
[l výkladum Viktorina ze Všehrd. 

lích pruvodčích (puvodu) ve 
lrda poznánlky v komorničích 
lOrníku)ktert jak známo, zú-
puhonu a kterí dostávali za 
k~morníci soudu pražského.26

) 

ne z register) když začátkem 
taly fungovati. Zmenšení počiu 
uje Všehrd) žádného , významu 
to:m Všehrd vykládá) je jenom 
kou) na kterou jinde odpovedi 

lotom) že právní zfízení XIV. 
jen :málo známým a že jednot

a nemohl si vysvetliti ani tak 
pranlenu) jakým byl beze vší 
~e jeho výklady o tomto právu 
né a že je prot o treba staveti 

Clání o prá vu starší do by. 

Kpade nemusel by t otiž dokazova ti. 
platek, n ení t otožnou s komorníkem, 
réžto príčiny i póvodové jsú sluli ' . 
rersitním jest umístena v závorkách' 
pro dobu pozdéjši lmihu O. z Dubé 
92. Že v registre ch starosty komor
poplatcích, vybíraných v e prospech 
,ti pochybováno. Už v dobe sepsání 
Dce buď sám vyžáda ti si komorníka 
lÍze, určené pro krajského komorníka 
[m vyžádal si komorníka príslušné 
ncem XIV. st. vybíral tyto poplatky 
nozrejme nejen poplatky pro komor
krajských úradu. 

Dr. VRATISLAV KALOUSEK: 

Zákon č.337/20 Sb. o mimofádných hospo
dáfských opatfeních a nekteré zákony 

podobné. 

Pred krátkou dobou bylo tomu deset let, kdy dne 19. kvetna 
1920 byl vyhlášen ve Sbírce zákonu a narízení pod Č. 337 zákon ze dne 
15. dubna 1920) kterým se vláda zmocňuje činiti opatrení k úprave 
mimorádných pomeru zpusobených válkou. Slavíme tedy deseti
leté výročí tohoto zmocňovacího zákona a je tudíž již :místo pro 
jakési úvahy jubilejní.!) 

Zákon o mimorádných hospodáfských opatreních) j ak budeme 
v dalším zákon náš zváti2)) jest typickým zákonem zmocňovacím: 
obsahujeť nejen velmi široké zmocnení vlády vydávati narízení) 
avšak obsahuje též i výslovné ustanovent že vláda muže tak činiti 
i tam) kde by jinak bylo treba zákona. To bylo príčinou) že ve zná
.mém sporu) j~nž po nálezu ústavního soudu ze 7. listopadu 1922 
o ústavnosti opatrení Stálého výboru Č. 450/20 Sb.) jímž inkor
porováno Vitorazsko a Valčicko) u nás vzniklo rozsahu :moci na-

l) Časteji používané zkratky: Archiv značí Archiv des äffentlichen 
Rechts; Dalloz: Recueil značí Dalloz: Recueil periodique et critique men
suel; J ahrbuch značí J ahrbuch des äffentlichen R echts; J uristen-Zeitung 
značí Deutsche Juristen-Zeitung; Revue značí Revue du droit public. _ 
Duguit: Traité značí Traité de droit constitutionnel, 2 . vydání (1924); 
Esmein: Éléments značí Éléments de droit constitutionnel, 7. vydání (1921), 
upravil Nézard; Krejčí: Delegace značí Delegace zákonodárné moci v moder
ní demokracii (1924). - B. A., B. F ., V. C., V. T ., značí sbírku Bohusla
vovu nálezu nejvyššího správního soudu v oboru administrativním a finanč
ním, resp. sbírku Vážného rozhodnutí nejvyššího soudu v oboru civilním 
a trestním. 

2) Na rozdí1 od zákona ze 14. dubna 1920, č. 300 Sb., o mimorádných 
opatŤeních, jenž obsahuje predpisy rázu policejního, budeme nazývati 
zákon č. 337/20 Sb. zákonem o mimorádných h o s pod á f s k Ý c h 
opatfeních. 

9* 
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l"izovací podle ústavy československé, bylo opetne poukazováno 
na tento zákon. S jedné strany byl uváden na doklad toho, že 
zákony obsahující široká zmocnení jsou ve shode s duche;m naší 
ústavy, neboť na zákone o ;mi;rnorádných hospodárských opatI-eních 
usneslo se totéž Národní shro;máždení, jež krát ce pred tím schválilo 
ústavu, takže zákonodárce, jenž vytvoril ústavu, projevil též, jak 
určité její ustanovení vykládá, jiný;mi slovy, že tu jde ojakýsi 
autentický výklad §u 55 ústavní listiny3). S druhé strany bylo 
naopak tomuto zákonu vytýkáno, že jest neústavnt ponevadž je 
v rozporu s ustanovením §u 55 úst. list., tak jak je chápou odpurci 
zákonu z;mocňovacích v právním ráde československém.4) 

Nemáme v úmyslu sporexn tímto, jemuž v pravovede česko
slovenské bylo venováno nepo;merne mnoho místa, blíží se zabývati, 
a to tím méne, ponevadž spor tento ;má již význa;m ryze jen theo
retický, neboť uplynutí;m tI-íleté lhuty od vyhlášení zákona 
č. 337/20 Sb. ubehla lhuta, kdy ;mohl ústavní soud meritorne se za
bývati otázkou ústavnosti tohoto zákona. Taktéž nebudeme se ani 
v další;m zabývati rozličný;mi jinými theoretický;rni problémy, 
jež se vyskytují u zmocňovacích zákonu.5) Úniysl náš speje k ji
nému cíli. Chceme ukázati na ne kolika príkladech, že zákon o mimo
rádných hospodárských opatI-eních není nijaký;m ojedinelý;m zje
vem, nýbrž že mimorádné pomery, jež prinesla s sebou svetová 
válka, vynutily si i v jiných státech mimofádná zmocnení pro 
administrativu, hodláme dále vysvetliti podrobne význa;m jednot
livých ustanovení tohoto zákona, neboť vyskytují se tu rozličné 
pochybnosti, a máme konečne v úmyslu objasniti, jak praxe usta
novení tato chápala a jak jich používala. Desetileté trvání zákona 
poskytuje již dostatečného odstupu od jeho vzniku, bychom 
všechny otázky tu se vynofující ;mohly fádne pfehlédnouti, po-

3) Viz Hoetzel: Meze nanzovací moci podle čsl. ústavní listiny (otisk 
z Právníka, 1923), ' str. 16 . 

. 4) Viz Krejčí: Moc nanzovací a její meze (1923), str. 30, nejnoveji 
týž ve článku: Právní účinky nálezu ústavní ho soudu, Moderní stát III., 
str. 79. 

5) S tím souvisí též, že budeme v dalším promiscue užívati slov: 
zmocnení, delegace, vymezení pravomoci atd., o jichž právním obsahu 
namnoze ani v theorii není plné shody. 
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sky tuje dále též dostatečne dokladu o jeho použitt a bude tedy 
míti článek náš z tohoto hlediska ráz jakéhosi článku jubilejního. 

Pokud jde o cizí zákonodárství) soustredí;me svoji pozornost 
hlavne na z;mocňovací zákony rázu hospodárského) ponechávajíce 
stranou jiné zmocňovací zákony specielnt ku pr. finanční. Hospo
dárských zlnocňovacích zákonu budeme si však všímati bez rozdílu) 
byly-Ji vydány ve forme zákonu obyčejných) či zákonu ústavních; 
z;mocnení k mimohidným opatrením) obsažených prímo v ústav
ních listinách dotkneme se však pouze let;mo, ponevadž zmocnení 
tato neo;mezují se na úpravu pomeru hospodárských a nezapadaj i 
tudíž v rámec našich úvah. 

I. Predchudci zákona č. 337/20 Sb. na nynejším území 
republiky Československé. 

A) R a k o u s k o. 

Zákonem č. 337/20 Sb. nahrazeny dosud platné z;mocňovací 
zákony na území republiky Československé) zvlášte rakouský 
zákon č. 307/17 r. z.) jí;mž svého času nahrazeno cís. nar. č. 274/14 
r. z. Obsah všech techto norem jest v podstate stejný. Tak vidíme, 
že koreny svými tkví zákon náš vlastne v legislativních opatreních 
prvého období válečného. Nutno tedy povšimnouti si techto star
ších norem. 

Až do vypuknutí svHové války nebylo dostatečné predstavy 
o to;m) že moderní válka) jež se stává válkou celých národu, vy
žádá si ve vnitrozemí nejen mimorádných opatrení policejních) 
tak jako tomu bylo i dfíve)6) nýbrž že bude treba v rozsáhlé míre 
i mimorádných opatrení na poli hospodárské;m. Nebylo dále též 
rádné predstavy o to;m) že vzhlede;m k ;množství a naléhavosti 
techto mimorádných opatrení nebude lze činiti opatrení tato ve 

6) Tak v Rakousku § 20 stát. zákl. zák. č. 142/67 f. z., a zákon 
z 5. kvetna 1869, Č. 66 f. z., o výjimečném stavu; v Nemecku vzhledem 
k znení §u 68 ústavy z r. 1870: pruský zákon ze 4. června 1851, dvakráte 
novelisovaný v dobe svetové války, v EIsasku-Lotrinsku zákon z 30. kvetna 
1892, v Bavorsku zákon z 5. listopadu 1912; ve Francii zákon z 9. srpna 
1849, novelisovaný v roce 1878 a 1916. 
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forme zákonu) a že vzhledem k novosti a pro;menlivosti opatrení 
techto nebyla by forma tato ani vhodnou) nýbrž že bude nutno 
pomýšleti na vydání zmocňovacích zákonu) jež by poskytly adn1i
nistrative dostatečný podklad) aby opatrení taková činila:. Avšak 
i pokud proniklo vedomí o nutnosti takových zákonu) nedovolovaly 
namnoze pomery politické) aby schválení príslušných osnov bylo 
již v ;mÍľu od parlalnentu požadováno. Bylo treba bráti tu ohled 
též na prirozenou nechuť parlamentu k zákonum zmocňovacÚll) 
jež znamenají v praxi vlastne vyrazení vlivu parlamentu na úpravu 
určitých oboru verejné správy a presunutí težište moci v tomto 
smeru z legislativy na administrativu. 

Tak iRakousko vstupujíc do války nemelo v šeobecného 
hospodárského zákona zmocňovacího pro pomery válečné. Jen 
v úzkém pomerne výseku sky tal náhradu zák. č. 236/12 r. z. o vá
lečných úkonech. Jediným útočištem zustával vláde povestný 
§ 14 státního základního zákona č. 141/67 r. z.) podle nehož) vy
skytla-li se v dobe) kdy ríšská rada nebyla shromáždena) naléhavá 
nutnost opatrení) k nimž by bylo tr"eba jinak jejího souhlasu) 
mohla se tato opatrení státi císafským narízením majícím provi
sorní platnost zákona) jež slušelo doda tečne predloži ti parlamentu. 

Tohoto ustanovení bylo skutečne rakouskou vládou v prvých 
letech války) kdy parlament nezasedal, plnou mer ou využito.7) 

Dosti záhy bylo však pomýšleno na zjednodušení a zkrácení postupu 
tím zpusobem) žeby místo císarských narízení nastoupila narízení 
celé vlády nebo jednotlivých ministro. Zmena tato provedena 
ve tretím mesíci války, kdy vydáno císarské nafÍzení zlO. ríjna 
1914) č. 274 r. z.) jímž byla vláda z;mocnena narízením činiti po
trebná opatrení k podpore hospodárského života.S) Narízení tato 
byla vydávána z počátku dosti rídce) jaksi nes;mele) čím dále však 
tím častej i) takže nafÍzení tato zatlačila - pokud šlo o úpravu 

7) Od 25. července 1914 až do 10. ŤÍjna 1914, kdy vydáno ds. nar. 
Č. 274/14 r. Z., o nemž se ihned zmíníme, tedy za dobu phbližne dva a pul 
mesíce bylo vydáno dsafských naŤÍzení podle §u 14 celkem 30. 

8) Článek l. tohoto naŤÍzení zní takto: 

"Vláda se zmocňuje naŤÍzením vydávati potrebná opatrení ku podpore . 
hospodárského života, zejména zemedelství, prumyslu, obchodu a živnosti, 
pak zásobování obyvatelstva. - Též muže býti obdm uloženo, aby pri 
provádení príslušných opatrení spolupusobily." 
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hospodáfských pomeru .- pozvolna do pozadí úplne význam §u 14 
a stala se základním kamenem pro absolutistické ovládání hospo
dáfského života v dobe válečné. 9) 

Když se sešel dne 30. kvetna 1917 op~t~e ~a:lan;entv~yl~ 
hojne poukazováno na nezmernou moc, )e~ ,Cl~arske nanzenl 
Č. 274/14 f. z. dává vláde, a voláno po odstranehl ~eto opo~y a~so: 
lutismu a po obnovení moci parlamentu po strance leglslatIvnl 
i po stránce kontroly administrativní., Pyríl:žito~t v

ke ,konk~~tní~ 
návrhum naskytla se pfi jednání o zmlnenem cIsarskem nanzenl, 
jež muselo býti parlamentu tak jako ~st~tní cí~arská na~íz;~í pr~dlo
ženo. V ýsledkem j ednání tohoto - v nemz pronlklo poznanI, ze mlIDO
fádné pomery válečné vyžadují .skutečne též ;mi~vofá~n~ch zmo,c
není pro administrativu, takže vhv parlamentu muze bytI zachovan 
spíše jen po stránce kontrolní - byl návrh zákona, vypracovyan? 
výborem pro válečné hospodáfstyt kterým se vlada Z;mOcnu)e 
vydávati za pfíčinou mimofádných pomeru válkou vyvolaných 
potrebná nafízení v oboru hospodáfském.10

) Návrh tento byl, p~ 
obšírné debatell) schválen poslaneckou snemovnou s nepatrnyml 
zlllenami dne 10. června ve druhém a tretí;m čtení. Meritorní 
zmenou byl pouze doplnek poslance Moraczewského, aby vláda 
byl a povinna pfed vydáním nafízení všeobecného rázu vyslechnouti 
pfedem zvláštní výbor poslanecké sne;movny. Doplnek byl schválen 
poslaneckou snemovnou, ačkoliv se proti nemu vyslovil zpravodaj, 
prave, že stírají se jím hranice ;mezi exekutivou a legislativou, a že 
se takto aktivním účastenstvím parlamentu na válečném hospo-

9) Tak v dobe od 10. ŤÍjna 1914 až do konce téhož roku, tedy v dobe 
opet pfibližne dva a pul mesíce vydáno dsarských naŤÍzení podle . §u 14 
celkem 17, kdežto ministerských nanzení podle ds. nar. č. 274/14 f. z. 
vydáno v témže období pouze 15. Pro srovnání uvádíme počet naŤÍzení 
i v period ách pozdejších, a to naŤÍzení dsarských (v závorce) a minister
ských vydaných podle ds. nar. č. 274/14 f. z. vždy v prvém čtvrtletí vletech 
1915, 1916 a 1917, tedy pfibližne opet v periodách týchž jako svrchu: (10), 
27, (9), 36, (15), 61. Narízení ministerská byla velikou vetšinou vydávána 
jako naŤÍzení jednotlivých ministru, nebo nekolika ministro společne, jen 
výjimečne jako naŤÍzení celé vlády, taková jsou ku pr. v prvém čtvrtletí 
r. 1915 jen dve, onech jest 25. 

10) Číslo 429 príloh k sten. prot. XXII sesse posl. snem. 
ll) Str. 813-859 . sten. prot. XXII sesse posl. snem. 
12) Tamtéž str. 857. 



136 Dr. Vratislav Kalousek: 

dál'ství rozšil'uje jeho zodpovednostl2) stal se však kamenem úrazu 
v panské snemovne, kdež zamítnut, takže osnova putovala poznovu 
do poslanecké snemovny, jež pl'izpusobila se stanovisku snemovny 
panské.13) Osnova byla na to již dne 24. července sankciována 
a tri dny na to vyhlášena v l'íšském zákoníku pod č. 307/17 l'. Z.14) 

Srovnáme-li císal'ské nal'ízení s tímto zmocňovacím zákonem, 
vidíme, že podstatný rozdíl mezi nimi není v rozsahu zmocnení, 
jehož se administrative dostalo - zákon č. 307/17 l'. z. ;má dokonce 
zmocnení ješte ponekud širší, mluve nejen o pod po f e, ale též 
o z n o v u z ríz e n í hospodál'ského života a z a ;m e zen í hospo
dál'ských škod - nýbrž v kontrole, jež podle §u 2 zákona pl'íslu
šela par1a;mentu. Kdežto u nal'ízení vydaných vládou podle ds. 

'nal'. č. 274/14 l'. z. nepl'íslušela par1a;mentu vilbec nižádná pl'ímá 
kontrola, bylo tomu jinak podle nového zákona. Nanzení podle 
neho vydaná bylo treba čtvrtletne pl'edkládati l'íšské rade a k její 
žádosti je zrušiti. Ustanovení toto současne rozšíl'eno i na nanzení 
vydaná podle zmíneného 'císal"ského nal'ízení. Toto kontrolní právo 
par1a;mentu bvše;m upraveno dosti kuse: nebylo l'ečeno, zda ke 
zrušení nanzení je treba souhlasné žádosti obou snemoven, nebylo ' 
dále l'ečeno, do jaké lhuty vláda žádosti této musí vyhoveíi, a ne-

13) Tamtéž str. 1004- 5. 

14) § § l, 3 a 5 zákona tohoto zní v úredním preklade takto: 

,,§ 1. Vláda se ,zmocňuje, po dobu mimorádných, válkou vyvolaných 
pomeru naŤÍzením vydávati potrebná opatrení ku podpore a znovuzrízení 
hospodárského života, k zamezení hospodárských škod a k zásobování 
obyvatelstva potravinami a jinými predmety potreby. - Též muže býti 
obcím uloženo, aby spolupusobily pfi provádení opatrení podle tohoto 
zákona učinených. 

§ 3. Vláda je povinna naŤÍzení základem císarského narízení ze dne 
10. ríjna 1914, Z. R. č. 274, vydaná predložiti ŤÍšské rade a k její žádosti 
je zrušiti. Totéž platí o nanzeních, vydaných základem tohoto zákona, 
která je dlužno predložiti nšské rade, když je shromáždena, nejdéle koncern 
každého kalendárního čtvrtletí, jinak, jakmile se shromáždí. 

§ 5. NaŤÍzení základem tohoto zákona nebo císarského nanzenÍ ~e dne 
10. ŤÍjna 1914, Z. R. č. 274 vydaná zustávají, pokud nejsou obmezena na 
čas, tak dlouho platna, pokud nebudou novými, základem tohoto zákona 
nebo základem nekterého jiného zákonného zmocnení vydanými nanzenÍmi 
nebo k žádosti ŤÍšské rady dIe §u 3 tohoto zákona zmeneny nebo zrušeny. -
Též nanzenÍ na základe tohoto zákona 'vydaná buďte ihned zrušena, ne
b~dou-li nšské rade predložena do lhuty v §u 3 tohoto zákona stanovené." 
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byla konečne stanovena sankce pro pnpad" že vláda by nafízení 
včas nepredložila, nebo nevyhovela žádosti parlamentu za zrušení 
nekterého narízení. Po této stránce zbývala jen ' sankce politická, 
spočívající v zodpovednosti vlády pred parlamentem. Císarské 
nanzení i nový zákon shodují se v tom, že na základe zmocnení 
v nich obsažených bylo lze vydávati jen narízení, nikoliv činiti 
pnmo konkretní opatfení,15) dále že narízení tato mohla vydávati 
celá vláda nebo i jen jednotliví ministfi,16) a konečne v tom, , že 
trestní sankce na prestupky nanzení takto vydaných nebyla v cí
sarském nanzení a v zákone pfímo stanovena, nýbrž že normy 
tyto obsahovaly pouze zmocnení, podle nehož bylo lze sankci 
trestní v jednotlivých nanzeních upravitiP) 

Zákon č. 307/17 r. z. byl podkladem, podle 'nehož rakouská 
administrativa v poslední tfetine svetové války upravovala hosp 0-

dárské po~ery v nej širším slova smyslu. Ponevadž v tu dobu 
parlament byl shromážden, nebylo již místa pro císarská narízení 
vydávaná na základe §u 14; zákonodárná činnost parlamentu 
zustávala pak v nepatrné menšine proti nonilativním úpravám 
provádeným vládou podle zmíneného zákona.18) 

A nemohlo tomu ani jinak býti. I když abstrahujeme od 
vZnlstající sterilnosti rakouského parlamentu pusobené pozvolným 
odumíráním, rozpadem monarchie, vidíme, že sebe pilnejší a praco
vitejší parlament nebyl by mohl zmoci onu stále vZnlstající potfebu 
normativních úprav, jež si vyžadovalo hlavne vázané hospodár
ství. I kdyby hojnými zákony byly staly se pokusy materii tuto 
upraviti, bylo by se tak mohlo státi opet jen v základních rysech 
a všechny tyto zákony byly by musely obsahovati rozsáhlá zmoc~ 
není pro moc výkonnou, aby upravovala podrobnosti cestou na- . 
rizovací. Byl by tedy rozdíl spočíval namnoze jen v tom, že admi-

15) Srov. B. A. 1. 197 a 286. 
16) Plyne tak z toho, že výrazu vláda, jenž pfichází v §u l cit. zákona, 

užíval~ se v Rakousku promiscue nejen k označení souhrnu všech ministru 
nýbrž i k označení jen jednotlivých ministrii. Srov. Kelsen: Die Verfassungs
gesetze der Republik Oesterreich (1922), str. 31l. 

17) Srov. B. A. III. 1061. 
18) Od 27. července 1917, kdy vyhlášen zákon č. 307/17 r . z., až 

do konce téhož roku vydáno 20 zákonu, avšak 113 nafízení podle práve 
zmíneného zmocňovacího zákona, v r. 1918 byl tento pomer 39 : 176. 
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nistrativa byla by upravovala :mimorádné pomery na základe 
vetšího počtu zmocnení specielních, :místo jediného zmocnení 
generelního. Nelze zajisté popríti, že by stav tento :mel své výhody 
politické, hlavne vetší účast parlamentu na úprave nových po:meru, 
a tím ovšem i vetší zodpovednost za úpravu tuto, a že by odpovídal 
též mnohým theoretickým názorum o rozsahu moci nafizovact 
avšak s druhé strany byla by tu vznikla značná administrativní 
nevýhoda, neboť vydání zákona trvá vždy déle nežli vydání na
rízení stejného obsahu, takže jest duvodná obava, že by v mi.mo
rádných dobách, vyžadujících okamžitých opatrení legislativních, 
nemohly býti potrebné zákony vydány včas a ovšem ani narízení 
ku provedení techto zákonu. Se situací takovou shledá:me se ve 
Francii a uvidí:me, že železná nutnost vynutila si tu postup ten, 
že vydávána narízení v prípade nezbytné potreby i bez zákonného 
podkladu, a že dodatečne narízení tato parlamentem schvalována 
a menena v zákony, Dále nelze též nechati nepovšimnuto, že zákony 
jsou tíže :menitelny nežli narízení, což padá tu tí:m spíše na váhu, 
ponevadž pfi úpravách týkajících se válečného hospodárstvíšlo 
vetšinou o úpravy provádené poprvé bez potrebné zkušenosti, 
a o úpravy, jež musely býti rychle pfizpusobovány menícím se 
pomerum. Nemluvíme tu ani o obtížícha zmatcích, jež vznikají 
u zákonu v parlamente kvapne projednávaných tím, jsou-li v nich 
v poslední chvíli provádeny zmeny a dodatky, jichž dosah nebylo 
lze klidne uvážiti.19) 

Ty to 'všechny úvahy vedou nás ku presvedčent že úpravu 
mimorádných po:meru vlibec, zvlášte pak mi.morádných po:meru 
zpusobených válkou, lze daleko účelnej i provádeti narízeními 
nežli zákony. Z tohoto hlediska sluší pak pokládati spíše za prednost 
nežli za nedostatek ústavy, nestanoví-li nejakým doktrinársky 
tuhým zpusobem hranice mezi mocí zákonodárnou a nafizovací, 
a je-li tedy ponecháno kompetentním faktoru:m dostatečná vol
nosí, aby posoudili, zda a co má býti upraveno zákonem a co na
fízenÍm. -

Taková byla tedy situace právnt kterou prevzala okamžikem 
prevratu po Rakousku republika Československá. Podle usta-

19) Srov. o výhodách naŤÍzení proti zákonum ku pr. Fleiner: Institu
ti onen des Deutschen Verwaltungsrechts, 8. vydání (1928), str. 72, Berthélemy: 
Les réformes administratives et judiciaires de 1926, str. 2. 
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novení čl. 1. zákona č. 11/18 Sb. platila zmocnení daná vláde 
zákonem 307/17 r. z. i pro vládu československou a byla od po
čátku hojne užívána. Zmocnení tato však platila jen v Čechách, 
na Morave a ve Slezsku,20) nikoliv na Slovensku a v Podk. Rusi. 
V zemích techto trval dále právní rád bývalého království Uher
ského a tudíž i zmocňovací zákony uherské. 

K nim obradme nyní svoji pozornost. 

B) Uhry. 

V Uhrách byla právní situace jiná. Zeme tato tvorila výji;mku 
mezi ostatní;mi státy v tom smeru, že se již v míru po stránce legis
lativní rádne pfipravila na hrozící válku, což není snad bezvý
znamno ani po stránce politické. Stalo se tak v souvislosti s projedná
váním uherského zákona o válečných úkonech zákonný;m článken1 
LXIII/1912 o výjimečných opatr eních pro prípad války. Dosti 
rozsáhlý tento zákon obsahoval v části prvé (§ § 1~17) výjimečná 
zmocnení pro administrativu v dobe válečné rázu policejního 

hospodárského,21) v části druhé (§ § 18~30) zmenu nekterých 

20) Dále rozšÍŤena platnost zákona tohoto resp. naŤízení podle neho 
vydaných na Vitorazsko a Valticko opatŤením Stálého výboru z 23. července 
1920, č. 450 Sb., a na Hlučínsko zákonem z 30. ledna 1920, č. 76 Sb., resp. 
naŤÍzením z 4. kvetmi. 1920, č. 321 Sb. 

21) Zák. čl. LXIII/12 obsahuje ustanovení v § § 1-3 o místní a časové 
platnosti, v §u 4 o vládních komisanch a jejich pravomoci, v §u 5 o pn
pustnosti zásahu do samosprávy municipií, v §u 6 má policejní pŤedpisy 
o cestování, usazování, vypovídání, konfinaci, evakuaci, v §u 7 o zbraních, 
munici a maximálních cenách, v §u 8 o styku poštovním, telegiafním 
a telefonním, v §u 9 a 10 o právu spolkovém a shromažďovacím, v §u II 
o právu tiskovém, v §u 12 obsahuje zmeny trestního ŤÍzení, v §u 13 zmocnení 
ministerstva vymeziti pojem "doba války", v §u 14 a 15 nekterá trestní 
ustanovení, v §u 16 pak široké zmocnení podle nehož "ministerstvo muže 
ohledne uplatňování soukromoprávních pohledávek, včetne smenečných, 
ohledne civilního procesu a nzení nesporného a ohledne civilního soudnictví 
vubec, jakož i ohledne jednacího Ťädu cedulové banky vydatí výjimečná 
opatrení a za tím účelem naŤÍditi odchylky od stávajících zákonu," konečne 
pak v §u 17 finanční zmocnení vlády ke krytí válečných nákladu. 

Novely k tomuto zákonu mely ustanovení podobná hlavne z oboru 
hospodáŤského, zdravotního a sociálního, výjimečne též policejního a správ
ního ŤÍzení. 
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ustanovení trestního práva, ve stručné části tfett obsahující jen 
dva paragrafy, byla uvedena ustanovení záverečná. Zákon ten to, 
jenž jest po vzoru mnohých jiných zákonu uherských značne 
kasuistický, byl v dobe svetové války nekolikráte novelisován. 
Stalo se tak zákonnými články L/14, XI I I /15, IV /1 6, VII /17. 
Výjimečných zmocnení obsažených v t echto zákonech mohla užíti 
vláda po dobu války, čítajíc v to i dobu hrozícího válečného ne
bezpečenstvt pokud toto netrvalo déle než 4 mesíce, a to i tehdy, 
zasedal-li parlament. Vláda skutečne zmocnení t ohoto velmi hojne 
používala. Nafízení podle neho vydaná prevyšují počet 2000.22) 

Ty to uherské zákony a narízení na základe nich vydaná staly 
se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi součástí právního rádu 
československého a bylo zmocnení obsažených v zák. čl. LXIII/12 
a jeho novelách i po prevratu hojne užíváno. 

Dfíve, než pfikroČíme k sledování dalších' osudu zákonu 
o mimorádných hospodárských opatfeních v Československu, ne
bude snad nemístno venovati pozornost osudu rakouských a uher
ských zmocňovacích zákonu v jejich, rekli bychom, materských 
zemích, a povšimnouti si, zda a jaké zmocňovací zákony vznikly 
pod tlakem svetové války a její dozvuku v nekterých jiných stá
lech. Omezíme se tu krom sousedního Nemecka na ony dva státy 

. evropské, na než se po stránce ústavní u nás často ukazuje, t otiž 
na Švýcary a Francii. V tomto širším rámci tím lépe vynikne 
povaha československého zákona o mimorádných hospodárských 
opatfeních. 

II. Zmocňovací zákony hospodáfské z doby válečné 
a poválečné v nekterých státech cizích. 

A) R a k o u s k o. 

Zákon č. 307/17 r. z. nebyl po prevrate v republice Rakouské 
zrušen, nebyl zrušen ani její ústavou z 1. fíjna 1920, jež vycházela 

Podrobnej i se zákony temito zabýval Hons ve článku: Výjimečná 

moc vlády na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, uverejneném ve Vestníku 
min. vnitra III. (1921), str. 153 a 201. 

22) Jsou publikována v desetisvazkové sbírce: Aháborúval kapcso
latos torvények és rendeletek gyujteménye. Ve sbírce této jsou však uve
rejnena inekterá naHzení vydaná na jiném zákonném podklade. 
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daleko více nežli ostatní nové ústavy vstríc tendencím po vše
mohoucnosti parlamentu a po vy:mezení presných hranic pro čin
nost administrativy. Zmena nastala jen v tom smeru, že daleko
sáhlé zmocnení v onOm zákone obsažené nabylo povahy predpísu 
ústavního. Tím bylo vyhoveno theoretický:m názorum vedeckého 
tVUrce nové rakouské ústavy Kelsena o zpusobu, jakým lze dele
govati moc zákonodárnou administrative,23) ale současne uznáno, 
že v dobách mimorádných, jakými pro republiku Rakouskou 
zajisté byla i léta poválečná, jest takováto delegace nutná, že 
nestačí v nich zákonodárná činnost parlamentu. 

Toto povýšení onoho zmocňovacího predpisu na normu ústavní 
stalo se tím zpusobem, že v §u 7, odst. 2., ústavního zákona o pre
chodu ke spolkové ústave ze dne l. fíjna 1920, č. 2 spol. zák., 
stanoveno, že práva pfíslušející podle zákona č. 307/17 r. z. vláde 
pi-echázející na spolkovou vládu i na jednotlivé spolkové ministry. 
Ustanovení toto jest stále v platnosti, nebylo zrušeno ani pfi 
príležitosti prvé ani druhé novelisace spolkové ústavy v r. 1925 
a 1929, a též nebyl dosud vydán zákon podle §u 17, odst. 2., 
svrchu cit. ústavního zákona, jímž by bylo prohlášeno, že mi:mo
rádné pomery prestaly, a tím že zanikla účinnost zmocnení po
skytnutého vláde zákonem č. 307/17 r. z. 

Finanční a hospodárská katastrofa, jež nastala v Rakousku 
nekolik let po válce, vynutila si podobne jako v jiných zemích 
vydání nových zákonu zmocňovacích, jimiž melo být i vláde 
umožneno provésti dílo sanace. Zákla dem pro tuto akci byla 
smlouva uzavrená v Ženeve 4. fíjna 1922 mezi Rakouskem a ne
který:mi státy, mezi nimiž byla i republika Československá, kte
roužto smlouvou se vláda rakouská zavázala zafíditi vše potrebné, 
aby i bez součinnosti parlamentu mohla provésti veškerá opatrení 
nutná k obnove rovnováhy v rozpočtu. V dusledku tohoto mezi
národního ujednání byly vydány zákony dva, obsahující široká 
zmocnení, jeden obyčejný, druhý ústavní.24) 

23) Viz Kelsen: Verfassungsgesetze der Republik ästerreich, V. (1922), 
str. 86, 311, týž: Oesterreichisches Staatsrecht (1923), str. 177, srovnej též 
Adamovich: Die Priifung der Gesetze und Verordnungen durch den oester
reichischen Verfassungsgerichtshof (1923), str. 209 a násl., týž: Grundriss 
des oesterr. Staatsrechtes (1927), str. 286. 

24) Zajímavou historii vzniku techto dvou zmocňujících zákonu podává 
Kelsen: Staatsrecht 224. 
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Zákon z 27. listopadu 1922) č. 843 spol. zák.) o znovuvybu
dování státního a národního hospodárství republiky Rakouské) 
k nt\muž jest pfipojen jako príloha podrobný sanační program) 
jest zákonem obyčejným) a zmocňuje se jím mezi jiným vláda) 
aby činila cestou nafizovací rozličná narízení úsporná - ku pr. 
rušila soudy okresní) nebo menila jejich hranice) snÍžila počet 
ministerstev až na osm) tedy akty) k nimž jinak by bylo Ueba 
zákona - avšak s výslovným omezením) že narízeními za tímto 
účelem vládou vydanými mohou být i blíže provádena pouze mate
rielne-právní ustanovení v tomto zákone obsažená.25) S hlediska 
tohoto omezení skutečne rakouský ústavní soud zkoumal platnost 
narízení takto vydaných.26) 

Zákon druhý ze dne 26. listopadu 1922) č. 844 spol. zák .) 
o výkonu mimofádných zmocnení) jež se poskytují spolkové vláde 
podle ženevského protokolu Č. III. ze dne 4. ríjna 1922 jest zá
konem ústavním a obsahuje zmocnení vlády k ostatním opaUením 
nu tným ku provedení sanačního programu) pokud by bylo jimi 
Ueba meniti stávající zákony s výjimkou zákonu ústavních.27) 

Vláda mohla pfíslušná nafízení vydati jen tehdy) byla-li pfedem 
schválena mimofádnou kabinetní radou) tedy novým orgánem 
ústavním) jenž k tomuto účelu zvlášť byl ústavním zákonem 
utvoren. Kabinetní rada sklá dala se z členú vlády a 26 státních 
radu volených Národní radou. Zmocnení toto bylo časove omezeno) 
platilo totiž jen do konce r. 1924. 

Republika Rakouská má inekteré jiné zmocňovací zákony) 
jež však nemají tak vyhránené povahy všeobecných hospodáfských 
opaUení nouzových) a mluviti o nich presahovalo by rámec tohoto 
článku.2S) 

25) Podle tohoto zákona bylo ku pr. vydáno nekolik nanzení, jimiž 
zrušeny četné okresní soudy. Naproti tomu snížení počtu spolkových ' mi
nisterstev na sedm stalo se nanzením č. 199/23 spol. zák., vydaným podle 
ústavního zákona č. 844/22 spol. zák., o nemž bude dále reč. 

26) Viz Adamovich: Die Priifung der Gesetze, str. 212, pozn. l.) Krejčí: 
Delegace, str. 88, týž: Nanzení contra legem, Parlament VI. ' (1927), 
str. 11 3, pozn. 43) • 

27) Otiskujeme tu prvý odstavec čl. III tohoto zákona, jenž jest též 
dokladem toho k jak težkopádné stilisaci vede snaha príliš precisovati 
omezení nafizovací moci vlády. 
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Pro úplnost budiž poznamenáno, že druhá novelisace rakouské 
ústavy provedená zákonem č. ~92/29 s~ol. ~ák. p~iznala ~e čl.. I .. ~ 
§ 6, spolkovému presidentu pravo vydavatI na navrh vlady, ]e]z 
tato muže učiniti jen v dohode se zvláštním parlamentním vý
borem, nafízení k provedení úprav, jež by vyžadovala jinak usne
sení Národní rady, vyskytne-li se v dobe, kdy Národní rada není 
shromáždena, potreba úpravu takovouto ihned provésti, aby byl a 
odvrácena očividná nenahraditelná škoda pro celek. Určité obory 
jsou však z této úpravy vyloučeny. Nafízení takto vydaná musí 
býti ihned pfedložena Národní rade, jež je má do čtyf týdnu na- . 
hraditi zákonem, nebo žádati vládu, aby je ihned zrušila. Pronikla 
tedy takto i do ústavy rakouské nafízení nouzová.29

) 

"Der Bundesregierung werden folgende Vollmachten erteilt: 
a) ausserhalb des Rahmens der Bestimmung des § l ,Absatz 3 und 4, des 

Abschnittes E des Wiederaufbaugesetzes vom27. November 1922,B. G.Bl. Nr. 
843, zur Durchfiihrung des eine Beilage des erwähnten Wiederaufbau'gesetzes 
bildendenReform- und Finanzprogramms erforderlicheMassnahmen, die nicht 
bereits in den Bestimmungen der Abschnitte A bis D des Wiederaufbau
gesetzes materiell-rechtlich geregelt sind, im Verordnungswege zu treffen; 

b) an dem in lit. a) erwähnten Reform- und Finanzprogramme, falls 
si ch erweisen sollte, dass die darin vorgesehenen Massnahmen nicht geniigen, 
um innerhalb zweier J ahre ein ständiges GIeichgewicht im Budget herzu
stellen, im Sinne der Zahl 2, Absatz 3, des Genfer Protokolles Nr. III. 
vom 4. Oktober 1922 jene Ergänzungen oder Anderungen vorzunehmEm, 
die durch Erhähung der Einnahmen oder Einschränkupg der Ausgaben 
Osterreich instand setzen, seinen Verpflichtungen na,chzukommen, und, 
soweit dies nicht im Verwaltungsweg oder auf Grund bereits bestehender 
gesetzlicher Bestimmucgen im Verordnungsweg erfolgen kann, alle zur 
Durchfiihrung dieser Ergänzungen oder Abänderungen unmittelbar oder 
mittelbar erforderlichen Massnahmen, deren Hauptzweck die Erreichung 
des erwähnten finanziellen Erfolges ist, im Verordnungswege zu treffen; 

in beiden Fällen (lit. a und b) jedoch nur insoweit, als durch solche 
Verordnungen Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes vom l . Okto
ber 1920, B. G. BI. Nr. l, einschIiessIich der im Artikel 149 des Bundes Ver
fassungsgesetzes genannten Verfassungsgesetze und des Verfassungsgesetzes 
vom 1.0ktober 1920, B. G . BI. Nr. 2; betreffend den Ubergang zur bundes
staatlichen Verfassung, sowie des Finanz-Verfassungsgesetzes vom 3. März 
1922, B. G. BI. Nr. 124, nicht abgeändert werden." 

28) PrehIed jich uvádí Adamovich: Grundriss, str. 286-7. Všechna 
tato zmocnení mají formu zákonu ústavních. 

29) Srov. Adamovich: Die rechtliche Stellung des ästerreichischen 
Bundespräsidenten nach der Verfassungsreform von 1929, Prager Jur. 
Zeitschrift X. (1930), sl. 280 a další. 
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že uvedení "pfirozeného titub" samo o sobe nemelo - aspoň ve 
XIV. stol. - zvláštního významu, že tedy, nesvédčilo o šlechtictví 
toho, který se odnekud "psal." Je sice možné a dokonce i pravde
podobné, že se Všehrdu podafilo zjistiti na základe této titulatury, 
že se mezi komorníky už ve XIV. stol. vyskytovali schudli členové 
zelnanských rodu. Avšak aby platilo pravidlo, že komorníky mohou 
býti pouze zemané, toho Všehrd na základe titulatury a jmen 
samozfejme zjistiti nemohl. Proti existenci takového pravidla 
mluvila by vždy aspoň ta část pramenu, která se do našich dob 
zachovala, ponevadž z nich žádným zpusobem se tato domnelá 
zásada vyvoditi nedá. Mužeme tedy tvrdi ti, - že positivních 
dokladu ve prospech tvrzení Všehrda v pramenech XIII.-XIV. 
st. není.8) 

Avšak v pramenech XIV. st. máme také positivní doklady, 
které odporuj! tvrzení Všehrdovu. Je to pfedne listina, vydaná v r . 
1307 mestum Hradci, ]aromefi, Chrudimi a j .9) Podle znení této 
listiny meli mešťané uvedených mest poháneti šlechtice o dlužné 
peníze k zemskému soudu "per camerarium sive nuntium bene
ficiariorum assumpto sibi camerarii vel vicem eius gerentis 
n un t io con di t ion is mili ta ris." Nepustíme se do rozboru 
otázky o úloze tohoto posla "conditionis militaris, " který fak
ticky, v obyčejném soudním fízenÍ, nikdy nevystupuje. Nic
méne sotva je možno pochybovati o tom, že se jednalo o to, aby 
pfedvolání šlechtice k soudu se zúčastnila osoba rytífského stavu 
(tedy tak, jak tO,IIlu' bylo vsoudech lenních)J což implicite sved
čí o tom, že komorník této podmínce nevyhovoval. že tedy "con
ditio~-lis militaris" nebyl. 

Druhý doklad, který vrhá svetlo na otázku o stavcvské prí
slušnosti komorníku máme ve výkladu o kompetenci jednotlivých 
úfedníku zemského soudu, sepsaném začátkem XV. st. Čteme tam 

8) Brandl (Právník, VIII. 225) vidí dUkaz šlechtictví pUhončích v tom" 
že ve st. XIII. konali puhončí funkce, které v dobe pozdejši by-ly konány 
menšími úfedníky, a sice, že obcházeli meze a uvádeli v drženi pozemku. 
Avšak z pramenu je videti, že "perambulatores metarum" bývali vedle 
hradských komorníku (camerarii castri) také na pf. lovčí ("simplices vena
tores", srv. Reg., 1.451 z r . 1239), což sotva muže býti považováno za dukaz, 
že také lovčí pa tfili k zemanské tfide. 

9) Reg., II. 927. 
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Souhrnem lze fíci, že republika Rakouská neobešla se v mhno
fádných pomerech bez m:imofádných z;mocnení pro vládu, že však 
dálo se tak zpusobe;m, jenž úzkostlive šetrí náhledu theoretického 
tvitrce ústavy o rozsahu ;moci nafizovací, a jenž vetšinou též zaru
čuje značnou kontrolu parlamentu. Otázka jest ovšem, dálo-li se 
tak z respektu k one;m náhledum, nebo z obavy pfed judikaturou 
ústavního soudu, či spíše pouze z duvodu politických. 

B) Maď a r s k o. 

Již prvý zákon ;maďarský, jenž byl vydán po pádu bolševické 
vlády, zák. čl. 1/20, obsahuje v §u 9 a 10 rozsáhlá z;mocnení vlády 
pro úpravu ;mhnofádných po;meru cestou nafizovací, šlo tu hlavne 
o odstranení anarchie v právní;m fáde zpusobené rež:ime;m bolše
vický;m. 

Vedle techto ;mhnofádných zmocnení o;mezených podle povahy 
veci na dobu krátkou, zustávaly ovšem i dále v platnosti plné ;moci 
podle zák. čl. LXIII/12 a jeho nove!, jež ;mely platit i až do ukon
čení války, jichž platnost byla však zák. čl. VI/20 prodloužena 
na rok po potvrzení ;míru. Nové úpravy dostalo se jim §em 6 zák. 
čl. XVII/22, jež mela jednak sloužiti k likvidaci techto mimofád
ných nal"ízení, jednak však dávala vláde nové široké z;mocnení, 
aby vydávala nanzení sloužící ku provedení ;mírové smlouvy. 
Téhož zmocnení dovolává se nej novej i osnova zákona o inarti
kulaci Pafížské dohody. 

I Maďarsko prožilo podobne jako Rakousko, byť i o;mezenejší, 
katastrofu finančnÍ, jež byla taktéž odvrácena teprve ;mezinárodní 
pomocí Společnosti Národu. Vnitrostatní provedení této sanace 
stalo se. zák. čl. IV /24 o obnovení rovnováhy ve státním hospodáf
ství, kterýžto článek obsahoval v §u 2 a 3 rozsáhlá z;mocnení 
vlády činiti potrebná opatrení cestou naŤizovací a to i ta;m, kde se 
tím . činí úchylky od dosavadních zákonu. Z;mocnení toto platilo 
až do poloviny r. 1926.30) 

30) Podrobnosti viz Czekey: Ausnahmegewalt und Freiheitsrechte 
in Ungarn nach dem Kriege, Ostrechť II. (1926), str. 989-92, týž: Unga
re ns Staatsrecht nach dem Kriege, Jahrbuch XIV. (1926), str. 422. Všechny 
zmocňovací zákony maďarské mají formu zákonu obyčejných nikoliv 
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Omezujeme se tu jen na stručný výpočet uherských zákonu 
zmocňovacích) neboť Maďarsko ~ žijíc i po stránce právní životem 
sui generis) což patrno ku pf. i z toho) že pfipouštejí se namnoze 
i nafízení praeter legem - nemá pro tuto srovnávací úvahu vetší 

duležitosti. 

C) N e nl e c k o. 

Tak jako veliká vetšina jiných státu vkročilo i ·Nemecko do 
svetové války nejsouc po stránce legislativní dostatečne pfipra
veno na obrovské nové úkoly) jež vzniknou válkou pro verejnou 
správu hospodárskou. Fakt tento jest dosti podivný) uvážíme-li 
zálibu Nemecka pro dukladnost a systematičnost a uvážíme-li 
zejména) jak všestranne tento stát pfipravoval se na stretnutí 
zbraní. Když válka vypukla) predložila vláda parlamentu ke 
schválení radu zákonných osnov - bylo jich 14 ~ jimiž ;mela 
býti učinena rozličná opatrení nutná vzhlede;m k válce) avšak 
osnovy tyto neobsahovaly žádných dalekosáhlých hospodáfských 
zmocnení pro vládu. Teprve behem jednání parla;mentního o osnove 
zákona upravujícího lhuty smenečné a šekové bylo z iniciativy 
fíšského SnemU)31) v ne;mž uvažována otázka všeobecného mora
toria) vsunuto do osnovy široké zmocnení pro vládu. Tak vznikl 
§ 3 zákona ze dne 4. srpna 1914) jí;mž byla spolková rada z;mocnena) 
aby po dobu války činila ona zákonná opatrení) jež se ukáží nutná 
k odvrácení hospodáfských škod.32) Ustanovení toto zna;menalo 
vlastne abdikaci parlamentu na zákonodárství v hospodáfských 
vecech souvisejících s válkou ve prospech spolkové rady. Ríšský 
snem vyhradil si pouze právo jakési kontroly) neboť nafízení 

ústavních, což souvisí ovšem též s tím, že maďarská ústava nezná ústavních 
zákonu ve formálním slova smyslu, k jichž zmene by bylo treba kvalifi
kované vetšiny. 

31) Víz Schiffer: Die Diktatur des Bundesrates, ]uristen-Zeitung XX. 
(1915), sl. 1159. 

32) Text §u 3 tohoto zákona zní: 

"Der Bundesrat wird ermächtigt, während der Zeit des Krieges die
jenigen gesetzlichen MaBnahmen anzuordnen, welche sich zur Abhilfe 
wirtschaftlicher Schädigungen als notwendig erweisen. - Diese MaBnah
men sind dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnis 
zu bringen und auf sein Verlangen aufzuheben." 

Sbornik ved právnicb a státnich xxx. 10 
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sp<?lkové rady mela mu býti sdelována, a na jeho návrh zrušena. 
VidÚlle, že tu nastala rozsáhlá delegace moci zákonodárné z fíš
ského snemu na orgán jiný, totiž na spolkovou radu, které v nor
málních pomerech pfíslušela jen sankce zákonu, na nichž se fíšský 
snem usnes1.33) Právní situace byla tu tedy ponekud podobná 
situaci v Rakousku, kde podle §u 14 mohl vydávati nafízení též 
práve onen .orgán, jemuž pfíslušela jinak sankce zákonu, totiž 
panovník. 

Toto zmocnení pfetrvalo celou dobu válečnou a na ,nem vy
budov án a v podstate právní úprava celého válečného hospodáf
ství nemeckého, jež pfinesla celému svetu takové prekvapení. 
Parlament nemecký zasedal sice též v dobe války a usnášel se na 
zákonech, leč težište úpravy válečného hospodáfství spočívalo 

v činnosti spolkové rady, opírající se o zmocnení zákona ze 4. srpna 
1914. Mluvilo se tu pfÚllO o diktatufe spolkové rady.34) 

Zákon tento nebyl zrušen po pádu císarství Nemeckého, leč 

zmocnení v nem obsaženého užíváno od té doby jen zakryte, ne
pfímo, byla totiž vydávána nafízení jednotlivými centrálními 
úfady na základe nafízení spolkové rady z doby válečné, jež se 
opírala o zmínený zmocňovací zákon. Vyvinula se tu tedy fakticky 
subdelegace, ačkoliv zmocňovací zákon o ní se nezmiňoval a tím 
ji podle pfevládajících názoru právní theorie35) vlastne vylučoval. 

Pomineme-li ona zmocnení, jež obsahují revoluční akty vydané 
vládou lidových zmocnencu v Nemecku v prvých mesících po 
prevratu) vidíme) že též pozdeji) když zvoleno počátkem ledna 
1919 Národní shromáždení j akožto zastupitelstvo celého národa) 
a když toto Národní shromáždení vydalo 10. února 1919 zákon 
o predbežné vládní moci (provisorní ústavu) nezanikla potI-eba 
toho, aby vláde byla dávána rozsáhlá zmocnení k úprave prechodu 
z hospodárství válečn~ho do hospodárství mírového. Stalo se tak 
postupne nekolika zákony;36) 

33) Meyer-Anschiitz: Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes) 7. vydání 
(1919) str. 681. 

34) Viz nadpis článku uvedeného v poznámce31) . 

35) Srov. Jacobi: Das Verordnungsrecht im Reiche seit dem November 
1918) Archiv sv. 39. (1920), str. 277. Odchylne Schoen: Das Verordnungs
recht und die neuen Verfassungen, Archiv sv. 6 (neue Folge, 1924) str .. 165 
a 190. 

36) Viz J acobiuv článek uvedený v poznám ce pfedchozí. Texty ne-

o 
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ava celého válečného hospodáf
ému svetu takové prekva pení. 
éž v dobe války a usnášel se na 
lečného hospodáfství spočívalo 

se o zmocnení zákona ze 4. srpna 
tatufe spolkové rady.34) 
~ pádu císarství Nellleckého, leč 
~no od té doby jen zakryte, ne
ŕízení jednotlivými centrálními 
vé rady z doby válečné, jež se 
on. Vyvinula se tu tedy fakticky 
ákon o ní se nezrniňoval a tím 

vní theorie35) vlastne vylučoval. 
~ obsahují revoluční akty vydané 
remecku v prvých mesících po 

když zvolen o počátkem ledna 
co zastupitelstvo celého národa, 
tí vydalo 10. února 1919 zákon 
)rní ústavu), nezanikla potreba 
hlá zmocnení k úprave prechodu 
odáfství mírového. Stalo se tak 

iS deutschen Staatsrechtes, 7. vydání 

v poznámce31). 

srecht im Reiche seit dem November 
Ddchylne Schoen: Das Verordnungs
(hiv sv. 6 (neue Folge, 1924) str.165 

r v poznámce pfedchozí. Texty ne-
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Stalo se tak nejdfíve zákonem ze dne 17. dubna 1919 o zjedno
dušené forme zákonodárství za účelem prechodného hospodáfství, 
jímž byla vláda zmocnena po dobu zasedání Národního shromáždenÍ 
zvoleného v únoru 1919 činiti ona zákonná opatrení, jež jsou 
nutna a naléhavá k uspofádání pfechodu z válečného do mírového 
hospodáfství.37) Povšimnutí zasluhuje nadpis tohoto zákona, jak 
byl upraven parlamentelll, neboť vyhýbá se výrazu delegace moci 
zákonodárné na vládu, a místo toho lllluví o zjednodušené forme 
zákonodárství.38) Budiž ješte upozorneno na to, že praxe užívala 
namnoze vedle tohoto nového zmocnení i zlllocnení starších, takže 
panovaly ve príčine té pomery neuspofádané. 

Zákon ze 17. dubna 1919, jehož platnost byla výslovne Ollle~ 
zena na dc>bu trvání výmarského Národního shromáždení, byl 
v novélll parlamentu nahražen zákonem novým ze dne 3. srpna 
1920, jenž mel stejný název.39) V zákone tomto bylo zmocnení 

meckých zákonu a nekterých naŤÍzení zmocňovacích jsou pfehledne uvefej
neny spolu s nekterými instruktivními poznámkami v knize Marschalla von 
Bieberstein: Verfassungsrechtliche Reichsgesetze, 2 .. vydání (1929), str. 
1005-1021. Viz dále Krejčí: Delegace, jenž na str. 61-84 venuje pozornost 
svoji hlavne theoretické stránce zmocňovacích zákonu nemeckých, jakož i 
Carré de Malberg: La question de la délegation de puissance législative et 
les rapports entre la loi et ľordonnance selon la constitution de Weimar, 
Bulletin de la société de législation comparée, sv. 54. (1925), str. 321 a sl. 

37) § 1 zákona zní takto: 
IIWährend der Dauer der Nationalversammlung kann die Reichs

regierung mit Zustimmung des Staatenauschusses und eines von der National
versammlung gewählten Ausschusses von 28 Mitgliedern diejenigen gesetz
lichen MaBnahmen anordnen, welche sich zur Regelung des Uberganges 
von der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft als notwendig und drin
gend erweisen. - Diese Verordnungen sind der Nationalversammlung als
bald zur Kenntnis zu bringen und auf ihr Verlangen aufzuheben. 

38) Srov. Triepel: Der Weg der Gesetzgebung nach der neuen Reichs
verfassung, Archiv, sv. 39 (1920), str. 467-71, Poetzsch: Verfassungsmäs
sigkeit der vereinfachten Gesetzgebung, Archiv, sv. 40 (1921), str. 158. 

39) § 1 zákona zní takto: 
"Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats und 

eines vom Reichstag gewählten Ausschusses von achtundzwanzig Mitgliedern 
die gesetzlichen Massnahmen anordnen, die ausschliesslich die Regelung 
des Uberganges von der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft betreffen 
und beim Erlasse der Verordnung als hierfiir notwendig urid dringend 
erachtet werden. - Die Verordnungen sind dem Reichstag alsbald zur 
Kenntnis zu bringen und auf sein Verlangen aufzuheben." 

10* 
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vlády omezeno časove (do 1. listopadu 1920) i vecne} musiia totiž 
opatrení takto činená týkati se v Ý hra dne úpravy prechodného 
hospodárství. 

Krátce po zániku tohoto z.mocnení ukázala se potreba obnovitÍ 
. je aspoň na kratší čas. Stalo se tak zákonem ze 6. února 1921} 
jímž dáno vláde až do 1. dubna téhož roku zmocnení shodné se 
zmocnením predešlým.40) Zákon tento nezove se již zákonem 
o zjednodušené forme zákonodárství} nýbrž zákonem o vydávání 
nanzení k účelum prechodného hospodárství. Budiž j ešte po
znamenáno} že oba posléze uvedené zákony byly vzhledem k po
chybnostem v parla;mente vyslovovaným phjaty kvalifikovanou 

~vetšinou potrebnou pro zmenu zákonu ústavních.41) 

Hospodárská a finanční katastrofa} do níž se Nemecko rí tilo 
vletech 1922-23 vyvolala opet potrebu obsáhlejších zmocnení 
pro vládu. Patrí se;m čl. VI. nouzového zákona ze dne 24. února 
1923} jenž poskytl vláde rozsáhlé zmocnení značne obšírne a 
kasuisticky stylisované}42) aby mohla činiti opatrení k ochrane 

40) § l zákona zní takto : 

"Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats und eines 
vom Reichstag gewählten Ausschusses von achtundzwanzig Mit gliedern 

. die Massnahmen anordnen, die ausschlie13lich die. Regelung des Ubergangs 
von der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft betreffen und beim 
Erlasse der Verordnung als hierfiir nOh;vendig und dringend erachtet werden . 
Fur Beschliisse auf Einfuhrung oder Aufhebung von Bewirtschaftungen 
bedarf es in dies ern Ausschusse der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder. Die Verhandlungen des Ausschusses sind äffen
tlich, soweit nicht der AusschuB den AusschluB der Offentlichkeit b e
schlie13t. - Die Verordnungen sind dem Reichstag alsbald zur Kenntnis zu 
bringen und auf sein Verlangen aufzuheben." . 

41) Srov. str. 159 a 161 Poetzschova článku uvedeného v poznámce38). 

Zákon ze 17. dubna 1919 byl prijat sice jen prostou vétšinou, avšak jak 
Poetzsch l. c. str. 158 upozorňuje, stačila podle provisorní ústavy i pro 
ústavní zákony prostá vétšina. 

42) Čl. L- V. tohoto zákona obsahují nekterá specieiní zmocnení pro 
moc výkonnou, všeobecná zmocnení obsahuje čl. VI., jenž zní takto: 

"Art. VI. Die Reichsregierung wird ermächtigt, 1. Bestimmungen zu 
erlassen, die erforder1ich sind, um fremder Einwirkung auf die deutsche 
Gerichtsbarkeit entgegenzuwirken; 2. auf dem Gebiete der Finanzgesetz
gebung und der Steuergesetzgebung von dem geltenden Rechte abweichende 
Bestimmungen zu treffen, soweit dies erforderlich ist, um fremde Einwir-
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nemeckého soudnictví a majetku od cizích vlivU, dále opaUení 
na poli zákonodárství finančního, živnostenského, sociální péče atd. 

kung auf die deutschen Finanzen auszuschlieBen oder ~ie Folgen einer so1cher 
Einwirkung auszugleichen; dies gilt nicht fur die Anderung von Steuer
sätzen; 3. zum Schutze der Währung gegen fremde Einwirkung und ihre 
Folgen von dem geltenden Rechte abweichende Bestimmungen uber den 
Verkehr mit Zahlungsmitteln und mit Waren zu erlassen; 4. abweichend von 
dem geltenden Rechte die Fursorge fur Kriegsbeschädigte, Kriegshinter
bliebene, Sozialrentner, Kleinrentner, Erwerbsbeschränkte, Arbeitslose und 
andere notleidende Personen sowie notleidende Anstalten und Ein
richtungen durchzufuhren, ferner den Zeitpunkt der Wahlen zu sozialen 
Ämtern und zu Betriebsvertretungen zu bestimmen, soweit dies zur Aus
schlieBung fremder Einwirkungen oder zum Ausgleich ihrer Folgen er
forderlich ist; 5. Bestimmungen zu erlassen, die erforderlich sind, um die 
Folgen fremder Einwirkung auf das deutsche Privatvermogen im Wege 
der Entschädigung auszugleichen. Die Vergutungen werden auf Beschwerde 
vom Reichswirtschaftsgericht nach MaBgabe der von der Reichsregierung 
erlassenen Richtlinien endgultig festgesetzt. Die Richtlinien sind dem Reichs
tag unverzuglich zur Kenntnis vorzulegen und auf sein Verlangen auBer 
Kraft zu setzen. 

Allgemeine Bestimmungen auf Grund des Abs. l bedurfen der Zustim-
mung des Reichsrats. 

Die Reichsregierung \vird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Reichsrats zum Zwecke einer wirksameren Bekämpfung die geltenden 
Vorschriften zur Bekämpfung der Preistreiberei, des Schleichhandels, der 
verbotenen Ausfuhr und Einfuhr und des unzulässigen Handels sowie uber 
Hochstpreise, das Preisprufungswesen, die Auskunftspflicht uber wirtschaft
liche Verhältnisse, den Preisaushang und aJ;ldere Beschränkungen des 
Handels und Gewerbes in neuen Verordnungen zusammenzufassen. Dabei 
kann sie die geltenden Vorschriften ändern, soweit dies zur Vereinheitlichung 
oder Klarstellung der Vorschriften oder zur Anpassung an die veränder
ten wirtschaftlichen Verhältnisse oder zur wirksameren Bekämpfung der 
Preistreiberei und anderer Auswuchse des Wirtschaftslebens, insbesondere 
zur Haftbarmachung Dritter fUr den einzuziehenden ubermäBigen Gewinn, 
erforderlich ist. Sie kann auch die Vorschriften uber Einziehung von Gegen
ständen im selbständigen Verfahren, uber Verwertung sichergestellter oder 
beschlagnahmter Gegenstände, uber die Berucksichtigung des Irrtums im 
Strafverfahren, uber Enteigunung von Gegenständen des täglichen Bedarfs 
sowie u ber die SchlieBung von Geschäften und die Beschlagnahme von 
Waren neu regeln und Vorschriften zur Uberwachung und Regelung von 
Versteigerungen lebenswichtiger Gegenstände erlassen sowie so1che Verstei
gerungen verbieten. 

Die Verordnungen der Reichsregierung sind dem Reichstag unver
zuglich zur Kenntnis zu bringen und auf sein Verlangen ganz oder teilweise 
auBer Kraft zu setzen. " 
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Zmocnení toto nebylo na rozdíl od zmocnení pfedešlých pfijato 
vetšinou nutnou pro zmenu zákonu ústavních. 

J ešte v tomtéž roku vydány dva nové zákony zmocňovací, 
jež byly projednány jako zákony menící ústavu.43) Byl to pfedne 
zákon z 13. fíjna 1923, jenž obsahoval na rozdíl od svého pfed
chudce jen zcela stručné zmocnení vlády činiti opatrení, jež pokládá 
za potrebná a nutná na poli finančnhn, hospodáfském a sociál
ním.44) Zmocnení toto s jedné strany rozšífeno neobvyklou merou 
v tom smeru, že mohou takto býti stanoveny i odchylky od základ
ních práv fíšské ústavy, s druhé strany však zúženo tím, že určité 
obory sociální péče z úpravy této vyňaty. Další odchylka spočívala 
v tom, že vláda vydávajíc tato nafízení nebyla vázána na souhlas 
i'íšské rady. Povšimnutí zasluhuje též neobvyklá doložka o dobe 
platnosti: zákon mel pozbýti platnostiodstoupením tehdejší fíšské 
vlády nebo zmenou jejího stranického složení.45) 

Tím zpusobem pozbyl tento zákon skutečne platnosti již 
dne 2. list opadu 1923 a nahražen zakrátko zákonem z 8. prosince 
téhož roku, jenž však platil pouze do 15. února 1924, a jenž taktéž 
byl prijat vetšinou nutnou ke zmene ústavy. Zákonem tímto byla 
vláda zmocnena činiti opatrení, jež pokládá za potrebná a nutná 
vzhledem na nouzi lidu a fíše. 46) Zmeny ústavy byly však výslovne 

43) Viz Triepel: Die Ermächtigungsgesetze, ]uristen-Zeitung XXIX. 
(1924), sl. 2-7. 

44) § l zákona zní takto: 

"Die Reichsregierung wird ermächtigt, die MaBnahmen zu treffen, 
welche sie auf finanziellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiete fiir 
erforderlich und dringend erachtet. Dabei kann von den GrundreGhten 
der Reichsverfassung abgewichen werden. - Die Ermächtigung erstreckt 
sich nicht auf Regelung der Arbeitszeit und auf Einschränkungen der Renten 
und Unterstiitzungen der Versicherten und Rentenempfänger in der Sozial
v ersicherung sowie der Kleinrentner und Leistungen aus der Erwerbslosen
versicherung. - Die erlassenen Verordnungen sind dem Reichstag und dem 
Reichsrat unverzuglich zur Kenntnis zu bringen. Sie sind auf Verlagen 
des Reichstags sofort aufzuheben. « 

4"5) Za krátké platnosti tohoto zákona vydáno podle neho celkern 
44 nafízení. Diiležitéjší z nich uvádí Marschall l. c. str. 1015. 

46) § l zákona zní takto: 

"Die Reichsregierung wird ermächtigt, die MaBnahmen zu treffen, 
die sie im Hinblick auf die Not von Volk und Reich fur erforderlich und 
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vyloučeny.47) Zákon tento jest poslední v rade všeobecných 
zmocňovacích zákonu ne;meckých. 

Zajímavo jest sledovati, jakým zpusobem v techto zmocňo-
vacích zákonech byl zachován vliv parlamentu na narizovací ;moc 
vlády. Dálo se to v podstate zpusobem dvojím: součinností pfed 
vydáníul nafízení a zajištením možnosti žádati za zrušení nafízení 

vydaného. 
Pokud jde o vliv praeventivní, byl vykonáván tí;m, že vláda 

byla pravidelne povinna pfed vydáním nafízení získati si s o u
h l a s určitého orgánu, jehož součinnost pfi vydání zákonu byla 
jinak nutna. Byla to pravidelne fíšská rada, jen pfi zákone z 13. 
fíjna 1923 nebylo treba vlibec uvedomovati tento orgán, podle 
zákona z 8. prosince 1923 stačilo pak pouze s l y š e n í výboru 
fíšské rady a fíšského snemu. Volen a tu tedy cesta součinnosti 
a spoluzodpovednosti orgánu parlamentního za tato nafízení, 
tedy cesta, jež, jak js;me videli, byl a parla;mentem rakouským 
výslovne odmítnuta. 

. Pokud jde o kontrolu dodatečnou, spočívala v tom, že nafízení 
vydaná podle všech zmocňovacích zákonu mela býti ihned pfed
kládána TIskému snemu na vedo;mí, jenž mohl žádat za jejich 
zrušenÍ. Podle zákonu z 13. fíjna a z 8. prosince 1923 ;mela býti 
predložena i fíšské rade. Nafízení nepozbývala tedy platnosti tím, 
že nebyla snad vládou včas parlamentu pfedložena, ani prímo 
tím, že parlament se na jejich zrušení usnesl, nýbrž musela býti 
zrušena vždy aktem vlády, jež byla usnesením parlamentu' jen 
politicky vázána. Tedy rešení podobné, jaké jsme videli v monarchii 
rakouské, a podstatne jiné, než ~ jak uvidíme ~ bylo voleno 
v novém č~skoslovenském zákone o mimorádných hospodáfských 
opatI-eních. 

dringend erachtet. Eine Abweichung von den Vorschriften der Reichsver
fassung ist nicht zulässig. Vor ErlaB der Verordnungen ist ein AusschuB 
des ~eichsrats und ein AusschuB des Reichstags ~on 15 Mitgliedern in ver
tra~hcher Beratung zu hären. - Die erlassenen Verordnungen sind dem 
~eIchstag und dem Reichsrat unverzliglich zur Kenntnis zu bringen. Sie 
smd a~fzuheben, wenn der Reichstag oder der Reichsrat dies verlangt. 
I~ ReIchstag sind flir das Aufhebungsverlangen zwei Lesungen erlorderlich, 
ZWIschen denen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen muB ." 

, 47) Podle tohoto zákona vydáno celkern 66 nafízení, duležW~jší z nich 
uvadí Marschall 1. c. 1017. 

• 



152 Dr. Vratislav Kalousek: 

Na rozdíl od ústavy republiky Rakouské má ústava nemecká 
]lz od počátku ve svém čl. 48. neobyčejne široké zmocnení pro 
mimorádná opatrení, jehož používáno v praxi nejen pro mimorádná 
opatrení rázu policejního, nýbrž i hospodárského a daňového . 

Rozbor techto ústavních predpisu vymyká se však z rámce tohoto 
článku.48) 

Pokud jde o specieiní zmocňovací zákony rázu hospodárského, 
stačí pfŕklady svrchu uvedené, jež by bylo lze snadno rozmnožiti, 49) 
a jež nám ukazují, jak v Nemecku i za doby monarchie i za doby 
republiky bylo nutno v mimorádných pomerech prenechati ve 
značné;m rozmeru pravomoc parlamentu k vydávání všeobecných 
norem orgánum jiným, totiž spolkové rade nebo vláde. Deje se 
tak, jak jsme videli, vetšinou zákony ústavními, právo predbežné 
i dodatečné kontroly parlamentem se pfi narízeních techto vetšinou 
zachovává. Úmyslne pozdrželi jsme se u techto pí-ípadu déle, 
ponevadž poskytují nám nad ]lne jasný obraz o rozmanitosti 
problému, jež se tu naskytují, a o rozmanitosti cest, jak lze je 
rešiti. 

D) Š v Ý car s k o. 

Obracíme dále svoji pozornost ke Švýcarsku, ke státu, v jehož 
právním ráde zrcadlí se právní mentalita francouzská i nemecká, 
ke státu, jehož demokratické instituce bývají často u nás kladeny 
za vzor. 

I v republice této, ačkoliv nebyla pfÍmo stržena do války 
svetové, objevila se ihned pfi vypuknutí války nutnost umožniti 
vydávání všeobecne závazných norem zpusobem rychlejším nežli 
obvyklou cestou zákonodárnou. Potrebe této vyhoveno usnesení;m 
spolkového shromáždení z 3. srpna 1914, jímž dáno spolkové 

48) Nouzových nafízení podle tohoto ústavního zmocnení bylo vydáno 
až do poloviny r. 1924 na llO. Seznam jich viz u Marschalla: Verfassungs
rechtliche Reichsgesetze, l. vydání, str. 381 a sl. O tomto nouzovém právu 
fíšského presidenta jest v Nemecku takfka neprehledná literatura, z níž 
nejdilležitejší spisy a články uvádí Anschiitz: Die Verfassung des Deutschen 
~eiches, 4. vydání (1926), str. 165 a sl. 

49) Patfí sem ku pr. zákon ze 6. brezna 1919 o provedení p6dmínek 
prímerí a zákon z 31. srpna 1919 o provedení mírové smlouvy. 
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Rakouské má ústava nemecká 
eobyčejne široké zmocnení pro 
no v praxi nej en pro mimofádná 
i hospodáfského a daňového. 

vymyká se však z rámce tohoto 

ad zákony rázu hospodáfského, 
y bylo lze snadno rozmnožiti,49) 
i za doby monarchie i za doby 
ných pomerech pfenechati ve 
[lentu k vydávání všeobecných 
wvé rade nebo vláde. Deje se 
ny ústavními, právo pfedbežné 
ie pfi nafÍzeních techto vetšinou 
ne se u techto pfípadu déle, 
é jasný obraz o rozmanitosti 
[) rozmanitosti cest, jak lze je 

r s k o. 

~e Švýcarsku, ke státu, v jehož 
ntalita francouzská i nemecká, 
Ice bývají často u nás kladeny 

~byla pfímo stržena do války 
Lknutí války nutnost umožniti 
ern zpusobem rychlejším nežli 
,re be této vyhoveno usnesením 
la 1914, jímž dáno spolkové 

D ústavního zmocnení bylo vydáno 
ich viz u Marschalla : Verfassungs-
81 a sl. O tomto nouzovém právu 
crka nepfehledná literatura, z níž 
iitz: Die Verfassung des Deutschen 

rezna 1919 o provedení pôd mfn ek 
vedení mírové smlouvy. 
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rade .- t. j. sedmičlenné vláde .- neobmezené zmo~není činiti 
veškerá opatrení nutná pro zachování bez?:čnosti, nedot/~nu:el
nosti a neutrality švýcarské, pro ochranu uveru a hospodarskych 
zá'mu zeme, a zvlášť pro zajištení výživy.50) Spolková rada mela 

] d I I lk 'h h 'vdv 
I odávati vždy v nej bližším zase anI spo ove o sromaz enI 

~právu o opatreních, jež ta~to učinila., Skute~~o~ :(ontrol~ n~ 
základe techto zpráv počalo vsak spolkove shromazdenI vykonavah 
teprve z jara 1916, zachovávajíc do té doby "conspiration du 

silence" .51) 
]elikož ústava švýcarská nemá výslovných ~fedpisu ~ nafí~ 

zeních z nouze, byla ústavnost zmíneného usneseni v theorll dosh 

50) Čl. 3--4 tohoto usnesení, jež tu pficházejí v úvahu, zní takto: 

"Art. 3. Die Bundesversammlung erteilt dem Bundesrate unbe
schränkte Vollmacht zur Vornahme aller MaBnahmen, die flir Behauptung 
der Sicherheit, Integrität und Neutralität der Schweiz und zur Wahrung 
des Kredites und der wirtschaftlichen Interessen des Landes, insbesondere 
auch zur Sicherung des Lebensunterhaltes eríorderlich werdep. 

Art. 4. Zu dies ern Zwecke wird dem Bundesrate ein unbegrenzter 
Kredit zur Bestreitung der Ausgaben eingeräumt. Insbesondere wird ihm 
die Ermächtigung zum Abschlusse allfällig eríorderlicher Anleihen erteilt. 

Art. 5. Der Bundesrat hat der Bundesversammlung bei ihrem näch
sten Zusammentritt liber den Gebrauch, den er von den ihm erteilten unbe
schränkten Vollmachten gemacht haben wird, ' Rechenschaft abzulegen". 

Zajímavo jest sledovati, pro č pro toto dalekosáhlé zmocnení, jakož 
i pro jeho pozdejší zmeny vletech 1919 a 1921 volena forma usnesení spol
kového shromáždení, nikoliv forma zákona. Švýcarská ústava praví totiž 
ve čl. 85, že do kompetence spolkového shromáždení patrí mezi jiným 
zákonyausnesení o pfedmetech, k jichž úprave jest podle ústavy spolkový 
stát povolán, a praví dále ve čl. 89, že spolkové zákony jakož i spolková 
usnesení, jež nejsou naléhavé povahy, podléhají fakultativnímu referendu. 
Z toho se vyvozuje a) že - ponevadž ústava blíže nevyrnezuje pojem zákonu 
ausnesení - muže spolkové shromáždení vydávati právní normy, tedy 
i delegovati spolkovou radu k vydávání narízení, ve forme pouhých usnesení 
a že tedy k tomu není tfeba zákonu, b) že usnesení tato, jsou-liprohlášena 
za naléhavá, nepodléhají fakultativnímu referendu, . kdežto zmocňovací 
zákon by mu vždy podléhal. Konečne sluší upozorniti, že podle čl. 113, 
odst. 3. ústavy nemuže spolkový soud pfezkoumávati platnost techto usne
sení. Srov. Giacometti: Uber das Rechtsverordnungsrecht im schweize
rischen Bundesstaate ve Festgabe flir Fritz Fleiner (1927), str. 364 a sl. 
Zmocňovací usnesení spolkového shromáždení byla publikována ve spol
kovém zákoníku. 

51) .Teze ve článku v následující poznám ce citovaném, str. 252. 
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spornou,52) V praxi však nebylo o prípustnosti tohoto zmocnen! 
pochybnosti. Platnost nanzení a opatrení takto vydávaných 
vládou nebo ~ cestou mlčky zavedené subdelegace ~ i jednotli-' 
vými departementy (t. j. ministerstvy) švýcarské soudy pravidelne 
nezkoumaly, neboť prisuzovaly jim platnost zákona, ba spolkový 
soud nepfipouštel ani, aby soudy zkoumaly, zda spolková rada 
vydávajíc nanzení neprekročila meze svého oprávnení. Praxe 
vykládala tyto meze velice extensivne, a vydávala narízení na 
základe tohoto zmocnení velice hojne.53) Narízeními temito meneny 
zákony, ba zasahováno jimi i do svobod ústavou zaručených (ku 
pr. v obor vyhražený zákonodárství kantonálnímu, menena pn
slušnost soudu atd.). 

Tak jako jiná podobná zmocnení pretrvalo i toto zmocnení 
válku a bylo teprve dne 3. dubna 1919 nahraženo n4vým usnesením 
spolkového shromáždent jímž zmocňovací usnesení vydané pfi 
vypuknutí svetové války sice zrušeno, avšak jímž současne spol
ková rada poznovu zmocnena "výjimečne činiti opatrent jež jsou 
nezbytne nutná pro bezpečnost zeme nebo k zachování hospodár
ských zájmu zeme" .54) Teprve tímto usnesením pfiznáno spolkovému 

52) Problému techto nouzových nanzení dostalo se v literature hojného 
a pečlivého zpracování tak jako mnohým jiným otázkám ústavního práva 
švýcarského. Ústavnost delegace moci zákonodárné na spolkovou radu 
hájí ku pr. Fleiner: Schweizerisches Bundesstaatsrecht 1923, str. 217-18, 
416-19, a to poukazem na pud sebezachování, jenž existuje u státu, nehlede 

. na to, je-li príslušný predpis v ústave, naproti tomu J eze ve článku Les 
pleins pouvoirs du conseil fédéral Suisse v Revue XXXIV., str. 224,404. 
a Esmeinuv pokračovatel Nezard (Éléments de droit constitutionnel, sv. II., 
7. vydání, str. 92-4), prohlašuje je za neústavnÍ. Srov. též Giacometti: 
Jahrbuch XI. (1922), str. 340-344, týž: Ueber das Rechtsverordnungs
recht im schweizerisc~en Bundesstaate ve Festgabe flir Fleiner (1927) 360 
a sL, zvlášte str. 376-9, j,akož i další literaturu uvedenou u Fleinera l. c. 
416 v poznámce 21. 

53) Pokud jde o judikaturu, viz .Fleiner: Bundesstaatsrecht, str. 419, 
poz. 32. Príklady techto narízení z prvé poloviny války jsou uvedeny v 
Kuhnove článku Die Kriegsgesetzgebung der Schweiz, Juristen-ZeitungXXI. 
(1916), sl. 1037-42, a u Jezeho Les pleines pouvoirs, str. 227. Narízení jsou 
publikována v tnsvazkové sbírce Baerúve: Die schweizerischen Kriegsver
ordnungen. 

54) Zní takto: 
"I. Art. 3 und 4 des Bundesbeschlusses vom 3. Augl1st 1914 betreffend 

Ma8nahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der Neu-
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) Nafízeními temito meneny 
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lení pretrvalo i toto zmocnení 
19 nahraženo nQvým usnesením 
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mo, avšak jímž současne spol
,mečne činiti opatrent jež jsou 
le nebo k zachování hospodár
~snesením pfiznáno spolkovému 

.zení dostalo se v literature hojného 
jinym otázkám ústavního práva 
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naproti tomu ]eze ve článku Les 
~ v Revue X:X;XIV., str. 224,404, 
lts de droit constitutionnel, sv. II., 
neústavní. Srov. též Giacometti: 

ž: U eber das Rechtsverordnungs
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h máždení prá vo spolurozhodova ti, zda narízení takto vydaná 
s ro v,, 1921 v' 

a'í zustati v platnosti. Novým usnesením z 19. n]na pn-
m } o spolkové rade pouze jen právo meniti již existující nouzová 
znan . . . 55) ObV 
nanzení a takto pozvolna likvidovati celou tuto :nst;tucl: . e 
tato poválečná usnesení obsahovala též podrobne predpIsy, Jak 
rušiti nouzová narízení. 

tralität werden aufgehoben. - Der Bundesrat bleibt ermächtigt, ausnahms
weise MaBnahmen zu treffen, die zur Sicherheit des Landes, oder zur Wah
rung der wirtschaftlichen Interessen des Landes unumgänglich no~endig 
sind. Von den auf Grund dieser Vollmacht erlassenen Verordnungen 1st. der 
Bundesversammlung in ihrer nächsten Tagung mit einläBlichem Bencht 
Ke~ntnis zu geben; sie entscheidet dariiber, ob dieselben weiter in Kraft 
zu bleiben haben. 

II. Der Bundesrat wird die auf Grund von Art. 3. und 4. des Bundes
beschlusses vom 3. August 1914 erlassenen Notverordnungen aufheben, 
sobald die Dringlichkeit nicht mehr vorhanden ist und die U ~stände ~s 
erlauben. - Er wird der Bundesversammlung die Erlasse bezelchnen, dIe 
tiber den 1. Mai 1919 hinaus rechtswirksam bleiben. - Ein auf den neuesten 
Stand fortgefiihrtes Verzeichnis der in Kraft ' bestehenden Verordnung ist 
jeweils den Neutrqlitätsberichten, erstmals auf die ]unisession 1919, beizu
geben. - Die Bundesversammlung wird diejenigen Verordnungen bezeich-
nen, deren Aufhebung durch den Bundesrat sie verlangt". , 

55) Zní takto: 

"Art. l. Die dem Bundesrate durch die Bundesbeschliisse vom 3. August 
1914 und 3. April 1919 iibertragenen auBerordentlichen Vollmachten werden 
aufgehoben. 

Art. 2. Beschliisse und Verordnungen, die der Bundesrat auf Grund 
der auBerordentlichen Vollmachten erlassen und no ch nicht aufgehoben 
hat, bleiben bis auf weiteres in Kraft. - Der Bundesrat ist befugt, diese 
Beschliisse und Verordnungen abzuändern, sofem die Sicherheit des Landes 
oder die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen und die Dringlichkeit 
es notwendig machen. - Von solchen Änderungen hat der Bundesrat der 
Bundesversammlung in ihrer nächsten Tagung mit einläBlichem Bericht 
Kenntnis zu geben. Sie entscheidet dartiber, ob sie weiter in Kraft bleiben 
solIen. - Die vorstehend genannten Beschliisse und Verordnungen sind 
vom Bundesrate aufzuheben, sobald die Interessen des Landes es erlauben. 

Art. 3 . Der Bundesrat erstattet der Bundesversammlung auf die or
dentlichen Sessionen Bericht iiber die Durchfiihrung der noch verbleibenden 
auBerordentlichen Beschliisse und Verordnungen. - Dem Berichte ist ein 
Verzeichnis der no ch in Kraft bestehenden Beschliisse und Verordnungen 
beizugeben. - Die Bundesversammlung kann diejenigen Erlasse bezeichnen, 
deren Abänderung oder deren Aufhebungdurch den Bundesrat sie verlangt." 
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Jak vidíme) neuchránila se ani zeme) jež býv á kladena za vzor 
demokratických instituct v mimorádných pomerech daleko
sáhlého rozšírení normotvorné kompetence vlády na úkor parla
mentu. Charakteristické jest dále) že tento presun kompetence 
stal se jen usnesením parlamentu, nikoliv zákonem) tím méne 
zákonem ústavním. 

E) Fr a n cie. 

Jiná situace se nám objevuje ve Francii) jejíž demokratické 
rády v mnohém sloužily za vzor pfi budování naší ústa vy. Ve 
Francii ústava nezná narízení z nouze a nesetkáváme se tam se 
všeobecnými zákony zmocňovacími ani za svetové války. Duvoden1 
toho jest tradicionelní neduvera v exekutivu)56) jež ovládá parla
ment této zeme. Neduvera tato jeví se často v projevech parla
mentu a .též pravoveda zaujímá·v otázce delegace moci zákonodárné 
stanovisko namnoze velmi kritické.57) 

Avšak ani zeme tato neobešla se bez zmocňovacích zákonu) 
zákony takové byly jí známy již v dobe míru) zvlášte však nabyly 
významu v dobe svetové války a v dobe finančních obtížt jež 
nastaly po válce. Avšak zákony tyto jsou charakterisovány tím) 
že obsahují jen zmocnení specieIní) ovšem často vehni široká) 
a nad to v dobách mimorádných velmi extensivne vykládaná. 

Není treba všímati si v prehledu tomto zmocňovacích zákonu 
z doby starší) jež neobsahovaly zvláštních ustanovení pro dobu 
válečnou)58) a stačt obrátíme-li se ihned k zákonum, které byly 
vydány pfi vypuknutí svetové války. 

56) Srov. Rolland: Revue .XXXV. (1918), str. 544, 558. 
57) Podle svého programu nebudeme ani v této části obírati se theorií 

problému zákonu zmocňovacích, odkazujíce v té príčine na úvahy, jež po
dávaji ve svých spisech a článcích čelní theoretikové verejného práva fran
couzského. Tak ku pr. Esmein-Nézard: Éléments, sv., 1., str. 25, pozn. 57, 
sv. II., str. 95-107, Duguit: Traité sv. IV., str. 747 a sL, Nézard: Éléments 
de droit public, 4. vydání (1928), str. 212-15. Esmein a Duguit uvádejí 
též literaturu a judikaturu. Prehled názoru pravovedy francouzské, jež se, 
pokud jde o delegaci moci zákonodárné rozbíhá i v principielních otázkách, 
podává Krejčí: Delegace, str. 10-60. 

58) Tak ku pr. zákony ze 17. prosince 1814 a z 29. brezna 1910 oprav
ňující vládu omezovati vývoz a dovoz a uvalovati na ne dávky. Zákonu 
techto bylo i v dobe války hojne užíváno. 
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ce 1814 a z 29. brezna 1910 oprav
uvalovati na ne dávky. Zákonu 
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Již dne 5. srpna 1914 ~ tedy skoro současne se Švýcarskem 
a Nemeckem - odhlasoval parlament francouzský radu zákonu -
celkem 16 ~ jež mely za predmet rozličná opa Ue~í válečná, a jež 
obsahovaly z části též rozličná zmocnení pro vládu. Siroká zmocnení 
jsou hlavne v zákonech dvou: v zákone, jímž vláda zmocnena 
k finančnÍm operacím a v zákone o splatnosti nekterých cenných 
papíru, podle ~jehož §u 3 muže vláda činiti po dobu trvánÍ ne
prátelstvÍ veškerá potrebná opatrení, aby zajistila výkon nebo od
dálila účinnost závazku obchodních nebo civilních atd.59

) 

Zmocnení tohoto, j akož i zmocnení pí-edválečných už.ívala 
vláda francouzská velmi vydatne, vykládajíc je co nejextensivneji . 
Dekrety na jejich základe vydané byly predkládány tam, kde 
toho zákon predpisoval parlamentu ke schválení, čím ž odstral1o
vány i prípadné pochybnosti olegilite techto dekretu v tom smeru, 
zda nebyl pfi jich vydánÍ prekročen rozsah zákonného zmocnení. 
Krom toho vydávala však vláda nekdy i dekrety, pro než nebylo 
vubec zákonného podkladu. Jednajíc takto, odvolávala se buď 
na nezbytnost techto opatrení, tedy na stav nouze, nebo poukazo
vala též na to, že jedná v intencích parlamentu, nafizujíc dekretem 

59) Čl. 2. a 3. zákona tohoto zní takto: 

,,2. Pendant la durée de la mobilisation et jusqu' a la cessation des 
hostilités, le Gouvernement est autorisé a prendre, dans ľintéret général, 
par décret en conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faci
liter ľexécution ou su sp endre les effets des obligations commerciales ou civi
les, pour suspendre toutes prescriptions ou péremptions en matiere civile, 
commerciale et administrative, tous délais impartis pour attaquer, signifier 
ou exécuter les décisions des tribunaux de ľordre judiciaire ou administra
tif. - La suspension des prescriptions et péremptions pourra s'appliquer 
aux inscriptions hypothécaires, a leur renouvellement, aux transcriptions 
et généralement a tous les actes qui, ďappres la loi, doivent Hre accomplis 
dans un délai déterminé. 

3. Le Gouvernement est autorisé a rendre ces mesures applicables 
seulement a une partie du territoire." 

Podle zákona tohoto vydány ku pt. dekrety IO. srpna, 15. a 21. pro
since 1914. - Nalézáme tu situ aci podobnou oné, jakou jsme poznali v Ne
mecku, kde též do zákona ze dne 4. srpna 1914 o prodloužení lhut smeneč
ných vsunuto zmocňovací ustanovení, ovšem daleko širší, k úprave hospo..: 
dáfských pomeru zpusobených válkou. O významu a praxi zmocnení fran
couzského víz stručné poznámky Barthélemyho v Revue XXXI!. (1915), 
str. 153-4, a Duguita, tamtéž XL!. (1924), str. 331. 
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pouze to, O če;m parla;ment již jednat O čem projevil své mínení, 
takže uspišovala takto vlastne pouze jeho ' práce.60) Illegalita 
opatrení techto odstraňována ' taktéž tím, že byla predkládána 
parlamentu dodatečne ke schválení. Tak ku pr. zákone;m z 30. 
brezna 1915 schváleno 36 takových dekretu. Celk ern schváleno 
v r. 1915 dvanácti zákony na 130 dekretu, vydaných jednak bez 
zákonného podkladu nebo na základe zmocnent kde zákon pred
pisoval predložiti dekrety takto vydané parla;mentu (ku pr. zákony 
ze 17 . . prosince 1814 a z 29. bí-ezna 1910). Parlament schvaloval 
dekrety ve forme zákonu, ji;miž buďto jen prohlašovány dekrety 
za schválené nebo je premeňoval výslovne v zákon, a to prípadne 
se zp etnou platností. 61) Nebylo-li této doložky, bývalo v theorii 
sporno, jaký význam schválení parlamentu má.62) Ty to daleko
sáhlé dekrety zvaly se často décrets-Iois. 

Jest pfirozeno, že opatrení tato, jimiž dosavadní zákony byly 
rušeny, ;meneny nebo suspendovány a jež dotýkala se hluboce 
postavení jednotliveu, stávala se predmete;m prezkoumání nej
vyšších tribunálu práva francouzského. Celkern lze ríci, že nej vyšší 
tribunál práva verejného, Conseil d'Etat, zaujímal tu príznivejší 
stanovisko vuči temto mimorádným opatrením, nežli rádné soudy. 
Uznával širší narizovací ;moc výkonnou v dobách válečných, 

uznával závaznost dekretu takto vydaných, ba uznával závaznost 
jejich i tehdy, když neopíraly se o nižádné zákonné zmocnení.63) 

Obtíží;m, jež takto vznikly pfi používání celé rady specielních 
zmocnení, jež nekdy pres veškerý extensivní výklad nedostačovala, 

60) Viz Barthélemy: Le droit public en temps de guerre. Le gouver
nement et la loi, Revue XXXII. (1915), str. 557 asI., Duguit: Traité sv. IIL, 
str. 696 a sl., sv. IV., str. 739 a sl. . 

61) Tak ku pr. v zákonech ze dne 17. brezna a 16. dubna 1915 praví se: 
ratifié et converti en loi, v zákone z 30. brezna 1915 praví se: sont ratifiés, 
pour leurs dispositions avoir force de loi a dater de leur publication, les 
décrets .. .. .. , v zákone z 30. prosince 1915 praví se pouze: sont sanctionnés. 

62) Srov. Rolland v Revue XXXV. (1918), str. 575 a sL, Duguit, tamtéž 
XLI. (1924), str. 341 a sL, Laborde-Lacoste: De le ratification par le parle
ment des décrets prís sur délégation législative et édictant une sanction 
pénale, tamtéž XLIIL (1926), str. 390-410, Duguit: Traité, sv. IV, str. 779 
a sl. 

63) Viz poznámku 60, jakož i Jeze: Decrets-Iois en temps de guerre 
et lois confirmatives, Revue XXXII. (1915), str. 479-490. 
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v 'la se vláda francouzská predejíti tím, že predložila parla-
snaZI d'v k'h 'k mentu ke konci r. 1916 návrh všeobecného hospo ars e o za ona 
zmocňovacího. Podle návrhu tohoto ;mela obdržeti právo, aby 
dekrety menícími nebo doplňujícími zák.on~ činila ve~kerá opatrení~ 
jež vyžaduje nutnost národní obrany, ze]mena pokud Jde o produkcI 
zemedelskou a prumyslovou, dopravu, zásobování atd. Ačkoliv 
vláda hned z počátku návrh svuj zmírnila tím zpusobem, že škrtla 
slovo ze j mé na, čímž zmenila výpočet toho, co, lze takto u~ra
vovati, z demonstrativního v taxativní, setkal se navrh tento p:e~~ 
s takovým odporem ve snemovne, že jej vláda odvolala. ReCI 
tehdy v parlamente pronesené, zv:lášť reč zpravodaje, jsou pozdeji 
velmi často citovány ve sporech o delegaci moci zákonodárné.64

) 

Vláda francouzská v dobe svetové války neopetovala j iž pokusu 
dosáhnouti generelního zmocnení vydávati narízení, spokojila se 
se zmocneními specielními. Zajímavý jest v té príčine zvlášť zákon 
zlO. Úllora 1918, jímž dáno presidentu právo, aby po dobu války 
a 6 mesícu po jejím skončení upravoval nebo omezoval za účelem 
zajištení národního zásobování produkci, obeh atd. potravin 
a paliva, a aby rekviroval obchodní loďstvo.65) Zákonem tímto 
byly dále stanoveny tresty na prestupky dekretu takto vydaných 
a nekterých dekretu starších, pri nichž byla trestní sankce po
chybna. Zajímavý jest zákon tento po stránce dvojí, jednak tím, 
že parlament rozšíril zmocnení vládou požadované, jednak pak 
rozsahem zmocnení, jež sice bylo specieIní, avšak v hranicích tak 

64) Víz Rolland, Revue X,XXV. (1918), str. 545 a sl. 

65) Čl. l. tohoto zákona zní: 

"Pendant la durée de la guerre et pendant les six mois qui suÍvront 
la fin des hostilités, des décrets pourront réglementer ou suspendre, en vue 
ďassurer le ravitaillement national, la production, la fabrication, la circu
lation, la vente, la mise en vente, la détention ou la consommation des 
denrées servant a l'alimentation de l'homme et des animaux. Les dispo
sitions de la présente loi sont applicables aux décrets rendus pour le ravi
taillement de la population civile en combustibles. Il pourra étre, dans 
le meme but, procédé par décret a la réquisition de la totalité de la flotte 
marchande . . .... Les décrets rendus par application du présent article 
seront soumis ä la ratification des Chambres dans le mois qui suivra leur 
promulgation. " 

Podrobnosti jednání parlamentního viz Dalloz: Recueil (1918), část 4, 
str. 156 a sl. 
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širokých} že umožnilo moci výkonné upravovati cestou nafizovací 
celý obor zásobování obyvatelstva potravinami a palivem} tedy 
jeden z nejduležitejších hospodárských oboru ke konci války.66) 
Dekrety na základe tohoto zákona vydanými bylo patrne lze -
ač zákon toho výslovne neustanovoval - meniti i zákony.67) 

Za nekolik let po skončení vítezné války ocitla se Francie 
opet v situaci} kdy bylo treba taktéž rozšífiti nafizovací moc vlády. 
pokus o to stal se již v r. 1924} když Francii hrozila podobná 
finanční katastrofa} jakou prožilo Nemecko. Tu vláda Poincaréova 
vymohla si po úporném boji na parlamente zákon z 22. brezna 
1924} jenž obsahoval rozsáhlá zmocnení ku provedení administra
tivních reforem k dosažení úspor ve státnim hospodárstvt za 
kterýmž účelem mohla dekrety meniti i zákony. Zmocnení tohoto} 
jež bylo v par1a:mente odpurci vlády prudce potíráno} a o nemž 
i mínení pravovedy se rozcházela}68) nebylo v praxi využit o} pone
vadž volby do parlamentu} jež konány krátce na to} vyznely proti 
vláde Poincaréove. Výslovne však zmínené zmocnení bylo zrušeno 
teprve článkem 40. zákona z 10. brezna 1925. 

Finanční situace státu se však stále zhoršovala} vláda padala 
za vládou} až opet povolán k záchrane Poincaré} jemuž parlament 
dal pod tlakem okolností bez velikých rozpaku zákonem z 3. srpna 
1926 pravomoc podobnou oné z r. 1924.69) Zmocnení obsažených 

66) Srov. Rolland: Le Pouvoir réglementaire du Président de la Ré
publique en temps de guerre et la loi du 10 février 1918, Revue XXXV. 
(1918), str. 543-580. 

67) Srov. Rolland ve článku v predešlé poznámce uvedeném, str. 565. 
68) Za neústavní prohlašuje je ku pr. Rolland: Le projet du 17 janvier 

et la question "des décrets-Iois"} Revue XL!. (1924), str. 42- 74 a zvlášť 

ostre J eze, Principes généraux du Droit administratif, 3. vydání (1925), 
sv. III, str. 361, kdež vytýká predsedum snemoven, že se neopreli projednání 
tohoto neústavního návrhu, a 'presidentu republiky, že neodepreI jeho 
promulgaci. Naproti tomu ústavnost tohoto zákona uznává výslovne Duguit: 
Des reglements fait en vertu ďune competence donnée au gouvernement 
par le législateur, tamtéž str. 313- 349} týž Traité, sv. IV. , str. 776. 

69) Klademe vedIe sebe úmysIne pro srovnání texty obou zmocňo
vacích zákonu. 

Zákon z 22. brezna 1924. Zákon z 3. srpna 1926. 

"Art. l:r Des réductions dont le "Art. l~r Le Gouvernement est 
total ne devra pas Hre inférieur cl. un autorisé cl. procéder par décrets} 
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v §u l nového zákona ku provádení administrativních reforem 
bylo vládou velmi hojne používáno - a to vzhledem k souhlasu, 

milliard de francs (1,000,000.000 fr.) 
seront effectuées en 1924 sur les dé
penses de I'État. - Le Gouverne
ment est autorisé, pendé\-nt les quatre 
mois qui suivront la promulgation de 
la présente loi, cl procéder par des 
décrets rendus en Conseil ďÉtat, 
apres avoir été approuvés en Conseil 
des ministres, cl toutes les réformes 
et simplifications administratives 
que comportera la réalisation de ces 
économies. Lorsque les mesures ainsi 
prises auront nécessité des modifica
tions aux lois en vigueur, les décrets 
seront soumis a la sanctíon législa
tive dans un délai de six mois." 

jusqu'au 31 décembre 1926, cl toutes 
suppressions ou fusions ďemplois, 

ďétablissements ou de services: Lors
gue ces mesures nécessiteront soit des 
modifications cl des organisations, 
fonnalités ou procédures fixées par 
la loi, soit des annulations ou trans
ferts de ci-édits, elles devront etre 
soumises cl Ja ratification des Cham
bres dans un délai de trois mois." 

Podrobnosti jednání parlamentního viz Dalloz: Recueil (1924), část 4., 
str. 149 a sL, (1926), část 4, str. 297 a sl. 

Srovnáme-li nepredpojate tato dve zmocnení, vidíme, že zmocnení 
z r. 1926 jest širší, než z r. 1924. Jest širší ponekud časove, vztahujeť se na 
periodu asi o mesíc delší, jest širší dá le v tom smeru, že k vydání dekretu 
podle neho nevyžaduje se součinnosti státní rady a ministerské rady, jest 
však hlavne širší v tom smeru, že opatrení podle neho činená nejsou vý
slovne vázána na predpoklad, že jimi budou uskutečneny finanční úspory, 
jak tomu bylo vr. 1924 . Mluví-li zákon z r. 1924 vubec o reformách a zjedno
dušeních administrativních, kdežto zákon z r. 1926 používá užšího ponekud 
výrazu "zrušení nebo sloučení úradu, podniku nebo služeb," sluší k tomu 
podotknouti, že v téže vete mluví se dále i o zmenách organisace, formalit 
nebo fízení stanovených zákonem, čímž se výpočet zákonných .predpisu, 
jež mohou býti narízeními meneny, rozširuje, takže nelze výpočet predpisu, 
jež lze meniti podle zákona z r. 1926, naprosto pokládati za užší nežli podobný 
výpočet z r. 1924. 

Uvážíme-li to vše, steží pochopíme, jak autor tako vé ho jména jako 
Berthélemy, jenž bývá uváden mezi predními odpurci theorie o pfípust
nosti delegace moci zákonodárné (Viz Krejčí: Delegace, str. 32), mu že proje
vovati souhlas s mínením, že delegace obsažená v zákone z r. 1924 jest ne
pfípustna, a současne dokazovati, že zmocnení obsažené v zákonech z r. 
1926 jest pfípustné, ponevadž prý tu není delegace, nýbrž restituce kompe
tence ve vecech organisačních ve prospech vlády, jíž pojmove úprava techto 
vecí pnsluší, a která jí pouze dočasne bývá parlamentem odňata, je-li od 
neho upravována zákonem. Viz Berthélemy: Les ré forme s administratives 
et judiciaires de 1926. Paris 1927, str. 3 a sl. 

Sbornik voo právnlch a státn{ch xxx. II 
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s nímž se vetšina opatrení techto ve verejnosti setkávala - čím 

dále tím více. Menena takto i achninistrativa soudní.70) Zákon 
z r. 1926 obsahuje kro;m tohoto zmocnení ješte z;mocnení zvyšovati 
určité dávky, z;mocnení toto není však časove omezeno a dekrety 
podle neho vydané není treba pfedkládati parlamentu. 

Oba Poincaréovy zákony jsou zajímavy též tím, že se v nich 
praví otevrene, že narízeními na jejich základe vydanými mohou 
býti meneny i zákony. Dfíve se tak nedeloJ avšak mlčky se to 
predpokládaloJ jak js;me videli u zákona z r. 1918. Všechny tyto 
tri zákony zaručují prí;mou kontrolu parlamentu nad rozšírenou 
naŤizovací mocí vlády zpusobem tím, že dekrety takto vydané 
mají býti predloženy parlamentu ke schválent podle zákonu 
z r. 1924 a 1926 však jen tehdy, mení-li se jimi zákony. 

Vidíme tedy ve Francii podobný vývoj jako v ostatních stá
tech} jimiž se zabývali: podstatné rozšífení naŤÍzovací moci vlády 
v dobách mimofádného nebezpečenství pro stát, a to nejen v dobe 
nebezpečenství válečného, nýbrž i v dobe nebezpečenství katastrofy 
hospodáfské. Rozdíl jest pouze v r~zsahu zmocnení daných vláde. 
Z dôvodu v podstate spíše politických nežli juristických jeví se 
vždy snaha zmocnení. tato pokud možno specialisovati. Ve sku
tečnosti však i zmocnení specielní bývají velmi rozsáhlá, jak jest 
nejlépe patrno na zákonech z r. 1918 a .1926, na jichž základe ;mohly 
býti nafízením upravovány celé rozsáhlé výseky vefejného životaj 
podobne jak je tomu v československém zákone č. 337/20 Sb. Osud 
zmocnení obsažených v zákonech z r. 1924 a 1926 ukazuje pak též 
názorne, že o ústavní prípustnosti zmocnení takových rozhodují 
v parlamente daleko spíše duvody politické nežli duvody juristickéJ 
ba že též theorie se tu v mnohém prizpusobuje požadavkum praxe. 

Tím končíme prehled zákonodárství cizích státu o mimo
rádných hospodárských opatreních. Se situací podobnou jako ve 
státech, s nimiž jsme se blíže obírali, setkali bychom se i ve státech 
jiných. Nemíníme však otázku tuto dále sledovati, neboť pouhá 
citace toho či onoho zákona zmocňovacího v nekterém státe bez 

70) Systematický prehled techto reforem podává Roger Bonnard: 
Les décrets-lois du ministere Poincaré, Revue XL IV. (1927), str. 248 a sL, 
a Berthélemy ve spise citovaném ke konci predešlé poznámky. 
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bližího vylíčení celé situace nepodává dosti plastického obrazu, 
bližším vylíčením by pak nepomerne vzrostla srovnávací část naší 

studie. 

Avšak již z prehledu, jejž jsme podali, jest patrno, že rešení 
mimorádných opatrení hospodarských y jednotlivých státech vy
kazuje nekteré charakteristické rysy, jež Ize shrnouti takto: Ve 
všech státech rozširuje se, nastanou-li mimorádné pomery hospo
dáfské, podstatne kompetence moci výkonné k úprave techto po
meru na úkor legislativy. Rozšírení toto deje se pravidelne po
mocí zákonných zmocnení, nekdy však i bez nich. Potrebná zmoc
není bývají nekdy obsa žena pnmo v ústave1 neomezují se však 
v tomto pnpade pouze na úpravu pomeru hospodarských, časteji 
však nalézají se v zákonech specieIních, vydaných buďto již predem 
bez pfímého vztahu ke konkretním mimorádným pomerom, tedy 
jaksi do zásoby, nebo v zákone ch vydaných práve vzhledem ke 
konkretním. mimofádným pomerum, tedy ad hoc. Zákony zmoc
ňovací mívají nekdy povahu zákonu ústavních, jindy jen zákonu 
obyčejných. Zmocnení v nich obsa žená bývají v praxi vykládána 
spíše extensivne nežli restriktivne. V právní theo rii jest problém 
zmocňovacích zákonu velice sporný, zvlášte pak tehdy, nemají-li 
zákony tyto formy zákonu ústavních. }udikatura vetšinou uznává 
legalitu mimofádných opatrení moci výkonné i tam, kde neopírají 
se o zákony ústavní. -

Po této odbočce v zákonodárství cizích státu, jež byla nutna, 
bychom si uvedomili) že zákonodárství rakouské a -,- jak uvidíme 
- též československé netvorilo v. otázce zmocňovacích zákonu pro 
mimorádná opatrení hospodárská nijakou výjimku z tendencí 
ovládajících v kritický čas právní rády všech státu, muže~e se 
vrátiti k vlastnímu predmetu naší práce, totiž ke sledování toho, 
jak republika Československá upravila zmocnení vlády k mimo-
rádným hospodárským opatrením. (Dokončení. ) 

11* 




