povinnost 

optantovo, tak. osvědčeIÚ úřadu stejně dekla,ratorním jak konstitutivním 
.aktem. 

Toto mé tvnzení prohlašuje arciť J o ach i m krátce a bez bliž
šího odůvodnění (které hy vyžadovalo vyvrácení mého vyvrácení nauky 
o rozdílu mezi konstitutivními a deklaratol11ími akty) za "nesprávné", 
poněvadž prý "občanství nabývá se již op c í - předpOlkládaje ovšem, že 

'opční prohlášení podala osoba k tomu oprávněná - a není k tomu za
potřebí zvláštIÚho udě1eIÚ státního" (Věstník min. vnitra, III., str. 232). 
Ve věci samé není mezi mnou a mým klitikem, který nerozU1ní nebo ne
chce rozuměti normativní theorii, žádný spo.r, nýbrž jde jen o různou 

theoretickou konstrukci její, kteroužto různost způsobuje názor na rozdíl 
me'Zi oběma zmíněnými druhy správních aktů. K tomu možno zde jen 
krátce podotknouti, že "opcí" "nabývá" se státního občanství stejně jako 
,,nabývá" se práva provozova.ti volnou živnost její pouhou příhláškou -
t. j. pře d p o k I á d a je, že přihlMující, resp. optant, je "osobou 
k tomu oprávněnou", což právě konstatuje udělený živnostenský list, po
kud se týče "osvědčení" úřadu o vykonané opci, kteréžto akty prohlašuje 
panující nauka přes to, že ono aUJtoritativní k o n s ta t o v á n í zde dfív.e 
nebylo, za pouhé akty "deklaratooní", které nic novéHo "nekonstituují". 
Celý spor souvisí s naukou o subjektivníeh právech, o volném uvážení, 
o rozdílu mezi materiálním a formálním (procesním) právem atd:. a nedá se 
odkliditi stručnou poznámkou o "nesprávnosti" konstrukce, která ne
vychází právě s naivního pseudokausálního stanoviska panující theorie. 
Má výtka proti formulaci t. zv. Brněnské smlouvy byla vyvolána tím, že 
zbytečně stranila určité theorii (rozmní se, že vládnoucí), ačkoliv věc, o 
kterou šlo, bylo lze vysloviti jednodušeji tak, že "řádně optovavší osoby 
jest. považovati za příslušníky státu, pro který optovaly, o d o k a mži k u 
ř ád:n ě v y k onan é op ce". To byla by si .pak panující nauka bez 
obtíží přeložila do své obvyklé mluvy, t. j. že úřOOIÚ ověření řádně vy
konané opce má "deklaratol11í" povahu, že ,tedy "p,ůsobí" ex tunc, t. j. od 
okamžiku oné opce, že tato opce naproti tomu má ráz "konstitutivní", 
že optant má subjektivní právo na ~tátIÚ občanství státu, pro který řádně 
optuje, a že onen stát nemá subj.ektivního práva, onu opci vzíti nebo ne
'Vzíti na vědomost, nýbrž že ji na vědomost vzíiti musí, je-li arciť řádnou, 
·atd., atd. 

V té souvislosti jest se zmíIÚti o tom, že podle zmíněné důvodové 
:z.právy jest účelem Brn ě n sk é smlouvy, aby "smlouvy S,t.-Germainské 
doplnila, právnicky prohloubila a nejasnosti a rozpory odstraňovala". 

Praví-li se trum však, že "jelikož v některých ustanoveních smlouvy lze 
s pat ř o vat i m o d i f i k a c i úst a v n í h o z á k o n a z 9. d u bi n a 
1 92 0, Č. 2 3 6 S b. zák. a na ř. , souhlasí Stálý výbor s tím, aby se 
schválení smlouvy stalo většinou třípětinovou, což budiž předsedou při 

prohlá,šeni výsledků hla.sování oťicielně konstatováno", dlužno k tomu 
připomenouti., že jest velice s'POl110, zdali mezinárodní s m I o u v y mohou 
modifikovati (t. j. měniti, po případě rušiti) z á k ony, že však :z.dá se 
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přijmouti optanta za státního občana a stát, k němuž dosud 
optant příslušel, m u s í jej propustiti. Opční právo bylo dále 
omezeno časově. K jeho výkonu byly v jednotlivých případech 
stanovené I h ů ty (dvě léta, jeden rok, šest měsíců). Dny, ve 
které vstoupily v platnost mírové smlouvy St.-Germainská a 
Versailleská (viz pozn. na str. 428) počly podle § 20 zákona 
o státním občanství zároveň tyto lhlity, nestanoví-li zákon ji
ného počátečního dne. Osoby, jímž přísluš'elo právo opce, mohly 
se ho pře d uplynutím lhůty závazně a pravoplatně vzdáti 
(viz důvodovou zprávu úst. výboru, tisk 2593 ex 1920). Vy
konanou opci nelze však odvolati (§ 5) 1). 

vzhledem k ustanovení 2. odst. čl. 1. uvoz. zákona k úst. listině býti ne
sporno, že vůči úst a v n í ID zákonům (byť by i nebyly výslovně pro
hláJšeny za součáJstky ústavní listiny) této schopnosti ne m aj í. Srovn. 
k tomu str. 253. O zmíněných modifikacích viz oběžník min. vnitra 1,e 
dne 4. dubna 1921, č. 24.931-7, otiŠltěný ve Věstníku tohoto minister
stva, III., str. 133. 

1) Stůjž zde znění § 4 zákona o státním občanství, kterýŽto para
graf vzhledem k oněm lhůtám měl jen časově omezený praktický význam ,: 
"Jiné státní občanství, než jim podle ustanovení odst. 1. tohoto zákona 
přísluší, mohou si zvoliti (optovati) : 

1. Státní občané, uvedení v § 1, odst. 1., pokud měli přímo před 
tím, než s,tali se příslušníky ně:kJteré obce v území, uvedeném v § 1, 
odst. 1., domovské právo v jiné části někdejšího mocnářství Rakousko
Uherského, ležící llŮIDO obvod! Československé republiky. 

2. Cizozemci, kteří měli domovské právo na území, uvedeném v § 1, 
odst. 1., a nabyvše pak bezprostředně domovského práva v jiné obci bý
valého mocnářství Rakousko~Uherského, ležící mimo obvodJ Českosloven
ské republiky a nynějšího státu Rakouského a Uherského, staH 'se stát
ními občany státu, v jehoiž hranicích leží nynější obec domov,ská. 

Optovati možno v propadné lhůtě jednoho roku, a to v případě 1. 
Vtl prospěch státu, na jehož územi leží bývalá obec domovská, a v pří

paéI:ě 2. ve prospěch Československé republiky. 
3. Státní občané, kteří nejsou jazykem a rasou Čechoslováky. 
4. Ci'Zozemci, kteří jsou jazykem a rasou Čechoslováky a nabyli 

jen proto, že příslušeli domovským právem do některé obce někdejšího 
mocnářství Rakousko-UheI'ského, ležící mimo území Československé re
publiky, státního občanství v lta1ii, Polsku, Rakousku, Rumunsku, státu 
S'l'bsko-Hrvatsko-Slovinském nebo v Uhersku. 

Optovati možno v p'ropadné lhůtě šesti měsícův, a to v případě 

ě. 3 ve prospěch Italie, Pol!>ka, Rakouska, Rumunska, státu Srbsko
Hrvatsko-Slovinského neb Uherska, jestliže v dotčeném státě většina oby
vatelstva mluví jazykem optujícího, nebo náleží jeho TalSe, v případě 4. 
ve I»'ospěch Československé republiky. 

Pro příslušníky obcí, ve kterých se bude konati plebiscit, počíná 
lhúJta tepTve dnem, kdy o státní příslušnosti jejich obce bude rozhodnuto. 
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Právo opce, stanovené § 4, pnrceno jest § 5 toliko oso
bám · starším 18 let, avšak manželka, není-li manželství její 
soudně ani rozloučeno, ani prohlášeno za neplatné, sleduje opční 
právo manželovo. Děti do 18 let sledují rodiče (manželské otce, 
nebo není-li jej, matku, nemanželské matku). Za dítě může po 
případě optovati též jeho zákonný zástupce. 

Vykonaná opce zakládá pro dotčené osoby jistá práva 
(§ 7) a povinnosti (§ 8). 

§ 9 stanoví důležitou presumci ve příčině osob, které na
byly domovského práva na území Ceskoslovenské republiky 
teprve poL led nul 910 (srovn. k tomu § 1, odst. 1.) a pří
slušely předtím právem domovským do některé obce, ležící 
v území bývalé říše Rakousko-Uherské mimo území nynější 

republiky Československé. Pro ně má vláda určiti nařízením 
propadnou lhůtu, do níž mohou podati ž á d o s t za přiznání 

československého státního obMnství s tím účinkem, že až do 
rozhodnutí o ní, pokud se týče do uplynutí oné lhůty, hledí se 
k nim 1) jako ke státním občanům republiky ČeskosloV'enské 2). 

Následující tři paragrafy (10, 11, 12) obsahují přechodná 
ustanovení, upravující náš poměr ke státu Srb s k 0- H r v a t-

5. Státni občané, vyjmenovani v § 1, odst. 2. 
6. Němečtí g,tátní občané československé národnosti, kteří mají své 

řádné bydliště v Německu; mají-li své řádné bydliště mimo říši Německou 
a mimo Československou republiku, pi'ísluší jim právo opce jen tehdy, 
jestliže neodporuje to zákonům státu, v němž žijí, a jestliže v něm lle
nabyli dosud státniho občanstvÍ. (Viz smlouvu o státnim občanstVÍ mezi 
republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, 
č. 308 Sb. zák. a nař. z roku 1922.) 

Optovati možno v propadné lhůtě dvou let, a to v případě 5. pro 
státní občanství německé, v případě 6. ve prospěch Č€skoslovenské re
publiky. 

7. Stá-tni občané uvedeni v § 1, od'st. 3. , 
Osoby tyto mohou v pro,padné lhůtě dvou let prohlásiti před pn

slušnými úřady československými svého bydliště, že se vzdávají svého 
státního občanství ve prospěch toho státu, jehož státními občany byli 
přímo před.tím, nebo který vykonává sv:rchovanost nad územím, v němž 
dotčená obec ležÍ." 

1) Rozumí se jen k těm, kdož podali zmíněnou žádost! 
2) Zmíněnou Lhůtu stanovilo shora již citované prov. nařízení ze dne 

30. října 1920, č. 601 (do 31. prosince 1921). - Správně ostatně pravi 
nález nejv. správniho soudu ze dne 30. listopadu 1922, č. 17.919, že ani 
z předpisu § 9 ústavního zákona ani z citovaného provádědho nařízeni 
nelze odvozovati s u b jek t i v n í p r á v o na přiznání československého 
státníhoobčanstvf. 

Dr. W cyl", Sons tav:\ čo"ko~lov.' n :;ké~Jo fJ l':l.vn ,;tátnítw. 28 
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s k o - S lov i n s k é m u a It a 1 i i. Podle nich stanoví se pro 
osoby tam uvedené jednak způsob na byt í č e' s k o s love n
s k é h o stá t n í h o ob č a n s tví ipso facto ("bez dalšího"; 
§ 11) na základě určitých skutečností (nebudou-li se ucházeti 
v určité lhůtě o tamní státní občanství, nebo bude-li jim toto 
odepřeno), jednak způsob pozbytí československého 
stá t n í h o ob č a n s tví ipso facto_ 

d) Obsah st.átního občanství. Bylo již shora 
(str. 421) řečeno, že na "stát~í občanství" možno pohlížeti buď 
jako na s o u h I' n u I' čit Ý c h s u b j 'e k t i v n í ch P o v i n
ností a práv, nebo jako na skutkovou podstatu (stav), 
tvořící pod mí n k u (mimo jiné předpoklady) pro dosažení 
jiných stavů nebo subjektivních povinností či oprávnění. Jako 
souhrn povinností a práv konstruuje je na př. P I' a žák 1). 
S tohoto hlediska jeví se státní občanství rubem právního po
stavení c i z in c ů, t. j. státních příslušníkú jiných států, území 
našeho státu obývajících. Nám zdá se býti konstrukce druhá 
správnější. Jest též jednodušší. Podle ní značí nám "státní 
občanství" pouze určitý p o vše cll n Ý v z tah j'ednotlivce ke 
státu (představa ta plyne, jak bylo již řečeno, z pojetí státu 
jakožto k o r por a c e ve smyslu římsko-právním), který sám 
ú sobě nezakládá arciť žádných zvláštních subjektivních povin
ností a práv, nýbrž toliko n a z á k I a d ě u s t a n o ven í k o n
k ret ní ch z á k on ů (na př. občanského, trestního, volebních 
řádů atd.). Je pak "státní občanství" jistou k val i f i k a c í 
jednotlivců, kterou zákonodárce předpokládá jako skutkovou 
podstatu v nejrůznějších oborech právních, a znamená proto 
zkrátka "být státním občanem" tolik jako: míti kvalifikaci pro 
aktivní a pasivní právo volební do obcí (§ 1 vol. řádu do obcí), 
Národního shromáZdění (§ 1 vol. řádu do poslanecké sněmovl\y), 
po případě do jiných zastupitelských sborů (na př. obchodních 
a živnostenských komor), míti kvalifikaci státi se státním úřed
níkem (§ 1 služební pragmatiky), notářem, odpovědným redak-

i) Jako ,taková práva a povinnosti uvádí na, př. (n. u. m., III., 
str. 26) och ran u státních občanů v cizině se zdržujících se strany 
státní moci proti dotčenému cizímu státu, právo na nezkrácený po byt 
uvnitř oblasti státní, právo na účastenst.ví ve vykonávání moc i z á
k o n o dá r n é a v Ý k o n n é ve státu, povinnost věr n o s t i vůči vlast
nímu státu a p o s I u Š II o s t i proti rozkazům státní moci, a to i tenkráte, 
zdržuje-li 'se státní občan v cizině, konečně povinnost nésti určitá b ř a
ID e n a, výhradně státní občany tížící (na př. vojenská). 
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torem periodického časopisu, církevním hodnostářem atd., míti 
nárok na nezkrácený pobyt uvnitř státu, což znamená, že jest 
vyloučeno vyhoštění ze země (státu), míti kvalifikaci, která po 
případě zakládá brannou povinnost (viz str. 323), míti kvali
fikaci, kterou předpokládají ustanovení ústavní listiny o ochraně 
menšin (hlava VI., §§ 128, 130, 131, 132), míti kvalifikaci, býti 
posuzován podle určitých norem (na rozdíl od osob, které tuto 
kvalifikaci nemají; cizozemci) 1) atd. Zevrubný a vyčerpávající 
výpočet všech těchto kvalifikací může býti velmi cenný, ne
patří však do obecné soustavy státního práva, nýbrž do spisu, 
podávajícího soustavu právních ustanovení o státním občanství. 
Zde stačí, vytkneme-li povšechnou tendenci moderního zákono
dárství, která jeví se v tom, že těchto kvalifikací vždy více a 
více ubývá, což znamená jinými slovy tendenci po n i vel i s o
vání právního post a v e ní tuzemců a cizozemdí. 

e) P ředpi sy pl at né na Sfovensku a v Pod
k a r pat s k é Ru s i. Na tomto území platí bývalé právo 
u h er s k é. Jeto zák. čl. L. z roku 1879 (o citaci uh'erských 
zákonů viz mé Oeskoslovenské právo správní, str. 124). Podle 
jeho ustanovení n a b Ý v á s e státního občanství p ů vod n ě 
nebo od vozeně. 

1. P ů vod n ě nabývá se výslovným u d ě l e ním, které 
zove se na tur a I i s a c í ~). Naturalisace je. dvojího druhu: 
řádná a mimořádná. :Řádná děje se inkolatní listinou, udělenou 
ministerstvem vnitra, splnil-li žadatel určité podmínky, z nichž 
nejdůležitější je průkaz, že zapsán je po pět let do daňové 
listiny. Mimořádná zakládá s'e inkolátním diplomem, propůjče
n$rm vládou k návrhu ministerstva vnitra (dříve králem) a není 
vázaná na podmínky platné pro naturalisaci řádnou. Naturali
sace vztahuje se i na manželku žadatelovu a jeho ne zletilé děti, 
pokud mu přísluší nad nimi otcovská moc. 

2. O d voz e ně nabývá se státní občanství z r o ze n í ID 

(manželské děti sledují otce, nemanželské matku), leg i t i
mací a provdáním s e. Pro osoby neznámého původu pre-

') Srovu. nauku o t. zv. s t a t u tec h (statuta personalia, realia, 
, mixta; Ti 1 s ch, Občanské právo rakouské, 1910, str. 69) a nauku o 
rec i pro cit ě (formální a materiální). 

2) Smvn. Pražák: Rak. pro ústavní, IV., § 274, Ferdinandy: 
Staats- und Verwaltungsrecht des Konigreichs Ungarn (1909), str. 49, 
Ma rez a 1 i: Ungarisches Verfassungsrecht, str. 37, K e II e r: Oster
reichisches und ungarisches Staatsrecht, str. 209, B ř e s ký: Právo do
movské a státní občanství v rep. českoslov., str. 105. 

28* 
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s u mu j e se státní občanství, byly-li z r o ze n y, pokud se týče 
na l le z e n y,' na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi. 

Ztráta státního občanství nastává jednak legitima.cí 
a provdá nim s e, jednak pro p u št ě ním (vysloveným mi
nisterstvem vnitra. k příslušné žádosti), v s t o u pen í m do 
s 1 uže b c i z í h o stá t u bez souhlasu zdejších úřadů, nebo 
ne pří tom n o s t i trvající deset let, nebyla-li způsobena roz
kazem vlády. 

Při posuzováni d o s a h u, jež má skutečnost, že v Oesko
slovenské republice platí dvojí normy (bývalé rakouské a uher
ské) o způsobech nabývání a pozbývání státního občanství, 

dlužno uvážiti, že na základě těchto norem nabývá, pokud se 
týče pozbývá se dnes to též, t. j. státní občanství č es k o
s love n s k é. Je tedy na př. otázka, která okolnost bude v pří
padech, kdy cizozemec žádá o udělení československého stát
ního občanství, rozhodnou pro to, podle kterých norem (býva
lých rakouských nebo uherských) má mu toto občanství býti 
uděleno. Věc má praktickou důležitost proto, že přes jednot
nost nynějšího československého státního občanství muže toto 
míti - nás~edkem obsahové různosti norem (bývalý rakouský 
a bývalý uherský právní řád) - různý obsah podle toho, jde li 
o osobu posuzovanou podle těch či oněch norem. Jsou-li tedy 
(jak nelze pochybovat) dosud oba druhy norem o nabývání 
a pozbývání státního občanství v platnosti, pak nezbývá, než 
za rozhodnou považovati okolnost, ve které ob c i cizozemec, 
žádající o zdejší státní občanství, na 'b ude domovského práva ~ 
je-li to obec na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi, bude
použíti bývalých norem uherských, jinak bývalých norem 
rakouských. Názor tento dostává se arciť do rozporu se zása
dou, že státní občanství jest předpokladem domovského práva 
a ne naopak (srovn. k tomu předpisy o přis~ibování domovského 
práva žadatelům o státní občanství podle bývalého a obsahově 
dosud platného rakouského právního řádu; pro uherský právní 
řád: Ferdinandy, n. u. m., str. 219). Totéž, co o otázce právě 
projednané, platí obdobně i v případech odvozeného llab)'fvállí 
nebtl pozbývání státního občanství zrozením nebo lp.gitimací: 
o tom, které skupiny norem má býti použito, rozhodne sku~eč
nost, v jakém ú~emí leží obec, do které dotčená t)soba pNslu5Í 
právem domovským (stejně Břesk)', n. u. m., str. 105) 1). 

1) Právní situace zde vylíčená dokazuje, jak nutná jest brzká. u n i
f i k a c e příslušných předpisů. 
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Právo domovské. 

"Právem domovským" rozumíme určitý vztah jednotlivce 
k p o I i t i c k é ob c i, obdobný vztahu jednotlivců (si;átnich 
0'bčanů) ke státu. Vzhledem k této obci nazývají se "domov
skými příslušníky". 

O právu domovském platily a platí dosud četné zákony, 
z nichž - pro území bývalého Hakouska - nejdůležitější a I~ej
novější jsou zákony ze dne 3. prosince 1863, Č. 105, a ze dne 
5. prosiMe 1896, č. 222 ř. z. (novela), pak citovaný již ústavní 
zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. zák. a nař. 

Hlavní zásady práva domovského jsou: 
Každý státní občan československý musí míti právo do

movské v některé tuzemské obci, ale může míti toto právo to
liko v jed n é obci. Vzhledem k této povšechné zásadě,. stano
vící nerozlučnou souvislost státn:ího občanství s domovskou pří
slušností, bylo nutno upraviti výslovně případy, nastavší 
vznikem státu československého, v nichž osoby, které podle 
§ 1 zákona o státním občanství jest pokládati za státní občany 
československé, bez výslovného a výjimečného ustanovení zá
konného neměly by domovskou příslušnost k žádné tuzemské 
politické obci. Jsou to zejména případy, o nichž jednají Č. 2 až 4 
citovaného § 1. Pro Č. 2.a 3 nacházíme zmíněnou úpravu V' § 14, 
pro Č. 4 v § 15 zákona o státním občanství. Tam praví se, že 
0'soba, která podle ustanovení tohoto zákona stala nebo stane 
se 1) státním občanem č1eskoslovenským, aniž by měla na území 
Československé republiky obce domovské, nabývá domovského 
práva v té obci (tuzemské), která byla na p o s led y jej í 
0' b cí do m o v s k o u, nebo domovskou obcí jejího manželského 
otce nebo nemanželské matky; není-li takové obce, tedy v oné 
obci, kde měla ona nebo její právě uvedení předkové naposledy 
své řád n é by dli š tě; není-li ani takové obce, tedy v oné 
obci řečeného území, kde se ona sama nebo její právě uvedení 
předkové na rod i 1 i. Nelze-li ani tak určiti její obec domov
skou, přísluší jí právo domovské v obci, kde se po prvé po svém 
návratu z ciziny jako v řádném bydlišti us ad í (§ 14) 2). Osoby 

1) Vztahuje se tudíž toto ustanovení též na některé případy ope e 
podle § 4. 

2) Tato úprava svým posloupným přikazováním zřejmě napodobuje 
způsob, jakým podle domovského zákona přikazují t. 'Lv. bez d () ID o ve i. 
Viz 'str. 439. 
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pak uvedené v § 1, odst. 4. (skuteční úředníci a zřízenci česko
slovenského státu nebo některého československého státního 
ústavu nebo podniku) mají právo domovské v obci, ve které 
bylo jim vykázáno t r val é s í d I o ú ř e dní č i s I uže b n í. 
Je-li toto sídlo mimo území republiky Československé (jde-li 
na př. o úředníky nebo zřízence vyslanecké či konsulární), na
bývá dotčená osoba domovského práva v P r a z e (§ 15). 

Právo domovské nabývá se buď původně nebo odvozeně. 
P ů v o dn ě nabývá se právo domovské v určité obci: 
1. dosažením veřejného úřadu, 
2. výslovnÝJIl přijetím ve svazek obecní se strany obce. 
Ad 1. úředníci a sluhové (tito jmenují se nyní - v oboru 

státní správy - "zřízenci"; viz zákon ze dne 30. června 1921, 
Č. 251 Sb. zák. a nař.) státní, zemští, obecní, zastupitel
stev okresních a fondů veřejných, notáři, duchovní (t. j. zřízenci 
náboženských společností kře s ť a n s k Ý ch) a veřejní učitelé 

(t. j. kdo působí na vyučovacím ústavě veřejném) nabývají již 
samotným uvázáním se v úřad práva domovského v oné obci, 
v níž jim bylo ustanoveno stálé sídlo úřední. 

Ad 2. Výslovné přijetí ve svazek obecní se strany obce 
jest buď dobrovolné, nebo (v určitých případech) vynucené. Dle 
citovaného zákona z r. 1896 (novely) nabývá totiž každý státní 
občan, který po dosaž'ené svéprávnosti po des e t let, která 
předchází žádostí za udělení práva domovského, v určité 

obci dob r o vol n ě a ne pře trž i t ě se zdržoval a v této 
době nepřipadl na obtíž veřejnému chudinskému zaopatření, 

právní nárok na přijmutí do domovského svazku této obce. 
Přijetí na základ ě tohoto nároku nesmí býti dotčenou obcí 
odepřeno 1). 

Právo žádati o přijetí do svazku domovského na. základě 
těchto skutečností nepřísluší však toliko dotčenému státnímu 
občanu, nýbrž též obci, ve které tento dosud právo domovské má. 

Platnost tohoto nároku jest omezena časově. Opustil-li 
totiž takový státní občan území oné obce, ve které svůj nárok 
na přij'etí do svazku domovského vydržel, pomíjí právo žádati 
výslovné přijetí po dvou letech pro něho, po pěti letech pro 
jeho dosavadní obec domovskou. 

1) Novela zavedla tudíž novou z3J&'1.du do instituce práva domov
ského : P r á v n í vztah, zračící se v suhjekitivním právu domovském, činí 
se v určitých případech zá.vislým na s k u te č n é m vztahu jednotlivce 
k obci (zdržování se na jejím území). 
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o d voz e n ě nabývá se práva domovského: 
1. manželským zrozením z příslušníka obecního (ne-

manželské děti nabývají domovského práva své matky), 
2. legitimací nemanželského dítěte, 

3. provdáním se za příslušníka obecního. 
S touto zásadou souvisí též, ž'e manželka, která není 

s manželem soudně rozvedena, pak nesvéprávné manželské nebo 
legitimované dě.ti následují manžela, pokud se týče otce, v právu 
domovském, když svou příslušnost domovskou změnil. Podobně 
následují nemanželské, nesvéprávné děti svou matku, změní-li 
tato své domovské právo. 

Z toho, co bylo řečeno, vyplývají též případy zániku 
práva domovského (1. pozbytí rakouského státního občanství, 
2. nabytí domovského práva v jiné obci). 

Často se stává, že nelze o určitých osobách vyšetřiti, do 
které obce svým právem domovským přináležejí. Takové osoby 
nazývá zákon "b e z d o m o v c i" a určil zásady, dle kterých 
se tyto pl'ovisorně určitým obcím přikazují. 

Dle toho přikazuje se bezďomovec· : V první řadě té obci, 
ve které se zdržoval v době, když byl odveden k vojsku; není-li 
toho případu, té obci, ve které se posléze, t. j. před tím, kdy 
domovská příslušnost stala se spornou, nejdéle' zdržoval, nej
méně však půl roku. Když i to nedá se zjistiti, té obci, ve které 
byl zrozen, nebo, je-li nalezencem, kde byl nalezen. Není-li ko
nečně žádného z těchto důvodů, přikáže se té obci, ve které dlel 
v době, když se počalo úředně jednati o jeho právu domovském. 

Obsah práva domovského záleží podstatně v právu na 
n e pře trž i t Ý p o byt v o b c i d o m o v s k é a n a z a
o pat ř e n í ch u d i n s k é. 

Každá obec jest povinna vydati příslušníku svému, když 
o to žádá, I i s t do m o v s k ý, který j'est formálním potvrzením 
jeho práva domovského. 

Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi platí 
o domovském právu zák. čl. XXII. z . roku 1886 1

). Podle tohoto 

1) Srovn. k tomu la'omě soustav, jednajícícn o uherském právu 
(pozn. č. 2 na str. 435), ještě Ján N o v á k: Domovské právo, toho Č:JiSU 
platné na Slovensku, a Ivan D ér e r: O automatickom nabývanie do
movs.kej príslušnosti na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (Právný 
Obzor, VL, str. 130, a VII., str. 97), dr. K. N o v á k: K unifikaci domov
ského práva v československé republice (Všehrd, V., str. 182). 
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zákona (§ 5) musí každý státní občan náležeti do svazku některé 

obce, a to jen jediné. Na b Ý v á n í domovského práva jest buď 
původní nebo odvozené. 

Původní uskutečňuje se výslovným přijetím do 
svazku obecního se strany příslušné obce, které jest buď dob r" o
vol n é nebo nu cen é. Vedle toho stanoví § 10 citovaného 
zákona z.(Jůsob nabýváni domovského práva i p s o fa c t o. Po
kud jde o nuc~né přijetí, byly nejdl"lležitější podmínky jeho 
d vou let é bydleni v obci (od svéprávnosti počítajíc), aniž do
tyčný padal na obtíž veřejnému chudinství (§ 11 cit. zákona). 
Toto ustanovení bylo patrně zrušeno druhým odstavcem § 13 
úst. zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236, kde praví se, že "pro 
p o v i n n o s t obce při jim a t i do svazku obecního platí na 
bývalém území uherském ustanovení zákona ze dne 5. prosince 
1896, č. 222 (viz o tom str. 438). 

Pokud jde o nabývání domovského práva i p s o fa c to, 
stanoví § 10 uherského zákona, že jestli státní občan po do
saženi svéprávnosti usadil se v některé obci a v ní nepřetržitě 
po čt Y ř i I 'e t a bydli, platí obecní daně a obec nečinila proti 
němu námitek, p o važ u j e s e už na základě těchto skuteč

ností za příslušníka obce a za vystouplého ze svazku své dosa
vadní obce domovské i tehdy, když svůj úmysl usadit se v obci 
neohlásil (J. Novák, n. u. m., str. 137 1

). 

O d voz e ně nabývá se domovského práva z r o z e ním 
(manželské děti, po otci, nemanželské po matce), 1 eg i t i m a c i 
a pro vdá ním se. A do P c í nabývá adoptovaný domovského 
práva svých adoptivních rodičů. 

Z vylíčených způsobů nabývání plynou obdobné případy 
z t r á ty . (změny) domovského práva, a to vzhledem k zásadě, 
že každý můž'e domovským právem příslušeti pouze do jediné 
obce. 

1) V praxi - následkem judikatury nejv. správního soudu - na
stal spor o d o s a h u citovaného ustanovení § 13 úst. zákona ze dne 
9. dubna 1920, Č. íl']6. Jde· o to, zdali jím zrušen byl pouze § 11 uher
ského zákona, stanovící n á r o k na přijetí, nebo i § 10, jenž jedná o 
nabývání domovského práva i p s o fa c t o. Podle mého názoru zrušen 
byl pouze § 11, poněvadž býv. rak. zákon ze dne 5. prosince 1896 jedná 
jen o nuceném přijetí do svazku domovského a případ pllvodního nabytí 
dOlIlJOVíSkého práva ipso facto rakouskému právnímu řádu nebyl znám a. 
nemob!l tudíž recepcí příslušného zákona na území dříve uherské býti 
zrušen. Podobně též N o v á k a D é r e r ve svých' cit. pojednáních.. 
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Bez do m o v c i (viz str. 439) přikazují se podle tohoto po
řadí (§ 16 cit. zák.): 1. do obce, v níž plati daň, 2. kde osoba, 
jejíž příslušnost nemůže býti určena, se narodila, 3. do obce, 
v níž během posledních pěti let se nejdéle zdržovala, 4. v níž 
byla nalezena, a 5. z niž byla odvedena k službě vojenské n~bo 
dobrovolně na vojnu vstoupila. 

O b s a h e m domovského práva jest - stejně jako podle 
bývalého rakouského zá.kona - právo na' po byt v obci a ná-
rok na z a o pat ř e nic h u d i n s k é 1). . 

O domovském právu vydá se do m o v s k Ý I i s t, pode
psaný starostou a notářem. 

~) O rozdílném i de o v é m podkladě instituce bývalého rakouského 
a uherskéhQ domoVlského práva viz D é r e r, n. u. m., str. 105. Zmíněný 
autor podotýká tamtéž (str. 98), že "v bývalém Uhersku domovská pří. 
slušnost neměla velkého významu, nebyla obcemi vedena v evidenci a 
že., až na Budapešť a některá. jiná větší m.ěsta, nikde nebyl veden seznam 
příslušníkfl obce. Největší část obyvatelů bývalého Uherska nikdy nebyla 

' přijata do žádného obecního svazku a považovala se za mlčky příslušnou 
na zá.kladě § 10". 



Zákon ze dne 29. února 1920, 

kterým se uvozuje ústavnl listina Československé republIky. 

Článekl. 

(1) Zákony odporující ústavní listině,JeJzm součástkám 
a zákon'li,m ji měnícím a doplňujícím jsou neplatné. 

(2) Vstavní listina a její součástky mohou býti měněny 
nebo doplňovány jen zákony označenými za ústavní (§ 33). 

Článek ll. 

Vstavní soud rozhoduje o tom, vyhovují-li zákony repub
liky Československé a zákony sněmu Podkarpatské Rusi zd
ladě článku 1. 

Č lá n e k III. 

(1) Vstavní soud skládá se ze sedmi člen'li,. Po dvou člé:
nech vysílá do něho nejvyšší soud správní a nejvyšší soud ze 
sebe. 'Ostatní dva členy a předsedu jmenuje president republiky .. 

(2) Podrobnosti, zejména o zp'li,sobu, jak oba jmenovan~ 
soudy vysílají členy ústavního soudu, o funkčním jeho období, 
o řízení před ním a o účincích jeho nález'li" stanoví zákon. 

Článe k IV. 

( 1) Dosavadní Národní shromáždění zilstane v činnosti 

potud, pokud se neustaví sněmovna poslanecká a senát. 

(2) Zákon'li, usnesených tímto Národním shromážděním, 
avšak nevyhlášených v den, kdy se ustaví sněmovna posla
necká a senát, nelze v'li,bec vyhlašovati, vrátil-li je president 
republiky Národnímu shromáždění. 

(3) Co do lMt stanovených prozatímní ústavou pro vý
kon práva presidenta republiky podle §u 11 a pro povinnost 
vyhlásiti usnesený zákon platí při zákonech usnesených dosa· 
vadním Národním shromážděním předpisy prozatímní ústavy. 
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Článe k V. 

Dosavadní president zitstává ve svém úřadě, pokud ne
bude provedena volba nová. Ode dne účinnosti ústavní listiny 
příslušejí mu práva v ní stanovená. 

Článek Vl. 

Dokud nebude zvolen plný počet členit poslanecké sně

movny a senátu, stanovený ústavní listinou, je pro určení počtu 
poslancit a senátorit, potřebného k platnému usnášení podle 
ústavní listiny, rozhodujíc'í počet členit skutečně zvolených. 

Článek Vll. 

(1) Ustanovení článku I., ll. , III., 1. odst., a VI. tvoří 

součást ústavní listiny podle § 33 této listiny. 

(2) Prováděcí zákony předpokládané v ústavní listině 

nejsou součástí této listiny podle 1. odstavce, neustanovuje-li 
ústavní listina jinak. 

Článe k VIII. 

(1) Připojená ústavní listina nabývá účinnosti dnem 
!Jvého vyhlášení. 

(2) Její § 20 nevztahuje se na členy dosavadního Národ
ního shromáždění. 

Článe k IX. 

V den ustanovený v 1. odstavci článku VIII. pozbývají 
platoosti všechna ustanovení, která odporují této ústavní list'ině 
a republikánské formě státu, dále všechny dřívější ústavní zá
kony, i když by jednotlivá jejich ustanovení nebyla v přímém 
rozporu s ústavními zákony Československé republiky. 

Člán e k X. 

Tento zákon nabývá účinnosti zároveň s ústavní listinou 
fi provede jej a ústavní listinu vláda. 



Ústavní listina Československé republiky. 

HLAVA PRVNl. 

V~eobecná ustanoveni. 

§1. 

(1) Lid je jediný ,zdroj veškeré státní moci v republice 
Ceskoslovenské. 

(2) Ústavní listina určuje, kterými orgány svrchovaný 
lid si dává zákony, uvádí je ve skutr;k a nalézá právo. Ona 
také vytyčuje meze, jichž tyto orgány nesmějí překročiti, aby 
se nedotkly ústavně zaručených svobod občanských. 

§ 2. 

Stát československý jest demokratická republika, jejíž 
hlavou jé volený president. 

§ 3. 

(1) Území Československé republiky tvoří jednotný a no
dílný celek, jehož hranice mohou býti měněny jen ústavním 
zákonem (čl. 1. uvoz. zák.). 

(2) Nedílnou součástí tohoto celku jest a to na základě 
dobrovolného připojení podle smlouvy mezi hlavními a přidru
ženými mocnostmi a Československou republikou v Saint Ger
main-en-Laye ze dne 10. září 1919 samosprávné území Pod
karpatské Rusi, které bude vypraveno nejširší autonomií, slu
čitelnou s jednotností republiky Československé. 

(3) Podkarpatská Rus má vlastní sněm, který si volí 
předsednictvo. 

(4) Sněm Podkarpatské Rusi je příslušný usnášeti se o 
zákonech ve věcech jazykovýph, vyučovacích, náboženských. 
místní správy jakož i v jiných věcech, které by naň přenesly 
zákony Československé republiky. Zákony usnesené sněmem 
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Podkarpatské Rusi, projeví-li president republiky s nzmz sou
hlas svým podpi~em, vyhlašují se ve zvláštní sbírce a pode
pisuje je také guvernér. 

(5) Podkarpatská Rus budiž v Národním shromáždění 

Československé republiky zastoupena přiměřeným počtem po
slanců (senátorů) podle příslušných volebních řádů českoslo

venských. 
(6) V čele Podkarpatské Rusi je guvernér jmenovaný 

presidentem Československé republiky k návrhu vlády a odpo
vědný také sněmu Podkarpatské Rusi. 

(7) Funkcionáři Podkarpatské Rusi budou podle mož
nosti vybíráni z jejího obyvatelstva. 

(8) Podrobnosti, zvláště o právu voliti a o volitelnosti do 
sněmu, upravují zvláštní ustanO'l.Jení. 

(9) Zákon Národního shromáždění, který určí hranice Pod
karpatské Rusi, tvoří součást ústavní listiny. 

§ 4 . . 

(1) Státní občanství v Československé republice je jediné 
a jednotné. 

(2) Podmínky nabývání, účinkil a zániku státního občan
ství Československé republiky určuje zákon. 

(3) Příslušník cizího státu nerm"tže býti zároveň příslu.~
níkem Československé republiky. 

§ 5. 

(1) Hlavním městem republiky Československé je Praha. 
(2) Barvy republiky jsou bílá, červená a modrá. 
(3) Státní znak a vlajky upravují zákony. 

HLAV A DRUHA. 

Moc zákonodárná. Složeni a působnost Národn/ho shromážd~n/ 
a Jeho obou sněmoven. 

§ 6. 

(1) Moc zákonodárnou vykonává pro celé území Česko
slovenské republiky Národní shromáždění, skládající se ze dvou 
sněmoven: sněmovny poslanecké a senátu. 
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(2) Sídlem obou sněmoven jest Praha. Je-li to však ne
zbytně nutno, mohou býti svolány přechodně do jiného místa 
republiky Československé. 

§ 7. 

(1) Zákonodárná a správní činnost zemských sněmil za
nikla. 

(2) Pokud zákon Národním shromážděním usnesený ne
ustanovuje jinak, platí pro celé území Československé republiky. 

§ 8. 

Sněmovna poslanecká má 300 členil, kteří se volí podle 
všeobecného, rovného, přímého, tajného práva hlasovacího po
dle zásady poměrného zastoupení. Volby konají se v neděli. 

§ 9. 

Právo voliti do sněmovny poslanecké mají všichni státní 
občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří pře
kročili 21. rok věku svého a vyhovují ostatním podmínkám řádu 
volení do poslanecké sněmovny. 

§ 10. 

Volitelni jsou státní občané Československé republiky bez 
rozdílu pohlaví, kteří dosáhli aspoň 30. roku věku svého a vy
h01Jují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sně

movny. 

§ 11. 

Volební období poslanecké sněmovny trvá 6 let. 

§ 12. 

Podrobnosti o výkonu práva volebního a provádění voleb 
obsahuje řád volení do sněmovny poslanecké. 

§ 13. 

Senát má 150 členil, kteří se volí podle všeobecného, 
rovného, přímého, tajného práva hlasovacího podle zásady po
měrného zastottpení. Volby konají se v neděli. 
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§ 14. 

Právo voliti do senátu mají všichni státní občané repub
,Ziky Československé bez rozdílu pohlaví, kteří překročili 26. rok 
věku svého a vyhovují ostatním podmínkám zákona o složeni 
·a pravomoci senátu. 

§ 15, 

Volitelni jsou státní občané Československé republiky bez 
rozdílu pohlaví, kteří dosáhli 45. roku věku svého a vyhovuji 
ostatním podmínkám zákona o složení a pravomoci senátu. 

§ 16. 

Volební období senátu trvá 8 let. 

§ 17. 

Podrobné předpisy o výkonu práva volebního a pro
vádění voleb obsahuje zákon o složení a pravomoci senátu. 

§ 18. 

Nikdo nesmí býti zároveň členem obou sněmoven. 

§ 19. 

(1) O platnosti voleb do sněmovny poslanecké i do senátu 
rozhoduje volební soud. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 

§ 20. 

(1) Vykonal-li zaměstnanec ve státních službách, byv 
zvolen do Národního shromáždění, slib jako člen jeho, dává se, 
pokud je členem Národního shromáždění, na dovolenou, má po 
tu dobu nárok na své stálé příjmy služební mimo přídavek 
místní nebo činovní, jakož i nárok na postup časový. Vysoko
školští profesoři mají nárok na dovolenou. Použijí-li tohoto 
práva, platí o nich totéž, co o ostatních státních zaměstnancích. 

(2) Jiní veřejní zaměstnanci mají, pokud jsou členy Ná
rodního shromáždění, nárok na dovolenou. 

(3) Členové Národního shromáždění mohou býti ustano
veni placenými státními zaměstnanci teprv rok po tom, kdy 
přestali . býti členy Národního shromáždění. 
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(4) Ustanovení to nevztahuje se vťtbec na ministry. Ča
sové omezení jednoho roku v předešlém odstavci uvedené ne
vztahuje se na poslance (senátory), kteří byli státními zaměst
nanci, nežli byli zvoleni do Národního shromáždění, pokud 
zťtstanou v témže oboru služby. 

(5) Členy Národního shromáždění nemohou býti župané 
a okresní náčelníci. 

(6) Členové ústavního soudu, přísedící soudu volebního 
a ti, kdo jsou členy župních zastupitelstev, nemohou býti zá
roveň členy Národního shromáždění. 

§ 21. 

Členové obou sněmoven mohou se kdykoliv vzdáti svého 
mandátu. 

§ 22 . 

. (1) ČÚmové Národního shromáždění vykonávají svťtf 
mandát osobně; nesmějí od nikoho přijímati příkazťt. 

(2) Nesmějí se obráceti k veřejným úřadťtm ku podpoře 
osobních zájmťt stran .. Toto ustanovení nevztahuje se na členy 
Národního shromáždění, pokud tako'L'é zakročování u úřadu 

patří jen k výkonu jejich pravidelného povolání. 
(3) V první scMzi sněmo'vny, již se zúčastní, vykonávají 

tento slib: "Slibuji, že budu věren republice Československé 
a že budu zachovávati zákony a mandát svťtj zastávati podle 
svého nejlepšího vědomí · a svědomí. " Odepření slibu nebo 
slib s výhradou má ,bez dalšího v zápětí ztrátu mandátu. 

§ 23. 

Členové Národního shromáždění nemohou býti vťtbec stí
háni pro své hlasování ve sněmovně nebo ve sněmovních vý
borech. Pro výroky učiněné tam při výkonu mandátu podrobeni 
jsou jen disciplinární moci své sněmovny. 

§ 24. 

(1) K jakémukoli trestnímu nebo disciplinárnímu stíhání 
člena Národního shromáždění pro jiné činy nebo opomenutí jest 
třeba souhlasu příslušné sněmovny. Odepře-li sněmovna souhlas, 
jest stíhání navždy vyloučeno. 

(2) Tato ustanovení nevztahují se na trestní odpovědnost,. 

kterou člen Národního shromáždění ma jako odpovědný redaktor. 
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§ 25. 

Byl-li člen některé sněmovny dopaden a zatčen při trest
ném činu samém, soud nebo jiný příslušný úřad je povinen ihned 
oznámiti zatčení předsedovi příslušné sněmovny. Neprojeví-li 
sněmovna nebo - nezasedá-li Národní shromáždění - výbor~ 

zvolený podle §u 54, do 14 dnil ode dne zatčení souhlasu s další" 
vazbou, vazba přestává. Souhlasí-li tento výbor s další vazbou~ 
rozhodne o ní sněmovna do 14 dnil ode dne svého sejití. 

§ 26. 

Clenové obou sněmoven mají právo odepříti svědectví o 
věcech, které jim byly svěřeny jako členilm sněmovny, a to 
i když členy jejich býti přestali. Vyňaty, jsou případy, kde jde 
o svádění člena některé sněmovny k zneužití mandátu. 

§ 27. 

Členové obou sněmoven mají nárok na náhradu, jejíž výši 
stanovf zákon. 

§ 28. 
\ 

(1) President republiky je povinen svolati obě sněmovny 
ke dvěma řádným zasedáním v roce: jarnímu a podzimnímu. 
Jarní musí se začíti v březnu, podzimní v říjnu. 

(2) Kromě toho svolává sněmovny podle potřeby k za
sedáním mimořádným. Zádá-li o to alespoň nadpoloviční většina 
členil sněmovny poslanecké nebo senátu u předsedy vlády, udá
vajíc předmět jednání, president je povinen svolati sněmovny 
tak, aby se sešly do 14 dnil ode dne podané žádosti; kdyby 
toho neučinil, sejdou se sněmovny současně do dalších 14 dnil 
k vyzvání svých předsedil. 

(3) Uplynuly-li od posledního řádného zasedání aspoň 

4 měsíce, president republiky je povinen, žádají-li o to aspoň 
dvě pětiny některé sněmovny (odst. Il.), svolati sněmovny tak, 
aby se sešly do 14 dnil ode dne podané žádosti. Kdyby toho 
neučinil, sněmovny sejdou se zároveň rlo dalších 14 dnil k vy
zvání svých předsedil. 

§ 29. 

Zasedání obou sněmoven se začíná a končí vždy zároveň. 
Dr. We y r , Sou.tava če.ko8!oven.kébo práva státníbo. 29 
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§ 30. 

(1) President republiky prohlašuje zasedání sněmoven za 
ukončené. 

(2) Milže je odročiti nejdéle na jeden měsíc a nejvý.5e 
jednou v roce. 

§ 31. 

(1) President republiky má právo rozpouštěti sněmovny. 

(2) Práva tohoto nesmí užíti posledních šest měsícil svého 
volebního období. Po uplynutí volebního období, jakož i po 
rozpuštění některé sněmovny jest provésti nové volby do 
60 dnil. 

(3) Rozpuštění senátu nestaví trestního řízení zahájeného 
před senátem podle §§ 67 a 79. 

§ 32. 

Každá sněmovna jest zpilsobilá usnášeti se - pokud není 
v tomto zákoně jinak stanoveno - za přítomnosti aspoň třetiny 
všech členil. Ku platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny 
přítomných. 

§ 33. 

K usnesení o vypovědění 'války, ke _ změně této ústavní 
listiny a jejích součástí je třeba třípětinové většiny všech člem"t 
v každé sněmovně. 

§ 34. 

(1) Usnesení poslanecké sněmovny na obžalobu presidenta 
republiky, předsedy vlády a členil ~,lády milže se státi toliko 
většinou dvou třetin za přítomnosti dvou třetin poslancil. 

(2) Řízení před senátem jako trestním soudem upravuje 
zákon. 

§ 35. 

Každá sněmovna zvolí si sama s1)é předsednictvo a ostatní 
funkcionáře. 

§ 36. 

ScMze poslanecké sněmovny i senátu jsou veřejné. 

Schilze neveřejné mohou se konati jen v případech stanovených 
jednacím řádem. 
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§ 37. 

(1) Základní zásady jednání a styky obou sněmoven mezi 
~ebou, jakož i s vládou a na venek vůbec, upravují se v rámci 
předpisů ústavních zvláštním zákonem. Svoje vnitřní poměry 
upravuje každá sněmovna jednacím řádem, který vydá ve 
vlastní působnosti. 

(2) Dokud se sněmovna poslanecká a senát neusnesou na 
novém jednacím řádě, platí pro ně jednací řád, usnesený do
savádním Národním shromážděním. 

§ 38. 

(1) Konají-li obě sněmovny společnou, schůzi jako Národní 
shromáždění (§§ 56, 59, 61, 65), platí pro toto shromáždění jed
nací řád sněmovny poslanecké. 

(2) Takovou společnou schůzi svolává předseda vlády a 
řídí ji předseda sněmovny poslanecké. 

(3) Jeho náměstkem je předseda senátu. 

§ 39. 

Ministři mají právo účastniti se kdykoli schtlzí v obou 
sněmovnách a ve všech výborech. Budiž jim uděleno slovo, kdy
koli o to žádají. 

§ 40. 

(1) K žádosti kterékoli sněmO'l.'ny nebo jejího výboru do
staviž se ministr osobně do schz"tze. 

(2) Jinak se může dáti ministr zastupovati ú.ředníky svého 
odboru. 

§ 41. 

(1) Návrhy zákonů mohou vycházeti buď od vlády nebo 
'Od kterékoli sněmovny. 

(2) Ke každému návrhu zákona, podanému členy některé 
sněmovny, budiž přiložen rozpočet o finančnim dosahu osnovy 
a návrh na úhradu potřebného nákladu. 

(3) Vládní návrhy zákona rozpočtového i branného musí 
býti předloženy napřed sněmovně poslanecké. 

§ 42. 

K ústavnímu zákonu je vždy potřebí souhlasného usne
sení obou sněmoven. Totéž platí o jiných zákonech, polfud 
.§§ 43, 44 a 48 neustanovují jinak. 

29* 
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§ 43. 

(1) Senát je povinen usnésti se o návrhu zákona, přijatém 
poslaneckou sněmovnou, do šesti neděl, o návrhu zákona roz
počtového a branného do jednoho měsíce. Sněmovna poslanecká 
povinna jest usnésti se o návrhu zákona, přijatém s(:Jnátem, do
tří měsícil. 

(2) LMty tyto počítají se ode dne, kďy vytištěné usnesení 
jedné sněmovny bylo dodáno sněmovně druhé, a mohou býti 
dohodou obou sněmoven prodlouženy nebo zkráceny. Lh'llta 
jednoměsíční daná senátu pro vyřízení osno1'y zákona rozpočto
vého a branného nemilže býti prodloužena . 

. (3) Uplynulo-li za příslušné lMty volební období sněmovny, 
která má jednati o usnesení sněmovny druhé, nebo byla-li ona 
sněmovna rozpuštěna, odročena, nebo bylo-li její zasedání ukon
čeno, plyne pro ni lMta nová od nejbližší její scMze. 

(4) Neučiní-li druhá sněmovna ve lhůtách v předcházejí
cích odstavcích stanovených usneséní, má se za to, že souhlasí 
s usnesením sněmovny první. 

§ 44. 

(1) Usnesení poslanecké sněmovny stane se zákonem přet; 
odchylné usnesení senátu, když se sněmovna poslanecká usnese 
nadpoloviční většinou všech svých člen'ů na tom, že setrvává na 
svém pilvodním usnesení. Zamítl-li však senát tříčtvrtinovou 

většinou všech svých členil osnovu v poslanecké sněmovně při
jatou, stane se osnova zákonem,' setrvá-li poslanecká sněmovna 
na svém usnesení třípětinovou většinou všech svých členil. 

(2) Návrhy senátu dodávají se poslanecké sněmovně. Za
mítne-li je, a setrvá-li senát na svém pilvodním usnesení nad
poloviční většinou všech svých členů, dodá své usnesení znovu 
poslanecké sněmovně. Zamítne-li poslanecká sněmovna usnesení 
senátu nadpolovični většinou všech svých členů po druhé, ne
stane se usnesení senátu zákonem. 

(3) Osno'L'y takto zamítnuté nemohou býti v žádné sně
movně před uplynutím jednoho 'roku znovu podány. 

( 4) Změní-li některá sněmovna usnesení sněmovny druhé, 
rovná se to zamítnutí. 

§ 45. 

Má-li se některá sněmovna znovu usnášeti o osnově zá
kona, na které se již jednou usnesla, anebo znovu jednati (J> 
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osnově zákona v ,druhé sněmovně přijaté (§ 44, 2. odst.), a byla-li 
ona sněmovna rozpuštěna, neb uplynulo-li mezi tím její volební ob
dobí, nežli mohla se usnésti po druhé, pokládá se nové její usne
.sení za druhé usnesení podle § 44. 

§ 46. 

(1) Zamítlo-li Národní shromáždění vládní návrh zákona, 
může se vláda usnésti, aby hlasováním lidu bylo rozhodnuto, 
má-li se zamítnutý vládní návrh státi zákonem. Usnesení vlády 
musí býti jednomyslné. 

(2) Hlasovací právo ma každý, kdo jest oprávněn voliti 
do posZanecké sněmovny. 

(3) Podrobnosti upravuje zákon. 
(4) Hl;asování lidu není přípustné o vládních návrzích zá

konů, jimiž má býti měněna nebo doplněna ústavní listina a 
její součásti (čl. Z. uvoz. zák.). 

§ 47. 

President republiky má právo vrátiti s připomínkami zákon 
usnesený Národním shromážděním do měsíce počítajíc ode dne, 
kdy usnesení Národního shromáždění bylo dodáno vládě. 

§ 48. 

(1) Setrvají-li obě sněmovny při hlaso",'ání podle jmen na· 
vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech svých členů, zá-
kon budiž vyhlášen. . 

(2) Nebylo-li dosaženo takové souhlasné většiny v obou 
sněmovnách, zákon budiž vyhlášen, když se na něm při opětném 
hlasování podlť jmen usnesla sněmovna poslanecká většinou tří 
pětin všech svých členů. 

(3) Jde-li o zákon, k jehož přijetí je třeba vyšší přítomnosti 
členů a většiny zvláště vyznačené, je třeba, aby vrácený ,zákon 
byl přijat za této vyšší přítomnosti a vyznačenou většinou. 

(4) Ustanovení § 45 platí obdobně. 

§ 49. 

(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen a to 
způsobem, jak ustanovuje zákon. 

(2) Zákony se vyhlašují touto větou: "Národní shromáž
dění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně". 
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(3) Zákon budiž vyhlášen do osmi všedních dnů po uply
nutí lhůty stanovené v § 47. Užije-li však president republiky 
svého práva tamže uvedeného, zákon budiž vyhlášen do osm'i 
všedních dnů po té, kdy opětné usnesení Národního shromáždění 
(§ 48) bylo vládě oznámeno. 

§ 50. 

V každém zákoně sluší uvésti, kterému členu vlády se 
ukládá jeho provedení. 

§ 51. 

(1) Zákon podpisuje president republiky, předseda vlády 
a ministr výkonem zákona pověřený. Nemá-li zaneprázdněný 

nebo churavý president náměstka, podpisuje zaň předseda 

vlády. 
(2) Předseda vlády je při podpiso1'ání zákonů zastupován 

způsobem určeným v § 71. 

§ 52. 

(1) Každá sněmovna jest oprátměna interp'elovati před-. , 
sedu a členy vlády ve věcech jejich pťtsobnosti, zkoumati 
správní úkony vlády, voliti výbory, jimž ministerstva posky
tujtež informace, usnášeti se na adresách a resolucích. 

(2) Předseda a členové vlády jsou pot'inni odpovídati na 
interpelace členů sněmoven. 

§ 53. 

Výkon kontroly státního hospodářství finančního a stát
ního dluhu upravuje zákon. 

§ 54. 

(1) V době od rozpuštění některé sněmovny neb od uply
nutí jejího volebního období až do opětného sejití sněmoven, 
dále po dobu, po kterou zasedání jejich jest odročeno neb ukon
čeno, činí neodkladná opatření, i když by k nim jinak bylo 
třeba zákona, a koná dozor na moc vládní a výkonnou 24 členný 
výbor, do něhož zvolí ze sebe 16 členů a tolikéž náhradníků 
sněmovna poslanecká a 8 členů a tolikéž náhradníků senát 
vždy na jeden rok. Náhradník se volí pro určitého člena. 

(2) První volby vykonají se ihned, jakmile se obě sn(~

movriy ustaví. Členové předsednictva v obou sněmovnách hla-
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sují. Když byly vykonány volby do některé sněmovny, volí se 
v nově ustanovené sněmovně členové výboru, i když jednoroční 
doba dosavadních členil neuplynula. 

(3) Volí se podle zásady poměrného zastoupení. Sdružo
vání stran je přípustné. Dohodnou-li se všecky strany, koná 
se volba výboru z plena. Odpor nejvýše 20 poslancil nebo 10 s€
nátoril není tomu na překážku. 

(4) Členové výboru podrží své funkce, až noví budou 
zvoleni. Náhradníci nastupují za členy, kteří trvale nebo pře

chodně své funkce nemohou vykonávati. Ubude-li některý člen 
nebo náhradník ve volebním období, konají se za ně na zbytek 
období volby doplňovací. Nově zvolený člen musí náležeti téže 
skupině jako člen ubylý, leč by skupina ta buď nenavrhla kan
didáta nebo odepřela voleb se zúčastniti. 

(5) Člen vlády nemilže býti členem nebo náhradníkem 
výboru. 

(6) Jakmile výbor byl zvolen, zvolí předsedu a druhého 
místopředsedu z členil zvolených sněmovnou poslaneckou a 
prvního místopředsedu z členil zvolených senátem. 

(7) Pro členy výboru platí ustanovení §§ 23 až 27 ústavní 
listiny. 

(8) Výbor je příslušný ve všech věcech náležících do zá
konodárné a správní pilsobnosti Národního shromáždění, ale 
není oprávněn: . 

a) voliti presidenta republiky nebo jeho náměstka; 
b) měniti zákony ústavní (čl. 1. uvoz. zák.) a příslušnost 

úřadil, leč by šlo o rozšíření pZlsobnosti úřadil už zřízených 

novými úkoly; . 
c) ukládati svými 'Opatřeními nové trvalé finanční po

vinnosti občanilm, rozšiřovati brannou povinnost, trvale za
těžovati státní finance nebo zcizo'L'ati státní majetek; 

d) dávati souhlas k . vypovědění války. 
(9) K opatření, k němuž by jinak bylo třeba zákona, 

nebo má-li býti schváleno vydání nebo úhrada mimo rozpočet, 
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členil. 

. (10) Ve všech ostatních případech stačí k usnášení pří-
tomnost polovice členil výboru a nadpoloviční většina všech 
přítomných. Předseda hlasuje jen při rovnosti hlasil. ' 

(11) Neodkladná opatření, k nimž by jinak bylo třeba 
zákona, jsou přípustna jen k návrhu 1.Jlddy schválenému pre
sidentem republiky. 
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(12) Opatření výboru v předešlém odstavci uvedená mají 
prozatímní platnost zákona, musí býti vyhlášena s poukazem na 
§ 54 ústavní listiny ve Sbírce zákonz~ a nařízení, a podepisuje 
je president republiky, předseda vlády nebo jeho náměstek, a 
aspoň polovice ministrťt. Opatření, kterým president republiky 
odepřel souhlas, nelze vyhlásiti. 

(13) Působnost ústavního soudu 1JZtahuje se na opatření, 
k nimž by jinak bylo třeba zákona, a buďtež mu vládou před
ložena zároveň s vyhlášením ve Sbírce zákonů a nařízení. Ústav
nímu soudu náleží, aby rozhodl, zdali opatření jemu předložená 
vyhovují odst. 8., lit. b). 

(14) Předseda výboru a jeho náměstek podávají v nej
bližší schťtzi poslanecké sněmovny a senátu zprávu o činnosti 
výboru, a to, i když členy poslanecké sněmovny nebo senátu 
býti přestali. 

(15) Opatření, kterých neschválí obě sněmovny do 
2 měsícťt od sejítí, pozbývají další platnosti. 

HLAVA TŘET1. 

Moc v.ládni a výkonná. 

§ 55. " 

Nařízení vydávati lze jen ku provedení určitého zákona 
a v jeho mezích. 

President republiky. 

1. 

§ 56. 

(1) President republiky jest vol(m Národním shromáždě
ním (§ 38). 

(2) Volen mťtže býti I státní občan Československé repub
liky, který je volitelný do sněmovny poslanecké a dosáhl 35 let 
věku (§ 67). 

§ 57. 

(1) Ku platnosti volby jest třeba přítomnosti nadpoloviční 
většiny úhrnného počtu členťt sněmovny poslanecké i senátu 
v čas volby a třípětinové většiny přítomných. 

(2) Nevedla-li dvojí volba k cíli, koná se užší volba mezi 
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těmi kandidáty, kteří obdrželi ne]vzce hlasů. Zvolen je, kdo 
obdržel nejvíce hlasů. Jinak rozhoduje los. 

(3) Podrobnosti upravuje zákon. 

§ 58. 

(1) Volební období počítá se ode dne, kdy nově zvolený 
president vykonal slib podle § 65. 

(2) Volební období trvá sedm let. 
(3) Volba se koná poslední 4 neděle, nežli volební období 

úřadujícího presidenta uplyne. 
(4) Nikdo nemůže býti více než dvakráte po sobě zvolen. 

Kdo byl presidentem po dvě po sobě jdoucí volební období, 
nemůže opět zvolen býti, dokud od skončení posledního období 
neuplyne sedm let; ustanovení toto nevztahuje se na prvního 
presidenta Československé republiky. 

(5) Dřívější president zůstává ve své funkci, pokud nebyl 
zvolen president nový . . 

§ 59. 

Zemře-li president anebo vzdá-li se své funkce ve volebním 
období, vykoná se nová volba podle ustanovení §§ 56 a 57 na 
dalších 7 let. Národní shromáždění (§ 38) budiž k tomu konci 
svoláno do 14 dmt 

§ 60. 

Pokud nový president není zvolen (§ 59), nebo je-li pre
sident zaneprázdněn nebo churav tak, že nemůže vykonávati 
svého úřadu, přísluší výkon jeho funkcí vládě, která může po
věřiti svého předsedu jednotlivými úkony. 

§ 61. 

(1) Je-li president déle než 6 měsíců zaneprázdněn nebo 
churav (§ 60), a usnese-li se na tom vláda za přítomnosti tří 

čtvrtin svých členů, Národní shromáždění (§ 38) zvolí náměstka 
presidentova, jehož úřad trvá, dokud překážka nepomine. 

(2) V době, kdy někdo podle § 58 nemůže býti presi
dentem, nemůže býti ani jeho náměstkem. 

§ 62. 

Pro volbu náměstka platí totéž, co pro volbu presidenta . 

• 
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§ 63. 

(1) President republiky nesmí býti zároveň členem Ná
rodního shromáždění. Kdyby náměstkem presidentovým byl 
zvolen člen Národního shromáždění, nesmí potud, pokud je ná
městkem, vykonávati mandátu v Národním shromáždění. 

(2) Hlavním sídlem presidentovým je Praha. 

ll. 

§ 64. 

(1) President republiky,' 

1. zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifikuje mezi
národní smlouvy. Smlouvy obchodní, dále smlouvy, z kterých 
pro stát neb občany plynou jakákoli břemena majetková nebo 
osobní, zejména i vojenská, jakož i smlouvy, jimiž se mění 
státní území, potřebují souhlasu Národního shromáždění. Po
kud jde o změny státního území, souhlas Národního shromáždění 
se dává formou ústavního zákona (čl. I. uvoz. zák.); 

2. přijímá a pověřuje vyslance; 
3. prohlašuje válečný stav, vyp01Jídá s předchozím sou

hlasem Národního shromáždění válku a předkládá mu sjednaný 
mír k vyslovení souhlasu; 

4. svolává, odročuje a rozpouští Národní shromáždění 

(§§ 28-31) a prohlašuje zasedáni sněmoven za ukončené; 
5. má právo vraceti s připomínkami usnesené zákony 

(§ 47) a podpisuje zákony Národního shromáždění (§ 51), sněmu 
Podkarpatské Rusi (§ 3) a opatření výboru podle § 54; 

6. podává ústně nebo písemně Národnímu shromáždění 

zprávu o stavu republiky a doporučuje mu k úvaze opatření, 
která pokládá za nutná a účelná; 

7. jmenuje a propouští ministry a stanoví jejich počet; 
8. jmenuje vysokoškolské profesory vůbec, dále soudce, 

státní úředníky a důstojníky, počínajíc Vl. hodnostní třídou; 
9. uděluje dary a pense z milosti k návrhu vlády; 

10. má vrchní velitelství veškeré branné moci; 
11. uděluje milost podle § 103. 

(2) Veškerá moc vládní a výkonná, pokud ústavní listinou 
nebo zákony Československé repttbliky vydanými po 15. listo
padu 1918 není a nebude výslovně vyhrazena presidentovi re
publiky, přísluší vládě (§ 70). 

• 
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§ 65. 

459' 

President republiky slibuje před Národním shromáždě- · 

ním (§ 38) na svou čest a svědomí, že bude dbáti blaha repub-
liky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů. . 

§ 66. 

President ·republiky není odpověden z výkonu svého' 
úřadu. Z projevů jeho souvisících s úřadem presidentovým od
povídá vláda. 

§ 67. 

(1) Trestně může býti stíhán jen pro velezradu a to přeď 
senátem na obžalobu sněmovny poslanecké (§ 34). Trestem 
může býti jen ztráta úřadu presidentského a způsobilosti tohoto 
úřadu později znovu nabýti. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 

§ 68. 

Jakýkoli presidentův úkon moci vládní nebo výkonné po
třebuje k své platnosti spolupodpisu odpovědného člena vlády., 

§ 69. 

U stanovení o presidentovi republiky platí také o jeho, 
náměstkovi (§ 61). 

Vláda. 

§ 70. 

( 1) Předsedu a členy vlády (ministry) jmenuje a pro
pouští president republiky. 

(2) Pravidelným sídlem vlády je Praha. (§ 6, Il.) 

§ 71. 

Vláda volí ze sebe náměstka předsedova, který předsedu 
zastupuje. Nemohl-li by ho zastupovati ani náměstek, činí tak 
věkem nejstarší člen. vlády. 

§ 72. 

President republiky stanoví, který z členů vlády řídí jed-
no tlivá ministerstva. 
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§ 73. 

Členové vlády skládají do rukou presidenta republiky 
slib na svou čest a své svědomí, že budou svědomitě a nestranně 
konati své povinnosti a budou šetřiti ústavních a jiných zákonl1. 

§ 74. 

Žádný člen vlády nesmí býti členem představenstva nebo 
,dozorčí rady, ani zástupcem akciových společností a . společností 
s ručením omezeným, pokud tyto společnosti se z~bývají ' čin

. ností výdělkovou. 

§ 75. 

Vláda je odpovědna poslanecké sněmovně, která jí mťtže 
vysloviti nedilvěru. K usnesení je třeba přítomnosti nadpolo
viční většiny poslancil, nadpoloviční většiny hlasil a hlasování 
podle jmen. 

§ 76. 

Návrh na vyslovení nedilvěry musí býti podepsán nej
méně sto poslanci a přikáže se výbor'u, který o něm podá zprávu 

,nejdéle do osmi dnil. 

§ 77. 

Vláda milže podati v poslanecké sněmovně návrh na vy
.>slovení dilvěry. O návrhu tom se jedná, aniž byl přikázán 

.výboru. 

§ 78. 

(1) Vyslovila-li poslanecká sněmovna vládě nedilvěru 

'anebo zamítla-li vládní návrh na vyslo'l.?ení dilvěry, musí vláda 
podati demisi do rukou presidenta republiky, který určuje, kdo 
rvede vládní věci, pokud nová vláda nebude ustavena. 

(2) Došlo-li k demisi vlády v době, kdy není ani pre
sidenta ani jeho náměstka, rozhoduje o demisi vlády a ' činí 

, opatření o prozatímním vedení vládních věcí výbor uvedený 
IV § 54. 

§ 79. 

(1) Poruší-li předseda nebo členové vlády úmyslně nebo 
. z hrubé nedbalosti v oboru své úřední pilsobnosti ústavní nebo 
jiné zákony, jsou trestně odpovědni. 
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(2) Právo k obžalobě přísluší sněmov,ně poslanecké (§ 34). 
Trestní řízení . provádí senát. 

(3) Podrobnosti upravuje zákon. 

§ 80. 

Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, 
je-li přítomna mimo předsedu nebo jeho náměstka (zástupce) . 
nadpoloviční většina ministrů. 

§ 8l. 

Vláda rozhoduje ve sboru zejména: 
a) o vládních předlohách pro Národní shromáždění, o 

vládních nařízeních (§ 84), jakož i o návrzích, aby president' 
republiky užil svého práva podle § 47; 

b) o všech věcech politické povahy; 
c) o jmenování soudců, státních úředníků a důstojníkil 

od VIII. třídy, pokud přísluší ústředním úřadům, neb o ná
vrzích na jmenování funkcionářů, které jmenuje president re
publiky (§ 64, č. 8). 

§ 82. 

President republiky má právo býti přítomen a předsedati · 

scMzím vlády, vyžádati si od vlády a jednotlivých jejích 
členů písemné zprávy o každé věci, která náleží do oboru je
jich působnosti. 

§ 83~ 

President republiky má právo pozvati 'vládu neb její člény 
k poradě. . 

§ 84. 

Každé nařízení vládní podpisuje předseda vlády nebo jeho 
náměstek (zástupce) a ministři pověření jeho provedením, neF 
méně však polovina ministrů. 

Ministerstva a ni ž ŠÍ' správní úřady; 

§ 85. 

Působnost ministerstev upravuje se zákonem. 

§ 86·. 

V nižších státních úřadech správních budiž podle ' mož:" 
nos ti zastoupen živel občanský a budiž postaráno při" správních ' 
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úřadech o nejvydatnější ochranu práv a zájmil občanstva 

,(správní soudnictví). 

§ 87. 

(1) Nikdo nemuze býti zároveň 1Joleným členem úřadu 
. .niŽŠího a úřadu, který je úřadu nižšímu nadřízen nebo vykonává 
.nad ním moc dohlédací. 

(2) Výjimky z této zásady stanoví zákon. 

§ 88. 

(1) Soudní ochranu proti správním úřadilm poskytuje 
v nejvyšší stolici soud složený z neodvislých soudcil a zřízený 
,pro území celé republiky. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 

§ 89. 

Jak jsou ustrojeny nižší úřady státní správy, urcuJe se 
• "V zásadě zákonem, jenž podrobnou úpravu milže svěřiti nařízení. 

§ 90. 

Do oboru moci nařizovací náleží zřizovati a organisovati 
,státní úřady obstarávající jen správu hospodářskou bez jaké
.koli výsostné pravomoci. 

§ 91. 

Složení a pilsobnost svazil samosprávných upravují 
zvláštní zákony. 

§ 92. 

Pokud stát ručí za škodu zpilsobenou nezákonným ?Jý
.konem veřejné moci, určuje zákon. 

§ 93. 

Veřejní zaměstnanci dbejtež v úřední své činnosti ústav
ních a jiných zákonil. Totéž platí o občanských členech správ
ních úřadů (sboril). 
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HLAVA ČTVRTÁ. 

Moc soudcovská. 

§ 94. 

(1) SO'lfdnictví vykonává se státními soudy; zákon s~a

noví jejich organisaci, příslušnost věcnou i místní, jakož i řízení 
před nimi. 

(2) Nikdo nesmí býti odňat svému zákonnému soudci. 

(3) Jen v řízení trestním mohou býti zavedeny soudy vý
jimečné, a to pouze v případech zákonem předem stanovených 
a na dobu obmezenou. 

§ 95. 

(1) Soudní moc v civilních právních věcech přísluší sou
dům civilním, a to buď řádným, nebo mimořádným a rozhodčím, 
soudní moc ve věcech trestních přísluší občanským soudf),m 
trestním, pokud není zvláštním . zákonem přikázána trestním 
soudům vojenským, nebo pokud věci tyto nemají býti podle 
všeobecných předpisů projednávány v trestním řízení policejn'ím 
nebo finančním. 

(2) Pro celé území Československé republiky zřízen jest 
jediný nejvyšší soud. 

(3) Příslušnost a působnost porot upravují zvláštní zá
kony. 

(4) Působnost poroty může býti na čas zastavena v pří

padech zákonem stanovených. 

(5) Pravomoc soudů vojenských může býti rozšířena na 
obyvatelstvo civilní podle zákonných ustanovení jen v době 

války a to jen pro činy spáchané v této době. 

§ 96. 

(1) Soudnictví jest ve všech stolicích odděleno od správy. 

(2) Řešení sporů o příslušnost mezi soudy a úřady správ
ními upravuje zákon. 

§ 97. 
, 

(1) Zákon stanoví podmínky nutné k dosažení úřadu 
soudce z povolání. 

(2) Služební poměry soúdců upraví zvláštní zákon. 
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§ 98. 

(1) Veškeří soudcové vykonávají sm'lj úřad neodvisle, 
jsouce vázáni jen zákonem. 

(2) Přísahou služební soudcové přislibtež, že budou za
chovávati zákony. 

§ 99. 

(1) Soudcové z povolání jsou ustanovováni na svá místa 
vždy trvale; proti své v'lJ,li mohou býti přeloženi, sesazeni nebo 
do výslužby dáni jen v případech nové organisace soudní po 
dobu zákonem stanovenou nebo na základě pravoplatného dis
ciplinárního nálezu; do výslužby mohou býti dáni na základě
pmvoplatného nálezu také, když dosáhnou stáří zákonem sta
noveného. Podrobnosti ustanovuje zvláštní zákon, jenž též sta
noví, za jakých podmínek mohou býti soudcové suspendováni 
z úřad'lJ,. 

(2) Senáty u sborových soud'lJ, J. a II. stolice jsou po 
celý rok stálé; výjimky stanoví zákon. 

§ 100. 

Soudcové z povolání nesmějí zastávati jiných funkcí pla
cených stálých neb občasných, pok~ld zákon nestanoví výjimky. 

§ 101. 

(1) Rozsudky vyhlašují se jménem republiky. 
(2) Líčení před soudy jest ústní a veřejné; rozsudky ve 

věcech trestních prohlašují se 'vždy veřejně; veřejnost při pře
líče'f!í smí býti vyloučena jen v příZJadech zákonem stanovených. 

(3) V řízení před soudy trest.ními platí zásada obžalovací. 

§ 102. 

Soudcové mají právo, řešíce určitou právní věc, zkoumati 
platnost nařízení; při zákoně mohou jen zkoumati, byl-li řádně 
vyhlášen (§ 51). 

§ 103. 

(1) Presidentu republiky příslztší právo udíleti amnestii, 
promíjeti nebo zmírňovati tresty a právní následky odsouzení 
trestními soudy, zvláště též ztrátu volebního práva do Národ
ního shromáždění a jiných zastupitelských sbor'lJ" jakož i - s vy
loučením trestných čin'lJ, soukromožalobních - nařizovati, aby 
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soudní trestní řízení nebylo zahajováno nebo nebylo v něm 

pokračováno. 

(2) Tato práva nepříslušejí presidentovi republiky, jde-li 
.() členy vlády. obžalované neb odsouzené podle § 79. 

§ 104. 

Jak ručí stát a soudcové za náhradu škody, kterou 'tito 
způsobili tím, že porušili právo u konání svého úřadu, stanoví 
zvláštní zákon. 

§ 105. 

(1) Ve všech případech, ve kterých úřad správní podle 
zákonů o tom vydaných rozhoduje o nárocích soukromoprá'v
ních, volno jest straně tímto rozhodnutím dotčené po vyčerpání 
.opravných prostředků dovolávati se nápravy pořadem práva. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 

HLAVA pATA. 

Práva a svobody, Jakož i povinnosti občanské. 

Ro v n o s t. 

§ 106. 

(1) Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají. 

(2) Všichni obyvatelé republiky Českosloverl;ské požívají 
v stejných mezích jako státní občané této republiky na jejím 
území plné a naprosté ochrany svého života i své svobody ne
hledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, jazyka, 
rasy nebo náboženství. Vchylky od této zásady jsou přípustny 
jen, pokud právo mezinárodní dovoluje. 

(3) Tituly smějí býti udíleny jen, pokud označují úřad 

nebo povolání. Toto ustanovení netýká se akademických hod
ností. 

s v o bod a o s o b n í a m a jet k o v á. 

§ 107. 

(1) Svoboda osobní se zaručuje. Podrobnosti ~tpravitje zá
J>on jako součást této ústavní listiny. 

Dr. W o y r , Soustava če.koslovenlkého práv", státního. 30 
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(2) Omezení nebo odnětí osobní svobody je možné jen na 
základě zákona. Rovněž jen na základě zákona m1lže veřejná 

moc od občana požadovati osobních výkonů. 

§ 108. 

(1) Každý státní občan československý může se usazovati 
na kterémkoli místě Oeskoslovenské republiky, nabývati tam 
nemovitostí a vykonávati výdělkovou činnost v mezích vše
obecných právních ustanovení. 

(2) Omezení tohoto práva je možné jen v zájmu veřejném 
na základě zákona. • 

§ 109. 

(1) Soukromé vlastnictví lze omeziti jen zákonem. 
(2) Vyvlastnění je možné jen na základě zákona aJ za 

náhradu, pokud zákonem není nebo nebude stanoveno, že se 
náhrada dáti nemá. 

§ 110. 

Právo vystěhovati se do ciziny mllže býti omezováno jen 
zákonem. 

§ 111. 

(1) Daně a vereJne dávky vůbec mohou se ukládati jen 
na základě zákona. 

(2) Rovněž jen na základě zákona možno tresty hroziti 
a je ukládati. 

S v o bod a d o m o 1) n í. 

§ 112. 

(1) Právo domovní je neporušitelné. 
(2) Podrobnosti upravuje zákon jako součást této ústavní 

listiny. 

S 1:) o bod a t i s k u, p r á vos hro maž ď o va cí a s pol k ov é. 

§ 113. 

(1) Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně 
se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny. Jest proto 
v zásadě nedovoleno podrobovati tisk předběžné censuře. Výkon 
práva spolčovacího a shromažďovacího upravuj#, zákony .. 
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(2) Spolek milže býti rozpuštěn jen, když jeho činností byl 
porušen trestní zákon nebo veřejný pokoj a řád. 

(3) Zákonem mohou se zavésti omezení zvláště pro shro
máždění na místech sloužících veřejné dopravě, pro zakládání 
.spol kil výdělečných a· pro účast cizincil v politických spolcích. 
Tímto zpilsobem milže se stanoviti, jakým omezením podléhají 
zásady předcházejících odstavcil za války nebo tehdy, vy
puknou-li uvnitř státu události ohrožující zvýšenou mčrou repub
likánskou státní formu, ústavu nebo veřejný klid Cl pořádek. 

§ 114. 

(1) Právo spolčovací k ochraně a podpoře pracovních (za
městnaneckých) a hospodářských poměril se zaručzeje. 

(2) Všeliké činy jednotlivcil nebo sdružení~ jež se jeví 
úmyslným rušením tohoto práva, jsou zakázány. 

P r á v ope ti ční. 

§ 115. 

Právo petiční přísluší každému; právnickým osobám a 
:sdružením jen v mezích jejich pilsobnosti. 

Taj e mst víl i s t o vn í. 

§ 116. 

(1) Tajemství listovní je zaručeno. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 

s v o bod a uče n í a s věd o m í. S v o bod a pro jev u 
mínění. 

§ 117. 

(1) Kaidý milže v mezích zákona projevovati mínění ' ~lo
vem, písmem, tískem, obrazem a pod. .. 

(2) Totéž pľatí o právnických osobách v mezích jejich 
pilsobnosti. 

(3) Výkon tohoto práva nesmí nikomu býti na újmu v 'jeho 
pracovním nebo zaměstnaneckém poměru. 

30* 
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§ 118. 
Vědecké badání a hlásání jeho výsledk'll, jakož umění 

jest svobodné; pokud neporušuje trestního zákona. 

§ 119. 
Veřejné vyučování budiž zařízeno tak, aby neodporovalo> 

výsledk'llm vědeckého ba dání. 

§ 120. 

(1) Zřizovati soukromé vyučovací a 1.'ychovávací ústavy 
je dovoleno jen v mezích zákon'll. 

(2) Státní správě přísluší vrchní vedení a dozor na veškeré' 
vyučování a vychovávání. 

§ 121. 

Svoboda svědomí a vyznání jest zaručena. 

§ 122. 
Všichni obyvatelé republiky Československé mají v stej

ných mezích jako státní občané republiky Československé 
právo vykonávati veřejně i soukromě jakékoli vyznání, ná
boženství nebo víru, pokud výkon ten není v neshodě s veřejným· 

pořádkem a řádmn nebo s dobrými mravy. 

§ 123. 

Nikdo nesmí býti ani přímo ani nepnmo nucen k účasti 

na jakémkoli náboženském úkonu s výhradou práv plynoucích
z moci otcovské nebo poručenské. 

§ 124. 
Všecka náboženská vyznání jsou si před zákonem rovna; 

§ 125. 

Vykonávati určité náboženské úkony m'llže býti zakázáno,. 
odporují-li veřejnému pořádku nebo veřejné mravnosti. 

Man žel s tví a rod i n a. 

§ 126. 
Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranOl&' 

zákonil. 



Branná povinnost 

§ 127. 

(1) Každý zpilsobilý státní občan republiky Československé' 
je povinen podrobiti se vojenskému výcviku a uposlechnouti 
výzvy k obraně státu. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 

HLAV A ŠEST A. 

Ochrana menšin národnfch, náboženských a rasových. 

§ 128. 

(1) Všichni státní občané republiky Československé jsou 
si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občan
ských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, jazyka nebo' 
náboženství. ' 

(2) Rozdíl 'v náboženství, víře, vyznání a jazyku není ' 
žádnému státnímu občanu republiky Československé v mezích 
všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup ' 

do veřejné služby, k úřadům a hodnostem, aneb pokud jde o 'vy
konávání jakékoli živnosti nebo povolání. 

(3) Státní občané republiky Československé mohou v me
zích všeobecných zákonů volně užívati jakéhokoli jazyka ve ' 
stycích soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se ná
boženství, v tisku a jakýchkoli publikacích nebo ve veřejných 
shromážděních lidu. 

(4) Tím však nejsou dotčena práva, jež státním orgánům 
v těchto směrech příslušejí podle platných nebo budoucně vy
daných zákonů z důvodů veřejného pořádku II bezpečnosti státní ' 
i účinného dozoru. 

§ 129. 

Zásady jazykového práva v republice Československé ' 
určuje zvláštní zákon, tvořící součást této ústavní listiny. 

§ 130. 

Pokud státním občanům přísluší podle. všeobecných zá
konů právo zakládati, říditi a spravovati vlastním nákladem 
ústavy lidumilné, náboženské a sociální, školy a jiné ústavy ' 
výchovné, jsou státnf občané, nehledíc k národnosti, jazyku, . 
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náboženství a rase, sobě rovni a mohou v těchto ústavech volně 
používati svého jazyka a vykonávati svoje náboženství. 

§ 13l. 

V městech a okresích, v nichž jest usedlý značný zlomek 
.státních občanil československých jiného jazyka než česko

slovenského, zaručuje se dětem těchto československých občan/t 
ve veřejném vyučování v mezích 'i.,šeobecné úpravy vyučovací 
přiměřená příležitost, by se jim dostalo vyučování v jejich 
vlastní řeči, při čemž vyučování československé řeči milže býti 
stanoveno povinným. 

§ 132. 

Pokud ve městech a okresích, v nichž jest usedlý značný 
zlomek státních občanil československých, náležících k men

.šinám náboženským, národním a jazykovým, mají býti určUé 
částky vynaloženy na výchovu, náboženství neb lidumilnost 
z veřejných fondil podle rozpočtu státního, rozpočtil obecních 
neb jiných veřejných, zabezpečuje se těmto menšinám v mezích 
všeobecných předpisil pro veřejnou správu platných přiměřený 
.podíi na požitku a používání. 

§ .133. 

Provedení zásad §§ 131 a .132 a zvláště vymezení pojmu 
. ."značného zlomku" vyhrazuje se zvláštním zákonilm. 

§ 134. 

Jakýkoli zpilsob násilného odnárodňování je nedovolený . 
.Nešetření této zásady milže zákon prohlásiti za jednání trestné. 



Abecední rejsth'k věcný. 

Cislajtanie 113. Disciplina sněmovní 213: Abolice 269. 
Administrátor 

Rusi 314. 
Podkarp. Civilní listina panovníHI Disciplinární odsouzení, 

Adopce 426, 440. 
Akcese 28. 
Akciová banka cedulová 

267. 
Akty, deklaratorní a kon-

stitutivní 319. 
Alliance států 27. 
Amnestie 269. 
Anarchismus 26. 
Aplikace práva 31. 
Aristokracie 20. 
Aristoteles 19. 
Autonomní jednací řády 

161. 

Badání vědecké 378. 
Bariéry právní 75. 
Berní správy 295. 
Bezdomovci 439, 441. 
Bílý lev, řád a medaile 

346. 
Blanketový zákon, pojem 

224. 
Branci, povolování 180. 
Branná moc, vrchní veli-

telství 268. 
Branné předpisy 388. 
Brněnská smlouva 431. 
Bydliště ve volebním 

právu 117. 

Cedulová banka 267. 
Censura, pojem 361. 
Censurová soustava 38. 
Církve 380. 

44. amnestie 269. 
Cizozemci,jazyková práva Divadelní hry, censura 

4J1. 361. 

Československá republi
ka, státní forma její 112. 

Čestná práva občanská 
142. 

Čestná a výsostná práva 
43. 

Čestný dar prvnímu pre
sidentu republiky 278. 

Činuvni přídavky ministrů 
292. 

Čtení, První a druhé, po
jem 182. 

Dědický postup a řád 21. 
Dekapitace 42. 
Deklaratorní a konstitu-

tivní akty 319. 
Delegace výkonných 01'

gánt'i k vydávání prvot
ních norem 228. 

Delimitační komise 63. 
Demokracie, pojem 25. 
Departementy, pojem 299. 
Deputace sněmovní 219. 
Derogační klausule jaz. 

zákona 419. 
Derogační klausule uvoz. 

zák. k úst. list. 93. 
Devotio domestica sim

plex 385. 
Direktorium, autonomní, 

Rusínské 314. 

Domovní prohlídka 374_ 
Domovský list 439, 441. 
Donucovací pracovny 118 

121. 
Dopisy, pojem 359. 
Doplňovací volby 128, 135. 
Dotazy 192. 
Dl'oopova formule 134. 
Důchodkový soud, nej-

vyšší 327. 
Důstojníci, jmenování 

266. 
Dt'itka člent'im sněmov

ny 214. 
Důvěrníci stran při vol

bách 131. 
Dt'ivody nizké nebo ne

čestné 141. 
"Dvojí kolej" veřejné 

správy 298. 
Dvorní kanceláře 294. 

En bloc, hlasování 253' 
Expropriace 353. 

Fikce rovnosti 340. 
Finanční kontrolní komise 

parlamentní 166. 
Formální zákony, pojem 

172. 
Fragmenty státní 2&. 
Funkce presidenta re

publiky 243 
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Funkce státní 29. Intervence členu Nár. Konkurs 117. 
"Generální statut pro Pod

karpatskou Rus 113, 
314. 

shrom. 154. 
Javorina 65. 
Jazykové právo 398. 
Jednací jazyk ústavního 

s'oudu 93. 

Kontinuita právní 56. 
Kontrasignace ministerská 

48. 
Kontrolní komise parla

mentární 166. 
' Guberniální rada 315. 
' Guvernér Podkarpatské 

Rusi 315. Jednací řád 

soudu 90. 
úsatvního Kontrolní, výkonné a au

'Habsbursko-Iotrinský rod 
426. 

'Hagenbach 41. 
Hare 41. 

Jednací řády pro župní 
zastupitelstva, pro župní 
a okresní výbory 302. 

Jednací řeč sněmovny 

217. 

tonomní funkce sněmo
ven 171. 

Konvent senioru 165. 
Korporace, pojem 18. 
Korunní země, zrušení 

300. 
Hierarchie norem 222. 
Hlasovací lístky 130. 
Hlasování lidu 111. 
Hlasování, pojem 38. 
Hlava státu 43. 
Hlučínsko 63. 

Jedno- a dvoukomorová Kumulace hlasu 42. 
soustava 35. 

Jul'Ísdikční senáty 336. 
Justiční správa a justice 

417. 

Hobbes 23. I 
D'Hondt 41. Kabinetní justice 319. 
Hospitanti parlamentních Kancelář presidenta re-

klubů 165. publiky 272. 
Hranice republiky česko- Kancelář sněmovní 162, 

slovenské 62. 164. 

Charta, 69. 
Chudinské zaopatřeni 439, 

441. 

Imperativní mandát, 
kaz 153. 

zá-

Imunita člena Nár. shrom. 
'1,47. 

Imunitní výbor 178. 
Individualismus 26. 
Ineligibilita 155. 

Kancléř 272. 
Kandidáti při volbách, 

pojem 42, 126. 
Kandidátní listiny, nále-

žitosti 127. 
Kauce (jistota) 373. 
Kluby patlamentní 164. 
Koaliční právo 363. 
Kolegiální soustava 294. 
Kolektivismus 26. 
Kolektivní odpovědnost 

vlády 290. 
Kolonie 28. 

n iciativa vlády 52. 
Iniciativní návrhy 

sněmovnách 174. 

Komise při volbách 125. 
ve Kompetence ministerstev 

305. 
Iniciativní výbor 180. 
Inkompatibilita 155, 234. 
Inkompatibilitní výbor 

178. 
Inpropriace 353. 
Instrukce úřední, pojem 

282. 
Interpelace 192. 

Kompetence 
věcná 295. 

místní a 

Kompetenční kompetence 
čili výsost 71. 

Kompetenční konflikty 
330. 

Kommunismus 26. 
Koncesní soustava 361. 

Kurie voličů 38. 

Leges imperfectae 49. 
Legionáři,zastoupení vpo

slanecké sněmovně 115. 
I Legitimace dětí 426. 
L egitimace perrescriptum 

principis 426. 
Legitimačni lístek voličů 

131. 
Lex fundamentalis 69. 
Liberalismus 26. 

Macchiavelli 20. 
Majestátnost 43. 
Masaryk, první president 

Čs. republiky 277. 
!\olateřská řeč, pojem 398. 
Menšinové zprávy výboru 

sněmovních 182. 
Menšiny národní, 20"loní 

407. 
Mezikonfesijní zákon382. 
Mezinárodní smlouvy, po

jem 250. 
Mezinárodní smlouvy a 

zákony, vzájemný po
měr (derogace) 253. 

Města s vlastním statutem 
257, 297. 

Miliční soustava 388: 
Ministerský předseda, po

jem 279. 
Ministerstva odborná 295. 
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Ministerstva, 
304. 

zřizování Nařízení secundum a Obžaloba presidenta re
publiky 243. praeter legem 225. 

Wnistři bez portefeuillu Nařízení vládní, podpisy Odborné úřady 294. 
Odluka církve od státu 

38:>. 
265. 

Ministři nejsou státními 
úředníky 293. 

Mírové a jiné mezinárodní 
smlouvy po roku 1918 
62 a n. 

Mírový početní stav Čs. 
vojska 389. 

Místní samospráva 294. 
Montesquieu 29. 
Mravní závazek a contr. 

právní 82. 

Náboženské společnosti 

380. 
Náboženské úkony 385. 
Nadace 345. 
Nábrada členll. ústavního 

soudu 85. 
Náhrada škody při odpo-

vědnosti ministerské 
291. 

Náhradníci členll. ústav
ního soudu tl5. 

Náhradníci při volbách do 
Nár. shromáždění 135. 

Naléhavé (pilné) interpe
lace 193. 

Naléhavé (pilné) osnovy 
186, 210. 

Nálezy ústavního Boudu 
91. 

Náměstek předsedy vlády 
281. 

Náměstkové presidentll. 
republiky 45. 

Národ, pojem 394. 
Národní výbor 54, 59. 
Národnost, pojem 408. 
Nároky soukromoprávní 

podle § 105 úst. list. 
322. 

Nařízení právní a správní 
99. 

Nařízení prováděcí k jaz. 
zákonu 418. 

283. 
N ll.řízení výjimečné a na-

řízení z nouze 368. 
Naturalisace 435. 
Nauka státní, pojem 15. 
Návrhy širší a užší 215. 
Neděle, den volby 131. 
N edílnost území státního 

66. 
Nedll.věra, prohlášení ve 
sněmovně J93. 

Nedll.věra, votum 49. 
Nejvyšši soud 327. 
Nejvyšší sprá vni soud 329. 
Nejvyšší správní úřady 

305. 
Nejvyšší účetní kontrolní 
úřad 309. 

Neodkladná opatření stá
lého výboru 199. 

Neplatné hlasovací lístky 
132. 

Neplatný zákon, pojem 82. 
Nízké nebo nečestné d{t

vody 141. 
Normativní vědy a ma

tematika 21. 
Normy, abstraktuí a kon

kretní 222. 
Novela k obecním zříze

ním 298. 

Odnárodňování 

420. 
násilné 

Odpovědnost blavy státu 
50. 

Odpovědnost 
286. 

vlády 47, 

Odvolání návrhll. vládních 
180. 

Odznaky čestné 346. 
Oficielní jazyk 403. 
Ohnisko ústavy 55. 
Ochlokracie 20. 
Ochrana republiky, zákon 

155. 
Okresní výbory 302. 
Okresní zastupitelstva 298. 
Oktroi, pojem 60. 
Oligarcbie 20. 
Omluvné dll.vody při vol

bách 122. 
Opce, pojem 423. 
Opce, positivní ustanovení 

o ní 430. 
Opravy textu zákonll. 106. ' 
Opravy ve voličských se

znamech 125. 
Orgány státní 29. 
Osobní (personální) sou

stava 294. 
Nucené svazky, pojem 362. Otcovská moc 386. 

Obce, řád volení 298. 
Obcovací řeč 408. 

Ověl-ovací listiny vyslanců 
255. 

Ověl'ování voleb 138. 

Občanští členové správ- Panašování 42. 
ních úřadů 302. Parlamentární režim 34, 

Obchodní smlouvy, pojem 46. 
250. Parlamentní kluby 162. 

Obnova řízení u voleb- Parlamentní stráž 163. 
ni ho soudu 160. Parlamentní předpisy 351. 

Obstrukce technická, po- Pasovní předpisy 251. 
jem 214. Patriarchální stát 22. 

Obyvatelstvo usedlé a Pečeť státní 108. 
kočující 18. Permanentní výbory 169. 

Dr. We y r, Soustava česko8lovenského práva státního. 31 
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Periodické časopisy 375. Právní normy, prvotní a Předseda vlády 279. 
Petice 194. druhotné 34. Předsednictvo sněmovní, 
Pilné (naléhavé) osnovy Právní otázka, pojem 335. kompetence 163. 

186, 210. Právní řád, pojem 34, 68. Připomínky presidenta 
Plat ministrd 292. Právní věc 337. republiky k osnovám 
Platnost a účinnostzákonl't Právnické osoby, státní zákonným 259. 

100. občanství 421. Přípravné řízení volební 
Plebiscitní území 62. Právo církevní 12. 125. 
Plurální volební právo 38. Právo domovské, obsah Přísaha a slib 292. 
Poddaní 29. 439. Přísedící volebního soudu, 
Podkarpatská Rus, doda- Právo meziuárodní, pojem 

tečné volby 128. 80. 
Podkarpatská Rus, hra- Právo obyčejové 12. 

nice proti Slovensku Právo, třídění jednotli-
314. vých druhů 11. 

Podkarpatská Rus, publi- Právo státní a ústavní 12. 
kace zákonu sněmu 97. Právo státní, obecné a po-

Pohnutky nízké a nečestné sitivní 13. 
120. Prázdné lístky hlasovací 

Policejně trestní věci 332. 196. 
Policejní dohlídka 349. Presenční služba vojen-

cestovné a stravné 146. 
Příslušnost bývalých zem

ských sněmů 110. 
Příslušnost sněmu Pod

karpatské Rusi 109. 

Quorum 281. 
Quorum, pojem 79. 
Quorum při volbách 133. 

Policejní tresty, zákonný ská 390. Rasa, pojem 394. 
základ 355. President republiky, kon- Ratifikace mezinárodních 

Policcjní vyhoštění 349. fiikt s parlamentem 257. smluv 248. 
Politická morálka, pojem President republiky, plat Ratifikační listiny 249. 

144. 272. Realismus a idealismus, 
Politie 20. President republiky, sídlo no etické metody 16. 
Politická práva 395. 271. Reální soustava při orga-
Politické obce, působnost President republiky, styk nisaci úřadů 293. 

297. s vládou 270. Reasumace usnesení 180. 
Politické strany, zákonná President republiky, úko- Recepce právního řádu 55. 

úprava 126. ny vládní 245. Reciprocita 435. 
Politické úřady 294. Projevy presidenta repu- Redakce Sbírky zákonu 
Politické zločiny 142. bliky 241. a nařízení 102. 
Poměrné zastoupení, po- Propouštěnístátníchfunk- Redaktor odpovědný 148. 

jem 40. cionářů 267. Referendum 32, 111. 
Poradné orgány 295. Protektorát 28. Reforma veřejné zprávy 
Poroty 320. Prováděcí nařízení, pojem 299. 
Poselství presidenta re- 225. Regent 44. 

publiky 247, 263. Provinciální soustava 46, Reklamační řízení 137. 
Posloupnost trůnní 44. 293. Reklamační rlzení při 

Pouvoir constituant a Prozatímní opatření 87. volbách 125. 
constitué 31. Prozatímní ústava česko- Republikánskli. forma 

Povinnost volební 121. slovenská 59, 78. státu čs. 94. 
Pozemkový úřad 311. Prozatímní zákony, pod- Resoluce, sněmovní 175. 
Praerogativy panovníko- pis presidentův 261. Revoluce, pojem 53. 

vy 43. Publikace nálezd ústav- Revoluce, právo na 3l. 
Praha, sídlo sněmoven ního soudu 91. Representační přídavky 

108. Priigelpatent 355. 292. 
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Republikánská forma Slib členu Národního Státní úřad statistický 312. 
státu, ochrana 366. shromáždění 152. Státní úředníci, jmeno-

Rousseau 23. Slib ministru nastupují- vání 285. 
Rovnost občanu a právo cích 292. Statuta personalia 435. 

mezinárodní 344. Slib presidenta republiky Státy národní a národ-
Rovnost, pojem 338. 235. nostní 398. 
Rovnost před zákono- Slib věrnosti státu 427. Stav výjimečný 367. 

dárcem 343. Slovensko a Poclkarpat- Stávka 363. 
Rozluka církve od státu ská Rus, předpisy o do- Stavovské monarchie 24. 

:aOO. movském právu 439. Stavy obyvatelstva 37. 
Rozpočtový výbor 178. Slovensko a Podkarpat- Stěhování volné 349. 
Rozpra va povšechná a ská Rus, předpisy o Stížnosti proti volbám 137. 

podrobná 183. státním občanství 435. Subjekční smlouva 23. 
Sluhové (zřízenci) státní Suspense jistých ustano-

Řády a tituly, zrušení 438. vení jaz. zák. 419. 
Smíšené státní úřady, po- Suspense státních základ-

v 345. jem 302. ních zákonu 367, 372. 
Ríšský Boud v býv. Ra-

kousku 330. Solidární odpovědnost Suspensivní veto 259. 
vlády 289. Suverenita, definice 19. 

Solidarita vlády 288. Svazek států 27. 
Sakrosll.nctitas 43. Soudcové, jmenování 266. Svazy samosprávné 303. 
Samospráva místní a od- Soudcové, právní posta- Svěřenství, zrušení 347. 

borná 296. vení 324. Svoboda, pojem 338. 
-Samospráva Podkarpat- Společenská smlouva 23. Svoboda ve shromáždění 

ské Rusi 317. Společné schuze obou 366. 
Samospráva v Rakousku sněmoven 167. Svoboda volební a shro-

a u nás, význam 296. Spolkový stát 27, 28. mažďovací, zákon 136. 
Samosprávné úřady, jazy- Správa hospodářská 303. Svrchovanost, definice 19. 

ková úprava 414. Správa politická 294. .' Svrchovanost lidu 24. 
Sankce zákonu 258. I Správci ministerstev 279. Syndikáty 363. 
Sčítání lidu 407. Správní soudnictví 329. 
Sdružování stran 197. Správní soudnictví u 
Sebeurčení národíi 62. úřad ll. okresních a žup-

ních 336. . Senát, odpovědnost vlády 
288. Srovnávací pravověda 13. 

Sesse zákonodárného sbo- Stálé seznamy voličské 
ru, pojem 51. 122. 

Stálý výbor Národního 
shromáždění 196. 

Šlechtictví, řády a tituly, 
zrušení 345. 

Těšínsko 65. 
Theokracie 22. 
Tiskové chyby při publi

kaci zákonfl 106. 
Shromáždění na místech, 

sloužících veřejné do
pravě 365. 

Shromáždění pod širým 
nebem 364. 

Stanné právo 376. 
Stante concluso, 

vání 183. 

Tuzemci a cizozemci, ni
hlaso- velisování právního po-

stavení 435. 
Schflze voličů 374. Státní jazyk 401. Tyrannis 20. 
Sibidtí legionáři, zastou- Státní občanství, pojmová 

pení v poslanecké sně- konstrukce 421. 
movně 115. Státní smlouvy, 

Skrutinium listinové 42. publikace 98. 
Skrutinium první, druhé St.átní soud 328. 

a třetí 133. Státní svátek 54. 

zpusob Účinnost a platnost z!Í.

konu. 100. 
Uherské 

94. 
právo ústavní 
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Unie reální a personální Volební geometrie 38. Zápisy (protokoly) sně
movní 216. 27. Volební monarchie 21. 

Uřední jazyk vnitřní a 
vnější 404. 

Úřední plisobnost ministrli 
290. 

Usazování se volné 349. 
Úsporné komise parla

mentní 166. 
Ustavy tuhé a pružné 70. 
Útisk, zákon proti 366. 

Vacatio legie 100. 
Vadnost zákona 83. 
Vady kandidátních listin 

129. 
Valčicko 64. 
Válečný stav, prohlašo-

vání 255. 
Vázané listiny 42, 132. 
Věda a vyučování 378. 
Verifikace voleb 138, 140. 
Veřejná služba 424. 
Veto 32, 33. 
Veto suspensivní 259. 
Viceguvernér Podkarp· 

Rusi 315. 
Virilisté 36. 
Vitorazsko 64. 
Vláda, kompetence 280. 
Vladařstyo 44. 
Vlajka státní 109. 
Vlastní řeč, pojem 397. 
Vlastnictví, ochrana 351. 
Vnitřní správa 300. 
Vojenská daň (taxa) 389. 
Vojenské soudy 321. 
Vojínové, volební právo 

117. 
Volby, pojem 39. 
Volby přímé a nepřímé 41. 
Volby tajné 41. 
Volební číslo 133. 

Volební povinnost 42. 
Volební právo, druhy 37. 
Volební soud 137. 
Volební úkon 131. 
Volné listiny 42. 
Volné uvážení správních 
úřadů 333. 

Vote limité a cumulé 39. 
Vrchnost, pojem 23. 
Vrchnostenská a právní 

moc 23. 
Vůle ve smyslu normativ

ním a psychologickém 
21. 

Výdělečná činnost vedlej
Sl, soudců a jiných 
úředníků 327. 

Vydržení práva domov
ského 438. 

Vyhlašování zákonů 95. 
Vyhoštění policejní 349. 
Výjimečný stav 367. 
Vyreklamování, pojem 

138. 

Zásada majoritní (větši

nová) 38. 
Zasedání sněmoven, ukon

čení a odročeni 169. 
Zasedání zákonodárného. 

sboru, pojem 51. 
Zastupováníministru, vzá

jemné 265. 
Závazné listiny 42. 
Zbytky hlasu pN volbách 

133. 
Zcizování státního ma

jetku 252. 
Zeměbrana a domobrana. 

rakouská 391. 
Zemské úřady, publikace, 

'nařízení 97. 
Zemské výbory ~97. 
Zemský soud v Praze-

331. 
Zkrácené jedná.ní sně· 

movní 186. 
Změna státního území 252. 
Změny zákonlJ., pojem 200. 

Vyrovnávací řízení 117, Zmocněnec strany při 

119. volbách 128. 
Vyřízení úřední, jazyková 

úprava 406. 
Výsostná práva 43. 
Vystěhování do ciziny 

251. 

~áky~tltátní 107. 
Znalcové a rádci v sně

movních výborech 179. 
Zneužívání mandátu 156, 
Zprávy (o poselství presi

denta republiky) 263. Vyučovací řeč 398. 
Vyučování soukromé 

veřejné 379. 
a Zřízenci (sluhové) státní 

438. 
Vyvlastnění 353. 
Vyznání náboženské 380. 

Zákonodárná a výkonná 
funkce, meze 220. 

Zákony, příkaz k nim a 
obsah jejich 258. 

Ztráta nabytého mandátu 
142. 

Židé jako národ 408. 
Župní a okresní úřady 

301. 
Župní svazy 302. 
Župní zřízení 300. 
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