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sem sice podle úmyslu zákonO'dárcova nepMH (viz Zelenka v Právníku 
I921), která však za tímtO' slovem je ve Sbírce zákonů a nařízeni a není 
be~ významu pro výklad zákO'na. 

Po stránce jazykové nebylO. po mém názoru nutno lpěti na· úředním 
překladu . PltsO'bí komicky, mluví-li se v § 375' tl'. z. o »rozebrání člověkac . 

KO'nečně bylo by záhodno, aby judikatura nejvyššího soudu i vý
nosy ministerstva spra:vedlno,sti byly otiskovány kriticky. Upozorňuji na 

. pi'. na. výnosy ministerstva spravedlnosti z 30. května 1919, č. 16. Věstní
ku a3. dubnR4 1820, č. 16. Věstníku, otištěné u § 3 volebního řádu do obcí, 
s nimiž nelze souhlasiti, pokud jde o ztrátu volebníhoprá,y-a při zloči
nech t. řečených politických (§ 6. zákO'na Č. 131/67) a O' nutnO'st výroku 
o" ztrátě volebního práva v 5'Judníni rozsudku, nastává-li ztráta voleb
ního práva bezpomínečně pO'dle zákona. 

V uvážení ohromné práce, spO'jené .s prvním zpra,cováním bohatéhO' 
poválečného . ;materiálu" nelze! {však, než vysloviti vydavatelům plné 
uznánÍ. Bylo by si jen přáti, aby poskytnutim vydatné státní podpory 
byro umožněno snížiti prpdejní cenu tohoto vydání a učiniti je tak 
přístupn:)rm' i praktikÍtm ';L kruhů státních zaměstnancll. Scholz. 

f{ád trestu!. ~.J pravil D·r. M. Lepař'. Grég\i()vy sbírky zákontt č. 35. 
V Praze 1922. 

Druhé rozmnO'žené a doplněné vydáJni přihlíží ke zmenam zpúso
ben)'m zákonodárstNím republiky až k počátku r ' 1921 'a uvádí i zásadní 
rozlwdnutí nejvyššího soudu do konce r: 1920. Samozřejmě je toto vy
dání dnes' již značně předstižené nově,jš,ími -zákO'ny tOhoto O'boru. 
N chlcdíc Je tomu, chybí však v tomtlo vydání velmi dÍtležité zákO'ny 
starší. Jsou to zákon o odčiněni odsouzení z 21. března 1918 č. 108 

1'. z. (s novelou z 10. dubna 1919 Č . 208 Sb. z. a n.) a zákon z r8. srpna 
č. 318 i'. z. o náhradě za vyšetřovací vazbu. Text trestního řádu saméhO' 
111ěl býti revidován též se zřetelem ke změněným poměrům státO'práv
ním (viz na př. § r55 tl'. ř. o svědeckém výslechu členů cisal'ského 
domu.). Cenným doplňkem vydání jsoud·ósti časté citace českých 1ite
rárn,ích prací v oboru trestního řízeni. PlOdotknouti třeba, že Lepařovo 
vydání je dosud jediným vydáním trestního řádu, jež přihlíží ke změ-
nám nastavším po pí·evratu. Scholz. 

Právo ústavní. 
Janeček RudO'lf, O d p o věd 11 o s t p r e s i den tar e p ubl i k y 

a v I á d y, BrnO\ 1922, str. 121. 

I. Autor rozvrhuje svůj spis celkem na čtyři části, kteréž jSO'U: 
úvO'dní (str. 9-14). odpovědnO'st hlavy státu a vlády v theO'rii a v po
litické historii (str. 15-55), 'Odpovědnost hhwy státu a vlády v právním 
řádu (str. 56-71), odpovědnost presidenta republiky a vlády p.odle 
československého právního řádu (str. 72-121). 

A. V části úvodní autor nejprve definuj e podstatu státu, kterou 
spatřuje v účelné organisla'Ci jednotné, nejvyšší p'olitické moci nad sva-
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zem lidí určit.é územd {)bývajících. Jsoucnost této moci se podle něho 
považuje všeobecně za kriterion státu. Tato suverenní státn.í moc buď 
přísluší jen jednotlivci, aneb zdrojem a nositelem jejím jest národ; 
mezi těmito krajním~ poly jsou myslitelny různé organisace výkonu 
státní moci. Ovšem majitel státní ' moci (jednolivec či národ) bude nucen 
při její realisaci používati služeb zvláštních orgápů, což má za následek, 
že' moment »majetnictví« či »zdroje « státní mIo'Ci bude do jisté míry 
'Ustupovati do pozadí před momentem jejího skutečného používání je.,. 
jího výkonu, jehož úpravě se přikládá oV celkovém státním ústroj í vý-
znam rozhooující. . 

Na skladbu moderního. státního úízení neměla antická státověda 
bezprostředního vlivu, stejně jako se i středověké lenní zřízení nedožilo 
J..lřímé souvislosti s\ organisací moderníhO! státu. Základy této o.rgani
sace byly položeny teprve v 18. století učením Montesquieuovým. Dělba 
mocí .za platnosti vhodnéhO! systému » brzdl a protiváh« se stalla základ
ním dogmatem cl.lO!dnes uzná.vané a k,onstitučn.í nazývané státovědecké 

nauky. 
Jedním článkem v řadě zmíněných zajišťovacích prostředků jest 

odpo.vědnost hlavy státu a. ministerstva (vlády) neb aspoň jednoho. 
z 'obou . Konstituční naukal žádá, aby hlava státu byla ve: svém jednání 
samostatna a buď zcela neb aspoň z převážné části ne'odplOlVědna. Aby . 
V'ša.k bylo znemožněno, že hlava. státu zneužije moci jí svěřené na úkor 
moci zákono.dárné, vyhrazené zastupitelstvu lidu, vcleněn jest 'do orga
n isace moci výk1o/I1né zvláštní orgán, ministerstvo, a stano.veno, že 

. -veškery akty hlavy státu, aby mohly býti závazny pro státní občany, 
musí býti spo.lupo.depsány ministrem, který jest za každý ak~ jím spo.lu
podepsaný zastupitel'stvu lidu odpo,vědný. Tím se získává v ministrovi 
prO'středek, kterým se moc výkonná stává v určité míře závislá na mlOCi 
zákonodárné. 

Metodicky buduje auto.r svoji práci na normativní právní theorii 
vVeyrově a připomíná, že právě metodické po.dmínky této! právní fli)e
tiky umožnily mu přesné rozlišení a kvalifikaci základních po.jmů . 

V normativním pojetí' právního řádu znamená , býti někomu ' o.d
pověden c míti k němu určité povinnlQlsti, lI bý,ti neo.dpovědným .: nemíti 
těchto povinností. Obsah odpovědnůsti kryje se tudíž s obsahem těchto 
povinno.stí. 

Pochopení instituce neoopovědno.sti a odpovědnosti není možné 
bez. prozkůumání jich zorného. úhlu historickop,olitického. V tomto. 
směru jest vzorem Anglie a Francie. 

B. Část druhá líčí hist:>rický výV1O!jtéto odpovědností. ' Lenním 
zřízením dán jest dualism moci královské a stavovské~ který byl pod
kladem středověkého státu. Ale vnitřní zmatky 'a' občanské války brzdí
ci hospodářský rozkvět posilovaly nedůvěru v prospěŠfli)st tohoto du
<tlismu. Vznikají ·theo.rie, které volají po soustředění a všemohoucnosti 
pan:)vníkovy mo.ci. Panovník má býti jediným~ neodvislým a neodpověd.l. 
ným nositelem a vykonavatelem státní· moci; na toto. nazírání na po-
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s tlarvení hlavy státu měly nesporně nejpronikavější vliv theologick~ 
představy. 

V Anglii vlivem lenního zřízení lenní povinnOlst a přísaha věrn.)sti 
platí více koruně než o~obě králově. Zneužije-li král práva jemu jako 
nositeli koruny příslušejícího, jsou) !VasaIové povinni krále sesaditi q 

u'chrániti tak korunu před zneužíváním. Přesvědčení o odpovědnosti 
h lavy státu bylo v Anglii ještě v 17. století hluboce za\(JJřeněno, čehož 
doklademl jest proces proti "Kl:llrlovi 1. Z pohnutek politických byla 
v Anglii již v 13. století prohlášena zásada, že »král nemůže činiti zlo~ 

Zásada tato mu!'ila vésti k různým ned<:)rozurr.ěním o vzájemném po 
měrll paThJvníka a parl.a.mentu.Zvítězilo stanovisko parlamentu. Na sta
novené zásadě: »král nemůže činiti zlo t: a na neodpověd11'o,sti králově 

bylo však setrváno. 

Zcela -odlišně se bral vývoj na pevnině evropské. Zde především v e 
F rancii král se stal jediným neomezeným a neodpovědným představite
lem státní moci. 00 králi platila zásada: princeps legibus solutus. Po
stavení francouzského krále vystihuje řeč Ludvíka XVI. pronesen.á 
v r. 1787 v pařížském parlamentu. 

Vlivem angmck~ revoluce z r. 1688 začalo se evropské smýšlení 
ohlížeti po jiném zdroji státní moci a po jiném způsobu jejího realis'o·
vání. V tombJ hnutí možno sledovati dva směry: racionalistický, ~ Rous
seauem v čele, snažící se v » přirozeném « právu nJabyti prostředku na 
odstranění všeho zla, a historický, založený Montesquieuem, usilující 
studiem historie, zejména anglické p01itiky a anglického státního zří

zení, dostati se na cestu, po níž by se dal nejú.čelněji organis·ovati stát, 
aby nezadatelná práv.aJ všech lidí a jejich politická svob.olda byly za
bezpečeny . Prvý směr ovládal radikální dobu francouz,ské . revoluce, 
dí'uhý se stal základem moderní nauky konstitucionalismu. 

Vlivem Rousseauova učení IQ společenské smlouvě hlásána zásada 
svrchovanosti národa, která zůstallal dodnes základním dogmatem mo
derní státovědy, Tuto možno rozděliti na dvě skupiny: jednu uznávajíci, 
nutnost dědičné hlavy státu (panovníka) a snažící se pan::>vníka vhod
ným způsobem včleniti do celkové struktury státního zřízení, druholtl 
zamítající potřebu dědičné hlavy státu a spokojující se s hlavou státu 
volenou vždy tlléll určitou dobu (presidentem). Pnr'Ju skupinu. předsta
vuje učení Montesquieuovo, Constantovo a Chateaubriandovo a modemí 
německá nauka o konstituční monarchii , druhou radikální doba fran
couzské revoluce a novodobá francouzská státověda. 

Autor ZIl,I()iVU' vykládá nauku Montesquieuovu o dělbě mocí ve státu , 
dále učení C:>11stantova a Chateaubriandovo a zmiňuje se o směru Thier
sovu a Guizotovu na sklonku -království. Základním motivem uvedených 
theorií jest s,vrchovan'Olst národa; avšak theologický moment o božském 
pŮV10du panovníků zřejmě pod vlivem učení Montesquieuova způsobuj e, 

že všechna tato učení mají do sebe cosi více méně uměl kovaného a d o 
jisté míry násilného. Jiný 'odstín tohoto směru tíhnoucího k učení Rous
seat10vtl přiznává národu svrchovanost, Wll10vníku však jen výkon urči-
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t i/ch atributů národní svrchovanosti. Na této zásadě spočívá ústava 
f rancouzská z r. 1791 a podle ní ústavy belgická z r. 1831, řecká z r. 
1864 a rumunská z r. 1866. Naproti t,omu v Německu tím, že zvítězila zá
ada legitimity. se udržel princip monarchl ícký, a teprve světová válka 

přinesla zde obrat. 
Ve státu českém dus ledkem dualismu mohl král jen v některých 

věcech jednati svob.Jdně; bylť omezen ·stavy. Radikální změna nastalll 
t eprve! vydáním Obnoveného Zřízení Zemského z r. 1627. Na principu 
přísně monarchickem stojí i základní zákony státní z r. 1867. 

Obtíže spojené s !O'rgamckým včleněním Mavy státu do celkové 
. tátní organisace vybudovan~ na principu svrchovanosti náPJda od
padnou, pokládá-li se hlava státu za pouhý orgán vůle národa. Z toho 
v šak plyne především její volitel~olst, která jest jedním z podstatných 
z nakú republikánského zřízení státníhJ. Svrchovanost národa do dúsled
áů domyšlená vyžaduje, aby všichni, kdož ji z jakéhokoli titulu prová

.dějí , byli plně odpovědni, tudíž i hlava státu. 
V otázce, jakým způs~OIbem tuto odpovědnost prakticky organí s y 

vati a zaručiti, jsoul myslitelny dvě možnosti. V prvém přípa,dě nejen 
zdrojem, nýbrž i jediným representantem státní moci jest národ sám, po 
případě parlament. Tu pak hlava státu a ostJaltní funkó:máři jsou pou
hými prováděči vůle proj~vené národem neb parlamentem a není . pi' e
kážky, él!by byli nár·oou neb parlamentu ·odpovědní. V druhém případě 
j est jednotlivec neb více jednotlivců, kterým je svěřena. moc výkonná, 
s tejně representanty národní svrchovanosti j'ako parlament. V prvém 
případě bude hlava. státu orgán parlamentu podřazený, v druhém jemu 
lwordinovaný a stejnorOd)í. Au1:or klade nyní otázku, jak zabezpečiti 

:závislost všech orgánů moci výkonné, presidenta v to počítajíc. na 
() rgánu moci zákonodárné. N ~ 1:0 odpovídá moderní ,státověda! tí~ , že 
klade za vzor Anglii, kde odpovědnost krále byla f ovšem z jiných po-
11nutek, přenesena na ministry. To bude stačiti i v republice. Aby i pre
s ident, i jeho ministi'-i byli odpovědni, nelze již z logických důvodů 
připustiti; jedna od.p, ~vědnost vylučuje druhou. K této neodpovědnosti 
-presidentově musí býti v republIkánských státech motivem jen úvah a 
11čelová. Je-li hranice tévo účelnosti vytknouti úzce , neb šíře, jest věcí 
'Ús tavodárného zákonodárce. 

Kdežto v Evropě podle franco-uzskéhJ vzoru zvítězila, zásada vlády 
parllamentní, ujala se v Severoamerické Unii a podle jejího příkladu 

i v jiných amerických státech zásada přísné dělby státní moci. Odlišně 
od francouzského vZOJU jest zdělána i ústava šv)"carské konfederace. 

Právě tak, jako u hlavy státu, dospěl'J se v různých zemích k roz
li čnému cíli i u vlády. V Anglii »Ín.sulární povaha anglického státu , ne
vyžadující vydrž'orvání stálého v'Jjska', jak tomu bylo na pevnině, pak 
zcela odlišná úprava poměru státu la církve a jiné poměry způsobily, 

ž e parlament v boji s králem o státní moc; kter)T ve všech státech byl 
sveden, nejen se udržel, n[ýbrž i po dobu převážnou část této moci 
s trhnu] na sebe 4' . Základem mocí angli~kéhJ parlamentu se stala jeho 
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ingerence na p'O'Volování berní. Již Magna Charta z r. 1215 z,a,ručoval a 
parlamentu právo vypisovati a povolovati berně . Parlament si nejprve 

\ zajišťuje vliv na- zákonodárství a pak si všímá tlaké státní správy. N ej
vyšší úředníci se stávají odpovědnými parlamentu; tato , :>dpovědn ost 
jest ovšem politická závisející výhradně na mocenském poměru stran, 
Z těchto nejvyšších úředníků jest to především kancléř jakožto pi"ed
nosta a uschovatel pečetí státních, 'a) privy council. Tento council jest 
poradný sbor; za povinnosti jehlo členů se pokládá raditi králi dobře a 
podle nejlepšího věd.omí a svědomí. P'.Jkud. tétO! povinnosti nedostojí , 
jsou 'Odpovědni a odpovědnost se uplatňuje jednak impeachmentem. 
jednak t. zv. billem of attainder. Počet členů této tajné rady se časem 
však tak rozmnožil, že se stala. sh:>rem těžkopádným, a bylo nutno 
tvořiti z ní zvláštní výbory .. Jedním z takových výborů, se kterým se 
král radí o nejdůležitějších D,tázkách, jest kabinet. 

Již od druhé polovice 16. století se st~vá, že někteří členové tajné 
rady jsou pHtomni schůzím parlamentu; ti byli jaksi pr,:>středníky mezi 
králem 'aJ mezi parlamentem. Ještě Vilém III. povolával za členy kabi
netu příslušníky obou politických stran, al.e později , na sklloll1ku své 
vlády, bral je již jen z členů většiny parlamentu. Na tom to také. již zů
stalo. Když pak od dob Jiřího 1. král přestal navštěv,:>vatti schtlze ka ~ 

binetní rady, ,osamostatňuje se ministerský klaJbinet vůči' králi tím , že 
jemu předsedá nikoli král, nýbrž první ministr. Postupem dohy se pak 
ministerská odpovědnost vyhraňuje v' dvojím směru; v právní, která 
vyplývá z common law, a v politickou, která 'plyne z ústavních zvyk
lostí. 

Ve Francii asp~oň ze začátku poměry bylYI obdobné. I zde kancléř 
podepisoval královské rozkazy, a vedle . kancléře i pa'rlamenty měly 

možnost brzditi krále ve výkonu jeho moci, Přes to však král vlivem 
poměrů se stal jediným, neobmezeným a neodpovědným představitelem 
a vykonavatelem státní moci; nejvyšší úředníci byli odpovědni jen jemu. 
Obrat nastává tepr,V'e revolucí a vNvem Rousseauových a Montesquieu
ových učení o svrchovauJsti národa. Francouzská) revoluce se vlivem 
M,Iontesquieuovým postavila na zásadu dělby mpcí a zamítala spojitost 
moci výkonné. s mocí zákonodárnou. Zračí sel t,:> V' ústavě z r. 1791. Se 
soustalvou parlamentní bylo započato teprve plo restauti<lci v důsledku 

úvah a politických postulátů vyvolaných především učeními Constan
tovým. Autor opět podává -stručný výklad nauk ConstantovÝc~ a 
ChateaubriandOlvých, pokud se vztlahují na odpovědnost ministerskou. 

Také" zemích střed'Jevropskýcb byly francouzskou revolucí a érou 
N apoleonovou státoprávní J)oměry změněny tak, že vyžadovaly nové 
úvravy. Ježto se však zde až dlo revolucí r. 1918 udržely princip monar
chický a v důsledku toho! neodp.Jvědnost panovníka, mě~a' doktrina úlo
hu, jak včleniti neodpovědnost panovníka do celkové skladby konstituč
niho státního zřízení. To . se stalo odpovědností ministerskou. 

V Severoamerické Unij~ není vlády v evropském smyslu: předno
stové jednotlivých ,odděleni exekučních« jsou odpovědni jen presidentu 

• 

a mohJu býti st 
není ani ve ~výc 

C. V části 
Opakuje zde · co 
novník (president) 
než že paIl>:>vník ( 
nostL Předpisuje-l 
povědný a na j' 
odp,ovědností roz 
veni právního ř 

znamená: buď n 
ohledně ostatních 
vědný vůči celém 
těchto. povinuJstí. 
~tátu a ministrů, 
obsahem právní 
jen potud, pokud 
povinnosti, po pY 
j est nbjektivněp 

Pro rozliš 
nikoli obsah odp 
v právním řádu, 

i'ádem, jest, 
PřejélJtá odp 

cí. Tato odpo y 

ne'Jdp.ovědna a u 
státu, jde tu a
však sama odp 

Na; ' to líčí 

kládá tu struč 

podle českoslov 
yědnost jak p 
N. S. R. C. r. 192 

V odst. r. 

tickou se zřete 
Odst.~\ II. j 

předem p~esi 
ježto moc )vlád 
dou v technick 
subjektem 



Charta z r. 1215 z,a,ručoval a 

berně. Parlament si nejprve 
šímá tjaké státní správy. N ej
arlamentu; tato , .)dpověd nost 

la m'ocenském poměru stran. 
devším kancléř jakožto pi'ed
y council. Tento cl.)uncil jes t 
: pokládá raditi králi dobře a 
:ud. této! povinnosti nedostoj í~ 
ňuje jednak impéachmentem, 
enů této tajné rady se časem 
těžkopádným, a bylo nutno 

wvých VýbOrtl, se kterým se 
~abinet. 

t~vá, že někteří členové tajné 
i byli jaksi pr,.)středníky mezi 
III. povolával za členy kabi 
ale později, na skl101nku své 

nentu. N a tom to také. již zů
~stal navštěv,.)vatti schůze ka~ 

ký loaJbinet vůči' králi tím, že 
inistr. Postupem dlolby se pak 
'ojím směru ; v právní, která 
derá 'plyne z ústavních zvyk-

bylYi obdobné. I zde kancléř 
ka.ncléře i pa'rlamenty měly 

)ci. Přes to však král vlivem 
neodpovědným před.stavitelem 

dníci byli odpovědni jen jemu, 
.ousseauových a Montesquieu 
ancouzskáJ revoluce se vlivem 
lby m:ocí a zamítala spojitost 
:í se! t..:) v ústavě z r. 1791. Se 
rve p1() restaur'l<lci v důsledku 

především učením' Coostan
řklad nauk ConstantovÝc~ a 
r odpovědnost ministerskou. 
r francouzskou revolucí a érou 
Sny tak, že vyžadovaly nové 
r. 1918 udržely princip monar
panovníka, mHa' doktrína úlo-
do celkové skladby konstituč
InostÍ ministerskou. 

v evropském smyslu: předno
jsou odpovědní jen presiden tu 

• 
Právo ústavní. 105 

a moh.)u býti stíháni jen právně, resp . trestně. Vlády v našem smyslu 
ne ní ani ve Švýcarsku. 

C. V části třetí fautor líčí nejprve odpovědnost právní a politickou. 
O pakuje zde, co již v úvodu byl řekl. Stanoví-li právní řád, že pa
novník (president) j-est neodpovědný, nemůže to znamenati nic jiného, 
než že pan.)vník (president) nemá vůči právnímu řádu nijakých povin
ností. Předpisuje-li však právní řád, že panovník (president) jest neod
povědný a na jiném místě, že má slíbiti )zachovávati zákony o: , lze ne
QdptOvědností rozuměti jen neodpovědnost subjektivně právní. Ustano
veni právního řádu, že pan:)Vník (president) jest trestně neodp.ovědn:{r, 

znamená: buď nevztahují se naň jen předpisy práva trestního, kdežto 
ohledně ostatních norem jesť subjektem povinnosti; anebo jest lodpo
vědný vůči celému právnímu řádu, ale nemůže býti stíhán pro porušení 
těchto. povintK)stí. Z normati.vního pojetí plyne, že odJtOiVědnost hlavy 
!' tátu a ministrů, přípladně neod.povědnost, může býti jen do jisté míry 
obsahem právní normy a tudíž odpovědl1lostí (neodpovědností) právn í 
jen potud, pokud se obsah její nepříčí možnému obsahu normativní· 
povinnosti, po případě nezprošťuje této povinnosti. Odpovědnost tato 
j est nbjektivněprávní. 

Pro rozlišení odp'.)vědnosti na právní a politickou jest rozhodující 
nikoli obsah odpovědnosti, nýbrž moment čistě formální ; je-li obsažena 
v právním řádu, jest odpovědností pravní, llenHi stanovena právním 
l'ádem, jest odpovědností politickou. 

PřejMá odpovědnost ministrova jest podmíněna jeho kontrasigna
cí. Tato odpovědnost bude obsahově dvojíhol druhu; je-li hlav'af státu 
ne'Jdp,ovědna a určuje-li práv.ní řád; že ministr odpovídá za činy hlavy .. 
státu, jde tu. o samostatný protiprávní čin ministrův; je-li hlava státu 
však sama odpovědna~ jest ministrovo účastenství spoluvina. 

Na; ' to líčí autor odpovědnost v ústavách do revtollucí r. 1918. V y
kládá tu stručně právní p,.)měry v Anglii (není zvláštních právních 
předpisů upravujících odpovědl1lOst ministerskou) , ve Francii od ústav 
revolučních až do ústavy z ' r. 1875, v Belgii , v Severoamerické Unii , 
v Argentině, v Brasi1ii a ve Švýcars~u. ' 

D Část čtvrtá jedná 10' odpovědnosti presidenta republiky a vl ády 
podle československého právního 'řádu. Autor vykládá zde tuto odpo
yědnost jak podle ústavní listiny, tak i plOdle OSIl()VY vládní (senát 
N, S. R. C. r. 1921: 3. zas. tisK 8]). 

V odst. 1. se jedná o odpovědnosti právní a politické. Autor ph 
pomíná, že' ani ústavní listina, ani osnova se. nepřidržují auto.rova nor
mativního hledisk:l, nýbrž rozlišují mezi odpovědností právní a poli
t ickou se zřetelem na obsah povinnosti. 

Odst~) II. jedná o subjektu odpovědnosti. Tímto subjektem jest 
předem president republiky, který jest orgánem vládním a výlo.)nným, 
ježto moc llvládní« a )výkonná~ podle ústavy přísluší jemu spolu s vlá
dou v technickém smyslu; totéž platí o presidentově náměstku. Dalším 
s\lbjektem jest vláda t. j. podle ústavní listiny sbor, jemuž přísl~ší vý-
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kon moci vládní a výkonné, pokud není výslovně sveren presidentu re~ 
publiky. Autloir mluví zde o oboru působnosti ministerstva, jak stanoví 
ústavní listina, pokouší se také o řešení některých možných případů, 

jež plynou z kolegiální organisa_ce vlády a ze' sousta·vy parlamentní a 
přihlíží také k postavení předsedy vlády. Subjektem povinnosti jsou tu 
ještě funkcionáři s postavením členů vlády, kterým jest dosud jen před
seda nejv. účetníh\o kontrolního úřadu. Konečně' se zmiňuje autor také 
o I .)dpovědnosti guvernéra a viceguvernéra Podkarpatské Rusi. 

V odst. III. vykládá autor .obsah odpovědnosti, jak presidenta re
pub liky, tak i vlády. Podle mínění autorova není vy101učeno, že president 
republiky bude politicky odp . .)vědný t. j. bude nucen odstoupiti aneb 
a-spoň se podříditi, nedojde-li v nastalé různosti ke shodě a ukáže-li se 
N ár. shromá~dění a ve shodě s ním ptOstupující vláda politicky silnější . 
Právní odpl.)vědnost presidenta republiky jest upravena §§ 65, 67 úst. 
list.i a § 1. odst. 3. osnovy. Stanoví-li právní norma, že president re
publiky odpovídá t. j. má p/<:)lVinnost dodržovati jen normu zakazující 
velezradu, vylučuje se tím každá jiná objektivněprávní povinnost. Je-ll 
však na jiném místě presidentu' uložena povinnost slíbiti, že bude do
držovati všechny zákony (§ 65 ú'st. list.), podřizuje se tímto slibem prá-v
nímu řádu celému a jest viiči němu právně Zlalvázán a odpověden, Mitže 
tudíž ustanlOiVenÍ § 67 úst. listiny míti na mysli jen vyloučení stihatel-
1'1josti presidentovy. Autor vykládá dotčené ustanovení osnovy a jeho 
vztah k úst. listině a polemisuje s náhledem vysloveným Krejčím 

(Právní odpovědnost hlavy státu a její francouzský vzor, revue Parla
m ent roč.!.). 

Ohledně vlády ukládá politickou odpovědnost § 66. úst . -listiny 
( odpovědnost přejatá) a § 75. úsť. list. (odpovědnost původní). Autor 
vykládá ' oba_, tyto druhy plolitické odpovědnosti. Odpovědnost právní 
jest jednak přejatá, kterou dlužno kvalifikovati, pokud jde () účastenství 

na protiprávním činu presidenta republiky, jako spoluvinu, jednak pů
vodní, která jest upravena § 79 úst. listiny. ' 

Odst. IV. vykládá subjektivní určep.Í odpovědnosti: politická odpo
vědnost jest solidární (kolektivní) , právní odpovědnost jest individu-
ální; ·.)všem zde nebude rozdílu, spadají-li úřední výkony do pt\sO'bnosti 
jednotlivých člentt vlády, či do piisobnosti vlády jako sboru či zda se 
Jedná o kontrasignované akty presidentovy. 

Odst. V. jedná o nedůvěře k vládě. 
Odst. VI. vykládá trestní řízení odst. VII. ''trest, odst. VIII. jedná 

o udílení milosti, odst. IX. o právních prostředcích proti rozsudku a 
odst. X . o náhradě škody. Odstavce tyto jsou v podsta:tě jen výkladem. __ 
osnovy. 

II. A) Jak lze míti za to, vychází autor z korporační theorie státu 
(arg. svaz lidí určité území obývající). Korporační theorie přináší však 
s' sebou, že- ~oment »majetnictví « či »zdroj ll: m)ci státní z nauky o státu 
již dávno vymizel: ·ani jedinec, élni národ není majitelem neb zdrojem 
státní moci, nýbrž stát sám. Zde lze mluviti jen o orgánech státních; 
kdo však jest orgánem státním, stanoví ústava každého státu. 
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o názoru aut)rově, že podstatným kriteriem státu jest jsoucnost 
mejvyšší (suverenní) politické moci, bylo by lze se příti. Jsouť moderní 
.~ tátovědci, kteří přihlížejíce k státu spolkovému a nechtějíce odříci díl
čím státům povahu státní, upustili od svrchov3Jnosti jakožt.o podstatného 

, :znaku moci státní. 

Praví-li autor, že antická státověda neměla. na skladbu moderního 
státruího zřízení bezprostředního vlivu, stejně jako i středověké lenní: 
zřízení , se ned)žilo přímé souvislosti s organisací moderního státu, má 
,zajisté pravdu, Lenní zřízení se nemQhlo dožíti přímé souvislosti s 01'

,gani.ací moderního státu, poněvadž mezi oběma leží období států sta
vovského a absolutického; rovněž o nějakém bezprostředním vlivu an
tické státovědy na skl.adbu moderního státu v přísném smyslu mluviti 
nelze. Ale autor přehlíží veliký nepřímý vliv, jaký mělo antické pojetí 
{) státu na v)rvoj státu moderního. Jednak pojetí římského imperia byllO ' 
jedn.::m ze složek, která podporovala recepci práva i-ímského, jednak 
také antické pojetí jednoty státní moci bylo jedním z momentll, který 
porpáhal budovati ľl!a, troskách dualistického státu středoevropského 
stát moderní. 

Autor tvr.dí dále , že základy organisace m:)derního státu byly p'o
loženy teprve 18. století učením Montesquieuovým. Referent neví, od-
1<ud autor toto svoje tvrzení čerpal, ale tolik pokládá za jistto, že tvr
z ení to jest naskrze mylné. Základy m)dern.ího státu jsou ' dány tehdy, 
když dualistické pojetí státu se překonává a vítězí myšlenka jednoty 
státní moci. To se však děje ještě před MtOlntesquieuem v Anglii již 
v I7. století, když. instituce »krále v parIamentu «, která jest dodnes zá
'kl<lldním pilířem stavby celého anglického státu, nadobro vyúčtovala se 
středověkým dualismem, a ve Francii, lze tvrditi, v .:)bdobí Ludvíka 
XIV. Že zde značný vliv měli Bodin a Hobbes, nebude, tuším, sporu. 
Chceme-li však klásti důraz na lorganisaci moderního státu, nemůžeme 
a ni tu při svědčiti mínění autorovu, že by základy její byly položeny 
učením MontequieuoV)Tm, poněvadž Montequieu jsa příliš ještě PrJ
ni knut duchem své doby trval sám n)a stavovských výsadách. ,l\:. základy. 
moderního státního zřízení jsou dány teprve tehdy, když ' v)rsady sta
vovské padjí. Odtud lze říci , že základy ty na pevnině evropské klade 
t eprve revoluce francouzská. 

Tvrze~1Í autorl:)vo, že do organisace výkonu moci včleněn jest 
zvláštní orgán, ministr, ministerstvo, a stanoveno zároveň, že veškeré 
a kty hlavy státu musí býti ministrem spoluplOdepsány (str. 12) není 
j asné potud, že autor nepraví, od které doby se toto včlenění datuje. 
Z myšlenkové s.:)uvislosti bylo by však lze míti za to, že autor toto 
včlenění pi"ičítá t. ~v . kJolI1stituční theori'i. Náhled takový byl by naskrze. 
mylný, poněvadž včlenění toto jest data mnohem staršího , Počátek jeho 
s luší klásti v Anglií od polovice 13. století, kdy d·)ba nezletilosti krále. 
Jindřicha III. uplatňuje nejen neodpovědtllOlst monarchovu, nýbrž sou
časně jako nutný její důsledek odpovědnost' ministerskou, a p.)žadavek 
ministerského spolupodP.isu. 
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Správně pochopuje autor, že instituci neodplOvědnosti či odp<::wěd

dosti hlavy státu a odpovědnosti ministrů nelze porozuměti bez pro
zkoumání jejího) také za zorného úhlu hist1Olrickopolitického, a lze jen 
schvalovati, že se o nastínění tohoto histori~kého vývoje také pokusil. 

B) V části této se vyskytuje řada omylů , ze kterých jde na jeyo. 
že autor látku vůbec neovládnul. Byk>_ očeká,vtati , že autor zde nastín í 
souvislý vývoj institucí, o které tu jde. Ale místo toho jsou zde j en 
nadhozené skizzy mruohdy bez vzájemné souvislosti. Jest pravda, jak 
autor praví, že dualism moci krák)Vské a moci stavovské byl podkladem 
=?řízení středověkého státu. Ale dualism tento nebyl důsledek lenního 
poměru o sobě . Lenní poměr záležel v hierarchii lenní, tedy v pIOměru 
nadřazenosti a podřazenosti (symbol lenní štít), nik)li vŠJak v poměru 
jakési souřadnosti, na které jest založen sti'-edověký dttalism. I to pře

hlíži aut:or, že lenní zřízení neproniknul.o do všech zemí se stejnou in
tensitou; máme státy, které byly lenní s·)ustavou zasaženy velmi málo, 
na př. stát český. Nelze' tedy tak generalisov)alti , jak činí autor. Základ 
středověkého dualismu sluší vedle jiných příčin shledávati zejména 
v germánském] nazírání na stát a contr. nazírání římského. Lenní zř í

zení tam, kde proniklo naskrze aneb aspol1 z valné části, přispěllOl k vy
budování tohot,,) dualismu teprve tehdy, když byl'a uskutečněna dědiénos t 

lén, když tedy vědomí, že tu jde o právo odvozené z moci seniorovy, 
se začalo již silně stírati. 

Přechod od dualismu k jednotě moci· státní, zjev nadmíru zají
mavý, který vylíčiti bylo by bývalo opravdu záho dno, jest autorem 
v. pravém slova smyslu odbyt. Anglii věnuje autor necelou stránku 
(Diceyho argumentace nesp,arlají do líčení historického vývoje), a i ne
celá tato stránka obsahuje řadu historických nesprávností. Tvrdí-li 
na př. autor, že přesvědčení o odpovědnosti hlavy státu bylo v A n
glii ještě v 17. století zakořeněno , jest to něco, co se historické 
pravdě přím~ příčí . Referent uvedl již výše, že pojetí o neodpiOvědnosti 

'hlavy státu se ustálilo již od' polovice 13. století ·- autor to ostatně 
na str. 17 také píše, ovšem nebyly to důvody; pOIlitické, jak se omylem 
domnívá, nýbrž skutk,,)vé, totiž nezletilost krále Jindřicha III. - a 
kdyby hyl autor jím flIai str. 17 uvedený citát z Frische pozorně pročetl , 

nebyl by tuto historickou nepravdu napsal. Pdwě tento citát dJakazuj e, 
že ,nenÍ v Anglii zákona ........ e; a jen revoluce t,' j . násilná změna 

státního a právního řádu mohla tvrditi něco, co se s dosavadním sta
vem právním neshodovalo. Al chtíti plOd.le názorů uplatňovaných revo
lucí v r. 1649 posuzo·v·ati právní vývoj anglický do po}':)Vice 17. století , 
bylo by nanejvýš nemístné. 

Přechod ve Francii jest .odbyt několika řádky, a~koli zde jest přc-

cllod. naprosto odlišný od anglického a pro poměry na evropské pevnině 
přímo typický, a autor přechází k výkladu učení Rousseauova, Montes
quieuova, Constantova .GI Chateaubriandova. Ze by zásada svrchovan )sti 
národa byla hl~sána! (teplive) vlivem Rousseauova učení o spplečenské 
smlouvě, jest prostě historická nepravda. Již ve 14. s toletí Marsilius 
z Padovy stanoviD zásadu · svrchovanosti národa a ' zcela jasně tuto 
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zásadu hlásali monarchomachové. V 17. století pak se nám tato zá
s ada objevuje v učení t. zv. kongregacionalisttl o vzniku církevní obce 
smlouvou} (covenant) - srov: také CromwelIův . Agreeme-nt 'of the 
Peopl'e - , kteréžto učení zapustilo v anglických osadách v Anierice 
kořeny a uplla,tnilů\ zásadu svrchovat1lOlsti národa iv praxí. Z Ameriky 
pak byla ~yšlenka · tato přenesena do Franrie ph čilých stycích · za 
v álky osad amerických za svobodu a zde ovšem vlivem Rousseau:wy 
Smlouvy společenské nalezlo úrodnlou půdu . Že by Montesquieu nepo-
-chybně uznával svrchovanost národa, j\ak praví 'aut:>f, stěží lze věřiti; 

a spoň z věty : le prince est la source de tout poulvoir politique -et civil 
(De ľ Esprit des tois, kn. 11., hl. IV.), lze slOuditi na pravý opak. 

Autor SL povšimnul také státu českého, ale hapr'u,sto povrchně , 

:ačkoli by byl zde pro svůj předmět nalezl velmi cenná poučení. Od 
státu českého přt;chází pak rovnou k předlitavské ústavě prosinc.ové 
p()Imíjeje, což opravdu zlalráží, ústavu dubno1V'ou z r. 1848, ústavní osnovu 
kroměřížskou, ústavu březnovou z r. 1849, říjnový diplom a ústavu úno
rovou, ač právě hlediska ústav dubnové, březnové a únorové a na druhé 
_ t1-aně osnovy kli()lměřížské, jsou velmi zajímavá a poučná . 

Tvrzení autorovo na str. 28., že obtíže spojené s organickým včJ e 

ll ě ním hlalV Y státu do celkové organisace státní vybudované na prin
c ipu svrchovanosti národa Iodpadají, opustí-li se fikce božského pů

-vodu hlavy státu a tato se považuje za pouhý orgán vůle národa, jest 
b ezpředmětné, poněvadž jest to lmrporační theorií státu dáno již dávnlo. 
Že pak by z toho především plynula volitelnost hl~lVY státu, nelze tvr
.diti ; pružnost, ale současně i stálost manJcurchií vybudovaných na zá.;
.s adě svrcbíOlV'anosti národa již bytím) těchto m.)narchií dávají důkaz 
o opaku. 

T vrzení auto rovo n a. s tr. 30, že závislost všech orgánů mJCi vý 
k onné, presidenta v to čítajíc, na orgánu moci zákonodárné, bude za
bezpečena, když sice president budej prohlášen neodpewědným, Zla to 
v šak i za jeho akty bude parlamentu odpovídati ministerstvo, čímž prý 
bude vyhověno požadavku plynoucímu z principu svrcholvanosti ·náro
da, jest poněkud upřílišněné a silně jednostranné. V Severoamerické 
Unií a po vzoru této v ostatních republikách amerických orgány moci 
výkonné, presidenty IV to či~aůÍc, nejslO1u vůbec závislé na orgánu moci 
zákon:odárné - jest tu zásada dělby moci ve státu --a ministři jsou od
J)ovědni v pod statě jen hlavě státu (autor o této dělbě moci státu na str. 
32. výslovně mluví zapomínaje patrně , CIO řekl na · str. 28.). Že by z lo
g ických dtlVOdtl nebylo tze připustiti, aby president i jeho ministři byli 
odpovědní , ježto jedna odpovědnost vylučuje: druhou, nelze tvrditi; což 
1<dyž moc vládní a výkonná jest dělena mezi presidenta a mezi vládu? 

Z j'akého důvodu jest do této části pojata na str. 30, 31, důvodová 
zpráva k vládnímu návrhu o trestní ochraně před.st,witelů moci ústavní 
(senát N . S . R. Č., 1921 , 1. vol. období, tisk 854) , referent si nedovede 
vysvětliti. -

V hlavě o o.dpovědnosti vlády jS( >U rovněž uvedeny některé ne
s pdliVnosti . N a str, 33 přehlíží autor, že stálé v1ojsko v . našem smyslu 
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jest instituce pozdní a ze na pevnině bylo zavedeno teprve v 17. sto
letí. Také neví referent, v čem by záležela odlišná úprava poměru státu' 
a církve v Anglii ve středověku od státú jiných. Praví-li lélJutor, že Ma
gna Charta z r. 1215 zaručŮ\vala výslovně parlamentu právo vypisovat i 
berně, jest to rozhodně nesprávné; ostatně tehdy nějakého parlamentu 
ještě ani nebylo. Líčení vývoje odpovědnosti ministerské v Anglii a ve' 
F raJncii není pr.:)sto vážných vad. 

Líčí-li autor německé teorie v prvé polovici 19· století, zaráží 
opravdu, že aspoň 'v hrubých obrysech nenastínil oba proudy tehdejš í 
literatury státovědecké, konservativní představovaný zejména Stahlem, 
a liberální stělesněný v Rotteck-vV eckerově Staatslexik<)nu. 

Věta na str. 52., že účel aJ plynoucí z něho obsah ministerské od .. 
povědnosti nelze zjistiti pouhým výkladem positivního právního řádu , 

nýbrž jen kritickým rozborem theo'retické (?) a IKl1itické historie celé 
instituce, zní v ústech autora, jako stoupence normativní theorie, velm i 
divně. 

Vývody autorovy o rozporech mezi p-arIamentem a mezi hlavotl 
státu a mínění, že tak!:)Výto trvalý rozpor lze odstraniti jen ustoupením 
hlJaJvy státu (str. 55), jsou jednostranné a: neshodují se ani se skutečností. 
Jednak v parlamentních monarchiích - a jiných dnes v Evropě není, což 
a.utor mnohdy zapomíná - má monarcha resp. vláda po ruce prostředek 
rozpuštění parlamentu - a že tohoto prostředku vláda v parlamentních 
monarchiích užívá dosti často, máme doklad v Anglii právě ve 20. sto
letí - jednak dOlsti často jest to palrI1ament, který ustupuje a nikoli 
hlava státu; doklady toho máme V' Severoamerické Unii. 

C) Autor na str. 56 dovozuje, že »býti odpovědný « jest tolik jako 
,míti povinnost«, nebýti odporvědný tolik eo »nemíti povinnost« (dluž
no, připomenouti, že se zde autor oproti iVývodúm uvedeným na str. 
13, kde pr)él.vÍ, že b-ýti někomu odpovědný nemůže znamenati nic jiného 
než míti vůči němu určité povinn,o'Sti ~ již o mezuje , neboť jest zcela 
dobře možno, že má někdo povinnosti vůči A, ale jest odpovědný Z:1' 

tyto povinnosti nikoli A, nýbrž 'B); je-H panovník (president) neodpo
vědný, nemůže to znamenati nic jiného, než že nemá vůči právnímu 
ř ádu nijak)Tehi povinností; teprve složením slibu »zachovávati zákony ...-

_ podřizuje se prý panovník (president) právnímu řádu, st~vá se vůči 

němu subjektem povinnosti. Vývody tyto pokládá referent za upřílišněné' 

a právnicky za neudržitelné. Panovník! (president) je přece orgánem 
státu, jako takový člen státu a jest tudíž právnímu řádu podřízen právě' 

t ak jako každý druhý člen státu bez ohledu na to, zda slíbil zachovávat i 
zákony či slibu toho ještě nesložil. Názor autorův upomíná příliš on a 
středověkou poučku: princeps legibus solutus a v konečném svém dů

sledku by znamenal, že státní občan zvolený presidentem republiky by 
byl o}wmžikem zvolení resp. přijetí úřadu povýšen nad právní řád. Před
pis, že hl,alVa státu jest neodpovědna, nemi'lže podle názoru referentova 
znamenati, že by snad hlava státu neměla vúči právnímu řádu nijakých 
povinností, nýbrž že p.ení tu nikoho, kdo by hlavu státu mohl pohánět í 

k odpovědnosti pro porušení právního řádu. Jinými, slovy, že hl avu 
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státu nelze pro porušení právního řádu stíhati . Jest to prostě výs.ad a 
nestihatelnosti. Nezdá se však, že by autor na t':::Jmto sV'~m názoru také 
l- ezpodmínečně trval; aspoň další jeho vývody o významu »trestní « ne
C'dpovědnosti uvedené na stránce téže a následující tento jeho názor 
si lně ,o'Slabují. 

Názor autorův o rozlišení odpovědnosti na právní a politickou 
(s tr. 59) nezdá se býti referentu náležitě jas-ným. Rozhoduje-li podle 
<t utora moment formální bez ohledu na obsah odpovědnosti, t. j. sku
t ečnost, je-li odpovědnost obsažena v právním řádu čili nic, nechápe rc
ferent, jak obratem ruky auttOlf může tvrditi, že , některým z těchto 

postuláti't (scil. politických; pozn. ref.) korespondující odpovědnosti 

hla-vy státu a vlády neb jednotlivých jejích členů budou moci býti vždy 
.ten politickými, aniž by mohly vsunutím do právního řádu státi se 
právními. Pakli by snad přece byly tyto ryze politické odpl:::Jvědnost i 

pojaty do souboru odpovědností právním řádem ut.ožených, mohlo by se 
tak státi jen z nepochopení normlattivního noetického hlediska a nebyly 
hy tím také zaručeny ijnak než zase jen prostředky politick)rmi «. Z ja
kého důvodu může autor věděti a tvrditi, že právní řád, i kdyby odpověd
nost druhu, který autor zde míní, pojal do právního řádu, nemůže ji za
r učiti jinak než prostředky politickými? A jak se to shoduje s jeho děli 

dlem ryze formálním? Zdá se, že autorovi přece jen nestačilo jeho dě1idlo 
ryze formální ,' může-U tvrditi, že odpovědrtost politická i vsunutím do 
právního řádu se nestane právní. Zde byla povinn:::Jst 'a,utorova oba tyto 
r}ojmy odpovědnosti, právní i politické, náležitě vysvětliti. 

Di'tsledkem tohoto tvrzení autorova by ministerská odpovědnost 
v Anglii , plJ-něvadž tu nenf Zlvláštních právních předpisů ji upravují
cích, byla jen politická; nevím však, jak -by toto jeho mínění bylo v An
glii přijato. 

Líčení odpovědnosti ve francouzských ústavách od revoluce až do 
pádu druhého císařství by spadalo p':::Jdle mínění referentova do částí 
předchozí. Jest litova)ti, že se: autor nezmínil také o odptOlvědnosti v dne
šních ústavách německé, rakouské, polské atd. Ústavy tyto jsou právě 
pro oh:::Jr látky autorem zvolený velmi významné, ježto mnoho z toho, 
co v ostatních státech se soustavou parlamentní bylo stanoveno jen 
ústavními a -parlcímentními zvyklostmi, jest zde- dáno přímo d:Oi ústavních 
listin. 

D) Pamartujeme-li si, že autor -na str. 59 tv'rdí, že pro r'Jzlišení od
povědnosti' jest rozhodující moment jedině formální bez o hle dun a 
o b s a hod P tOl věd n o s t i a čteme-li opětně na str. 72, že odp':::Jvěd

nost jest právní, je-li upravena právním řádem, nedovedeme si vysvětliti, 

jak autor na téže str. 72 může psáti, že se ústavní listina čsl. republiky 
nepřidržuje tohoto normativního hlediska, nýbrž rozlišuje mezi odp.o
vědností právní a politicktO'u vzhledem na obsah odpovědnosti. Ústcwní 
listina stanoví odplJvědnost jednak) v § 75-78, jednak v § 79, aniž by 
v podstatě stanovila neb rozlišila, o jakou odpoNědnost tu jde; jen pro
středky uplatňtOváni odpovědnosti jS':::Ju stanoveny odlišně . Ježto tedy od-
povědnosv v obou těchto odlišných prostředcích jejího uplatňování 



Li teratu ra : 

jest upravel1\él1 ústavní listinou, která přece je součástk<:)U, a to pod-
·tatnou, právního řádu a zajisté také právní normou, očekávali bychom. 

že autor se svého hlediska čistě formálního řekne, že v čsl. republice 
jest odpovědnost jen. právni. Mluví-li však pře s. t,:) O' rozlišování odpo
vědnosti na právní a pt()llitickou podle ústavní listiny - ačkoli z ústaNnÍ 
]is~iny nikdy nevyčteme, že by tu šlo o politickou odpovědnost, c'::> ž 
ostatně autor jaksi doznáv á: - jest to rozhodná nedůslednost, kterou 
dlužno a,utorovi také vytknouti. 

K vývodům autorovým o subjektu povinno'sti sluší přičiniti něko-
1ik poznámek. Nelze dobře rozuměti otázce na str. 76, ~zda ministr má 
míti při hlasování tolik hlasů, kolik odb0rů spravuje. Převládá-li t. ·zv. 
system resortní čili n.ic, dlužno přece řešiti nikoli z úvah povahy více 

. méně povšechné, n)rbrž na podkladě právníhoí řádu dotčeného státu. 
S větou ~ bude tomu tak (čemu?) bez p'Jchyby ve státech organisova
l1)'ch převážně na principu monarchickém «, souhlasiti nelze. Tu dlužno 
vytknouti; předem aUÍ!<)If mluví o subjektu povinnosti v čsl. republice 
a nikoli v monarchiích, a dále států organisovaných převážně na prin
c ipu monarchickém dnes vůbec není. (Ostatně () principech monarchi 
ckém a demokratickém bude jednáno ještě níže ad III). Také se nelze 
s pokojiti s povšechným tvrzením autorovým, jak bude s tOlutO otázkou 
ve státech se soustavou parlamentní; chtěl-li autor tut,o otázku řešiti , 

bylo jeho povinností, učiniti tak na podkladě právních řádů dotčených 
. států, ale nikoli na základě vlastních dohadů ničím nepodepřených. 

O názoru autorově, že se president teprve slibem dodržovati všechny 
zákony podřizuje právnímu řádu celému, vys ll(wi 1 referent svůj soud již 
v)·še. Nelze dále dobře rozuměti výkladům autorovým né!( str. 85, že usta
nONení § 6í. úst. listiny » může tudíž míti na mysli pouze vyloučení sti
llatelnosti president)vy c:. Refť:!rent má za to, že tento § 67 jest tak jasný, 
ž e všeliké vývody a úvahy o tom, co má neb může míti na mysli, jsou 
zhytečné. 

S názorem 3,utorovým na str. 91, že by za vládní úkony bylo lze 
pokládati i ústní projevy presidénta republiky, aže vláda bude za ně 
činěna odpóvědnou, tl'ebas 0' kontrasignaci nebude lze mluviti, referent 
nesouhlasí se zřetelem 11Ja. jasn}" předpis § 68 úst. listiny: potřebuje-li 
jakýkoli presidentův úkon moci vládní nebo výkonné k své platnolsti 
spolupodpisu odpovědného člena vlády, jest samozřejmo, že projev ústní 
nelze p'okládati za plaltný presidentův úkon moci vládní, poněvadž k úst
ním projevům podle povahy věci spolupodpisu přičiniti nelze. 

Nelze dále souhlasiti s názorem autorovým n!éil str. 93, že ústavní 
listina rozumí právní odpovědností jednak odp, )vědnost trestní, jednak 
odpovědnolst civilní. Odpolvědnost civilní ústavní listinou vůbec sta
novena není. Tvrzení autorovo na str. 85, že by ministr byl ,odpovědný 

i za materiálrú obsah rozhodnutí úi'edníků, zdá se býti referentovi přece 
jen pováž1ivým. Chce-li autor tím říci, že ministr jest odptorvědný, dal-li 
podřízenému úředníku rozkaz vyd ad protizák,onné rozhodnutí, aneb za
vinil-li z hrubé nedbalosti ~rydání takovéhoto rozhodnutí, má nespt01fně 
p ravdu ; míní-Ji však tím tolik, že ministr jest vtlbec odpovědný zá pod-
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ř í zené své úředníky, nelze s tím souhlasiti, p,oněvadž tak široce výra z. 
'" oboru své půs,obnosti « bráti nelze. 

O náhledu autorově na str. 96, že s ustanovením osno,vy, že řádný 
so ud, ro zhoduj e-li o soukr,omoprávních nárocích, p10suzuje otázku viny 
11ezávisle na rozhodnutí senátu, nemožno souhlasiti, lze zajisté zÍél,vést i: 
rozpravu. Ale nelze rozuměti větě » jistě by nepřispěl,o k vážnosti prestiže 
senátu, pakli by řádný soud senátem .odsouzeného ministra uznal ne
vinným( . Autor přehlíží zde, že rozhodovati o soukromoprávních lláro-=
cich p ř ísluší ·v tlomto případě výhradně civilnímu soudu,. který zajisté 
zji š ťuje jen příčinnou spojit,ost spáchaného. činu se škodou, ·která tu 
vznikla, a o vině ve smyslu trestního práva rozhodovati nebude, nikoli 
soudu trstnÍmu. Z toho důvodu nemůže zde nikdy jíti o nějaké »uznání 
nevinným« , nepřihlížíme-li lani k tomu, že platný t~estní řád zná pouze 
z pr oštění obžaloby, nikoli uznání nevinným. 

Ve stati o trestním řízení dlužno upozornit~ na omyl autorův n a 
s tr. 104 ve větě »práv1o' obžalovati presidenta republiky a členy vlády 
přísluší zákonodárnému sboru důsledkem jeho oprávnění vykonávati 
kontrolu nad mocí vládní', a výkolnnou «. Omyl tento dlužno opravit! 
v ten smysl, že z práva, vykonávati kontrolu nad mocí vládní a, výkonnou 
neplyne ještě a ani plynouti nemi'lže právo podati obžalobu; právo t o 
plyne z právní normy, v našem případě z §§ 79, 34 ústavní listiny. 

III. Spis autorův lze roz,děliti na dva díly; díl pojednávající o his to
rickém vývoji instituce odpovědnosťi hlavy státu a vlády a díl obsahující 
platné právo., Rozsahem převládá díl historický - spadá sem i z ti"etí: 
č á sti stať o ústavách francouzských po revoluci -; naň zdá se, autOl
klade také hl a;vní váhu. Sluší tak aspoň vyvozovati' z věty na str. 52. 
že účel a plynoucí z něho obsah ministerské odpovědnosti nelze zji 
~t i ti pouhým výkladem positivního právníhO' . řádu, nýbrž jen krit.ickým 

. rozborem theoretické a politícké historie celé instituce. Spadá tedy, 
první díl, lze říci, výhradně v ohm právní historie laJ dlužno zjistiti, jak 
se v tomto směru autor svého úkolu zhostil. A tu dlužno přímo říci , že 
d.1 t ento nedo s tačuj e . 

Referent ad II. p,olukázal na některé vady tohoto dílu; ale vad těch ,. 

n<~ které pro nedostatek místa nepoukázal, jest ještě více. To, co aut<:r 
v tomto dílu předkládá, není líčení instituce, která jest předmětem 
jeh o! studie, podané na základě historickoprávních skutečností, samo 
v sobě souvislé a metodicky seřazené a srovnané. Jest to souhrn nadho
zených skizz ~ směs citáttt nejrůznějšíh,) druhu, které mnohdy s věcí ani 
přímo nesouvisejí. K vlastnímu pojetí se autor takřka ani nepovznesly 
a kde si utvořil vllaJstní úsudek, není úsudek ten vždy; správný. Důvod 
toho sluší hledati v tom, že se autorovi nedostává p,otřebn:ých věcLo 

Jni J stí historických, jak politických, tak i právních. Tyto nedostatky na-o 
hrazuje autor mnohdy vlastními dohady, jež nejsou historickými skuteč
nostmi doloženy, ba mnohdy se historické pravdě přímo příčí , ' a tvrze
n ími povšechného rázu, které nejdou ·do hltJubky. Líčení není nikterak 
souvislé a vykazuje! veliké skoky. Jen přík1admo budiž uvedeno: na str. 
17 líčí se přechod od dualismu k jednotné moci státní v Anglii ; auto r od 

Sborník věd právních a státních. 8 
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Jindřicha III. (13 . století) sk!.)čí hned na Viléma llI. (konec 17. (II za
čátek 18. století), ač zde právě bylo úáolem jeho vylíčiti instituci speci
ficky anglickou: The King in Parliament, která v mezidobí, zejména za 
Tudorovců, vzala flléll se tvářnost, kterou má dódnes. N a str. 18 při líčení 
téhož přechodu ve Fral1iCii autor vůbec ,,)pomíjí líčiti iVývOj toho pře

chodu a přechází hned k Ludvjku XV!.·, N'a str. 28 od českého státu po
bělohorského přechází hned k. prosincové ústavě předlitavského státu. 
N a str. 30, 31 přechází k dtlVodové zprávě k vládnímu návrhu zák,,)na 
o trestní ochraně představitelů moci úst<ilV'11í čsl. republiky, která ob
sahuje více méně jen důvody politického rázu. Na str. 31 mluví pojed
nou o zásadě vlády parlamentní, která . dle francouzského vzoru zvítě
zila v Evr,,)pě « , ale před tím nevysvětlil, jaká jest podstata a jaký vývoj 
této zásady. 

Autor není vždycky přesný v právnických výrazech, takže 'Vzchází 
pochybnost, zda vystihnul' podsta,tu věci. Na str. 18 mluví o ústavních 
z~loonech anglických. Autor dal se zde svésti názvoslovím Diceyh.) »C011-

s tituonal law «. Ale Di,cey (str. 23 angl,. or.) výslo,vně bere tento výraz 
v e! významu, jaký jest obvyklý v Anglii a připomíná, že tenito v}rraz 
)constitutional law« zahrnuje v sobě dva druhy zásad rázu na/prost),) od
lišného, totiž the law IOlf the constitution a conventions of the constitu
tion neboli constututional morality. Odtud law of the constitution 
(ve spisu autorově loi de la constitution) není ústavní zákon v našem 
běžném smyslu (formálním), nýbrž zákon a contr. pouhé zvyklosti neb 
pouhého mravu, kterým jest upravena. veřejné právo anglické. Bylo tedy 
povinností autorl,)vou říci, že se tímto výN/Zem nerozumí ústavní zákon 
ye formálním smyslu, poněvadž Anglie vtlbec nemá psané ústavy a tudíž 
a ni ústavních zákonů ve formáln.Ím smyslu. K tomu pak dlužn.O! připo
menol1ti ještě toto: právní historip' rozlišuje vedle jiných dva hlavní 
prameny práV1a,: obyčej a zákon. Právo plynoucí z obyčeje nazýváme ' 
právem obyčejovým neboli nepsaným, právo plyn:otlcÍ ze zákona právem 
zákonným neboli psaným ; odtud výraz zákon nepsaný jest hrubý pokle
sek noetický a vyskytuje se jen v ústech neodborníktl . Avšak autor n:::l. 
téže str. 181 mluiví o »ústavním zákonu nepsaném «, ač na str. 41 dobl<e 
pi"ekládá common huw na právo nepsané. 

Literatura p,olužitá jest celkem chudá. Pro anglické ústavní dějiny 
nemá autor kromě Diceyho, který však jedná o, ústavních dějinách v mí
ře celkem nepatrné" jediného anglického:::> spisovatele, ačkoli mohl lehce 
použiti na př. Ansona, ktérý jest ve francouzském překladu v seminární 
bibliotéce brněnské fakulty právnické. A přece bylo by bývalo záhodno , 
nečerp)ati jen. z druhé ruky, nýbrž se obeznámiti: také s nazíráním spiso
vatelů domácích. Pro francouzské ústa.V1ní dějiny zná kromě kratičké 
m:::>nografie Chateaubriandovy jen Fsmeina (Éléments de droit constitl1-
tionnel fran<;ais et Clomparé, nikoli také jeho spis Cours élémentaire 
d'historie dú dtoit francais);, jinak Z'a'se čerpá jen. z druhé ruky. Němec
kých státovědců z prvé polovice 19. století kromě Buddeuse vůbec nezná. 

Díl druhý (platné právo) rovněžneuspokGjuje. Autor buduje resp. 
v úvodě prohlašuje, že buduje sVloji práci metodicky na určité theorii , 
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ale není v tom směru vždy důsledný .. Stav~ určité zásady (princip mo
narchický a princip demokratický) a zapomíná při ' tom, že to nejsou p.:)
sitivní zásady, na kterých by bylo vybudováno státní zřízení některého 
státu, IliÝbrž politické p,ostuláty aktuální zejménla v prvé polovici 19. sto
letí a· v podstatě jen hesla určitých směrů politických, hesla, která ne
mají konkrétního obsahu a jsou sama o sobě bez jakéhokoli významu a 
to i tehdy, jsou-lii (jako hesl1a) vložena v samotnou ústla;vu. N·a: principu 
dem3kratickém mÍlže býti vybudována i absolutní monarchie (monarchie 
fra~couzská ' za t. zv. Druhého císařství), právě tak; jako na principu 
monarchickém stát ovládaný' cele p/<lrlamentem (Anglie). Záleží tu vždy 
na positivním právn.ím řádu Z tlOho důvodu moderní nauka: o státu s tě- , 
mito hesly již dávno vyúčtovala. Rovněž tak jest t,:)mu s heslem ,národe 
a pod. 

U autora jeví se častěji nedtlslednost v methodě jím zvolené nléll př. 

str. 52, 78, 779, 8r, 182" 99, 104. Dále se( autor někdy Qpakuje, na př. vý
klad b)7ti odpovědný, jindy zase vykládá věci, které do dotčené stati 
neZapadají, někdy zabíhá dol úvah ryze politických. Autor nejeví do
statečnou jistotu v ovládání thematu jím zvoleného (m. j. jest toh:) do
klélldem již titul, který zní: odpOiVědnost presidenta republiky aj vlády, 

'avšak ve skutečnosti vÍCe než polovina spisu jedná o monarchii), a vy
kl)ádá věci, které si thematem s,:)uvisejí jen velmi vzdáleně; jindy se 
zase přes věci, které spadají v rámec, thematu a vyžadovaly by náleži
tého rozboru, velmi lehce přenáší. Rovněž sluší jemu vytknouti 1 nepřes

nost ve volbě příslušných výrazů na pi'. n~ str. 96 »vážnost prestiže se
nátu « 'al j. v. Ostatně nesluší přehlédno~ti, že část čtvrtá, na které spo
či'V'á váha tohoto dílu., jest z valné části jen vykladem ustan:)vent osnovy 
bez rozboru, kterému by-Id by lze přiznati vědeckou hodnotu. 

' Konečně nelze se nezmíniti o četných poklescích po stránce ja
zykové autolr se dopouští i hrubých gramatických chyb, které st~ží lze 
uznati za chyby tisku. 

N a základě všeho, co výše ad II. a III. bylo LlvedetliO, dospěl re
ferent, ač niktenak nepodceňuje snahu a dobrou vůli autorovu, k tom~to 
zaveru: , I rr " i ! ~,. : !:'r~'Irúi!l 

Předložený spis nevyhovuje požadavkům, jaké sluší klásti na práci 
vědeckého rázu, a nemůže býti' pokládán za dostatečný základ, na kte-o 
rém ,bylo by lze přikročiti k dalším krokům habilitačním Boh. Baxa. 

Épstein Leo, S t 'u d i e n a u s 'g ci b e d e .r V e. r f a s ,s u' ni g ,s ;g. ,e
set z e der T s che c h o s 10 w a k. R e p u b I i k. Reich~nberg 192-;3' , 

Verlag von Gebrtlder Stiepel. . 
Čilá liberecká firma bratří Stiepelů lVydala vedle jiných právnických 

publikací také sbírku ústavních zákonů na,ší republiky, a sice péčí fi
nančního rady prokuratury Leo Epsteina. Vydá~Í tlOl označeno je jako 
studijní a již na titulním listě se uvádí, že bylo přihlédnuto k zákonným 
materiálům, k judika,tuře a k sta.rému rakouskému ústavnímu zákono
dárství 

'Veškerá látka zařaděna je do 15 oddělení. V prvním jsou sebrány 
prameny ke vzniku státu, ve druhém: jslOlU podána ustanovení mírových 

8· 



116 Literatura: 

sl'nluv o hranicích našeho státu, oddělení třetí obsahuje ustano:vení ústa
vy prozaltímné; v odděl1ení čtvrtém, otištěna jest ústavní listina ze 29· 

února 1920 <l{ kní jest pi'ipjOljen zákon z 9· března 1921 o ústavním 
soudě Č. 162 Sb. z. a n., oddělení páté přináší speciální (částečně ještě 
rakouské) předpisy o občanských svobodách a jejich suspensi (mimo
i-ádných opatřen.ích a dočasném zastavení působnosti porotních soudů), 
v oddělení šestém sebrána jsou ustanovení o právu národnostním a ja
zykovém, oddělení sedmé ~ nejobjemnější ze všech - uveřejňuje zákony 
souvisící s národním shromážděním (podává se tu zákon o stálých vo
ličských seznamech'l zákon o složení a pravomoci senátu, zákon o řádu 
volení do poslanecké sněmovny, ústavní zákon o zastoupení sibiřských 
legionářů v poslanecké sněmovně, zák!OIn o rvolebním soudě, jednací řády 
obou sněmoven národního shromáždění, jednací řád stálého výboru, zří
zeného p;odle § 5'4 ústaNní listiny a zákony o organisaci kanceláří po
slanecké sněmovny aj senátu). Odděleni osmé přináší zákony t)"rk a jicí 
se presidenta republiky a ministrů (zákony o volbě presidentově, o Zťl

zení kanceláře presidentovy, o platu presidentově, o čestném daru pro 
prvního presidenta~' o platech ministrtl), V oddělení devátém jsou po
dány předpisy iVztahující se na ministerstva a jiné ústřední úř~dYJ jako 
je na př. nejvyšší účetní a kontrolní úřad, ředitelství státního dluhu a j. 
Oddělení desáté týká se vyhlašování zákonů , jedenácté staré zemské 
ú stavy (jež arci brzo) pomine) , v oddělení dvanáctém jsou uveřejněny 
zákony o župním ~ okresním zHzení , ve třináctém o vlaJjkách, barvách 
a znacích státních, v patnáctém 101 státním občans~ví, v šestooctéľl1 
o Podkarpatské Rusi . Nato následují dodatky a změny nastavší během 
ti sku. Abecedním' věcným rejstříkem končí se kniha. 

Za velikou přednost díla; považujeme, že v prvém oddělení sebrány 
byly četné dokumenty, smlouvy, projevy a akty vztahující se ke vzniku 
naší republiky, Proti soustavě usppřádání dalo by se leccos namítati , 
ale systému obecně přijatého bylo by zajisté jen těžko dosíci. Co se 
týče jazyka. nelze s našeho stano,v'iska souhlasiti s tím, že vydavatel 
úřední text německého překladu zákonů leckde měnil v domnění, že jej 
opravuje. Jinak dlužno dílo jen vítati a doporučiti. Karel Kadlec. 

Státní občanstVÍ a domovské právo v republice československé. 
Sv. VI. Komentovaných zákonů éeskoslovenské republiky, vydávaných 
:'Čéskoslovenským kompasem «. Sestavili J o s e f Ž 1 á bek a V I a cl i-
111 í rVe f n e r. Praha 192 3. 

Vydavatelstvo Československého kompasu učinilo d'obře, že ve 
sbírce svých Komentxw aných zákonů )Vydalo platné u nás předpisy 
o státním občanství a domovském právu. J souť naše právní normy 
o státním 'oboa'nství neobyčejně spletité. Nejen že platí u nás v této 
věci stále ještě dvojí právní systém, rakouský a uherský, jež ob a je 
třeba znáti, ale no,vé předpisy naše o státnítl1! občanství mají základ 
v nlOrmách práva mezinárodního, ve všech pro nás rozhodných mí
fC\')Tch smlouvách ,(verslaJi11ské, st. germainských, trianonské jakgž 
i v rozhodčím nálezu 'Velvyslanecké konference v Paříži. o stanovení 
hranic na Těšínsku, Oravsku a Spišsku). Ústavní záklon náš o státním. 
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<>ocat;,ství (a domovském právu) z 9. dubn a 1920 č . 236 Sb . z. a tl . je 
t udíž třeba vykládati pomocí zmíněných již' předpisů mezinárodních, 
k jichž provedení ujednány byly speciální natŠe sn).louvy se soused-
11Írr.i státy, brněnská smlouva s Rakouskem ze 7. června 1920 Č . 107 
Sb. z. a n. z r . 1921 pražsi<á smloulVa s Německem ze dne 29. června 
1920 Č . 308 Sb. z. a 111. z r. 1922 a pražská smlouva s P 'OIlskem ze 29-

l is t. 1920. 
Knížka je rozdělena na dvě části: 1. Státní občanství v českoslo 

v en~kť republice (str. 5--1'8), II. Domovské právo (str. 79-122). V části 
prvé oitištěn j e nejprve § 4. naši úst. li s tiny s malým výkladem, p ak 
:ústavní zákon z 9. dubna 1920 Č. 236 Sb. z. 'a n. Zákon tento je proložen 
ve f,ormě výkladtl dotčenými shora normami práva mezinárodního. Po 
~ tránce formální dlužno tu vytknouti, že tekst zákona samého měl, b)"rt 
typograficky odlišen od výkladů, je~ měly být tištěny petitem. Neboť 
takto pozbývá tekst zákona přehlednosti, a v knížce je těžklO se vy-
2 nati. Po ústavním zákoně o státním obča.nstvÍ z 9. dubna 1920 násle
,d ují starší , dosud platné předpisy o rakouském státním občanství a pt<tk 
ull. zák. čl. L. z r. I879 o uherském státním 'ohčanstvÍ. 

Podobně upravena je druhá část O právu domovském. N-ejdříve 

1)odáťJy jsou platn.,é až dosud předpisy rakouské a po nich uh erské. 
K. 

Právo finanční. 

Fr á n a-Ř e zní č e k, Daně, dávky a poplatky. (Pi'-Í!"učka pro úi" a~ 

·dy a poplatníky). Nákladem spo lku b erních úředníktl. Praha I920-1923, 
s tr. 1310. 

Spis vzešel z podnětu spolku berních ú)'- edníků a původní jeho 
int ence byla, aby dostal f1 se příručka ku zkouškám a pro pi-ípravnou 
praxi berních praktikantů\ a zamýšlen byl , jak svědčí první seš ity; jako 
povšechnSr přehled, pomíjející detaily. Konečné spracování však da
l eko překročilo tento pii'vodní cíl a učinilo z něho 'n e j pod r o b něj š í 
v češtině vydaný! system stá t n í h 'Cli práva berního v zemích histo
rických naší republiky, jenž poskytuje orienuaci ve všech . odvětvích 
t ét o nejdttležitější části práva finančního. Aby bylo systemem úpln)rm 
chybí mu jen bl ižš í spracování části všeobecné zejména předpistt o pra
menech platného práva berního, organisaci sprclJvy a o ústavn ím právu 
berním. VYSlvětliti lze to cílem, k němuž práce ptlvodně smě1-ovalal . Tím 
vysvětluje se i to, že zpracování ' části, jednající o pop I a t c í c h (str. 
361--462) - zpracování min. rasi:01u B I a bol i lem - neobsáhlo tak vy
čerpávajícím způsobem jako ji,né části , tut~ důležitou, 'obsáhlou a kom
plikovanou část našeho práMa· berního. Autor znám mi jako jeden z nej
lepších praktiků-poplatkářů a jsem přesvědčen, že kdyby byl měl vy
mezený širší okruh' k rozvinutí svéhol pojednání, mohlo se očekávati 

v cásti mat e r i e 1 n í systematické zpracování podrobnější. Rozboru 
for m á I n í h o i- í z e n í v záležitostech poplatkov)'rch, věnována pře-




