












N a základě obou důvodů, pokusu a delegaci zákonodárné moci a pokusu o regulaci 
vnitrostátních transakcí, které zasahují mezi státní obchod toliko nepřímo, pr-ohlási1 tedy 
Nejvyšší soud opatření kodu o obchodu se živou drůbeží za neplatná a rozsudek proti 
žalovaným vynesený za zrušený. 

Tento nález Nejvyššího soudu má arci dalekosáhlé důsledky, neboť celá kolosální 
stavba zákona NIRA, na jejímž vrcholu triumfálně mával křídly pyšný "modrý ore!", 
symbol n9vého hospod~řského pořádku presidenta Róosevelta, se zhroutila v žalostné 
trosky. Jeho "New Deal polity" utrpěla tím bolestnou porážku.3 

ZDENĚK PEŠKA: 

K REFORMĚ JEDNACÍCH ŘÁDŮ NÁRODNÍHO 
SHROMÁŽDĚNÍ. 

V I. čísle VIII. ročníku Moderního státu z,abývá se dr. Říha mýnl článkem o reformě 
j'ednacích řádů Národního shromáždění, uveřejněným v Hoetzlově poctě. Dlužno 

litovati, že článek se nese takovým tónem, že vzbuzuj;~ v čtenáři přesvědčení, že moje 
stať nebyla než snůškou výtek novelisaci. Zatím já jsem některé nedostatky vytknul, 
jinde uvedl příznivé stránky, ale hlavní můj účel bylo podati 'Objektivní právnický roz
bor tě'chto novel. Po právnické stránce, kterou se Říha jed i n é zabývá (nikoli strán
~ou politickou) jsem úhrnně formuloval svou kdtiku tak, že "z toho výkladu byla 
patrna nedostatečnost právnických formuLací mno h Ý c h bodů jiednacích řádů, jejich 
mezerovitost a nedůslednost." (V závěru.) Jest tedy zřejmo, že nepovažuji . vše c h n y 
body novel za nepodařené, nýbrž jen některé. Jest záhadno, proč Říha nechce připustiti 
nezdařilost n ě k t e r Ý c h opatření, když sám praví, že "nejedno j'ejich ustanovení nese 
obvyklé stopy kompromisů, což příslušným normám nepřesnosti, úplnost a důslednosti 
zpravidla nepřidá", ale hned z,ase tvrdí, že "Peška takových nedostatků SVQiU prací ne
objevi!". 

3 Téhož dne, kdy Nejvyšší soud Spojených států vynesl nález proti NIRA,. byla administrativně 
zasažena další citelná rána. Předně tak zvaný Frazier-Lemke Farm Mortgage Act, schválený kongresem 
a podepsaný presidentem Rooseveltem v červnu 1934, byl prohlášen za neústavní, jako tomu bylo v pří
padě zákona o pensích železničních zaměstnanců, který byl uznán protiústavní v květnu 1935. V obou 
případech běží o to, že jednotlivci nebo korporace jsou zbavováni majetku bez náležitého průchodu práva 
a tím jest porušována pátá doložka spolkové ústavy. Zákon Frazier-Lemkeův o farmarských hypotékách 
vyhlásil pětileté moratorium na placení úroků i jistin na tyto hypotéky (podle česko-amerického názvo
sloví "markyče"), což se arci rovnalo konfiskaci majetkových práv. Jednomyslný nález tribunálu napsal 
a v plenu přečetl jeden z jeho nejliberálnějších členů, přísedící Louis D. Brandeis, kterého nedávno ze
snulý Oliver Wendell Holmes u příležitosti jeho 75. narozenin roku 1932 nazval "skutečně dobrým člo
věkem a velikým soudcem". 

Za druhé Nejvyšší soud rozhodl, že propuštění člena Federální Obchodní Komise, Williama E. 
Humphreye, presidentem Rooseveltem bylo neplatné. Humphrey byl ustanoven ještě za administrativy 
presidenta Hoovera. Když president Roosevelt nastoupil svůj úřad, vyjádřil se, že "duch Humphreyův a 
duch jeho se nemohou shodnouti", a donutil jej k resIgnaci. Humphrey, patrně pro tento zákrok presi
dentův, zemřel a vykonavatel jeho poslední vůle podal žalobu o náhradu v Court of Claims. Nejvyš,ší soud 
v jednomyslném nálezu, který napsal a v plenu přečetl soudce George Sutherland, uznal, že sumární 
akce šéfa exekutivy znamená zásah do zákonodárných a soudcovských funkcí. 
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