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lího ministerstva. V unifikačním

ve sVÝch poradách o návrhu
iního pražská odborná komise
esní. Návrh osnovy vypracován
m na poradách je autor osnovy
rikačního ministerstva. Poradám
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ministerstvo spravedlnosti- mitajemník Dr. Dočekal, dále člepresident neivyššího soudu Dr.
l. soudu Dr. Roušavý za vrch.
lberger, Dr. Läwi a Dr. Králik
Dr. Kriwáček za advokátní kokou komoru v Praze a v Brne,
lZ čsl. soudci't. Proiednána byla
§§ 1-225), Z druhei části (rí§§ 226-432) predpisy o žaloprvém roku, ústním prelíčení,
,stanovení o di'tkazu a dokazo.o di'tkazu ohledáním, o di'tkazu
porade poslední prikročeno ku
ních (§§ 393-406). -Ministerstvo·
~ň i v odborné komisi slov endosud proiednána část prvnl
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Laštov~a:

Podle § 75. odst. 3. jednacího rádu senátu N. S. ze dne 15. IV.
1920, Čís. 326. jest dIe § 44. odst. 2. veta 3. úst. listiny možno, aby
se usnesení senátu stalo zákonem pres odchylné usnesení poslanecké snemovny.
Po mém soudu toto ustanovení není ve shode s ústavní listinou.
Podle § 42. úst. listiny jest k t1stavnímu zákonu v ž d y potfcbí
souhlasného us nesení ob ou snemoven. Totéž platí o jiných zákonech , pokud §§ 43. , 44. a 48. neustanovují jinak.
Zásadou tedy jest, že i zákon obyčejnj'r muže prijíti k místu
jen souhlasným usnesením oboli snemoven. Slova »pokud §§ 43 .•
44. a 48. neustanovují jinak« nasvedčují, že v prípadech §§ 43., 44.
a 48. jde o výli1mky z tohoto pravidla.
Podle v ,š eo1becnýeh zásad právnídh sluší výjilmky vykládati
restriktivne, t. j. mohou býti pfipoušteny jen potud, pokud jsou
u r č ite a pre sne s t a n o v eny a nelze je rozširovati na jiné
prívady. Dále treba mít i na mysli, že v'zájemný s,t yk obou snemoven
pokud jde o zákony, jest v ústave presne upraven, že tedy usnesení o návrhu zákona jednou snemovnou učinené, muže býti vráceno
druhé snemovne jen potud a jen tolikráte, pokud to ústava dovoluje. Zákonodár.ný akt jest pfílišvážná vec, než aby mohla býti
výmena usnesení mezi obema snemovnami protahována do nekonečna, až konečne jedna snemovna buď výslovne nebo mlčky
povolí nebo se »utahá«.
Na základe techto úvah jeví se dIe ústavy postup zákonodárný, pokud jde o osnovy v senáte nejprve prijaté, takto:
1. Senát usnesl .se na zákonu; vyti§t§né usnesení dodá pred6eda
senátu predsedovi poslanecké snemovny (a ozmámí to predsedovi
vlády § 75. jedn. rJ Poslanecká snemovna jest povinna usnésti se
o osnove prijaté senátem do 3 mesícu (§ 43. úst. listiny). Lhuta ta
počíná ode dne , t. j. následuHcí den po tom, kdy vytištené usnesení
bylo dodáno predsedovi poslanecké snemovny a končí uplynutím
posledního dne této lhuty.
Ponevadž lhuta jest vymerena na 3 ,mesíce, možno obdobne
dIe § 902. obč. zákona uznati, že konec její pripadá na onen den
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posledního me'slce, JQterý se svým číslem shoduje s dnem, který'm
lhuta počÍná; není-li takového dne vposledním mesíci, na poslední
den mesíce. - Ponevadž pak uplynutím lhuty zaniká právo S'Í1Č
movny poslanecké o osnove jednati a zakládá se právní domnenka.
že S'l1emovna poslanecká s osnovou souhlasí, jest tfeba, aby poslední den IhUty ub ehl celý, takže senát muže preklusi poslanecké snemovny uplatňovati teprve den. který následuje po dni, kdy lhiita
skončila.

Tato zásadní 3mesíční lhuta a) Se modifikuje dohodou ObOll
snemoven, totiž tak, že se lhuta ta zkracuje nebo prodIužuje (§ -43.
úst. list., § 77. jedn. rádu senátu, §78. jedn. r. posl. snem.).
b) pfetrhuje se tím, že činnost poslanecké snemovny by-la behem lhuty (zákonné, nebo dohodou modifikované) a tedy nejposléze
v poslední den lhuty zastavena, totiž, že byla poslanecká snemovna
uzavrena, odročena nebo rozpuštena, aneb o její volební obdobi
uplynulo. V takovémto prípade začíná pro ni nová lhuta od neJbližší schuze. (§ 43. odst. 3. úst.) Ústava neríká, zda nová lhuta jest
lhuta 3mesíční, či lhuta dohodou modifikovaná, ale lze souditi, že
pfi uzavrení ra odročení se zachovává nejprve lh uta dohodou modifikovaná a teprve, nebylo-li dohody, zákonná lhuta 3 mesÍCu (arg.
73. jedn. r.), kdežto snemovne nove z voleb vyšlé (pfi rozpušténí
a uplynutí volebního období) beží a priori lhuta 3 mesícu, jež by
ovšem mohla býti n o v o u dohodou snemoven modifikována.
2. Poslanecká snemovna lhutu jí príslušející promeškala, t. j.
do té lhuty konečného usnesení neučinila.
Tu se pokládá za to, že poslanecká snemovna souhlasí s USl1esením senátu § 43. odst. posl. ÚSIt. a § 77. jed. f. sne1m. posl. a predsedá senátu dodá osnovu zákona schválenou sená-tem prostfednlctvím vlády presidentu republiky (a oznámí to predsedovi poslanecké snemovny § 75. odst. 3. jedn. r. senát.).
3. P.oslanecká snemovna prijala ve lhute osnovu senátem usnesenou beze zmeny; predseda poslanecké snemovny dodá zákon
prostfednictvím vlády presidentu republiky a ozmámí to predsedovi
senátu (§ 76. odst. 2. jedn. r. pos!.).
4. Poslanecká snemovna osnovu senátní ve lhute zamítne (tím,
že prejde pres ni k dennímu porádku nebo nevezme jí ~a základ
podrobné ro:opravy, § 53. jedn. r. pos!.), nebo usnesení senátu zmční
(§ 44. odst. pos!. ústava). V takovém prípade predseda poslanecké
snemovny dodá usnesení to predsedovi senátu (§ 80. jedn. f. pos!.).
Senát jest povinen vec projednati znovu jako osnovu vládní
§ 78. jedn. r. senátního.
Ústava neudává žád'llé lhuty, do které má senát usnesení po··
slanecké snemovny znova projednati, ale patrne sluší obdobne užíti.
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predpisu o lhúte v § 43. odst. 1. a 2. stanovené (arg. jako osnovy
vládnO , t. j, do 6 nedel, pri čemž lhuta ta muže býti dohodou modifikována anebo prerušena dIe § 43. odst. 3. úst. Byl-li senát ve lhlité
té rozpušten, odročen nebo uzavren anebo jeho volební období
uplynulo, beží mu nová lhuta od nejbližší jeho schuze a bylo-Ií
v té to nové lhute učineno od senátu n o vez vol e n é housneseni,
pokládá se (v zájmu kontinuity a ulehčení prací zákonodárnych)
za druhé usnesení.
Další jednání senátu jest ruzné.
A) Senát prikloní se výslovne nebo mlčky (t. j, promeškáním
lhuty) k usnesení poslanecké snemovny, zejména osnovu prijme
se zmenami poslaneckou snemovnou navrženými. Tu jest zjednall
souhlas obou snemoven a predseda senátu predloží zákon prostfednictvím vlády presidentu republiky.
B) Senát na svém p u vod fi í musnesení nesetrvá beze ~mč
ný, nýbrž je opet zmení (jinak než poslanecká snemovna se usnesla).
O tomto prípade nemá ústava žádného ustanov ení a proto sluší
vzhledem k § 42. a k zásade, že se uSlllesení navzájem vra.cejí jen
potud, pokud to ústava dovoluje, vycházeti z toho, že tu není souhlas obou snemoven a že tedy osnova byla zamítnuta. Ponevadž
však prípad tento nespadá pod § 44., neplatí tu ani § 44. odst. pŕed
poslední a osnova zamítnutá múže býti kd y k o l i znova podána.
C) Senát seh"vá beze zmeny na svém puvodní'm usnesenÍ (což
se muže s~Mi jen po porade ve výhoru a ve 2 čteních § 78. odst. 2.
jedn. r. senátního a hlasováním dIe jmen).
Tu ústava rozeznává jednak prípad, a) že senát setrvá na svém
puvodním usnesení aspoň nadpoloviční vetšinou všech svJ'rch čle
nuv, jednak prípad, b) že senát na svém puvodním usnesení setrval
vetšinou menší.
O prípade b) nemá § 44. žádného opatrení ; platí tedy zase
zásada § 42., t. j. osnova pro nedostatek souhlasu ob ou snemoven
nesta11e se zákonem. Ovšem OlSiUova muže býN podárna kdykoli
znova, ponevadž § 44. odst. preclposlední se na tento prípad nevztahuje.
V prípade sub a) však se usnesení senátu, který ve svém p úvod ním usnesení setrvává, dodá znova poslanecké snemovn č,
jež jest povinna, aby o · nem jednala po porade výborové ve dVOll
čteních (s hlasováním dIe jJmen) opet do lhuty v § 44. odst. 1. a 2.
stanovené, t. j. 3mesí č ní, resp. dohodou obou snemoven modifikované , nebo nové v prípadech § 43. odst. 3. úst. listiny.
Byla-li pak poslanecká snemovna ve lhute té rozpuštena, nebo
její volební období uplynulo, usnesení jeH v této nové lhute učinené
pokládá se za druhé usnesení ve smysll1 § 44. odst. 2. (§ 45. úst. lisU
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Ostava opet má na mylsIi dva pfÍlp ady, to jels t poslťlJnecká
snémovna a) buď prijme usnesení senátu beze z'meny (výslov'ne
nebo mlčky promeškáním lhuty), nebo
b) l.snesení senátu nepriJIme, nýbrž je zamítne, t. j. ve smyslu
§ 44. odst. poslední buď na svém puvodním usnesení setrvá anebo
usnesení senátu pfijme se zmenami.
V prípade a) je zjednán souhlas mezi obe.ma snemovnami a
usnesení se predloží presidentovi.
V prípade b) treba opet lišiti 2 prípady totiž, poslanecká snemovna setrvá na svém usnesení (tedy usnesení senátu zamítne
po druhé), buď aspoň nadpoloviční vetšinou všech svVch členú,
buď vetšinou menší.
V prípade prvém ílsta va výslovne podotýká, že usnesel1í se··
nátu nestane se zákonem. O prípade druhém nemá ústava žádného
ustanovenÍ.
Jednací rád senátu § 75. odst. 3. in fine vyslovuje však, že
»usnesení senátu stane se zákonem pres -odchylná usnesení posla'necké snemovny § 44. odst. 2. veta 3.«, ale naproti tomu treba
uvésti, že § 42. dovoluje vý,m inky od požadavku souhlasného usm~·,
sení ob ou slnerrnoven, jen pONad § 44. n e u IS t a no V 'll j e jtnak.
§ 44. vš,aik v tomto prípade nic neustťlJnovuje a ponevadž 'n ení
možrno, tvoriti v § 44. nové vý'mim.ky, jež v tomto § nej1sou jasne
a výslovne obrsaženy, nutno u~nati, že i tu osnova pro nedostatek
souhlasu oboli snemoven nestane se zákonern.
Ovšem, muže býti osnova ihned znovu podána, ponevadž § 44.
odst. 4. na tento prípad nedopadá.
Není pochyby, že bylo úmyslem zákonodárcovým umožniti
senátu, aby se jeho osnova i pres vuli poslanecké snemovny stah
záko nem, ale v ústave úmysl ten nedošel jasného výrazu a nclz ·~
ho proto hájiti vzhledem k tomu, že zákonodárná prevaha jedné
snemovny jest dIe § 42. neco výminečného a nesmí tedy býti nad
jasné znení zákona rozširována.
Odporuje tedy predpis § 75. odst. 3. pos!. veta jednacího rádu
do senátu ústavní listine a jest dIe článku l. uvozovacího zákona
k ústavní listine neplatným. O neplatnosti však muže rozhoclova1:i
jen ústavní soud dIe čl. 1. ústavní listiny a to dIe zákona ze dne
9. III. 1920, Čís. 162, jen tehdy, když byl podán návrh od určitých
orgánu § 9. a v určité dobe § 12., t. j. do 3 let ode dne, kdy zákon
byl vyhlášen. Jednací rád do senátu byl vyhlášen dne 10. V. 1920,
takže tfíletá lhuta již uplynula.
Nutno tedy nyní i predpis § 75. odst. 3. in fine jednacího rádu '
do senátu, pres to, že se príčí ústavní listine, pokládati za plat"ý
a i pro presidenta pri promulgaci zákonu za závazný.
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Univ. proL Dr. V . ,

(Z prednášky

Ch-kev katoľ
nový'm pomerum
vnitrní.
Vnejší strán
padnuvších se st
se behem staleté
dnes zaniklých
vuje mezi všemi
davku, aby byl
dikční, který by
se stal aktuelním
nove ohraničeny ,
tuto zásadu prohl
slovy: »Sotva
obnovena jedno
ruznými vládami,
civilní, ješte ví
odkladne se pos
je ve shodu s
Vnitfní strá
stojí k ch'kvi ka
lečné. Lidstvo p

bezpečného vu
vztýóili Bened I
Christi quaeren
ve svém okru
Také poli
rodních, podpor
pomer kVatiká
i protestantskou
tikánu; mocens
cii; tím spíše j
a malé, jejichž
svou revoluční

