
Prof. Dr. K. Laštovka: 

JSOU pIlO tytéž pi-íp,a<dy vedle sebe dvě platné zákonné normy, 
'z nichž jediná vy,měřl1je náhradu s 1 u š n ě, dr,uhá n e lS 1 u š n ě, 
a z il1Qichž první by [platila pr.o cizozemcť,druhá pro tuzemce -
'\(lů:sl'edek to z,aj.iSité 1P0vážlivý a míIiOovými sm:louv,am'islO'tvachtě"': 

:ný. AČJko~liv tato eventualli.ta vzhledem k zmíněnému, ,nlaiŠemu 
'vnlÍrt:Iros.tátnÍlmu .zákonodárstvÍ ji,na!< neznámérnuobratu »législa
tllQll1 g é n éra 1 e« nedá. se' ú;plně vy.loučiti, jest spíše za loo mhi, 
'že m :Í1-.o-vá smJIOtWa ;myslela na připad, že ten onen stát -- na <zá
kladě zlm;olcnění daného mu jí s'a,motl - bude »li'kvidova\ti« ma
jetek cizQlzem<ců bez zvláštníhOo i á k ·Oo n n é h o ,podkladu prOost)r
mi s,právltliÍmi akty. Pa:k ar,ciť nabývá ustancrv'ení o »obecném .zá

.. kOll1ootdánství« jiného s'mys,lu, poněvla;dž odkazuije mezinárodní ,in
st~nci na z á k o 11 n Ý prameln, v ji.stém smyslu arlCiť »speciál'Dlí«, 
podlJ.e něhož ,mu jesit jednotlivé tyto správní aJkty pi-ezkoruma.ti. 

Vy.hoví-li tedy - s hlediska této druhé eventuality - roz
hodčí slQlud stížnosti » ·oprávněil1éhOo«, t. j. ulzlná-li, že v konkretním 
:pří.padě by-La vnitrolstátnÍ\mi instancemi podle náhra,dOového ,zákon.a 
náhra:dia neslušně stalt1DVena a vymě.řena, phzná mu podJ·e zlm.o·c
nění mkové iSlmlouvy ono ,plus, které chybí, ,aby byla ,nábra.da 
»SiltUšnou«, a tuto náhradu »za,pla.tí onen stát« . 

Pol'e, na 'němž se takto rozhodčí sOlud v rám'oi 'náhraJdového 
záklona mŮŽE: pohybovati, jest dosni, široké. Neboť P o-zemkové
mu úř'adu a sOt:j.dlů,m, jeho původní rOlzh'Oldnutí přezkoumávél.]ícím, 
jest dáno 'při vy:měřování náhr.ady dosti pružné ;.>volné uvážení«. 
Sta/čí v tomto směru pO'ukáZaJti ,na p·ř. llla § 43' llrlhrad. zákona. 

Prof. Dr. K. Laštovka: 

Plná moc ministra s plnou mocí pro správu 
Slovenska. 

1. Minis,tr s ,plno u mocí pr-o S(právu Slovenska má původ slvůj 
v zákoně ze dne Io./XII. 1918 čís. 64, Sb. z. a n . o- minwifáclJných 

.přecho'dlný.ch ustanoveních na Slov,ensku. 
Osnolva Izákona byla pře·cUoženaJ ~; S. ve schůzi uil1e ro.(XII. 

1918 'úvodní ř'ečí pře-dsedy vlády dlraJ K r a m á i- e a Cl byla ihned 
odkázána ve smy,slu § 33 jednaJcího i-ádu N. S. ús,ta,vnímu výboru 
k urychle,riém'uprojeďnámí. D stavuÍ výbor provedl v osnově ne-
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které ponejvíce stylistické změny, načež upravená osnova by.la 
po náv[fhu zpravodaje dra D ér e r a v téže SChllZiN. S. dne
Io./XII. 19IR pi-i jata a t.o, Ilokud jde o § 14, vlzhlede,m k § 19 p~o- . 
ZlatLmnt úSltavy většinou dle § 6 IProzrt,tÍ!mní ústavy kval'ifikÚ'vanpu 

. t. j. za pl-í"tomnoSiti alS-J)oň dvOlu ti-etin členů N. S. dvěma třetilnami 

pHtomnýc·b. V drnhém čtení byla {)IsnOVla phjata celá kvalifiiko
vaJn{)lU vétšinou . 

OsmlOv,a byla pr.ohlášanJ3. záklOnem ze dne Io. /XII. 1918 čLs. 

64 s účinností dne.m vyhlášení t. j. ve smys.lu zákona z.e dne" 
2.fXI. 1918 čís. 1. Sb. z. a n . . dnem 16. pTo'S,ince 19I8. DŮ1voo.e.m 
záJkona bylo (dlle i-eči předsedy vlády draK ram á ř e) zabez.pe
čiti, 3Jby Ipřevzetí SloveuSlka v oTI:aJší Siprávu bylo provedeno bez·e 
všech nepoi'ác1'kl'la násilností 'i obtíží ·a za t~m účele.m učinÍiti v,hoo
ná qpatření ·V oboru ,práv~ civilního a správního. Opatření .ta 
lněla býti veSlmě·s. rázu Ipře'Choldního a neměla v žádném sll11ěnr. 

býti IPrejudi1cem ;pro ně.jakO'U. »jistOlu zvláštní Oos,obitnolsrt: S 10'
venska«. 

ZéÍJkon ,mlluví v nť1ldp,i,s-u ·a v §§ 3, 9, 10, I2 o Slovensku a dle 
, úmyslu zé1konOldár,oov3! ,zej,mbna dle pf'okliarrn3Jce vN. S: !přečtené 
měl s'e vztahovati pouze na Slovensko. V tomto obmezeném ~my-' 

Silu Slluší vyikládi3ti isloV'a § 13, »'cel.é aUlO území býva:lého krá
lov:stvÍ uhers'kého«. Jůna:k S1I'}f. ,sO'Ulcl 996Aj1921. Hranice S.llOvcn
Slka proti P odkar'patské Rus~ byly ulrčeny meánál"'Odní komi-sls<Í-. 

Zákon vztahuje se § 13 na celé ono území (Slovenslk:é), Jež 
vláda. čeSlko~s'l ,ovenSlké repub-liky do s v é spr á v y vez m e, tedy' 
v něm,ž sVloji sopTávu zaří-dí. 'Jest tedy ,tře.ba, · aby v územlÍ tom! 
byla zřízena: ,správa a contr. vojenského obsazení a to ~práva.. 

naše t. j. na.šilmi na nás záv:isllÝ'mi o-rgány vykonáva,ná a 1l1j3.lšÍm '01['

gánú,m padro'bell1lá . Za,řízení ~právy nelmůže bý-ti provedenO' ,najed-· 
nou, jedním ,dnem, n}Tbd vyžaduje ' delší dlaby; jest třeha Jmeno
va,ti úi-edníky, vy<sl,ati je do území, převzíti úřady ·a pod. 

Z t,011,Oo Sle ,podává, že zákon nena'byl účinnosti v celém Slio
ven-sku jednim dnem, nýbrž ' v rtlzných částeiCll rLlZInými dny, 
podle toho, jaJk území bylo do na.ší správy 1) řebíráno. Pochybno sti 
ryv.šem vzcházejí o tom, co sluší za ty t o ~>č á s t i« ,polk1 éÚc1ati a . 
kdy .J.ze mluviti. o tOlm., že ú.zemí jest v naší správě. Obě oltáz,ky 
jsOlu que'stio11ies f,acti. Nejvyšší ~právní soud ,navazuje nadosa-· 
vadní ofiganisaci správní na Slovensku vyslovil v ,zás,achiim Hsn'e-
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.3 94 " r . Prof. Dr. K. La'štovka: 

sem os. VI. (dodatek .ke sbírce nálezů ve věcech sprá vi!1ÍIch sva
.zek I,) pro Slovensko tyto zásady: 

I. Zák'otny československé republ,iiky pla.tí v okupovélJném 
území teprve od té dohy, k,dyokupace byla provedena; 

2. Dolbou pr,olvedení okupace je doba, kdy ústí'ední s,práva 
by-la télim eta!bllo:vána t. J. Ikdy byl župan jluen:ován a naSlt:ou:pll 
svů j úřa,d. 

II. Opatření v záJkoně uóiluěná diqtýlkají se různýchobo~ů 
.práva. 

Nás zaj íma,j í tatJo uls-tanlOlvlenÍ: 
1. Vláda má práv,o u.sltanl()lv~ti » zmo'cněo.1lce vlády«, který:· 
u,) je1st (§ I) I pOlvinen zříditi: koitniilse na mis.to rozpušt.ěných 

'výbodl municipálních ,a obecních; 
(1)roiholduje o tlOlm (§ 2), .zdla státní, s31ffilos,p:rávní a CÍ:r,kevní 

'hodnostáh, úředníci a zarně's1ma:nci bývalého státu uherského j,sou 
:s'e své úkoly a mohou hS/ti ponecháni pa:;o lza6mně ve svých úřa

dech i když složilll slllilb poslušnosti repubhce; 
y)dl,e §IO má právo upra.vo.vrati vývolZ ze Slovensrkí3.. 

2. V,láda určUJje olrigán, k'terý ,dle § . 4dlává Slouhlas ke Z;01-

.zen~m dle § 4 zákona. 

3. 'Vláda má dle §. 14 ,právo dáb někt,eré:mu svému čl1elnu 

'pl,nou moc, aby vydáva.1 núízení a konal vše na udržení pořádku, 
Ii-a kOlt1lsOlliďolvání :pom-ěrů ,a na za·be\zIPečelní i-ádnéhOl státniho ži
·v()Ita. K platnols.ti vydraných jí\m nařízení stačí jeho podpis. 

Z ustanovení těchto se podává, že zmolcně"nec vlády dl·e · I. a 
2. n~Dýti touže osobou jako zp}nomocfléný člen vlád.y · čile 

.3· Zm'olcněnec- vlády může býti kdokoli, úředník i neúředník, 
zplnomo,c1něnec v.lád~ dl'e 3. však pouze člen v]ády, tedy ·m:ini.s.ur. 
'To padá zejména p110 ten případ v Úlvahu, ,kdyby vláda pIlném:oci 
~ d]e § 14 vLlbec ne-uděliII'a" nebo ji zceJ;a oidvollalia. . . 

Fakti,c.ky byly obě funlkce s\lolUlčeny v jtedné osobě a to v osobě 
, člen.a vlády jako t. zv. ·ministra 's plnou mocí IPro Slprávtl STo'
vensko a by.llO' to :patrně zamýšleno, třehas ,to v zákoně nebylo 
jasně ř,ečeno. 

III. Vel,iké obtíže způsobuje výikJ.ard § ~4. 

Původní text zněl: 

ProvedenÍ'm tohoto zákona lPo·věřuJe se ten člen 'Vlád.y čelslko

:.Stlí0venSiké republjlky, jem'tlž dána }eslt plná mOlC, élJhy konélJl vše~ko 
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;a vydáv:a.J nariadel1iia lna udržani1e pOlfádku, ' (llIa ,konsolllidO\viani,e 

pomerov a na zal'l6zpečenie riladného štátného živ'ota. 
Ten '!Jo text vydláze1 z náiZ,oTu, že j<eden ' člen, vlády dOlsltane 

1>lll1ou moc a ten že záro'veň budle pověřen prováděním zákona. 
Je,st ,patrno, ž,e jde tu o dvojí vě,c, jednak ,plnou moc, jedhllak 
p'Í1ovác:Lěn~ zákona. Osnova olv,šem neříkala, kdo plnou ,mOlC udíJí 
a dálemolhla býti pra1menem ko:!Jllisl ,meú ministerstvy al [pllnlb
m'Ooníkem vlády. Sr. na p-ř. § 5, d'lle něhož slPrávu jmění státního 

"přejímají )příslušná ministers1tv-a ; provedení zákuna by zál!ežello 
v tomto lJřípadé v tom, že l)y minlisJr zpln{)'~lOcněný- pOldni:ky ty 
pHs1ušným mi'l1'ilsters,tvůlm ' odevzdal. 

Nové znění do' zákona pojaté proto: 
a) provádění zákona svěřilo vládě (§ 14 vělta prvá), j.e.ž jako 

sbor má v prvé řadě vy.dáv:a,ti nařílzení v zákoně uvedená a y,še
,chna další prováděcí Oipla,tření, zej,ména tedy má určiti zmocněnce 
"pro fUln:klce dle § l, 2 a 10 Izák, 

b) dOlviOElb, aby v.Iáda uděliJ;a plnolu mi()'c jednomu své/miu 
, členu (§ 14 větaI2.). 

Tak zvaná zmocňovací klausiU}e jest tedy přels to, že jest 
'v § 14 lsloučena s klausuH Iprovádě'cí, U'stanovením z'ce.l,a SIa:mIO~ 

'statnýfm a nemůže býti vylk'ládána. v .souv,iSillosrti s klaulslul~ :pT10-
'váděcí jaJko její soU/část nebo dloplněk. 

Ovšem i nynější znění vzbuzuje znďčné pochybnosti. K vy- _ 
,s:věHení jest třebazjishtl právní srtaw v čas úči.llll1b:sti (16./12, 

J91.8) zlmocňovacího záklona. V tu dobu pHslušella' dle § 14 pro
z,a,tímní ústavy .vládě ,moc výk.onná a na.ř:izov.ací. 

Po(kud jde .o m o 'C n a ř i z O' v a c í, pokládá s,c všeobecně "
za to, . ,že dle Iprozatímní ústa1vy ne,měly ústřední O'r,gánymolci 
nai'-,iZIQlvad, Inlýhr'ž že ona přešIla ná vládu jako sbor. Sr. HOIetzel 
Věstník min. vnvtra 1919 str. 2, Spiegel: Die vorl~iufi.ge Verfa;s~ 

rung str. 33, \Veyr Stručl11Ý vý:klwd ústaJVy str. 25 násl. 
Pokud jde o ,moc v Ý k o n n o u, není v,láda snadi je.ai'l1lou 

'n.stncí ve s IP r á v ě, nýbrž vzhle,delm k zák. ze dne 28./X, 1918 
"Hs. I I a ze dne 2.jXT. 1918 čís. 2 pHsluší jí všechna muc vý
"konná, jež nenáleží or,gánŮJm a úl-Iadů'm jiným, tedy nově zHze
"hý-m ús.třednim úi'adům a úr-.adllffi j~m Ipodřízeným. Půsolbnolst 

'uižškh úřadů byla za,cbovál11!a v záklOně čís. 11/1918, půsO'bnĎlst 
'úřadll ús,třeelních byla stanl10vena 'v zákoně č,ís, 2/1918 ovšem 
:nepřesně; zákon ten ,má na mys Iii v]as:tně jen resty, jež 28./X. 

I 

I 
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396 Prof. Dr. K. Laštovka: 

1918 i1ebyly Ll dosavadních ústředních úi-a;dů vy i-íz-elny , pClltnlě 

proto, élJby věci ty nemohly b)lti 'S účinkem právll~m od dlO'savad
ních ra.kousk)TCh a .utbersk)'-ch ústředních úr-adů vyhz0vány. O jiné

pů'sobnosti se ·zá'k,oo nezmiňuj 'c ,a; !platí tudíž předpisy kompe
~enční v Ra.kousku a lJJ)f'ácll pro ús.t1-ední tlřady platné, pokud 
nebyly v nich pro\r.edeny změny J)lři zřizování jednotlivých mini-

stersrt:ev nebo poz,dě]i p od le Ip latllfclJ pi-edplsLl o urganisovánÍ: 
~ninilSteTs:tev . 

Vládě dk ;proz:atínu.l.í ústa,'y ,přiJs,luší tedy vedlelu0ci nař-i- \ 
zoviací, pokud jde {) Slovensko j enona mOlC, kterO'u v Uhrách měl 
jednalk pa:novnik ja:ko hkl1va achef moci v)lkoil1né, jednak mini-
3tersiká r~da j,a:ko sborr-, tedy zejména tak zlr alt1á v ládní moc a p o 

sléze i ona mo-c, jež vládě byla výslovnč vyhražeoa rejJublikán
s:ký1mi zákon)!. (Sr. ~\.f,arkus: -Ungarisches .Ver'w aHungsr~cht 
str. 7 ,a násl.; Ferdina.ndy: St3ats~ undVervvaltungs,recht str. 10J, 

·f4S ·) 
Podle § T 4- může v.láda některému svému č.1enu dáti [) ľn O' lt 

moc. 

1. Slovo p}ná. moc nasvěcLč:uje tOlm , žtL v.1áda muž·e převésti. 

na zlmocněnce jen ta práva, jež jí dle svrchu uvedeného pHsJu

šejí; nemůž·e tedypřenés1ui plno-u mocí vke prá!v nebo. jiná práva" 
než dle IprozatílmnlÍ ús.talVy jako takolvá má. N emo in aliel11lum plus. 

ju.ris t1~ansferre poteslt quam ipse halbet. 

P.oněvadž IPůs'Obnolst vlády jest vymez1ena ústavou (§ 14)'.,
]estpř'enesení' }ejí na jiný orgámJ zlrněnou ústa,vy a bylO. třebá_ 

pr·atJo, aby zmocňovací klausule pi-išl-a k místu jako zm!~~na ústav-

ní\ho zákona (§ 6 iProz,aJt . úsrt.). 

2. V tě,chto me,zíoh ln 1:1 že v.láda 1P1-cnésti na sv ého zmocněn-ce : 

moc 

a) vydávati nařizení, ' 

b) ČÍlniti vše ...... . 

.3. ZIm'olcněnec vlády jest povtÍ.I11ten taro práv,a vy'konfuvati jen' 
k udržení poi-ád1kll, konso.lidování poměrů a zabezpečení i-<ÍlClJllJ6h~ 

státního života. 

Ad I . Zmocněnec vlády nenabývá své pi).-ávOimoci dle § 14-t pnmo ex ge, nýbrž odvozeně na zákJadě zvl,ástnthOl aktu v:l,ády,.. 
p lné m,oai. Plná 'm-oc je&t jediným zdrojem jeho ,práva a TI1usí býti 
dle předpj,sLl § 17 · pnoz. ústa-vy UJs.nes,en:a. Na. základě této plné; 
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moci zmocněnec nasltupuj'e na ,mílsto v.lády; úkony jeho jsou tedy 
úkony vl.ády, nařízení jím vyc1aná na,řízení 'v lády_ 

Ad:2 Obsah p ln é moci z,a:hrnuje v sobě jedtilak právo VYdá- ) 
vdlti nařizení, je.dnak konati vše. Nařízením sl:uší rozuměti vše-
obecné nOllmy a c.ontr. konkretotích oprutření, ' individuelních aktů 

SIP,rávnich pod pojem »konati vše« :zahrnutých. ' 

V zcházío.táz'ka, zela tato, olprávněllí jsou e'Sisentiail'e plné moci 
či j:inými S!}ovy 'Zda ,múže V'ládla ,pllnou moc Oiblnezit1. Z pOj}mu plné 
moci a z toh'O, že vláda je'st j.ell o:p r á v II ě n a ji udě:1Jiti, lze 
'souditi, že v-láda může .plnou mOlc i obmez1ti a to jedn,ak časově 
d.o ji,s,té, určité Lhtlty jedlnak obsahově t. j. jen na určité ú1<ony 

na :př . jen na na1-ízení, jednak formál'ně t. j. vázati ji na různé 
podmÍt1lky na př. ;předběžnou poradu v mil11ist.erSfké r,aidiě, ,souhLas 
některého ministra a plOd. Praxe vyvinulia s,e télJk, že vláda totm'u , 

Jdo byl j.menován .!!1,inistrem s plinJou mocí, prostě uděluje plnou 
~oc beze všeho obmlezení pi-esně c11e znění zákona. 

Vláda jest rovněž qprávněna plnou m,oc již udělenou Oídv,o-

La.'ti r,esp. dodatečně omezV ' 

U děLení plné moci Jest změnou pléljtné úl-ed-ní , kolmpetence 

zákony lwravené. Jest prlOto třeba, aby byJ.o vyhlášeno Ve sbírce 
z ákon tl , a,by ka'žcl§ olbčan státu o této zméně !práv'a, mohl nabýti 

vědomosti . Praxe tohoto pi-edlp'isu nezacho'vává, n)rhr,ž spokojuje 
se úřednÍlm sdě lle11lÍ'm v novinách, že pIlná mOle byla u1róitému 
mini:stru udělena. 

a) N a říz e n í můž,e zl1110cněnec vlády vydávaJti jen potud". , 

pokud, jalk výše vy.l1olženo, právo n8Jřiz'Ovad lpiřis,luší 'v 1 á děj la
k o t a k .o v é . ,T kteť')Tchpřipa.dech a v jakSrcb mezích prá1vio na
ř~zova'CÍ .příS'llušelo b)Tvailému l1hers.kéml1 miJnis,terstvu (t. j. ,m:il11i
sters,ké radě), na · jehož místo na:stupuje VklJda' dl,e § 14 p lroz. 
ús:tavy, tře,ba po SiU z ov,aťi ,po,dl,e úSitaJV:y uherskě a jecfulotjl'Í!vÝ'ch 
záJl<1olnů ,uhens1kýd1. 

Theolf'l,e ubenská Sltojí na stauovisl<u, že 1I.1,ahzO'valCÍ :právb ,vlá
dy bylo v,e'lmi rDlzsáhlé (nejen secundum leg-,em, n)Tbrž i pnaete·r 
legem) : T lak zej,ména náleží do moci naJ-izov:ací i 'právo zhzi<:)lVa'ti 

úi-a1dy). Sr. v souhlase s tím nařízení ze dne 3o.iXII. 1918 č~s _ 

12 Sb . z. a: n. z r. I919 o úí'zení generálmího fi,namčolího řildite1stvÍ 
na Slovensku. 

Z pojmu nař'izení plyne, že 1t1',esmÍ b)Tt,i co ntria legem, že nesmí 

t5borník věd právních a státních, 26, 

I' 
I 

II 
I 
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t edy platln)T stav zákonný .m,ělliti. :Mo·c zákonodárná pi'Ís'luší vý
},učně N. S. § 4 pr,oz. ústavy. 

Co do for m y n'aHzení, jež. zmocněnec vlády vydává, bylo 
'oa liitko ,s'tancNeno, že k IPklltnosti jím vydaných IllIClJřízení stačí jeho 
pOlclpis. Jest to zm·ěn1la § 19 prO'z. úst,avy a při projednávání par
lamentním byla právě z tOlboto .dÍlv·oldu IPožadována k usnes'ení 
§ 14 kva}lifilkovaná většina. Ovšem z nařízení musí býti partrno, 
že jde o nlaří!z:ení z,p,lnomocněncem vlády vydané (arg. Jím vy
daJné). J eSlt tedy ti-eba, aby nařízení hylo podep:sáJnO' plrrlJCAmOcníkem 
vlády j,alko takioiv)Ttl1l t. j. miniJS!tr.em 6 plnou m ocí. To .má význ,am, 
je--li .'1l11inistr ·s pkJOU m.oeí zároveň odborný/m ministrem. Na
proti tomu zákon nenúizuje, aby v n:ařízení bylo uvedeno, že se 
vydává }" na . základě § 14« nebo »rlIa základě zá;konem ze dne 
14. jXn . 68. čís. 84. 16. z. ,a nař. nmě udělené plné mo:ei c<, alč,klo1i 

f.onnule tato jest obvyklá a !!1Iespo1'nč dLlkaLZem, že jde o nalřÍzení 
d,le § 14. 

Od 'ortáz'ky, Ikdio v yel á v á núizeni, ,ti-eba líši,ti otázku, kdO' je 
pro vád í. Není zál~ady, aby ,m.inistr s .plnou molcí vydal sám 
nařízení ,a provedení jeho. v kJausul,i p 1iolváděcí svěřiil jinému mi
ni,stru, který by ov šem Imu;s/il nařizen'Í to pOd6pSlaiti (aJrg. slovo 
»S t a č í«) . N aří z ell.1á miJI1'Í'S 'ťra s plnóiU mocí o!všelm ,musí bý;ti 
i pubLikováno . Ježto zákon !ZmolcĎoiVací o pubEkélJci nk neUls,ta
novuje, platí nu /předpisy zákona z,e ,dne 2./X. 1918 čLs. 1 Sb. z. 
a nař. resp . ze dne 13 ./II:ř. 1919 ČÍ<s. 13'9, d1e něhož llJJaHzení 
Ú's:tře-dnich úřadÍl se publikují ve Sbírce z ákonů a na:řÍ;zení. V 
pr:axi ně.která naHzení byla: pllblilkoiVárnla ,g Ip:o:djpi.semmi.nis.tr,a 
s Iplnoiu mIQd jako nařízení v 1 ácl y republiky československé 

na ipř . čís· . 92/19 o zdr:avo tní Sip ,rávě lázeňských mí,st na SlmT,ell}i
sku, čls. 128/19 IQ fi1moiv)Tch podnicích, ":1S. 136/19 (j státní palep
šorvně v K OIšicí.ch (nahzením vaádlnÍ:m čÍ-S. 609/19 miniS!try pode
ps.amým zrušeno.) , 279/ I9 o zastupování st.át.ního mél!jetJklu; jiná 
puJhI-ilkloiVána j a.ko naŤÍzení p 111.10 ln o (' n í.k a rv 1 á cl Y ,piro S!prá
ViU SLovenska na pi- . ČílS. 12/1919 <O zřízení gelleráln~110 filt1,anč'11Iíh o 
hdli,tel'ství nebo nal'í,zení ,m ,i ln í str a spl n o u illl o c í lPiľO SLo.
vensko ds. 4S / 1 9~I 9 o; lm;Jikových znáJmkách. 

Mnahá nařízení byl,a ovšem pUlblliikována ,pouze v Dředni'Cl"l 

Novinách, . jež :ministr s !plnolU lITI/od PJíO úče.ly vyhlášek zHdil. 
b) Pokud Jde o k o Itl k ret n í opatření ( a cO'ntr. nařízení) , 

p CiJdají 'tu v úVaJhu opartření , }ež v 1 á d ě t. j . minister-ské radě dle 
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-.uherských zákonů jslOu vyhra,žena. Sr..v tom směru;\larkus: Un
,gélJJ:1isches ·Verwaltllngsa.-echt str. 32 dále zejména' čl. LXIII: i912 

a L: 1914 o výjimeČinýdl cpatředch pro pEpacl váJllky, v němž 

minl,sterstvu t. j, 'vládě byla ,celá řalda Jwn1Jkretnkb opatření vy
hr;aiena. Rovněž se,m 'paJda'jí ona opatření, jež v zákonech relPu
bh'káns.k}roh byla v.ládě j'ako takové s,věI-ena. (Od toho ovšem sl,uší 
li.šiti případy, kdy jtiž z á ko ,n sáJm ,miniis,tru s plnou mo cí [1lebo 
jeho úř,a1ďu určitou . půsoibtllQls,t srvěřllje nebo vyhražuje.) 

Naproti to'mu ne,Lze ministru s \pllnO'u mod .přiznCllti právo, 
.aby s nedbáním hierarchi.e úřediní v,í,ndůkO'va.l sQlbě akty, jež dle 
plk'ltných zákonů j'sou vyhrCljženy úřaldům jiným, zejména žup
ním, finančním 'a :pod. Pokud kompetell1lce orgánů správních jest 
1..1,praIVena z áklo'ny, mOlhla by býti pouze zákony N. S. změněna, 
t 'olP1atí i o k-olmpetenoi ministenstev. Polkud Jde o il11ls!uanční rOiz
hOldování, § 9 zmodí-ovacího zákona výs:1olvně ddlka,zuje tu lna 
zvláštní na1řiz.ení, kter:)Tm bude věc l1jpflavena, z čehož nurbno sou
diti, že ins,tanóní rozhodování neméllO býti ministru s /plODU 'molCÍ 
pone'cháno, nýbržpa,trně jednortlnJě v celé repub1ice u\pr·a,v1eno . 
N,ařizení v § 9 s1íbené, pokud mě známlO, ddsud vydáno, nebyllO . 
Př,enésti ,instanční rOlzhoď(:Nání na ministra s plnou mod jen <lita 

zák,la:dě § 14 není 'm'Q1ŽIUO, ježto j de tu -o pů.slOlmost minister.stev 
.a ne -o působnost v I á ďy . 

Ad 3. Vykonávaje ,pJno:u 'moc t. j. vydávaje na,Hzení a' CIne 
lwnkretní opatielJ1'Í ministr s plnou mocí má býti veden jedinou 
vůdčí myšlell.lkou na udržení ipořádku, konsoJliJdování poměrů a 'za
be,zpečení řádného sltátniho ,živ-Q1ta. To jsou ,směrnice, z ,no.chž ,má 
ve stvé činnolsti rvycházeti; jiné ohl'edy nelSIOlU připuSltny. Sr. spr. 
soud 991.-\/ I 92 I. N ezachotvtán í těr.hto směrnic (denoulrnement du 
pOlulV1oir) by bylo ,diivodem ík up'la:tňolvání zodu)ovčdnosti ministeif
·ské. Ovšem nutn;o uznati, že směrnice ty jSlou velimi široké'. 

P{lsobnost minilsttra s plnou mocí jest velmi zl11ačná; ministr 
s plnou mocí může si k ohstarávání té'to působnosti ziíditi .i ,po
mocné orgány, tedy zv.Jáštní úř,ad !mJna'S,tr,a s plnou mlOd, }{1ter}r 
Jeho jmél11lem pllnlou moc vykonává. (Sr. zá..1{on čís. 2IOj20.) Je'srr: 
to ministel1stvo, jehož kompetence (:pdkud jde o pr()(Vá,diění plné 
moci) není o:všem stállá" nýbtž .závlis,lá na podmínce, že čJenu 

v,lá'dy bude :p,J:11'á m\oc v uT'čitém r'olzs:ahu slkuteČll1iě uděJ,ena:. 

4. Rozsáhlá pllsobnos1t m<Ínils,t'ra 's \plnou mod vyžaiCLuje i kO'n
t:rlOly, jina,k by to byl absoilutismus v demokratické republi,ce ne-

26* 
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př~puSltn:)T . V tam směru Ipl'aJtí všeobecné předpisy o kontrole mÍ

nistrLl a ,:úi-·adú ji,m·j řízených. KfoJrutrollU! pa:rlalmentní obstalrává 
N. S. na zá.'kLa,dě § J6. pro-zat. ústavy IPfiodcvlem nedll"véry . :KJon
tr,oil'u soudní zejména. 'coo dlo ,platnOisti na;říz.ení vykonává nejv. 
sp.rávní sOiud ľo;z'hoduje v ,me,zích své kompetenc.e () stí,žnoiStecb 
do· konkrétnich aktú mÍilIist.fla s ·p.lnou mod. 

V praxi ovšem mlinÍstr s pl!nou mod zejméllil prvý min:lstr 
šel mnohem dále. VycháJzel znázoru, ž,e mtlže činiJti vše, čeho vy
ž·a:duje udržení IPořád/ku, kOl1'SD:lidace pOlměrú a z ahez,pečení i'ád-

'ného státního ž.iJvota, že za tím účelem mů,že vydávati i naří'zení 

(noirmy generální) ,i ·konlk,rétní akty a ž·e těmito núízeníim.i může 
i platné zákony měniti ;fiov.něž m'inistr s plnolu mod potáhl ·na 
sebe v mnohých .otéÍ:zkádl instanční rOlzlholdování . O\~ejv. Slprh'iní 
soud, jak se zdá, otázkou pi'i!sLušn,osti se dOls!ud ex pro'Íes,so ne
za,býval Ipatrně prO/to, .ž·e nehyl:a stranou vytýkána .) Bylo to Ipa
tJ"lnrě danými poměry na Slovenslku OdllvCldněno a také vládou 
uznáváno. 

IV. Takový by.l právní suav, který se podává z v)Tkla,du §. 
I4 v souvlilsl'01sti s pľiOJzatí,mlllí úSitJavou . 

Na tomtJo Slta'vu nezměnila ni,c a!ni novelllla k prozaltímní úsmalVě 
ze dne 23.(V . I919 čís. 271 Sb. z . a nař. I tu ovšem VIZdlází po
chybnost, zda no/Vellou tou nebyl § I4 zruše111. N o'veHa znovu 
upravila § J 4 .a 19 prOlzatímní úls1!a;vy, z ni'chž výj.inniku Iprávě 

§ 14 zmoc. zák,ona. .zna/mená. Zá'letží na! tOim, Jakolu povahu § 14 
má, zda jest předp.j'seim . l.istaJvním či11 i ni,c. Je-li pi'edpis,em lÚistarv
ní'm t . j. dqplií.kem § 14 a 19 ,pmlzatímní ústavy, m:lliseJ by oQ,všem 
paďle .předpisu lexposite'fio'f de:rOl~art: priori novel'JlolUk iprOlzatímní 
ústavě .zaniknoulti. Je-lJi však zákonemo,byóejným třebas v)Tmi

nečným, múže vedle ncwelly k prOlzat~mní ústavě trvati .d,ál,e, 
ja!kóžto l'ex special.is . 

TentJo :poslední l1'ázl()lr U'znaiti je's,t z.a správIl)T, Iponěvadž § 14 
nebyl nikde z.a dop1něk § 14 a 19 prOlzat. ústavy prohlášena po
něva1diž zákono:dá1"ce, kd1yby byl chtěJ § 14 zrušiti, byl by 'L:OI byl 
jistě v)TsI·ovně naznabll. 

N apr10ti tomu V'ZlnÍ:ka jí,pOichybnOlsti o § 14 vzhledem k ústavě 
z 29. /II. 1920. čís. 121 Sb. z. a na:ř. V'š'e .záleží na výkladu čl. IX, 
uvdzov-acíbo zákona k ústa;vě. 

Č.lánek ten zrušiil 
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a) vše'chny zákony nebo jednotlivá jejich ustanov,e,ní ' od
p-orujÍ-C'Í ústavll1Í lishně, 

b) všechny dHvější ústavní zákony zejména' tedy d1.e důvo-

dokré z,právy i ús;tavu ipro!Z~tí\ITIlní . 

Ze § 14 r.ehyl ústavním zákonem, hylo výše v)-loženo. N a
-pl'lOti tlQlmu jest jilS,tO, že nOiVá ústav:a nikde nleustanovuje, že by 
,\n]láda SVGji kom'petenci zejména tedy i právo vydáv,~ti uařílz,ení 

mohla na něko.I-lO ' pi-enášeti , takže .udělení plné moci po 6·fIII. 
1920 'nellze Llvé'sti ve shodu s úlStavb u. Vv e y r v Soustavě čsl. prá 
va srtátního str. 250 pokládá za zrušené pouze ustanovení o Dom, 
že stačí .podpi-s zmocněnce k vydání nařízení. Praxe ovšem, Ja,k se 
zdá, těchto poohybno'sltí nesdílí a i 'pO' vydání ústavy plnou moc 
udítlí a na,řízení na základě § 14 připouští. Sr. na pi-o naHlZení 
zpll1Jomocněného mil1listra pro správu Slovenska čís. 340/20. Ale 
i v tomto případě jest j.isto, .ž,e rozlS.ah plném úó byl ústavoIU ob
melZ,en, pokud j de o mote nai-.izo-va'CÍ . :Ministr s ;plil1oU mo'CÍ může 

pOlda'e pIlné moci vydávati ulai-Í,zení, ale pouze v mezích § 55 úst . 
Jistitny t. j. jen 'ku provedení určitéhO' zákona a v mezích jeho, 
nikdy tedypraeter legem, nýhľlž jen secundum legem a jen v těch 
,částech , je ž zákon v§slovl1ě n.ai-Ízení vybradil. 

V. Plná mOlc zmocněnce vlády by:l'a hne-d :Jd počát1<u m y
š lena jaa<o institu ce prOVilSOiľnÍ, jež mělla konslOilada'ci Ipoměrů na 
Slovensku urych1iti a tak 'sjednocení SliOvens:ka s ostartu1hl1i ze
měrní re-puhliky U\spíš'iti S p'olS-tUlPujíd kon!soll,ildia cí [)b:měrll talto 
phl á m!oc se samočinně obmeZtC:)JVa.l'a tím, že působnost v,l á d y 
jaG.;:o talková ustup-ova-lal v záklOne-ch na p,ros'pěch jedrrloHivýcih mi
nis,terstev , jež si zi-i-zlOvala pro SI'Ovens1ko sV10je sa;mostatll.1é ex
p ositury, kter§mli a'gendy 'svoje vyři'zlOvalla . 

S druhé st-ra:ny vš,a,k nové záko ny úř,ádu mInIstra 'SIPlnolU 
mo cí phdávall,y ,oelo tl i-a!d!U ,norvých úkolů. ~1~njsterstvD s plnou 
11110 cí Ipřestávalo b:)Tti il11'stÍťucí ,prolvi-slOtfní, VYJ im,ečno'll, nal vldi 
v'Hl1dy závislOlu s kompetencí, kterou v,láda dle svého uválžení ur
čova:la a stávalo se inSltitucí S!tá!liOiu s řádnol\.1 a trva:1bu, zá!ko nem 
l1rČelOlOlu plLsohností . (Zajímarv}1 j-e-st e'lektrisační zákon čís. 438/J 9; 
chválení dbl e1-eiktrlick~Tch podni,ki\ udílí na Sbl'l ensku dle § 16 

n ejvyšší ,piolitický úřad, tedy patiľ11ě mlilllilStr s pIlnou mo cí ; Ol od
voláních rozhoduje dle § 23 v nejvyšší stolici m,inister .:; tvo- veřej

n)T'ch prad.) Dok'I'ad .to!ho vidíme zej,ména v Cřednich NOIV'inách 
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minci.s,terstva s plnou :mOlrí. Nař-ízení .dle § 14 ustupují tu nyní již: 
dJo po z aidí. 

VI. S 'prove.dením župního zřízení vzej cle otáz,ka IPo další 
oprávněnolsti tohOlto úi-ac1u. Župní zákon o toLmto úřadu l}-eml'uví,. 
OOlŽ jest samozřejn10, ježto župní záJkon argélJl1íilSuje s)právu obsta
rávanou župalmi a slúžnovs:kÝ.mi úřady, tedy v lt1ižších ,stupních, 
kdežto ministerstv'o s plnou mocí jest výsekem kompetence nej
vyššího orgánu ve státě (vlády a mii11isterstev). 1\T ení [polchyby, 
že úřad ten do rám·ce' nové or,galt1is,a,ce správní dobře nez~pélJcJiá. 

PrOlstým odvoláním plné moci ndze úřad zn.tši,ti, ježtO' republi
kánským.i záikony mu byla zna:čná Ipdlmá pů's lobnost s,y,ěře11la., jež 
mu mLlže býti zaJs·e Jel110m záklOnem odňata. Fakticky ~e m,Ínils,Dr 

. s IPlnolu mocí obmezuje na. vnitřní správu, .pokud ji nevykonáv1a.jí 
expositury milni'stef'ské . Jest někollik návrhů na jeho reo,rglanisa,ci;' 
jedni na'vf'hují zřLditi z něho eX1positur.u min.i,stierstva vnitr,a, jinÍ' 
nav'f'hu.jí funkce úřadu tolho Ipř.enés1ti na vf'chn~ho ŽUpail1ia v zern
ském slovenslkém župnímsNa:zu, jiní opět dhpOlručuji, aby byl' 
minis,tr s plt;o,u mocí !pOfilcclJám ve vIládě jaJko ministr krajan v ob
dohném postavení ja,ko měl kdysi v rakouské ministerské ra:dě 

minIstr kr.ajan 'pro FCal,i ,č. POlstavení to bylo vellmi mocné, ježtlo 
všechny dtHežitější věci Halíte se týkající musily býti milni.stru 
aute expeditioll1em sdělovány, takže .minislir byl IQ: všech 0lPati-e
ních Haliče se týkajkllch k,teréhokol.i resort.u V'Č<hS informován 
a .molll názoru svému v ·m.ini..ster:ské raJdě .pl,atn'osti zJednMi. H.OIz
řešení celé otázky má ovšem silný ráz poEtický. 

Prof. Dr. C. Horáček: 

Období vázané cechovní politiky živnostenské. 

J. 

Živnostenská politika, jež jest částí nántdohoSlpo'c1ái·ské po
litiky dlbec, majíc za předmět zákonodárnou a spdnj:lí úlPf? ... ··vu 
pOlměrLl a vzta'hLl týkajkích se pi-edevším (malovýroby prů.my'Slllo

vé,') tedy výrohy PO,zLlsttávají'Ci v mechanickém neb chemickém. 

1) Bylo by tedy správněji mluviti o pollitice průmyslové malo
výroby, než o p'.)Jjtice živnostenské. Neboť pojem »živnosti « není 


