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I. 

Pojem, bůvob a účel státu. 

Pojem. Stát je trvalý svazek (svazová jednota) 
lidstva obývajícího v určitém území, opatřený pllvodní 
(a nejvyšší) mocí vládní. Po této stránce je stát pouze 
jedním z četných svazků čili svazů, kterými lidstvo 
v dějinném svém vývoji bylo a jest dosud vázáno; 
vyniká však nad tyto druhé svazy právě zvláštní svou 
povahou·. 

Vědu, která se obírá státem s povšechného hle
diska, zoveme všeobecnou naukou o státu. Jest částí 
věd sociálních čili společenských a dělí se podle hle
diska, se kterého na stát pohlížíme, ve dvě skupiny. 
Buď totiž pohlížíme na stát jako na společenský útvar, 
o kterém jedná sociální čili společenská nauka o st.Hu, 
anebo je stát také zřízením právním, o kterém jedná 
nauka o státním právu. 

Podle výše uvedeného pojmu státu jsou jednotlivé 
prvky státu tyto: 

a) Trvalý. svazek lidstva, t. j. národ (ve smyslu 
politickém). Uzemí liduprázdné nemLlže býti státem. 
N~rod však jako jeden z prvkú státních jeví dvojí 
vlastnost: jest buď podmětem anebo předmětem čin
nosti státní. Jako každý jednotlivec ve státu má dvojí 
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jakost: jako aktivní občan státní má podi l, na, či~nosti 
státní a jako poddaný jest podroben vull statnl ~ ta~ 
i národ ve své pospolitosti jest pramenem veskere 
moci ve státu (podmět čili subje,kt m?c.i stát'2í), r:.a 
druhé straně však po stránce pov1l1nos tl Jest predme
tem čili objektem této moci, t. j. na něm se moc 
státní vykonává. 

b) Určité území čili teritorium, na které se mo~ 
státní vztahuje. Bez území není státu. Proto u kmenu 
kočovných nelze mluviti o ~tátu .. Ve~keren vý~?j , a 
činnost státu se může uplatnovatt toliko na urCltem 
prostoru. Území jest dále předmětem státní vlády. 
Ovšem nelze tuto moc státní ztotožňovati s pojmem 
vlastnictví jakožto soukromopr~v~iho p~ímého pans~ví 
nad určitou věcí. Povaha st atm mOCI nad uzemlm 
působi, že nad určitým územim může býti pouze jedna 
státní moc. 

c) jednota vůle a jednota moci; st~t~í moc jest 
nedílná a nedělitelná. Prvek tento ,'yplyva z povah) 
státu jako svazku čili jednoty s~az~vé., V, prak~ickém 
životě mluvime sice někdy o delem statm mocI nebo 
státních mocí avšak rčením tímto se pouze označuje, 
že státní moc' není soustředěna v jedněch rukou, nýbri 
že jest vykonávána rů:~ýmiy.ol~gány v mezích p.řisluš
nosti čili kompetence Jim pndelene. (O tom mze.) 

d) Tato moc stát~í jest "!~ci, půvo~~~, t. j. stát 
neodvozuje své moci vladm od nelakeho vyssl~o svazku~ 
jemu snad nadřízeného. Vlá~ní m.oc mu SI ply~.out! 
z vlastního práva a z vlastm mOCI, Kde by nelaky 
svaz vykonával moc vládní nikoli ~ .práva ,vlastního, 
nýbrž odvozeného, tam nelze mluvIti o statu. Tato 
moc státní musí býti dále mocí nejvy~ší, t. j .. nad ,tuto 
moc státní vyšší moci ve stát~ vn~nl. Po t~ vstra~c~ 
mluvíme také o svrchovanosti Cll! suveremte statm 
moci. Ovšem tuto suverenitu lze pojímati s hlediska 
dvojího: po stránce mezinárodní a státoprávní. ,P.rv~ 
hledisko značí, že určitý stát jest naprosto nezavlsly 
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na státech jiných, hlediskem druhým rozumíme suve
renitu jako nejvyšší moc ve státu. 

I?luž.~? však d.ol?žíti, že se nejnovější dobou su
ver~m~a jl,Z ~epoklada za podstatný znak moci státní, 
takz~ I, statm utvarr, ~terým se nedostává suverenity, 
P?klada,me za praye staty. Doklad toho podávají státy 
nem~ck~, slouc.ene ve spolkový stát, říši německou, 
k!ere pre~e nej~ou státy suverenní, jimž však přesto 
razu praveho statu nikdo neupírá. 

Důvod: Otázk~u, proč vůbec je tu stát, tedy otáz
kou po oduvodněm neb ospravedlnění existence státu 
obírali se, mys~itelé od nejstarších dob až po naš~ 
časy. Po te st~anc; vb~la pro,nesena n;jrůznější mínění. 
Jsou dokonce 1 mlllem, ktera tuto otazku pokládají za 
zbyteč?u, spokoJujícy~ s~ skute.čností, že stá t tu jest, 
a tvrdlce, ze stat nejakeho oduvodnění své existence 
vůb~c nepotřebute. Na druhé straně jsou opět teorie, 
ktere s~ to~to ~tazk9u podrobně obírají. Teorií o odú
vodněm statu jest rada; jako nejdůležitější a nejzná
mejSl z nich lze uvésti tyto: 

. 1. Teorie nábožensko-theologické. Podle semitsko
one~tálskéhvo pojetí je stát zařízením stanoveným od 
sa~ehov . b?z~t~a, a ~~díž dílem božím. Je tedy již sa
mym pnkazam~ b0Zl111 každý povinen rozkazům jeho 
se po~robovatl. . T~k tomu, bylo ve státech starový
c~od~lch, ,kd.e ll1stltuce statm splývaly s institucemi 
na?ozensky~1 vv~ staré,m Egyptě, ye státě babylon-

Řs~e~, perskem, zldovskem, ano i v Recku a ve starém 
lme. 
, Za ~oby kresfans.ké ,filosofie patristická (církev
m~h 0~~1I) . a scholastJcka naproti tomu pohlížela na 
s~at s~lse jako ,na nu~né zlo" na následek hříchu , na 
dli? ďa~lovo. Clrkevl11 Otcove (sv. Augustin) rozlišo
~all t,ollž ' o.bec boží a obec pozemskou, t. j. stát, dílo 
hds~~, ne-II dokon~e ďábelské. Obec boží, církev, jest 
vyvysena nad ObCl pozemskou, státem, a vyvýšenost 
tato docházela také náležitého výrazu ve 'známé teorÍj 
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o dvou mečích, meči duchovním a světském. Podle 
této teorie dal prý bůh oba tyto meče papeži, který 
si duchovní meč podržel, světský však propůjčil císaři 
(římskému), aby jím, bojoval F.ro ~írkev. O.d~ud y~X 
stát jest podřízen clrkvl, a vSlchm panovmcl svetstl 
papeži. 

2. Teorie moci. Teorie tato ztotožňuje namnoze 
právo s mocí, vidí ve státu v podstatě toliko dilo ná
silí a důvod státu klade v oprávněnost panství silněj
šího nad slabším podle zákonů přírodních. Moc, která 
zde vládne, jest ovšem mocí fysickou, nikoli práv~í, 
a stát na ní zbudovaný udržuje se pouze násilím. Ze 
by stát takový spočíval na základech naprosto vrat
kých, netřeba tuším ani zvláště dovozovati. 

3. Teorie právní. Těchto teorií jest celkem tré, a 
společným jejich znakem jest, že buduji stát na něja
kém ustanovení právního řádu. 

a) Teorie patriarchilnÍ. Podle ní stát vyvinul se 
z rodiny a není v podstatě ničím jiným než rozšířenou 
rodinou. Proto má hlava státu postavení otce rodiny 
a příslušejí jí také všechna práv~, !aká vykon~vá ote~ 
rodiny. Vzhleden~ k ní ostatn~, c1enove ~tat~ ~aJI 
vlastně postaveni osob nezletilych, nesvepravnych. 
V praxi vidíme tuto teorii v instituci státu vrchnosten
ského ve kterém viW vladaři stojí pouze poddaní, ni
koli ~tátní občané . Tato teorie ne ospravedlňuje státu 
vůbec, nýbrž pouze monarchii neobmezenou čili ab
solutní. 

b) Teorie patrimoniální. Podle t~to t~orie je st~~ 
vlastně majetkem vladařovým, a pomer statu k vladan 
se posuzuje v podstatě podle zásad práva soukromého. 
V praxi vedla tato teorie. k tornou, ~e se, při ,sl1~rti 'y~a
dařově, zLlstalo-1i několik synu, uzeml statm delt10 
mezi syny, což vedlo k drobení území státního. 

c) Teorie smluvní. Podle této teorie stát vznikl 
smlouvou, kterou ujednávají mezi sebou' lidé dosud 

.... , 
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mimo stát stojící. Teorie tato hrála v dějinách nauky 
o státu roli velmi význačnou. Základ její byl shledá
ván dokonce i v bibli (Oenesis, hl. 17., II. kniha krá
lovská či Samuelova, ' hl. 23., II. kniha Paralipomenon 
čili Kroniky, hl. 23.), a k stoupencům jejím čítati sluší 
řadu nejslavnějších myslitelli světových. Teorie tato 
vyskytuje se v různých obměnách, a také výsledky, 
k nimž různí stoupenci její dospívají, se naprosto různí. 
Nejslavnějším jejír:l představitelem jest Jean Jacques 
Rousseau ve svém světoznámém díle Contrat Social 
(Smlouva společenská). Vliv teoríe smluvní byl jak 
v teorii, tak i v praxi velmi značný. Nesluší však pře
hlížeti, že teorie tato jest v základě pochybena, neboť 
předpokládá se, že by lidé smlouvu ujednávající musili 
státi předtím lipIně mimo stát (stav nestátní), což hi
storicky dokázati nelze, dále že i v tomto stavu ne
státním by existoval již určitý právní řád (kdežto právo 
vzniká a vyvíjí se teprve ve státu). Posléze důvody 
čistě rozumové mluví proti tomu, že by jednotli vec 
souhlasem jednou vysloveným byl naprosto a navždy 
vázán. 

4. Teorie ethická či mravní, podle které je stát 
mravní nutností vyžadovanou řádem světovým. 

5. Teorie psychologická, podle které člověk jíž 
povahou svou tíhne prý ke společenství (Aristoteles: 
Cí.v-&p0.l;ro~ ~0o'l 7r'l,,~n x óv; Orotius: homini proprium 
sociél!e; appetitus súcietatis). 

Účel. S otázkou po důvodu státu úzce souvisí 
otázka po účelu státu, t. j. k čemu zde stát vlastně 
jest. Právě tak jako v otázkách důvodu státu, máme 
i po této stránce řadu teorií. Nejdůležitější z nich 
jsou celkem dvě : 

a) Teorie oblažovaCÍ čili elldaimonisticko-lltilitaris
Ncká, která za nejpřednější a takřka výhradný účel 
státu klade poskytovati pokud možno největšího blaha 
jak jednotlivci, tak i celé společnosti lidské. Než tato 



8 lYR. BOl1UAJlL UtlXA: 

teorie skrývá v sobě mnohé stinné stránky a jest 
i velmi nebezpečná. Ježto totiž o otázce, co sluší po- ' 
kládati za nejvyšší blaho, jakož i o prostředcích, jakými 
tohoto blaha lze dosáhnouti, rozhoduje zpravidla jen 
několik málo jednotlivců, ba ve státu ovládaném ab
solutisticky jen osoba jedna, vladař, jest nejvyšším 
blahem pouze to, co za nejvyšší blaho pokládá vladař 
nebo třída vládnoucí; a toto ntjvyšší blaho se pod
daným i přes jejich odpor prostě vnucuje. Dějiny 
aspoň ukazují, že ve jménu tohoto nejvyššího "blaha" 
státu byly páchány i největší zločiny. Důsledně vy
vrcholila tato teorie ve státu policejnlm, ktery v ob
čanech státnfch spatřuje jen nesvéprávné poddané a 
život jejich, staraje se o jejich "blaho", zařizuje způ
sobem zcela libovolným do nejmenších podrobností, 
neponechávaje jim ani sebenepatrnější míry svobod
ného rozhodování a sebeurčování. 

b) Podle teorie státu právnlho jest účelem státu 
starati se pouze o právní bezpečnost všech členů státu; 
stát se má pouze obmeziti na stanovení a zabezpečení 
právního řádu, jinak však nemá zasahovati do okruhu 
práv jednotlivcových. Tato teorie směřuje zřejmě proti 
přílišnému zasahování státní moci do činnosti jednot
livcovy, jež bylo ospravedlňováno výše uvedenou teorií 
oblažovací, a proti státu policejnímu. 

V dnešní době jest ustáleno přesvědčení, že se 
stát nemůže obmeziti jen na stanovení právního řádu, 
nýbrž že jest jeho účelem napomáhati dosažení všech 
životních úkolů členů státních. Také rozeznávání mezi 
státem policejním a právním nabylo dnes významu 
zcela jiného. Právním státem nazýváme totiž nyní ta
kový stát, jehož zařízení poskytují dostatečné záruky, 
že při výkonu státní moci bude po každé stránce, 
tedy i kdyby šlo o omezení práv jednotlivcových, še
třeno předpisů právních. 

Nauka o účelech státních náleží po výtce v obor 
praktické čili užité nauky o státu, t. j. politiky. 
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II. 

Vznik státu. 

V otázce vzniku státu jsou obsaženy otázky dvě, 
jež dlužno přesně od sebe lišiti: 

a) jak vznikl stát vůbec, t. j. jakým způsobem, 
kdy a kde vznikly instituce státní - t. j. prvotní čilí 
primáml tvořeni státu; , 

b) jak vzniká nový stát v dobách, kdy ostatní 
státy již tu jsou a instituce státu vlastní jsou již dávno 
vytvořeny - t. j. druhotné čili sekundární tvoření 
státu. 

a) Pokud se týče prvé otázky, jest nesporno, že 
stát vůbec může vzniknouti teprve tehdy, když určitý 
kmen či národ zaujme pevná sídla. Teprve v této 
době lze mluviti o druhém prvku státu, totiž o území 
státním či teritoriu. Avšak na otázku, jakým způso
bem stát vzniká či vznikl, vůbec odpověděti nelze, 
nechceme-Ii sestoupiti do říše bájí. Historie nemůže 
po této stránce podati nějakého výkladu aspoň při
bližně bezpečného. Všichni kulturní národové v době, 
kdy vystupují na dějinné jeviště, mají již zřízení státní 
pevně a určitě vyvinuto; původ státních zřízení sluší 
podle toho hledati v době předhistorické. O otázce 
vzniku státu lze tudíž tvořiti pouhé domněnky. Mluví 
se tu o přirozeném stavu lidstva, t. j. o stavu, ve 
kterém lidstvo žilo, než se vytvořily pevné a spořá
dané společenské řády. Avšak ani o tomto přirozeném 
stavu lidstva není mínění ustáleno. Podle jedněch 
(Aristoteles, Orotius) byl v tomto přirozeném stavu 
život naprosto spořádaný, a společenské řády byly 
vytvořeny jen z pudu společenského. podle druhých 
(Hobbes) je tento stav obdobím hrubého násilí a nej
zištnějších sobeckých pudů, a teprve, když prý lidstvo 
poznalo nemožnost spolužití za takovéhoto stavu, vstu
puje ze snahy, aby chránilo života i svého majetku, 
ve společe'nství a buduje instituce státní. 
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b) Druhotné čili sekundární tvoření státu před
pokládá existující již státy i náležitě vyvinuté státní 
ir:stituce. Tu vzniká nový stát, jakmile se sejdou . 
vsechny prvky, po případě všichni činitelé, již dodá
vají určitému (státnímu) útvaru povahy státu. Způsob, 
jakým se tak děje, jest velmi rozmanitý. Múže to býti 
akt pouhé fysické moci, záležející v tom, že určitý 
kmen zaujme trvale území jiné, opustiv dřívější své 
územÍ. Takovýmto způsobem vznikly na př. aermán
ské státy na půdě rozpadávající se říše římské. 

Může to býti i výsledek dlouhého historického 
vývoje, jakým na př. vznikaly německé národní státy 
na území bývalé říše římskoněmecké. Zde totiž dlouho 
chyběl jiný prvek státu, totiž jediná vůle a púvodní 
moc vládní. 

Stát dále vzniká, když se lidstvo obývající v ur
čitém území zorganisuje v trvalý svazek a stvoří takto 
národ. Tímto způsobem přeměňovala se teritoria na 
půdě Spojených států severoamerických ve státy. 

Ze st~tů již existujících může vzniknouti stát nový, 
když se leden stát rozdělí ve dva neb i více států 
samostatných (tímto způsobém vznikly r. 1831 Belgie 
a Hollandsko), anebo když se několik států dříve sa
mostatných spojí ve stát jeden (!talie ve stol. minulém 
a jistou měrou r. 1871 i říše německá), nebo posléze 
když se od existujícího státu některá část oddělí a 
prohlásí za samostatný stát (tímto zpúsobem vznikly 
z říše turecké ve století minulém státy balkánské)~ 

III. 
Dějinné typy států. 

Instituce státu se ve svém historickém vývoji značně 
měnila. Měnila se nejen podstata státu, nýbrž i před
stava o jeho účelech. Pfece však v tomto dějinném ' 
vývoji a v dějinných proměnách státu můžeme stano
viti určité rysy státu, které lze prohlásiti za vzory čili 
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typy státu. Takovými typy státu jsou stát antický, po 
výtce řecký a římský, stát středověký a konečně stát 
moderní. 

Stát lecký jeví se nám po výtce jako s tát městský. 
Každé vynikající město řecké je státem (Athény, Sparta, 
Théby, Korint a pod.). Stát tento se vyznačuje jednotou 
státní moci; je v něm dokonalá vnitřní jednota. Nějakého 
rozštěpení státní moci, které dodává státu středověkému 
jeho zvláštního rázu, stát řecký nezná. Tato vnitřní 
jednota vztahuje se však nejen na život politický, nýbrž 
i na náboženský. Stát řecký je společenstvím státním 
i náboženským. Vlastními členy státu jsou tu však 
pouze plnoprávní občané státní, nikoli také otroci. Jim 
přišluší nejen svoboda politická, t. j. účastenstvi na 
výkonu moci státní, nýbrž i svoboda osobní čili in
dividuální (zejména v pozdějším vývoji státu řeckého), 
t. j. jistý okruh práv v životě soukromém, jehož státni 
moc jest povinna šethli. 

Obdobnou skladbu l1Iěl stát Nmský. Zde však 
právní osobnost občana státního vystupuje mnohem 
zřejměji. Občan r'ímský test na?án, určitý~l ,okru,hyen; 
práv, který zeiména v pomeru rodllll1em dostav a zvlastlll 
ráz. Moc hlavy rodiny (patria potestas) jeví se i proti 
státu jako moc pl1vodní, od moci státní neodvozená, 
a hlava rodiny (pater familias) vykonává v rodině 
dokonce jakási práva vladařská. 

Zcela jiné složení měl stát stledověký. Charakteris
tický rys tohoto státu jest nejednotnost státní moci; 
jemu chybí vnitřní jednota. Státní moc jest rozštěpena 
ve dva činitele sobě navzáiem rovnocenné a na sobě 
nezávislé, král~ a národ . Oba tito činitelé jsou nadáni 
určitým okruhem práv, která jim prýští ~ práva ,vl~st
ního a iež jeden od druhého neodvozuJe. Nel11 vsak 
proti králi ťímto okruhem práv nadán celý národ jako 
celek, nýbrž jen ti, kdo náleží k§jednomu ze stavú 
zemských. Ve státu středověkém celý národ se děli 
totiž ve dvě vrstvy: politicky plnoprávné a politicky 
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bezprávné. Třídy politicky plnoprávné se dělí v určité 
třídy právně i společensky uzavřené, které se zovou 
zemskými stavy. I) Ti, kdož nejsou členy jednoho ze · 
zemských stavů, nemají žádných politických práv. Ná
rodem v politickém smyslu jsou tudíž pouze stavové. 
(Odtud ústavy středověkých států zoveme také ústa
vami stavovskými.) Králi i stavům přísluší podíl na 
státní správě. Instituce státní se dělí na instituce krá
lovské a stavovské, jsou úřady královské a stavovské, 
vojsko královské a stavovské atd. Poměr mezi králem 
a stavy nebyl tu zpravidla stanoven nějakým pevným 
právním řádem, ježto ústavy v době této jsou dosud 
ve vývoji, a tedy nehotovy, nýbrž závisí spíše na okol
nostech skutkových; jest určován činiteli mocenskými. 
Odtud také náhlé přesunutí poměru tohoto ve prospěch 
králův anebo stavů není nikterak vyloučeno. 

Modem! stát naproti tomu spěje opět k jednotě 
státní moci. Ovšem jednota tato mohla býti zjednána 
toliko na troskách zřízení stavovského a jest možná 
jen tehdy a tím, že se podaří překonati rozštěpení 
(dualismus) státní moci ve státě původně stavovském. 
Pochod tento dál se celkem dvojím způsobem, jinak 
v Anglii, jinak v evropských státech pevninských. 
V Anglii dosahuje se této jednoty státní moci již po
čátkem 16. stol. vnitřní jednotou krále a parlamentu. 
Král v parlamentu (the king in parliament) představuje 
zde tuto jednotu; král je tu členem parlamentu. Ovšem 
postavení jeho v parlamentu se vývojem doby napro-

I) Ve státu českém na př. byly do r. 1627 (do vydání Ob
noveného zřízení zemského) tři stavy: panský, t. j. vyšší šlechta, 
stav rytířský, t. j. šlechta nižší, a stav městský, totiž svobódní 
obyvatelé měst královských, t. j. měst, která byla podrobena 
přímo králi, jinakého pána nad sebou nemajíce. Po převratu 
bělohorském byl k těmto třem stavům přidán stav duchovní, 
a to jako prvý stav zemský, který tvořili arcibiskup, biskupové 
a vyšší preláti, t. j. ti, kteři mají právo nositi infuli Ostatní 
třidy obyvatelstva, tedy valná většina národa, byla politicky 
naprosto bezprávna. 
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st~ změnilo. Až do konce 17. stol. byl král svrchova: 
n' m pánem v parlamentu, takže parlal~ent,byl tu ~lastne ·!t1 ovolným nástrojem v rukou kralovych. ,,\vsaky o.d 
\rel~ revoluce (r. 1688) se poměr tento zásadne zmenl~. 
Od této doby má naprostou převahu parlament: Kr~1 

arlamentu zůstává sice i nadále svrchovanym pa
~e~ avšak není to již moc královská, nýbrž parlamen~ 
sám: po případě národ, kterému přísluší zde naprosta 

převaha. , d 'I 
Naproti tomu v ostatních státech ev.r0~skycl~ a 

se pochod sjednocování čili unifikace s!atlll mocI ce-

t .. ou Zde král nebyl v podstatě clenem sněmu~ s ou j1l1 . • y . y t' I t roh . b " sněm jako orgán stavu Cl zeme. s a up , , 
nkY ' I~z 'ako spolunositel státní moci. UllIflkace statm ra I j . , ' t k' moci byla tu tedy možná len zlomemm mO~1 ,s avovs, e. 
Skutečně také ve stoletích 17. a 18. dochazl k otevle
nému boji mezi mocí král~v;~ou a ,s:avovsko~, z~ 
kterého moc královská vychazl jako vltez. Ve fl ancI~ 

y dochází k tomuto záp<lsU a ke zlomem mocI 
~:aY;~ské ve stol. 17. (zeit;1éna o?~ob~ L~dvíka ~IV.), 
ve státu českém již v prve polOVICI tehoz stole!1 ~bl
tvou na Bílé hoře). Pochod tent,o s; pak doko,nava ve 
století 18. , kdy nastupuje obdo?l stat~ moder~lho. (Ve 
státech naší monarchie obdoblm Mane Teresle.), Od
tud moc panovníkova měrou. netušen~u ,moh~.tnl, pa~ 
novnlk stává se jediným nosl~~lem . statnl. m~\..I, a !ake 
představitelem státu; tuto umflkacl mocI statm pred-
stavuje svou osobou. ,y y ' 

Než stát moderní liší se od statu st:~doyekeh,o 
ještě jinak. Ve státu středověkém jsou pol,lh~kym v na
rodem jen stavové, jen oni jsou ~kttvn,I~1 obcany 
státními. Naproti tomu, když- po prekOna?l, neobme~ 
zené čili absolutní moci panovníkovy nastav.a ?bdobl 
konstituční, pozorujeme, jak se vlast3,ost ~kt1v?lhOy .O?
čana státního rozšiřuje na vrstvy CI m ~ale tlm Slrsl. 
Nejprve je to stav třetí (tiers état); ktery se za revo
luce francouzské ujímá vesla . Avsak proud tento se 
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nezastavuje , u stavu městského, nebo jak mnohdy s ja
kousi příl1anou slýcháme, u buržoasie. Práva politická . 
rozšiřují se dále na vrstvy dosud nezastoupené, takže 
dnes právem můžeme říci, že právem aktivního ob
čana státního jest nadán veškeren národ. S demokra
tisací státního zřízení jde pak ruku v ruce i demokra
tisace ,rrá vní~h řádů; z ni vyplývá zásada, která sta
vovskemu statu byla naprosto neznáma že si totiž 
všichni občané státní jsou před zákonem' rovni. 

Posléze liší se stát moderní od státu stavovského 
i rozsahem státní moci a změnou účelů státních. Roz
sah státní l1Joci ve státu středověkém byl celkem dosti 
nepatrný. Cetné obory, kam moc státní dnes zasahá 
státní moci unikly. Š'<:olství, dopravnictvÍ hospodář~ 
ské i s?ciá!nÍ potřeby obyvatelstva a pod. vymykaly 
se n;ocI statní: Stát moderní rozšířil vsak svojí moc 
a pusobnost I na tyto obory, a dnes všeobecně se 
uzvná~á .zásada, že nestačÍ, aby stát svoji činnost sou
stre~t1 jen v.na v ochranu pl:ávního řádu, nýbrž že jest 
povl~nen C1l1l1~ zasahova1t v poměry svých členLI a 
stupnovanou stlou pomáhati k dosažení všech život
n~ch. i. kulturních úkoll! národa. Tak jsou svazky, kte
ryml Jest občan v moderním státu připoután k útvaru 
st~~nímu, ~tále četn~jší a intensivnější. Jest opravdu 
zajlmavo, ze se obcanstvo nejen tomuto zasahování 
st~~u.nikterval~ ne~zp,Írá, nÝ,bržv~ísty dokonc,e po úpravě 
urcltych vecI statl1l mocI primo volá. Ze pak stále 
vznOlstajícím rozsahem moci státní stoupá měrou ne
mírnou i počet státních zřízenců, jest důsledek zcela 
přirozený . 

IV. 

Právo státní; státní moc. 
Právem státním v nejširším slova smyslu nazýváme 

souhrn pravidel právních, jimiž jsou upravena ústrojí 
či organisace státu a činnost jeho, tedy působnost a 
příslušnost státních orgánů Cl. práva a povinnosti ob-
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čanů k státu. K platnosti státního práva se vyžaduje, 
aby bylo vydáno neb aspoň uznáno mocí státní. Právo 
státní jest částí práva veřejného.~) 

Právo státlli dělíme na právo trestni a procesni, 
(toto upravuje zásady, jakými se postupuje před soudy 
civilními i trestními); obé toto právo shrnujeme také 
v jediný pojem práva soudního; dále na právo správní, 
jež obsahuje zásady, týkající se správy státní, a posléze 
na právo státní v užším smyslu, pro které se užívá 
také výrazu právo ústavní. 

Státní moc jest moc, kterou stát vykonává na 
svém území vzhledem k svým poddaným. Tato moc 
jest jednotná; není možno, aby na témže území státním 
existovaly dvě neb i více státních mocí. (Zdánlivou 
výjimku z toho pravidla viz při státě spolkovém.) Jest 
dále mocí nejvyšší (suverenni), neboť nad ní ve státu 
vyšší moci není. Ovšem z přívlastku "nejvyšší" ne
plyne ještě, že by tato moc byla neobme.zená a neob
mezitelná. Předem jest připomenouti, že tato moc není 
mocí pouze skutkovou čili faktickou, neboť pak by se 
udržovala jen mocí a násilím, což by mělo vzápětí 
úplný rozvrat státu. Moc státní jest mocí právní; 
z toho ovšem plyne, že je to moc právně obmezená, 
moc vykonávaná podle určitých pravidel právních, 
podle určitého právního řádu. Právní řád váže orgány 
státní při výkonu jejich funkcí; ježto pak stát mllže 
býti činný pouze svými orgány, jest přirozený dítsledek 
toho, že i stát jest vázán svým právním řádem. Státní 
právo každého státu stanoví určité záruky toho, že 
tento právní řád bude také vykonáván a zachováván. 

2) Veškero právo dělíme na právo veřejné a právo soukromé. 
Dělidlem zde jest hledisko, s jakého pohlížíme na člověka , Právo 
veřejné pohlíži na člověka jako na člena určitého (vyššího) 
svazku, který ke svazku jemu nadřízenému stojí v poměru pod
řadném, soukromé právo pak pohlíží naií. jako na jednotlivce, 
který vůči ostatním jednotlivcům jemu rovným stojí v poměru 
souřadném. 
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Záruky ty upraveny jsou rozmanitým způsobem, vše
obecně lze však říci, že rozeznáváme celkem trojí druh 
těchto záruk; záruky sociální, jichž podstata tkví v spo
lečenském učlenění státu, politické, jež se zakl:idají na 
politických poměrec~ mocenských, a právní, jež jsou 
po výtce obsaženy v právním řádě. 

Státní moc jest posléze nedílná; nelze jí rozložiti 
nebo rozděliti na několik samostatných mocí. Z nedí1-
nosti moci státní neplyne však, že by tato moc musila 
býti také soustředěna v jedněch a týchž rukách. Na
opak konstituční nauka vyžaduje, aby v zájmu vlády 
opravdu ústavní a jako její záruka moc státní v urči
tém státu nepříslušela jediné osobě nebo jedinému 
orgánu, nýbrž aby byla rozdělena mezi orgánll několik, 
takže by každý orgán vykonával tuto moc jen v me
zích své příslušnosti (nauka o dělení moci; Montesquieu: 
Esprit des lois) . Tato nauka upravuje jednotlivé funkce 
čili druhy státní moci, které však v podstatě nejsou 
ničím jiným než pouhým odleskem této jediné, ne
dílné moci státní. 

Funkce státní lze děliti celkem podle dvou dělidel: 
buď podle oborll státní činnosti (funkce hmotné či 
materiální) , nebo podle činností skupin orgánových 
(funkce formální). Hmotné funkce jsou troje. zákono
dárství, jehož úkolem jest vydávati závazná pravidla 
právní na úpravu života ve státu, soudnictví, jehož 
úkolem je zjišťovati sporné nároky právní a jim zjed
návati platnosti, a správa, jíž nazýváme činnost státu, 
kterou v mezích platných zákonll provádí svoje úkoly. 
Formální funk.ce jsou činnost orgánú zákonodárných 
čili parlamentů, orgánú soudních a správních. 

Toto dělení funkcí na hmotné a formální není 
však a nemúže býti provedeno měrou dokonalou. Není 
totiž funkce zákonodárná soustředěna u jednoho a té
hož orgánu; tak tomu rovněž s funkcí soudcovskou 
a se správou. Naproti tomu sbory zákonodárné čili 
parlamenty nevykonávají jen funkce zákonodárné, ný-

STk r . 
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brž z~roveň ~aké funkce správní, po případě i soud
~o~?ke! organy soudnictví vykonávají také funkce ' 
~PI a vnl, a. ol:gany správní mají také účastenství na vý
, .onu moc!, z.a~<:~odárné i na soudnictví. Nelze řece 
ZI~Otv r?ztndlt~ Cl zaškatulkovati podle určité ša6Jon 
nybrz ZlVot sam stanoví si zde určité útvary y, 

Pokud se ty' če správy ve t 't ' " , t 't ' . , s a u, rozeznavame spravl[ 
s a ~ll, Je; se v~koy~ává pouze orgány státními, a samo-
SpraVL!: a!o . zaleZl ~ tom~ že. s dopuštěním moci státní 
po fnpade ! na zaklade IllStorického vývoje určité 
svaz y sp?lecens~é uvnitř státu obstarávají svoje věci 
samostatne. , VěcI tyto mohou býti buď rázu místního 
b sa;nosprava místní, jejímž typem je samospráva 
o eC11l .;- nebo to mohou býti i jinaké zá 'm ' . 
tu mluvl~e o samosprávě odborové (obCh~d~í ~ěs~e ~ 
r.°kst:nks~e k0t;J,ory" zemědělská rada, komory advoktt:í ' 
e ars e, notarske atd.). ' 

V. 
Orgány státní. 

, St~t ~akožto. ?soba, ni~oli fysická, nýbrž sm 'šlená 
(pr~vl1l~ka~ nemuze sve vllle projevovati přímo y 'b y 
botre.~~Je Jako k~ždý jiný svaz osob fysických', jrm~~ 
y Vll I svou projevoval a moc vykonával Tak 't 

°tS.otby ,nazývbáme orgány státními. Jsou tedy o~gváenyO 
s a 11Iml oso y fysické P y, d y. v 

f sick' h ", .' ° pnpa e 1 sdruzení osob 
:d tF! Jlchz, pr~Jev vede je projevem vůle státu 

o emlto organy JSou a jak se d T v d '. . 
zení státní či/i ústava státu e I, pre plsuJe zří-

C?rgáyny, státní dělíme 'na bezprostlední (přím ') 
prostredecne (nepřímé). e a 
• v .Bezpro~tředními (přímými) orgány naz 'váme t 
L~z J,so,u ~~n~ samoll ústavou, takže stát ~ůže blt! 
~~nny Jen JIl1J1 - bez nich by upadl v na rostou J 

~~I~~O~~Sj~~'~I~y ~yt;Jit? mOh,ou býti ,i j~?nOd~VCi i Sb~:; 
. flme organy vZl1lkaJI dvojím způso-

Za vzděláním. 
2 
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bem: buď vyplývá vlastnost jejich přímo z určité právní 
skutečnosti - tak vlastnost panovníkova vyplývá přímo 
ze zrození z určité osoby, jak předpisuje nástupnický 
řád, a dále z té právní skutečnosti, že pomine dosa
vadní držitel trLtnu; nebo vlastnost jeho nevyplývá 
pUmo z určité právní skutečnosti, nýbrž je k tomu 
třeba zvláštního předem stanoveného právního pochodu. 
Tímto právním pochodem jest buď volba, buď prosté 
jmenování. Tak ve staré říši římskoněmecké volil se 
císař sborem knížat voličLt čili kurfistů; v některých 
státech, kde nástupnický řád nebyl pevně stanoven, 
jmenoval dosavadní panovník svého nástupce, a tedy 

. příštího panovníka, testamentem, jak tomu bylo v říši 
ruské od dob Petra Velikého až po Pavla I. Orgán, 
kterému přisluší buď volba nebo jmenováni, zove se 
orgánem tvLtrčím čili kreačním. (V případech výše uve
dených jest tímto tVÍlrčíll1 orgánem v prvém případě 
sbor knížat voličiI, v druhém ruský car.) 

Jiné rozdělení jest na orgány prvotné č ili primárni 
a druhotné čili sekundárni. Podle ústavy nemůže totiž 
určitý orgán projeviti své vůle jinak, než že volí ze sebe 
nový orgán, jehož projevy vůle platí za projevy or
gánu jej zvo!ivŠího. Tu pak volící orgán jest orgánem 
prvotným, zvolený orgánem druhotným; takovým or
gánem druhotným jsou všechny parlamenty. Národ 
lIstavený ve voličské sbory nemůže přece své vůle, 
pokud se týče zákonod~rstvi, správy atd., projevovati 
přímo, nýbrž volí si svoje zástupce, t. j. poslance, kteří 
vykonávají jeho jménem a zaň práva národu náležející. 
Všechny projevy poslancú v parlamentu pokládají se 
za projevy národa. Národ ustavený ve voličských sbo
rech je tll orgánem prvotným, parlament pak orgánem 
druhotným, neboť on vzniká z národa způsobem 
v ústavě př.edepsaným. 

NepNmé orgány JSOll takové, jež nejsou dány sa
mou ústavou, nýbrž j~ou ustanoveny k plnění určitých 
úkolú. Takovými jsou na př. úředníci . 
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V. V. každém státu jest aspoň jeden bezprostřední 
(p:!my) orgán; může jich však býti i více. V mona1'
Ch}1 n~ob~~ez~né či. abso~utn.í jest jen jeden bezpro
stredl11 (primy) organ a hm jest panovník. V monar
chii ústavní čili kO!lstit~lční jsou orgány dva, panovník 
a parlament; z I1Ich jest onen orgánem prvotným 
tent~ ~ruh?tným, neboť je tvořen volbou národa. V re~ 
publJk~ch Je to president, parlament, po případě i ná
rod sam atd. 

Vey státec!~, kde j~ pří.mých orgánú několik, jsoLl 
n~. so?e navzajem nezavlsle, a nemúže jeden druhému 
n:ja.ke rozkazy udíleti. V ústavních monarchiích na 
pf. lest. par.lament ~a .panovníkovi naprosto nezávislý . 
Panovn,lk sice svolaya p~r1alllent k činnosti, pokud se 
p.odle ustavy ~:s.chazly.sam bez sp?lučinnosti pélllOV
nI1~ovy, ~. ro~nez jeho c~nnost uza vlfa; .nemůže m u však 
~dl~eÍl nlj~kych ro.zkazu~. a nemLlže tedy zejména ni
ja~ym zpuso?em !~ho Cll1110St vynutiti, neb jinakým 
zpusobem v jeho ClI1nost zasahovati. 

!al11, kd~ jest několi~ přímých orgánů, jest nutno, 
a?y. jeden z nl~h ?y'1 orgal~em ve státu nejvyšším. Na
zyvame pa~ nejvysslm organem ten, bez něhož by stát 
nemohl eXlst.o~ati,.nýbry~ by upa~1 v naprostou nečin
~ost. ~~ uV?dl stat v cll1nost, stat v činnosti udržuje, 
jeml!. pnslušl yve sporných připadech nejvyšší moc roz
~10~CI. Bez neho nebo proti jeho VLIli není možna ni
lal~~.změna 'právního řádu. V monarchiích je tímto nej
Vy~SI~:, organem panovník, kdežto v republikách jest 
nejvysslm orgánem národ sám. 

VI. 

Útva .. v státu. 

. Útvar.em, .~ormo~ stá}.lI .na~ýváme. všeobecně zpllsob 
vlady, .í. I. pn kterem cll1ltelI ve statu je soustředěna 
moc statní. 

*2 
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Starší nauka rozeznávala obyčejně čtvero základ
. nich útvarů státních: 

1. Theokracii. Za držitele státní moci pokládá se 
zde bytost nadpozemská, bůh, a vladař světský, je-Ii 
tu ovšem jaký, je pokládán jen za náměstka této by
tosti nadpozemské. Jako zvláštní druh theokracie lze 
uvésti útvar státu, kde sice jest vladař světský, avšak 
proti němu stojí mocnost druhá - kněžstvo , - jež 
od vozúje své právo od bytosti nadpozemské a také 
jejím jménem dává rozkazy . . Takovýmto útvarem byl 
starověký stát židovský. 

2. Monarchii. Veškerá moc státní jest soustředěna 
v jedné fysické osobě, která vykonává vládu vlastním 
jménem (viz níže). 

3. Aristokracii. Vládní moc vykonává pouze určitá 
třída lidí a ostatní vrstvy národa jsou z účastenství 
na vládl naprosto vyloučeny. Tato vládnoucí třída 
může býti ustavena různým zpúsobem. Je to vláda ur
čitých rodů neb určitých tříd společenských a pod. 

4. Demokracii. Vládu vykonává zde v podstatě 
celý národ. Způsob výkonu vlády múže však i zde 
býti rúzný (viz níže republika). 

Vedle těchto základních útvarLI mohou se vysky
tovati ještě útvary rázu podružného, v ten totiž způsob , 
že jedna základní forma jest kombinována s druhou. 
Tu pak vzniká řada ůtvarů nových. 

Z těchto základních útvarů vymizely v dnešní dob ě 
theokracie a aristokracie, takže za praktické lze poklá
dati pouze dělení na monarchii a na republiku . 

A. Monarchie. 
Monarchie je státní útvar, kde veškerá moc stát~í 

je soustředěna v jedné osobě fysické. Tato osoba Je 
tedy orgánem nejvyšším a stát Jest řj~~n yi't1í.tysick9,~ ' 
Monarcha své moci neodVOZUJe z IllJake vule VySSI, 
nad ním stojící. 
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Monarchie sama není ovšem jednotným druhem 
čili typem, nýbrž jsou tu' druhy různé. Z různých těchto 
druhů však některé naprosto vymizely, staly se ne
praktickými, takže se o nich netřeba ani zmiňovati. 
Nepraktické jest mimo jiné rozlišování mezi monarchií 
volební, ve které se trůn při úmrtí každého panovníka 
obsazoval volbou (takovýmito monarchiemi byly na 
př. stará říše římskoněmecká a bývalé království pol
ské) a mezi monarchií dědičnou, kde se hodnost pa
novnická dědí v určitém rodě, takže při úmrtí dosa
vadního panovníka nový ihned vstupuje na trůn. 
Dnešní monarchie jsou vesměs monarchiemi dědičnými. 

Dnes je praktickým dělidlem mezi monarchiemi 
rozsah panovnických práv. Tu pak rozeznáváme: 

1. Monarchii neobmezenou čili absolutní. V takovéto 
monarchii jest veškerá moc státní skutečně soustředěna 
v rukou panovníkových. On jest jediným přímým 
orgánem státním; od něho veškerá moc ve státě vy
chází a k němu se zase vrací, on jest zdrojem veškeré 
moci státní. Jeho moc jest neobmezena, nikomu ve 
státu nepřísluší spolurozhodovati o věcech státních. 
Múže sice výkonem určitých práv a úkolů pověřiti 
osoby jiné, avšak osoby tyto jsou pouze prostředeč
nými orgány a jejich oprávnění jest úplně závislé na 
libovůli panovníkově: panovník jim může toto oprávnění 
kdykoli odníti a sám je převzíti nebo přenésti na 
osoby jiné. 

Monarchie absolutní dnes však již vymizela z řady 
kulturníCh států. V Evropě posledními tohoto druhu 
byly Rusko a Turecko. . 

2. Jiná je monarchie obmezená čili ústavní nebo 
také konstituční. Zde panovník nevykonává veškeré 
moci ve státu, nýbrž jest v tomto' právu obmezen 
zastupitelstvy lidu, parlamentem. Není jediným přímým 
orgánem státu, nýbrž vedle něho jsou ještě samostatně 
jako další přímé orgány zastupitelstva lidu čili sně
movny. Ovšem i tu jest nejvyšším orgánem státu, bez 
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něhož by činnost státu utrpěla podstatné poruchy; 
než bez jeho svolení jest změna právniho řádu státu 
vyloučena. Než ona nejvyšší moc státní, jež jest v jeho 
rukou soustředěna, nepřísluší jemu z práva vlastního, 
nebof tato moc náleží jen a jen státu. Jemu přísluší 
tato moc jenom jako nejvyššímu orgánu státnímu. 

V rámci monarchie konstituční rozeznáváme dva 
druhy čili typy: monarchii konstitučni v užšim smyslu 
čili monarcMi vzoru německého a monarchii konstituční 
vzoru francouzsko-belgické/lO čili monarchii parlamentl1í. 
Rozlišování toto není rázu právnického, má však značný 
význam politický a vysvětluje se po výtce historickým 
vývojem. 

Historickým vývojem tkví toto rozlišování v otázce, 
řešené zejména v 17. a 18. stol. jak právníky, tak 
i politiky, odkud totiž vychází veškera moc ve státu. 
Po této stránce sluší lišiti celkem dvě teorie. Podle 
jedné vychází veškerá moc ve státu od panovníka; 
jest neobmezenou hlavou státu a výhradním jeho před
stavitelem; jemu přísluší neobmezená moc, proti které 
musí ustoupiti každá jiná moc ve státu. Tato absolutní 
moc je také ospravedlňována a odúvodňována rCtzným 
způsobem. Udržuje se dokonce i východní představa, 
že panovník jest vlastně zástupcem božím na zemi -
zbytky této theokratické teorie se ostatně dochovaly 
až po naše doby v obratu "z boží milosti" - a 
v církevním pomazání, jehož se panovníku dostává 
při slavnosti korunovační, spatřuje se dokonce i vidi
telný znak, že. panovník má tuto moc přímo od boha. 
(Proto se také toto církevní pomazání prohlašuje za 
osmou svátost církevní). Tato teorie hlásá tedy svr
chovanost čili suverenitu panovníkovu. 
JI Proti teorii · suverenity panovníkovy stavěla se 
teorie druhá, teorie suverenity národa. Podle nf vy
chází veškerá moc ve státu z lidu. Lid či národ je tu 
držitelem čili depositářem veškeré moci, jému přísluší 
rozhodovati o nejdCtležitějších otázkách státních, jen 
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on má právo se usnášeti na ústavě a na jejích změnách 
(pouvoir constituant). 

Obě tyto teorie byly uskutečněny v ústavních po
kusech 18. a 19. století. Revoluce francouzská zjednala 
platnost právúm národa a první revoluční ústava fran
couzská z 3. září 1791 prohlásila suverenitu národa za 
základní zásadu ústavní, a ponechavši útvar monarchie, 
postavila ji na základ demokratický, t. j. zdrojem 
veškeré moci ve státu jest národ sám - král jest 
pouze národem delegován a přísluší mu proto p01lze 
tolik práv, kolik jest mu vyměřeno nároclem v ústavní 
listině . 

Tato ústava vzala za své pádem monarchie ve 
Francii. Když pak se po pádu Napoleona I. navrátil 
starý rod hourbonský na trůn francouský, byla novým 
králem Ludvíkem XVJII. "dána" národu francouzskému 
ústava nová, která však spočívala na zcela jiných zá
sadách r:ež první ústava francouzské monarchie z 1'. 1791. 

Ústava francouzská ze 4. června 1814, "daná" 
Ludvíkem XVII!., zakládá se na zásadě, že veškerá 
moc ve státu vychází od krále, že však králem múže 
býti přiznáno lidu právo spoluúčastniti se výkonu 
státní moci. Je tedy ústava tato pouze dobrovolným 
ústupkem se strany krále - proto bylo také úmyslně 
zamítnuto slovo "konstituce" a zvolen výraz "charte", 
což značilo vlastně jen výsadní listinu - on vlastně 
jen svěřllje část svých práv výkonných národu, vzdává 
se jaksi Své výhradné moci ve prospěch národa; králi 
přísluší iniciativa k zákonům a tak i právo rozpou
štěti sněmovnu. Suverenita národa padá ve prospěch 
suverenity panovníkovy. Zakládá se tedy ústava tato 
na zásadě svrchovanosti panovníkovy čili na principu 
monarchickém, ježto právo dávati ústavu (pouvoir 
constituant) nepřísluší národu, nýbrž králi. 

Ústava tato, která zaváděla sice konstituční mo
narchii, avšak na principu monarcllickém, zavrhši prin
cip demokratický, stala se vzorem pozdějšímu vytvo-
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ření ústav ve státech, kde absolutismus zapustil silné 
kořeny a musil později, puzen jsa veřejným míněním, 
připustiti jakési účastenství národa na vládě. J sou to 
po výtce státy německé. Německý Bund, jehož utvo
ření bylo vysloveno článkem VI. (prvního pařížskéko 
míru z r. 1819-, vyslovil tento princip monarchický 
zcela jasně. CI. 57 závěrečné vídeňské akty z 15. 
května 1820 praví výslovně: "Veškerá moc státní musí 
zůstati spojena v hlavě státu a suverén může stavov
skou ústavou býti vázán na spolupítsobení stavít pouze 
ve výkonu určitých práv", t. j. veškerá moc ve státu 
přísluší panovníkovi a ten mllže pouze podle svého 
dobrého zdáni a ze své dobré vůle dopustiti spolu
účast národa. 

Zcela jiný ráz a podklad měla belgická ústava 
z r. 1831. Tato ústava liší se od vzoru dosavadních 
ústav, t. j. od francouzské charty z 1'. 1814, zásadně 
tím, že proti principu monarchickému prohlašuje prin
cip demokratický. Čl. 25 této ústavy praví: "Všechna 
moc vychází z národa. Moc tato jest vykonávána, jak 
stanoví ústava." A čl. 78 téže ústavy zní: "Král má 
pouze ta práva, která mu formálně přiděluje ústava a 
zvláštní zákony, vydané na základě ústavy." Tato ústava 
klade tedy veškeru moc státu v národ. Král přijal od 
národa svou moc a přijal tudíž jen tolik, kolik mu jí 
národ svěřil; král jest pouze delegovaným národa, 
v zásadě zůstává veškerá moc ve státu jen a jen ná
rodu, po případě podle ústavní listiny parlamentu, 
který zde vykonává práva příslušející celému národu. 

Ústava belgická stala se pak vzorem pro sdělá
vání listin ústavních ve státech založených na prín
cipu demokratickém (na př. Rumunsko .. Řecko, Srbsko). 

Podle tohoto historického vývoje vyvinuly se dva 
druhy čili typy konstituční monarchie: 

1. Německý útvar konstituční monarchie čili kon
stituční monarchie v užším či vlastnfm smyslu, zaklá
dajíci se na principu monarchickém. V ní veškerá moc 
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státní jest v zásadě soustředěna v rukou panovníko
vých; v pochybnosti svědčí tedy právní domněnka ve 
prospěch práv panovníkových (státy německé a naše 
monarchie, po případě tato polovice naší monarchie). 

2. Francouzsko-belgický útvar konstituční monar
chie čili monarchie parlamentní, zakládající se na prin
cipu demokratickém čili na suverenitě národa; zde ve
škerá mot: ve státu vychází v zásadě od národa, a 
panovníkovi přísluší jen tolik práv, kolik mu jich ústava 
vyměřuje. V pochybnosti svědčí pak právní domněnka 
ve prospěch národa (Belgie, Italie, Španělsko atd. a 
zvláštním vývojem historickým i Anglie). 

V monarchii konstituční, jak bylo již vyse receno, -
veškerá moc státní není soustředčna v jedněch a týchž 
rukou, nýbrž je zde dělba mocí, t. j. různé velké směry 
státní činnosti jsou svěřeny, byť i nikoli do nejzazších 
dllsledkít, tedy aspoň v zásadě, různým orgánítm státním. 

Přihlédneme-Ii pak důkladněji k jednotlivým funk
cím státním, vidíme tento obraz: Zákonodárnou čin
nost vykonává panovník společně se zastllpitelstvy lidu 
čili sbory zákonodárnými. Po této stránce je však dosti 
značný rozdíl mezi konstituční monarchií vzoru ně
meckého a mezi monarchií parlamentní. V oné vydává 
zákony vlastně panovník sám, udíleje "zákonný roz
kaz ". Obsah zákonů se však sdělává za spolupúso
bení sborů zákonodárných, takže se nemůže zákonem 
státi, k čemu sbory nepřivolí. Ovšem usnesení těchto 
sborll stane se zákonem teprve ~ankcí panovníkovou, 
kterou uděluje podle svého uznání a kterou mMe také 
podle své libosti odepříti. Formálním zákonodárcem 
jest však panovník sám, neboť 011 udílí zákonný roz
kaz. To jest patrno i z formy, jakou s.e zákon vyhla
šuje. Tak na př. v této polovině monarchie, v krá
lovstvích a zemích na říšské radě zastoupených, zní 
tato formule: "S při volením obou sněmoven říšské 
rady "idí se Mi naříditi" atd., po případě pokud jde 
o zákony zemské: "K návrhu sněmu Mého království 
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(vévodství atd) ... vidí se Mi naříditi" atd. Zde 
rozkazuje tedy pouze panovník. 

V monarchii parlamentní vykonávají moc zákono
dárnou vlastně zastupitelstva lidu a panovník k nim 
přistupuje. Těžisko veškeré moci zákonodárné je tu 
u parlamentu. Bez souhlasu panovníkova nemůže se 
arc i ť ani v tomto př í padě usnesení sborů zákonodár
ných státi zákonem, takže králi přísluší veto, t. j. král 
odepřením souhlasu zamezí, aby se určité usnesení 
parlamentu stalo zákonem. Avšak král tohoto práva 
veta neužívá, a bylo by to porušením ústavní zvyklosti 
(nikoli ústavy samé), kdyby král určitému usnesení 
parlamentu souhlas odept-el. Tak na př. v Angli i na
posledy král vykonal toto veto r. 1707, tedy před více 
než 200 lety. Ba v Norsku přísluší podle samé ústavy 
králi při obyčejných zákonech jen veto suspensivní 
čili odkládací, t. j. král má sice právo odepříti souhlas 
určitému usnesení parlamentu, avšak tím odepřením se 
usnesení neruší, nýbrž platnost jeho se pouze oddálí, 
takže, učiní-li parlament po dvě po sobě jdoucí zase
dání totéž usnesení, nabývá platnosti zákona bez sankce 
panovníkovy, a král jest povinen vyhlásiti je obvyklým 
zpl'tsobem jako zákon. 

Moc soudcovskou vykonávají soudcové. Soudni
ctví se již naprosto vymanilo z dosahu moci panov
nické. Dnes panovník právně není držitelem moci 
soudcovské; funkci tuto vykonávají nezávislí soudcúvé. 
Historie ústavních zřízení v Evropě ukazuje, že se 
v určitém státu mohl ujmouti ústavní život teprve tehdy, 
když se soudnictví vymanilo z područí moci panovnické 
a soudcové stali se nezávislými. Jen jaksi v upomínku 
na starý stav, kdy panovníkovi přísluše l a pravomoc 
soudní, jest, že se ve většině ústavních monarchií ještč 
dnes vyhlašují rozsudky jménem panovníkovým. Pří
pady kabinetní justice, t. j. že panovník zasé1hoval 
přímo i nepřímo do procesu a sám jej rozsuzoval, j~ou 
dnes prostě nemožné. 
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Ve správě jest vlastně nejširší pole působnosti 
panovníkovy, neboť tu se nelze obmeziti na pouhé 
provádění zákonll, nemá-li celý stát upadnouti v ne
činnost. Ve správě uplatňuje se nejvíce volná činnost 
vladařova, jíž jest ponechati zajisté určitou míru svo
body. Příkladem lze uvésti zahraniční púliliku, kde se 
jistě nelze "obmeziti na provádění zákonll"; zde nutno, 
ahy se uplatnil zdravý smysl pro vedení politiky čili 
duch diplomatický, a iniciativě nutno arci ponechati 
široké pole. 

Podle toho lišíme tedy ve správě dvojí činnost: 
činnost výkonnou, která v podstatě značí provádění 
zákonů, a činnost vládní, jež značí právě onu volnou 
čínnost, iniciativu, jež vlastně celý státní stroj uvádí 
v činnost a v ní udržuje. Ve shodě s tím dělíme také 

. veškeré akty správy na akty vládní a na akty moc 
výkonné. Z obou těchto aktll mají nesporně větší 
důležitost akty vládní, neboť při nich jde spíše o opráv
nění než o povinnosti. Ovšem je zde také odpovědnost 
vlastně největší, arciť spíše jakási odpovědnost vnitřní 
(mravní) než vnější (právní). 

V ústavní monarchii obou výše uvedených druhi't 
přísluší moc vládní a výkonná panovníkovi. Ježto však 
panovník jest osobně neodpovědný a nemůže býti od 
nikoho poháněn k odpovědnosti, je zcela pochopitelno, 
že ústavní nauka záhy usilovala o to, aby tuto osobní 
odpovědnost panovníkovu nějakým zařízením upravila 
a zastupitelstvu národa zjednala příslušný vliv i v oboru 
moci vládní i výkonné. Skutečně dnes také ve všech 
státech ústavních máme dvě instituce, jež tomuto účelu 
vyhovují: je to jednak potřeba ministerské kontra
signatury (spolupodpisu ministra na aktech panovní
kových), jednak ministerská odpovědnost. 

B. Republika. 
Republiku lze povšechně c.harakterisovati jako pro

tivu monarchie. Bezptčně zjistiti její prá vnícký rozdíl 
od monarchie není věcí snadnou, a mezi spisovateli 
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není dosud o tom dosaženo dohody. Jsou republiky, 
které jsou skutečným napodobením monarchie s tím 
toliko rozdílem, že hlava státu není dědičná, nýbrž že 
se volí vždy na dobu předem ustanovenou. Rovněž 
v rozsahu práv vladařských není' zásadního rozdílu. 
Tak president republiky francouzské má celkem táž 
práva jako kterýkoli jiný panovník v monarchii parla
mentní a presidentu Spojených států severoamerických 
dáno bylo postavení obdobné postavení anglického 
krále doby tehdejší. Rozdíl mezi monarchii a re
publikou lze shledávati v postavení a vlastnosti nej
vyššího orgánu. Můžeme tedy podle toho určiti rozdíl 
mezi oběma těmito státními útvary takto: Monarchie 
je státní útvar, kde panovník jest nejvyšším orgánem 
státu; jemu přísluší konečné rozhodnutí v nejdůleži
tějších věcech státních. Naproti tomu jest republika 
onen státní útvar, kde nejvyšším orgánem státu jest 
národ sám - jemu přísluší také rozhodovati v nej
důležitějších věcech státních. 

Republika právě tak jako monarchie má mnoho 
druhú čili typú; značná část jich všech náleží již mi
nulosti, takže se netřeba o nich zmiňovati. Praktické 
jest dnes dělení republik podle toho, jaké postavení 
po~dle ústavy přísluší vládnoucímu lidu a jak se usta
vuje a organisuje vláda. Dělíme pak republiku celkem 
na tré typú, čemuž také odpovídá organisace republik 
v dnešním světě kulturním. 

1. Republika bezprostředni (přimá). Zde veškerá 
moc státní je soustředěna v podstatě v rukou národa 
samého, který vykonává nejdůležitější akty státní, ze
jména zákonodárné a správní, sám, nikoli svými zá
stupci. Arciť je tento útvar · republiky možný jen ve 
státech malých, kde přímé účastenství národa na těchto 
věcech nepůsobí nijakých zvláštních potíží. O nejdů
ležitějších aktech státních rozhoduje tu národ sám pří
mým hlasováním lidu. Toto hlasování lidu nazýváme 
referendum. Kdy a v jakých věcech se užívá referenda, 
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~r~~je o~š~m ústava té které republiky. K tomu jest 
]esvt.e ,uvestl toto: Hlasování lidu může býti ústavou pro 
ur:~te věci (zpravidla, jde-li o změnu ústavy) přímo 
nan~eno; tu mluvíme o referendu závazném, obliga
tormm; nebo múže dojíti k hlasování lidu teprve na 
návrh určitého počtu občanů - referendum fakultativní. 
Ve věcech, o kterých dochází k hlasování lidu, lišíme 
referendum ústavní, jde-li o změnu ústavy, a referen
dum zákonné, jde-Ii o zákony obyčejné. Zde tedy 
rozh,o?uje národ sám o zákonech již hotových, mají-li 
nabyh platnosti, čili nic. Než ústava přiznává lidu ně
kde i právo, nějaký ' zákon přímo navrhovati. Tu mlu
vírr:e o lidové iniciativě, která záleží v tom, že určitý 
poc~t .občanů n.avrhuj~ něj~ký zákon, zákonodárný 
organ je pak povinen navrh zakona vypracovati a před
ložiti lidu k přijetí. 

Bezprostředních republik v plném slova smyslu 
kde by totiž tato bezpr05třednost byla provedena d~ 
nejzazších důsledků, není. Vždy jest tu nějaký orgán, 
spočívající na soustavě zasJupitelské. Takovouto bez
prostřední republikou jest Svýcarsko a jeho jednotlivé 
kantony. 

2. Republika zastupitelská čili representativní. Zde 
moci státní, národu příslušející, nevykonává lid přímo 
nýbrž svými volenými zástupci čili representanty. LicÍ 
jest z9.e . or&,ánem .pr~otllý~, jeho zástupci , ať je to 
sbor CI jen JednotlIvcI, organem druhotným . Těmito 
representanty jsou zvláště parlament a president repu
bitky. Republika representativní má však sama dva 
druh~ čili typy, jež se liší podle toho, jakým způso 
bem Jest organisována a vedena vláda, a to republiku 
parl~mentní a republiku ustavenou na zásadě dělby 
mocI. 

vv .a) Rep'ublika l!a~lam.el1tni. Zde jest parlament nej"
vysslm organem statt1lm, je střediskem a osou veškerého 
politického života. Parlament jest nejen nejvyšším zá
konodárcem, nýbrž vykonává v podstatě i státní moc, 
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potud totiž, že ministerstvo musí býti bráno z jeho 
středu, po případě ze sněmovny poslanecké, a to z té 
strany, po případě z těch stran, které mají v parla
mentě většinu. Typem takovéto republiky jest repu
blika francouzská. 

b) Republika ustavená na základě dělby mocí. Zde 
všechny tři směry státní činnosti, zákonodárství, soud
nictví a správy, jsou od sebe naprosto odděleny a 
svěřeny různým orgánům státním. Zákonodárství vy
konávají parlamenty a presidentu přísluší jen obme
zené právo veta. Soudnictví vykonávají nezávislí soud
cové, kteři mnohde jsou voleni národem, a správu 
vykonává president se svými podřízenými orgány. Mi
nistři nejsou odpovědni parlamentu, nýbrž jen presi
dentu, který je jmenuje, aniž parlamentu přísluší sebe 
menší vliv na jich jmenování, nesmějí býti členy par
lamentu, ba nemají do něho dokonce ani přístupu. 
Parlamentu nepřísluší právo kontrolovati moc výkon
nou a vůbec nijaký vliv na správu. 

Typem takovéto republiky jsou Spojené státy se
veroamerické, na jichž ústavu měla velmi značný vliv 
nauka Montesquieuova o dělbě mocí ve státu. 

VII. 

Ústava. 

Stát jako každý svaz nutně potřebuje určitého 
řádu, který stanoví, jak se tvoří státní vúle, kdo ji 
vykonává, a který určuje vůbec poměr moci státní 
k příslušníkům státu. Takovýto řád nazýváme státním 
zřízením neb ústavou v širším slova smyslu. Každý 
stát musí míti nějakou ústavu; bez ústavy nelze si 
prostě státu mysliti. 

V užším či vlastním smyslu nazýváme však ústa
vou takové zřízení státní, které zaručuje a poskytuje 
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členům státu podíl na výkonu státní moci obmez~jic 
po té stránce práva panovníkova. Tu pak mluvlme 
také o ústavě , konstituci. V obecné mluvě užíváme vý
razu ústava jen v tomto užším smyslu a dělíme podle 
toho, jak již výše uve?eno.' . na ~ř:.l!10narc~iev n.a ne
obmezené čili absolu(nJ a ustavl11 Cll! konshtucnJ. 

Ústavy dělíme podle rllzných dělidel a rozezná
váme: 

a) Ústavy psané a nepsané. 

Ústavou psanou nazýváme takové zřízení státní, 
kde jest obor vnitřního práva státního (ústa~ního) ob
sažen ve zvláštní listině - listina ústavm - kde 
zkrátka rozsah moci panovnické, organisace orgánů 
státních, jejich púsobnost i vzájemný poměr, práva ob
čanú státních jako celku i jako jednotlivclt k státu 
atd., jsou upraveny P?aným. právet:n, t. j: :ákony: ~a
kovéto zákony nazývame zakony ustavnlml. Proti 111m 
pak jsou zákony jednoduch~. čili prosté t~ko~é zákol~y~ 
jež tohoto oboru neupravuJI, tedy na pr. zakony, Jez 
upravují právo soukromé, trestní, řízení soudní a pod. 

Ústavou nepsanou zoveme pak takové zřízení, kde 
obor vnitřního práva státního není upraven buď vůbec 
aneb aspoň z valné části psanými zákony, nýbrž prá
vem nepsaným čili zvykovým. Ve státech s nepsanou 
ústavou jest ústava dílem dlouhého historického vý
vývoje. Takováto ústava není uložena v zákonech , ný
brž v právním přesvědčení národa, jež se dědí s po
kolení na pokolení. Je to souhrn obyčejů právních, 
jež stálým zachováváním mají mnohdy větší vížící silu 
než zákony psané. 

V Evropě máme pouze dva státy s nepsanou 
ústavou: Anglii a Uhry. 

Podle jiného děli dia lišíme: 

b) Ústavu ztrnuloll a pružnou. 
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V některých státech je stanoveno, že ústavní zá
kony mají zvýšenou formální platnost zákonnou,H) t. j. 
zákonů ústavních nelze měniti způsobem, jakým se 
mění nebo ruší zákollY prosté, nybrž ke změn ě, od
volání, zrušení ústavního zákona je třeba postupu mno
hem obtížnějšího. Tak na př. je třeba přítomnosti vět
šího počtu poslanců ve sborech zákonodárných a nadto 
ještě zvláštní většiny (dvoutřetinové neb i vyšší); ně
kde jest předepsáno, že mezi návrhem na změnu ústavy 
a přijetím změny musí uplynouti jedno období volební, 
jinde dokonce ani obvyklý sbor zákonodárný nemůže 
se usnášeti na změně ústavy, nýbrž je k tomu třeba 
zvláštního pochodu a zvláštního sboru a pod. Tako
výmto způsobem jest ústava jaksi chráněna, a , mož
nost její změny značně znesnadněna a ztížena. Ustavy 
toho druhu slují ústavy ztrnulé. O ústavách pružných 
mluvíme tehdy, když pro jich změnu není předepsán 
nijaký postup zvláštní, takže zákony ústavní lze mě
niti týmž způsobem jako zákony prosté. Tu pak ovšem 
není formálního rozdilu mezi zákony ústavními a zá
kony prostými, a zbývá jen rozdíl mezi oběma co do 
jejich obsahu , t. j. zákony ústavní jsou ty, které upra 
vují ynitřní práv9 státní, ostatní všechny zákony jsou 
zákony prosté. Ustavy pružné jsou v těch státech, kde 
vllbec není ústavy psané, tedy v Anglii a v Uhrách , 
avšak jsou i ve státech, jež mají ústavllí listiny , na p ř. 
v Italii a v Prusku . 

c) Ústava smluvená čili paktovaná a oktrojovaná. 
Ústava může s~ uskutečniti tak, že se o ní pře

dem dohodne panovník se zástupci národa . Tu pak 
jeví se nám ústava jako dílo oboustranné dohody, 
.vzájemné úmluvy (paktu), na kterém jak panovník, tak 
i národ svými zástupci měli více méně rovné účasten
ství. To jest ústava smluvená čili paktovaná; přednost 

3) Formální platností zákonnou zoveme zjev, že zákon 
platně vydaný může býti změněn nebo zrušen opě t jen záko
nem, nikoli snad pouhým nařízením aneb ji!1ým způsobem . 

I 
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její je v tom, že jako dílo vzájemné d.ohod~ vyhoyuje 
právnímu přesvědčení národa a ma take znacnou 
stálost. 

Naproti tomu ústava oktrojovaná jest jednostran
ným aktem panov?íkovým, by\~i jí~ vydánavv~ez do
tázání zástupců naroda. Takovato ustava steZl vyho
vuje právnímu přesvědčení národa a svádí často také 
k tomu, že opět bývá měněna novými oktrojírkami. 
Její vnitřní cena nebývá značná a stálost zpraVidla ne
patrná. 

d) Ústa"va stavovská a ústava zastupitelská čili 
representativní. 

Ústavy stavovské byly, j~k již výše uv~~~no, ~e 
středověkých státech stavovskych. Podstata Jejich za
leží v tom že se král dělí sice o veškeru moc ve 
státě s ná;odem ale národem nelze tu rozuměti nej-

. širší vrstvy lido~é, nýbrž naopak nepatrnou menšinu 
národa, jen ty. kdo j 30U členy ,iednoho z~ zemskýc~: 
stavů, tudíž jen stavy samotne. Stavove zastupuJI 
v podstatě jen své zájmy, či spíše řečeno, každý stav 
zastupuje jen svůj zájem a o zastupování zájmů ná
roda jako celku lze tu mluviti nejvýše jen ve smy"lu 
přeneseném. Stavové zastupují tu tO!jž své záj~y a zá
roveň zájmy svých poddaných (ovsem se sveho h!e
diska a ve svůj prospěch). Naproti tomu po~dal11 ~ 
třídy, jež nepatří k zemským stavům, vlastních zastupcu 
nemají. 

Ve státech s ústavou stavovskou účastenství na 
sněmích jest právem osobním, plynouc z určitých vlast
ností a náležitosti toho kterého člena. Prolo také na 
sněmu zasedají titíž lidé, a "odvolání k národu" ne
mělo by zde nijakého významu. Skutečně také ústavy 
stavovské nějakého rozpuštění ::;němu neznají. 

Ústava zastupitelská čili representativní je ta, kde 
v podstatě veškeren národ je povolán k spoluúčasten
ství na věcech státních. Ježto pak z důvodů nasnadě 
jsoucích není možno, aby národ jako celek, t. j. všichni 

Za vzdělánlm. 3 
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občané státní přímo brali účastenství na výkonu moci 
státní - krom republik bezprostředních, jež jsou však 
možné jen ve státech malých - vykonává národ toto 
své právo svými volenými zástupci čili representanty 
(poslanci). Tito zástupci tvoří pak sbor, parlament, 
který vykonává jménem národa práva jemu příslušející. 
Vúčl n~rodu je parlament orgánem druhotným. Národ 
může tu práva jemu příslušející vykonávati pouze 
svými zástupci; a jeho práva se obmezují po té stránce 
pouze na výkon volby. Práva příslušející parlamentu 
jsou určena ústavou a. prýšti pří~~ z ~~~av~, n.ik.oli 
z vůle lidu. Proto nemuze narod Cllt vollCl ciavah In

strukcí poslanci neb jemu předpisovati, jak si má 
v určitých případech počínati. Soustava imperativního 
mandátu (t. j. národ čili voliči mohou dávati poslanci 
závazné rozkazy) v moderních státech neexistuje. 13ov-
něž není poslanec z výkonu svého mandátu odpoveden 
voličům. 

Podle moderního pojetí zastupuje poslanec národ 
a nikoli snad své voliče nebo volební okres, za který 
jest volen. Po té stránce jest na svých voličích ne
závislý. Avšak tuto nezávislost jest pojímati jen ve 
smyslu právním, nikoli také politickém, t. j. nemůže 
býti od svých yoličú vol~n práv~~ k, od~?vědnosti. 
Jinak je tomu vsak po strance poltttcke. JIZ ta okol
nost, že poslanec není volen na doživotí, nýbrž na 
určité předem stanovené období, nutí jej k tomu, aby, 
a č chce-Ii po uplynutí volebního období býti znovu 
volen, přihlédal k přáním a smýšlení ~vého. voličstva. 
Dále není myslitelno, aby volby byly jen a jen zvole
ním poslanců bez jakékoli myšlenky P?]iti~ké, a že .by 
tedy lid, organisovaný ve sborech volt,cskych, měl Je.n 
povahu orgánu povolaného k ustaveni sboru zastupI
telského, aniž by měl právo vysloviti volbou také ur
čitý názor, ,který ?y se pak prá~n~ ~platn!l ve sb?r~ 
zastupitelskem. Pravem proto take nkame, ze se kazda 
volba děje ve znamení určité politické myšlenky a že 
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smýšlení voličstva jest činitelem velmi důležitým. Proto 
také velmi často jde o to, smýšlení toto seznati. Z toho' 
důvodu, jde-li o změnu ústavy neb o jiné věci krom
obyčejně dtlležité, dochází často předem k rozpuštění 
sboru zákonodárného, aby se novými volbami toto 
smýšleni národa seznalo. Rovněž, dojde-li k .ústavnímu 
rozporu mezi vládou a mezi parlamentem, bývá parla
ment rozpuštěn, aby národ měl možnost "promluviti". 
Rozpuštění v takovýchto případech nazýváme také 
"od voláním k národu" . 

Pokud se týče složení sborů zastupitelských, roze
znáváme soustavu dvoukomorovou a jednokomorovou 
(systém bikamerální a unikamerální). Soustava prvá 
záleží v tom, že se sbor zastupitelský skládá ze dvou 
komor čili sn~moven, sněmovny horní (senát, sněmovna 
lordů, sněmovna panská) a sněmovny dolní (sněmovna 
poslanecká). Obě komory jsou navzájem na sobě ne
závislé, tvoří však potud celek, že se za usnesení par
lamentu pokládá jen to, na čem se obě sněmovny 
souhlasně usnesly. Rovněž jsou obě sněmovny sobě 
naprosto rovny, avšak vývojem myšlenky demokratické 
sněmovna dolní právě proto, že se ustavuje jen volbou 
a vychází takto přímo z lidu, zaujímá postavení vy
výšenější. 

Způsob složení jest jiný ve sněmovně horní a jiný 
ve sněmovně dolní, a také zásady, na kterých jsou 
obě sněmovny ustaveny, se od sebe různÍ. Sněmovny 
dolní se ustavují po výtce volbou, kdežto sněmovna 
horní se ustavuje buď úplně volbou, buď volbou jen 
z části a zbývající část sněmovny se ustavuje způso
bem jiným, anebo se posléze sněmovna vúbec neusta
vuje volbou, nýbrž důvod povolací je zde zcela jiný. 

Soustava jednokomorová záleží v tom, že se sbor 
zastupitelský skládá jen z jedné sněmovny, která se 
ustavuje pouze volbou. Mohou však vedle poslanců 
volených býti členy sněmovny i osoby mocí svého 
úřadu; ty zoveme virilisty. 

3* 
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Způsob, jakým se volení poslanci volí, nazýváme 
soustavou volební. Jest zřejmo, že soustava volební 
hraje v každém státu roli velmi značnou, neboť na ní 
záleží, zda složení sborů zastupitelských jest ve shodě 
se složením národa. A naopak různým uzpůsobením 
soustavy volební může dojíti k tomu, že sbor zastu
pitelský ukazuje svým učleněním obraz zcela opačný, 
než jak národ jest ve skutečnosti složen. Zde hraje 
značnou úlohu "volební geometrie", t. j. upravení vo
lebního práva a ještě spíše rozvrh okresů volebních, 
upravený úmyslně v ten způsob, aby menšina národa 
měla ve sboru zastupitelském rozhodnou většinu atd., 
zkrátka všechny machinace, čelící k zastření pravdy a 
pravého stavu věcÍ. 

Soustavy volební rozeznáváme v podstatě dvě: 
soustavu skrutinia listin a soustavu volebních okresů 
či/i systém uninominálni. 

Soustava prvá záleží v tom, že všichni voličové 
země nebo většího okrsku tvoří jediný volební sbor, 
ve kterém se volí všichni poslanci, připadající ' na tu 
kterou zemi neb okrsek. Každý volič volí tu pak je
diným volebním lístkem všechny poslance. Nevýhoda 
této soustavy jest, že není-li postaráno o zastoupení 
menšin, jsou připraveny o zastoupení. (Na př. volební 
okrsek čítá 100.000 voličú a má voliti 100 poslanců. 
Jeden poslanec připadá tedy na 1000 voličů. Tu pak 
není-li postaráno o zastoupení menšin, dostane strana, 
která na svoji kandidátní listinu soustředí 50.001 hlas, 
všech 100 poslanců, kdežto strana nebo strany, které 
soustředí na své listině 49.999 hlasů, neobdrží ani je
diného poslance.) 

Soustava druhá záleží v tom, že se celá země 
rozdě;í na tolik volebních okresů, kolik jest voliti po
slanců, takže každý volební okres voli jednoho poslan
ce. Zde ovšem mnoho záleží na rozdělení a utváření 
volebních okresů; je možna "volební geometrie". 
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Která z obou ~oustav. je lepší, zde vykládati ne
lze. Doložiti sluší, ze mezI těmito oběma soustavami 
je řada stř~dních soustav, o nichž není možno zde 
se šířiti. 

Vedle soustavy volební záleží ovšem také velmi 
mnoho na úpravě práva volebního. Rozeznáváme aktivní 
právo volební, t. j. právo voliti, a pasivní právo vo
lební, t. j. právo volenu býti. Právo volební jest z nej 
cennějších práv politických, neboť bez něho nelze si 
mysliti práva národa spolurozhodovati o věcech stát
ních . Pokud se pak aktivní.ho práva volebního čili 
práva hlasovacího týče, rozeznáváme celkem dvojí 
učenÍ. Podle jednoho jest právo hlasovací připoutáno 
k vlastnosti člena státu, dokonce k vlastnosti lidské 
bytosti, jest právem osobním a přísluší nutně každému 
občanu státnír:1u. Podle druhého učení není právo to 
právem osobním, nýbrž jest funkcí sociální. Tato 
funkce vyplývá z myšlenky, 7e se svrchovanost ná
rodní nedělí mezi členy národa, nýbrž zůstává neděli
telným a nezcizitelným pl"ívlastkem národa samého 
v ustavičném vývoji postupných pokolení. Lidé, kteří 
v nhných dobách tohoto vývoje vykonávají politické 
právo hlasovací, jednají skutečně, nikoli vlastním jl11é
nem, nýbrž jménem národa, jehož jsou zástupci, a plní 
tím funkci. Logické a dúsledné provedení prvého učení 
přináší s sebou přiznání blasovacího práva všem ob
čanům státním a bez rozdíiu pohlaví a stáří a od
straňuje jakékoliv obmezení práva hiasovacího. Ač vše
obecné právo hlasovací dnes šmahem zjednává sobě 
platnosti, v tomto dúsledku není dosud provedeno 
nikde. 
. Pokud se týče otázky výsledku volby, t. j. koho 
Jest pokládati za zvolena, lišíme mezi většinou napro
stou či absolutní a poměrnou či relativní. Vyžaduje-li 
se většina naprostá, pokládá se za zvolena ten, kdo 
soustředil na sebe naprostou, t. j. nadpoloviční většinu 
všech platně odevzdaných hla sÍl. Naproti tomu při 
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většině poměrné je zvolen ten, kdo mezi všemi kandi
dáty obdržel největší počet hlasů. (Většina poměrná 
je zavedena v Anglii.) Při požadavku většiny naprosté 
dojde v případě, že při prvé volbě neobdržel nikdo 
z kandidátů nadpoloviční většiny, k volbě užší, do 
které se dostanou ti dva z kandidátít, kteří soustředili 
na sebe (poměrně) největší počet hlasít . 

V některých státech je zavedena soustava poměr
l~ého zastoupení čili správněji řečeno poměrného volení. 
Uče I této soustavy jest, aby se stranám, které se octly 
při volbách v menšině, dostalo ve sboru zákonodár
ném zastoupení vyhovujícího poměru hlasů, jež při
padly jejich kandidátním listinám. Soustav tohoto po
měrného volení jest řada, některé jsou méně složité, 
jiné více. 

Pokud se týče zpllsobu, jakým se volby dějí, li
šíme volby ústní a písemné, jež záležejí v odevzdání 
hlasovacího lístku. 

Dále lišíme volby přimé a nepHmé; prvý způsob 
jest, že se kandidát volí přímo voliči, kdežto při zpít
sobu druhém volí voliči nejprve volitele, kteří pak 
(novou volbou) volí kandidáta. 

VIII. 

Ministerská kontrasignace a mini
sterská oi)pověi)nost. 

Ze stežejních zásad práva státního jest, že se 
v monarchii ústavní panovník nemúže dopustiti nija
kého bezpráví, že jest neodpověden a od nikoho ne
může býti volán k odpovědnosti. Avšak tato neodpo
vědnost panovníkova jest uvedena na pravou míru 
další zásadou, že panovník nemůže vlády vykonávati 
osobně, nýbrž pouze svými ministry. Zásada ta jest 
provedena tím způsobem, že každý panovnický akt, 
ač má-li míti ústavní platnost, musí býti spolupodepsán 
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aspoň jedním z odpovědných ministrů. To jest poža
davek ministerské kontrasignace. 

Spolupodpisem přejímá ministr odpovědnost, že 
se akt ten srovnává se zákony; ministr ručí za to, že 
v aktu není nic ani protiústavního ani protizákonného. 
To jest podstata odpovědnosti ministerské. Ministr je 
tedy odpověden za každý vládní akt panovníkův, který 
podepsal, . a může býti, podepsal-li něco protizákon
ného, volán parlamentem k odpovědnosti. Prostředek, 
jakým parlament přidává tuto odpovědnost k platnosti, 
jest obžaloba ministerská. Každý ministr může totiž 
býti dán parlamentem v obžalobu pro jednání ve svém 
úřadě, kterým byla porušena ústava nebo některý jiný 
zákon. Kdo zde obžalobu vznáší, před jakým soudem 
se obžaloba projednává, jaké je tu řízení atd., ustano
vuje ústava státu. 

Pokud se týče rozsahu odpovědnosti ministerské, 
jest lišiti mezi ústavní monarchií vzoru německého a 
mezi monarchií parlamentní. V monarchii druhu prvého 
jsou ministři odpovědni pouze právnicky, t. j. svým 
spolupodpisem ručí za to, že akty panovnické nečelí 
ani proti ústavě, ani proti zákonům. V monarchii par
lamentní jsou však ministři odpovědni také politicky, 
t. j. jsou nejen odpovědni z každého porušení ústavy 
nebo zákona, nýbrž nadto ještě z toho. že se politika, 
kterou oni provozují, shoduje s politickým přesvědče
ním většiny parlamentu. Jest ovšem samozřejmo, že 
podstata i důsledky obou těchto druhů odpovědnosti 
jsou naprosto různé. Porušení právní odpovědnosti 
má v zápětí obžalobu ministerskou, soud a po případě 
i trest, kdežto porušení odpovědnosti politické má 
v zápětí vyslovení nedůvěry parlamentem i nutnost, 
aby ten který ministr nebo to které ministerstvo po
dalo demisi, t. j. odstoupilo. Politická odpovědnost 
nevyplývá pravidlem z nijakého ustanovení ústavy nebo 
zákona - výjimku máme ve Francii, kde ústavou jest 
vysloveno, že ministři jsou solidárně (rukou společnou 
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a nerozdílnou) odpovědni oběma sněmovnám z po
všechné politiky vládni a individuálně, jednotlivě ze 
svých osobních činů - nýbrž z povšechné povahy 
parlamentní vlády čili parlamentního režimu, Aby si 
tedy bylo lze učiniti představu o této politické odpo- , 
vědnosti, jest nutno vysvětliti podstatu parlamentní 
vlády. 

Parlamentní vládou čili režimem nazýváme takový 
způsob vlády, kde jest parlament střediskem státního 
života. Parlament je zde osou i hybnou silou veške
rého politického života, z něho státní moc vychází a 
k němu se vrací. Pravým vládcem ve státu je tedy 
parlament, který vládu vykonává odpovědnými ministry, 
kteří všichni musí býti nejen členy parlamentu, nýbrž 
musí býti vzati z té strany nebo z těch stran, které 
v parlamentu - a to při soustavě dvoukomorové ve 
sněmovně poslanecké - mají většinu'. Ministři jsou 
zde v podstatě jakýmsi výborem parlamentu, takže je 
to vlastně parlament sám, který svým výborem, mini
sterstvem, ve státu vládne. 

Podle všeobecně platné zásady ústavní je to arci 
panovník sám, který ustanovuje ministry a je opět 
propouští. Toto právo se panovníkovi nikde neupirá, 
naopak se mu všude výslovně přiznává; než ve výkonu 
tohoto práva jest veliký rozdíl mezi ústavni monarchií 
vzoru německého a mezi motlarchií parlamentní. V oné 
jest panovník, i pokud se týče výkonu tohoto práva, 
naprosto svobodný, v této však nikoli. Jest ústavní 
zvyklostí čili ústavním mravem v monarchiích parla
mentních, že panovník je povinen vzíti ministerstvo 
z té strany, která má v poslanecké sněmovně většinu. 
Pozbude-li pak ministerstvo důvěry ve sněmovně, t. j. 
octne-li se v menšině, nezbývá mu než podati panov
níkovi žádost za propuštění čili podati demisi, nebo 
učiniti mu návrh na rozpuštění sněmovny, domnívá-li 
se totiž, že se za většinou sněmovny neskrývá také 
většina národa. Tyto návrhy panovník musí přijmouti 
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a nemůže snad držeti ministerstvo, které nemá za sebou 
většiny v parlamentu. Tato ustanovení nejsou ovšem 
obsažena ,ani v ústavě ani v nijakém zákoně, nemají 
tedy platnosti právně závazné, ale platí jako ústavní 
zvyklost čili mrav: je to politické přesvědčení národa, 
jemuž se i panovník jako příslušník národa beze všeho 
podrobuje. 

Panovník je tedy ústavním mravem vázán jmeno
vati ministerstvo z většiny poslanecké sněmovny. Této 
většině je také ministerstvo odpovědno z povšechného 
vedení politiky, ona rozhoduje nad jeho osudem. Pro
vozuje-li ministerstvo politiku jinou, než jaká se za
mlouvá většině sněmovny, má to v zápětí vyslovení 
nedůvěry ministerstvu, čehož důsledek jest jeho demise 
To jest podstata politické odpovědnosti ministerské. 

Odpovědnost politická jest podle toho celková 
čili solidární, neboť jejím důsledkem jest pád celého 
ministerstva a nikoli snad jen jednoho člena jeho. 
Kdežto tedy odpovědnost právní jest odpovědností 
zejména osobní čili individuální, a její důsledek jest 
obžaloba ministerská a soud, je odpovědnost politická 
solidární čili celková, a její důsledek jest vyslovení 
nedůvěry sněmovnou a z toho vyplývající pád celého 
ministerstva. 

Jest samozřejmo, že v monarchiích parlamentních 
obžaloba ministerská jest zbraní již naprosto zasta
ralou, neboť politická odpovědnost ji učinila nepo
třebnou . Skutečně v takovýchto státech patři obžaloba 
ministerská do inventáře zařízení, jež již dávno vyšla 
z obyčeje. 

Doložiti sluší, že v zemi, kde režim parlamentní 
má svoji kolébku, totiž v Anglii, vývoj politických 

, poměrů dospěl v přeměnu režimu parlamentního v režim 
kabinetní. Podstata tohoto režimu jest, že prostředím , 
kde vzniká ministerstvo, není již parlament, l1ýbrž národ 
sám. Ministerský kabinet v Anglii vychází nyní přímo 
z voleb. Vůdce té strany politické, která při všeobec-
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ných volbách dosáhla většiny, jest králem jmenován 
předsedou ministerstva; on pak již sám si vyvolí další. 
členy svého kabinetu. Ježto pak kabinet vychází nynl 
z voleb a nikoli ze sněmovny, jest dalším toho dů
sledkem, že jeho postavení ke sněmovně jest mnohem 
pevnější než dříve. Ba lze říci, že se po té stránce úlohy 
naprosto vyměnily. Kdežto dříve byl kabinet závislý 
na sněmovně, jest nyní sněmovna závislá na kabinetu. 
Nechce-Ii se sněmovna podvoliti vůli kabinetu, pohrozí 
jí kabinet rozpuštěním, což sněmovna pravidlem, ježto 
volby jsou v Anglii příliš drahé, riskovati nechce a 
obyčejně se ' podrobl. Zde tedy vládne kabinet jako 
přímý representant národa. 

IX. 

Státy složené. 

Vše, co tuto dosud o státu bylo pověděno, platí 
o státu jednotném, t. j. o státu, který má jednotné 
státní území a jednotnou moc státní. Existují však 
také státní útvary, jež jsou učleněny z několika států 
jednotných; tu pak mluvíme o státech složených. 

Způsob a vznik tohoto učlenění čili spojení států 
jest velmi různý. Podle toho rovněž i děli dIa tohoto 
spojení jsou rozličná. Mluvíme mimo jiné o spojení 
států organickém a neorganickém. Organické spojení 
je dáno tehdy, jsou-li tu také určité orgány, jež jsou 
spojeným státům společné. Naproti tomu neorganické 
spojení jest, není-Ii takových společných orgánů. Mlu
víme dále o spojení rázu historicko-politického a rázu 
právnického. Spojení druhu prvého jest, vyvinulo-li se 
dlouhým historickým vývojem a záleží-li v činitelích 
a předpokladech rázu zvláště politického. O spojení 
rázu právního mluvíme tehdy, je-Ii základ jeho vskutku 
právní čili juristický. 

Nejobvyklejším dělidlem jest však skutečnost, za
sahá-Ii spojení států do vnitřního statoprávního ústrojí 
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stáh~1 spojených čili nic; podle toho rozeznáváme spo
jeni povahy mezinárodni a spojení povahy státoprávni. 

A) Spojeni povahy mezinárodni. 
Podstatný znak tohoto spojení jest, že nikterak 

l~ezasahá do vnitřní organisace států sdružených, takže 
státoprávní ústrojí jejich zůstává naprosto nedotčeno. 
Vnitřní organisace státLI sdružením se nijak' nemění, 
takže zůstává po spojení táž, jaká byla předtím. Druhy 
takovéhoto spojení jsou: 

1. Aliance. Jest formou nejméně intensivní a zá
le~í v tom, že si dva neb i více zúčastněných státli 
slíbí vzájemnou pomoc pro případ v úmluvě nazna
čený (casus foederis). Pro tuto formu jest rozhodný 
jen účel, pro který se utvořila. 

Takovéhoto rázu byla svého času známá "svatá 
aliance", sjednaná 26. září 1815 v Paříži na návrh 
ruského cara Alexandra 1., ke které později přistou
pili až na krále anglického všichni panovníci evropští. 
Touto aliancí zavázali se zúčastnění panovníci, že se 
budou v poměrech vnitřních i mezinárodních spravo
vati zásadami křesťanského učení a budou v tom sobě 
nápomocní. Ve skutečnosti však nebyla tato svatá ali
ance ničím jiným než baštou reakce proti pokroku. 

Sem náležel také trojspolek, nyní čtyřspolek a troj
dohoda, nyní čtyřdohoda. 

2. Konvence. Tato forma záleží v úmluvě, že ur
čité věci mezinárodního obchodu budou spravovány po
dle stejných zásad. Sem patří zejména věci celní, po
štovní, mincovní a pod. Tu jíž namnoze nutno orga
nisovati zvláštní (společné) úřady a ústavy, jež by 
spravovaly věci, na které se vztahuje ta která kon
vence. Typem takového sdružení byl zejména něme
cký celní spolek (der deutsche Zollvereir.), sjednaný 
ve 2. čtvrtině minulého století na popud Pruska mezi 
státy německými s vyloučením monarchie rakouské. 

3. Protektorát. Zakládá se smlouvou mezi dvěma 
samostatnými státy, kterou se jeden stát zavazuje, že 
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bude druhého státu chrániti od jakéhokoli nebezpečí 
z venčí, naproti čemuž druhý stát (chráněný) je zavá
zán poslouchati pokynů protektorových, ' jak se cho
vati proti mocnostem druhým, jakož i zdržovati se 
všeho, co by mohlo směřovati proti protektoru. Inten
sita tohoto poměru múze býti velmi rúzná, a nelze po 
té stránce stanoviti nějakého povšechného měřítka nebo 
povšechného rysu: 

4. Spolek či svazek států. Spojení toto zakládá 
v sobě pevně organisovaný celek dvou i více států , 
jehož účelem jest ochrana spolkového území navenek 
a zachování míru uvnitř. Vedle toho mohou býti smlu
veny ještě další spolkové účely. Rázovitý rys tohoto 
spojeni jest, že zúčastněné státy zachovávají úplně svoji 
svrchovanost, a po té stránce jejich státní moc není 
nikterak zkracována. K účelům spolkovým jest nutno 
organisovati úřady i jakousi ústřední moc, ve které 
všechny zúčastněné státy mají přiměřené zastoupení. 
Avšak tato ústřední moc není mocí státní (spolek 
států není státem), nýbrž pouze odleskem čili reflexem 
moci spojených států, z ní je také odvozena, a pří
sluší spolku jen potud a jen v tom rozsahu, pokud ji 
spojené svrchované státy naií přenesly. Každý ze zú
častněných států má určité povinnosti ke spolku, jak 
stanovl smlouva, a je zavázán je plniti. Neplní-Ii však 
těchto povinností, nemá spolek státoprávních pro
středků, jimiž by plnění jich vynutil, poněvadž mu chybí 
rozkazovací moc k státům spojeným. V takovém pří
padě nezbývá než užíti mezinárodních donucovacích 
prostředků (spolkové exekuce, po případě války). 

Typem spolku státu byl Německý bund (1815-1866), 
který vzal za své válkou prusko-rakouskou. Dnes tento 
útvar spojení států lze však pokládati za zcela přežitý . 

B. Spojen! povahy státoprávní. 
Spojení povahy státoprávní jest dáno, jestliže za

sahá do organisace zúčastněných států a dotýká se 
již takto jejich vnitřního státoprávního ústrojí. 
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1. Unie personáln!, osobn(, j~st ~ejmírn~j~ím út.~a~ 
rem tohoto spojení. PerSOnalnl UnIe vZl1lk~, maJI-ll 
dva, po případě i vice států.. osobu pa~lOVnI~OVU. na: 
hodile společnou. Zde tedy Jde o .spole~enstyl !yslcke 
osoby mocnářovy. Spojení toto ]e,st raz~ ČIste sk,ut~ 
kového, nikoli právního, a nedotýka v se l1Ikte.r~k ~t~t~~ 
samostatnosti spojených států. Ovsem pohtl.cky ]~JI 
význam a dosah je značný. Panovní.k nastupuje v zu
častněných státech nikoli na základě nějakéh? ~pole~
ného zákona nástupnického, nýbrž podle statntch za
konů každého ze zúčastněných států zvláště, a toto 
spojení pomíjí, jestliže podle těcht~ z~konů nena~tu~uje 
jeden a týž panovník, nýbrž rozdtl!la osoba fyslcka. 

Typem této uni~ byla unie Cech. a Uher ~a Ja
gailovců, dále unie Cech, Uher a zemi rakouskych za 
Habsburků do přijetí pragmatické s~nkce (r. 17~O), 
rovněž unie Velké Britanie a královstvl hannoverskeho 
od r. 1714 do r. 1837. V dnešní době Jest per~on~lní 
unií unie království belgického astatu konzskeho 
v Africe. 

2. Unie reální, věcná záleží v tom, že osoba pa
novníkova je trvale, a to na základě srovnalých zákon~ 
ve zúčastněných státech společna. Je tu tedy. srovna.ly 
řád nástupnický, na základě kterého nastupuJe na trun 
v těchto státech táž osoba fysická. Vedle osoby pa.
novníkovy mohou býti společné i jiné orgány a věCI: 
to však k podstatě reální unie lIutn~, ne~l.. ~.rv~la 
společnost osoby panovníkovy, po p~lpade I .l~I1~ch 
orgánú nebo věcí zasahá tu rozhodne do vl1ltrl1lho 
státoprávního ústrojí spolčených států,. a nem.úže tedy 
na př. jeden stát bez souhlasu druheho statu nebo 
druhých státú změniti o své újmě řádu nástupnickéh~, 
jímž by společnost osoby pano~níkovy vzala za svve. 
Tato reální unie vzniká obyčejně smlouvou, avsak 
důvod vzniku jejího mitže býti i jiný. 

Typem této reální uníe jest unie, založená prag.
matickou sankcí mezi zeměmi spojenými pod dynastií 
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habsburskou, dále bývalá unie Švédska a Norska kdežto 
dnešn~ státo~rá,vní rá: monal:c~ie rakousko-uh~rské je 
sporny; vyklada se vsak take Jako reální unie. 

.3 .. Stát ?p.olkov~. Tento útvar jest nejintensivnějším 
sp~Jentm ,s!atu. S~at spolkový je stát utvořený z ně-

' . k?lt.ka statu~ ~tery vedle zúčastněných států (a nad 
mm!) ~ykonava s~mostatnou ústřední moc státní. Státy, 
s~~j.en.e vt.,,~t~ v je~en. stát spolkový, nazýváme státy 
dl/clml clil clenovntml. Ode všech dříve ' uvedených 
útvarů států složených rozeznává se tím že je tu 
ú~t!~d~í státní moc, vykonávající panství' nad státy 
dl~CIr~l1 . Ve?le. t~.to úst!e.dní moci státní zůstávají však 
stato! mocI dllclCh statu, takže tu máme dvojí státní 
f!1oc: ústřední moc spolkového státu a moc států dílčích. 
Ustřední moc rozpíná se nad celým obvodem státu 
spolkov~ho, ~ezahrnuje však veškerých věcí, nýbrž jen 
ty,. kt.ere nezustaly vyhrazeny státní moci států dílčích. 
Sta to! moc pak států dílčích rozpíná se nad územím 
státu dílčího, avšak jen ve věcech, jež nepodléhají pří
sluš?osti ús~řední moci s!átu ~polkového. Stát spol
kovy podoba se takto, ovsem jen ve věcech jeho moci 
podléhajících, státu jednotnému. 

Které věci států dílčích podléhají ústřední moci 
státu spolkového a které zůstávají vyhrazeny státní 
moci stát~. dílčích, ustanovuje ústava. Dílčí státy mají 
ta~to dv.ojl povahu: ve věcech podléhajících moci ú
sŤ!ední . JSou to s~azy nemající povahy státní, mající 
vsak nMoky na vykony státu spolkového a na účast 
na jeho ~Iá~ě; v,e věcech jim vy'hrazených přísluší jim 
však plny raz sta tu . Svrchovanost zůstává však vy
hr~zena pouze státu spolkovému, takže státy dílčí jsou 
staty nesvrchované. Ve věcech podléhajících moci spol
kové js~u státy ,dílčí v pods~atě postaveny sob~ úplně 
na roven; mluvlme tu o pravech členských. Ustavní 
ř~d sp?~kového stá~~ můž~ však nadto některým stá
tum dtlclm vyhradItI proh ostatním státům zvláštní 
práva, takže ten který stát má v rámci spolkového 
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státu jakési postavení výsadn! ; tu mluvíme o zvlášt
ních právech členských nebo také o právech reservát
ních. (Takováto práva reservátní jsou na př. vyhrazena ' 
v říši německé Prusku, Bavorsku, Sasku, WUrtember
sku a Badensku.) 

Typem spolkového státu jest říše německá , pro:' . ' 
hlášená dne 18. ledna 1871 ve Versai1Jích (za války 
německo-francouzské). Sem náležej! dále Spojené státy 
severoamerické (Unie severoamerická), Spojené státy 
brasilské a argentinské. 

Státní z lomky čili fragmenty. V tomto záhlaví 
nutno se ještě zmíniti o zvláštní kategorii útvarů stát
ních, jež vynesla na povrch teprve nejnovější litera
tura státovědecká, totiž o státních zlomcích čili fra g
mentech. Historie ukazuje, že některý stát vznikl dlou
hým dějinným pochodem z několika států dříve sa
mostatných tím, že tyto státy splynuly v novém útvaru 
státním v jednotný stát. Toto splynutí zoveme státní 
unifikací čili fusí. Avšak tato státni unifikace nemusí 
býti vždy úplná, nýbrž může býti provedena i zcela ne
dokonale, takže takto vznikší státní útvar nemá všech 
znaků státu jednotného, naopak jakousi formu zpro
středkující čili kompromisní mezi státem jednotným a 
státem složeným. V takovémto případě státy dříve 
samostatné nestávají se pouhými provinciemi, nýbrž 
zachovaly si přece určité zbytky své původní státní 
samostatnosti. Avšak zbytky tyto nejsou tak podstatné, 
aby i nyní je bylo lze pokládati za státy samostatné, 
nýbrž jsou to útvary složité či komplikované, kompro
misní. Takovéto státní útvary mají některé prvky státní 
samostatnosti, nikoli však všechny, jsou historicko
politickými individualitami, jež v nejnovější době na
zýváme státními zlomky čili fragmenty. 

Typem takovýchto státních zlomků jsou podle 
dnešní prosincové ústavy jednotlivá království a země 
ve státoprávní skladbě království a zemi na říšské 
radě zastoupených. 
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X. 
Zánik státu. 

y, Stát zaniká: u~ude-li jeden nebo více prvků, jež 
tV?rJ ,samostatny stat. Zda a kdy nějaký stát pozbude 
st~tnt, samostatnosti: nutno šetřiti na základě daných 
p:avmch ~kutečnostJ, podle jednotlivých případů. Pra
v~del povsechně platných zde stanoviti nelze. Možno 
vsak .~elke,? říci .. že ok~lnosti, jež n.a jedné straně pod
pO~~J1, VZnt~ st~tu .n?veh~, na ~traně druhé pochodem 
opacnym PUSObl zantk statu dosud existovavšího. Po
vsechně lze pokládati za jisto, že zánik státu bývá 
způs,oben vfce : méně vždy nějakým aktem násilným, 
kteremu pravm podklad buď naprosto chybí nebo te
prve později a dodatečně jest doložen. 

Jako příklady zániku státu zvláště lze uvésti: vo
jenský výboj se strany vítězného státu, na př. zánik, 
po případě vtělení království hannoverského, kurfirství 
hessenského, vévodství nasavského a města Frankfurtu 
nad Mohanem v království pruské r. 1866 po válce 
prusko-rakouské, sekularisace, t. j. zrušení duchovních 
~níž;ctví a ~tělení jich v některý stát světský, na př. 
cetne sekulansace provedené v bývalé říši římské r. 1803, 
mediatisace, t. j. vtělení státu dříve samostatného ve stát 
jiný, na př. mediatisace říšských měst německých r. 1803, 
poslé}e i p~ím~ násilný čin několika států mocnějších , 
na pr. rozdelem Polsky v druhé polovici stol. 18. 

y ~ěkd~y zal1i~ne stát i cesto~ právní, jako na př. 
vtelem kntletstvl hohenzollernskych a vévodství lau
enburského v království pruské, jež se stalo ústavním 
způsobem po obapolném dohodnutí zúčastněných států. 
Případy takové jsou však celkem velmi řídké. 

Zanikší státy mohou opět oživnouti a znovu vznik
nouti. Příklad toho podávají balkánské státy v minulém 
století. Zda a pokud v případě, že stát zanikší opět oživne, 

. bude lze mluviti o právní nepřetržitosti čili kontinuitě 
slušÍ v každém jednotlivém případě zvláště řešiti. ' 

v NASÍ NEJŠIRŠíM VRSTVÁM URČENÉ KNIHOVNĚ 

ZA VZDĚLÁNÍM 
za účasti "Osvětového svazu" (redig. prof. dr. P. ZENKL) vyšlo: 

(élsla za tituly jsou značky deletinného třiděnl knih podle soustavy Deweyowy.) 

1 Dr. L. Haškovec . O nervech a někt. chorob. 616.84 . 30 h 
3. Dr. Pallas . . . • Zemědělství u nás I v cizině. 63(02) 30 h 
4. Dr. J. Drachovský. Qaně. (Výklad daň. sYostému.) 336.2 . 30 h 
5. Dr. J. Krofta . . . Cechy za Přemyslovcu. 9(437) ,,8-13" 30 h 
6. K. Karásek. . . . .Jak uložiti peníz~. 336 . . . . . . 30 h 
7. Dr. Boh. Baxa . . ~něm království Ceského. 328(437) 30 h 
8.-9. Dr. Jan Heidler . Ceské strany politické. 329(437). . 60 h 

10. Jiří Janda . . . . Q ptačím stěhování. 59.82 . . . . 30 h 
ll. Dr. Aug. Kroužílka Ceho třeba věděti o dráze. 625 . 30 h 
12.-13. Dr. K. Domin . Velikáni řlše rostlinné. (S 6 obr.) 58.1 60 h 
14. Dr. St. Hanzlík .. Počasl a je~o př~dpovídánl •. 55,15.9 30 h 
15. Dr, V. ]oachim . . Práva a pOVIn. obcana v obCI. 342.7 30 h 
16. K. Domorázek . . ~okolstvo. 7964 . . • . . . . . . . 30 h 
17.-19. Dr. F. Hrejsa . Ceská reformace. 284(437) .. . . 90 h 
20. J. Kalva . .... Aviatika. 629.13 . . . . . .•... 30 h 
21. Dr. A. Wíesner . . Infekce a desinfekce. (4. vyd.) 614.5 30 h 
22. Dr. J. V. Bohuslav . ~oslední vl1le. 347.672. . . . . . . 30 h 
~3. Dr. Fr. Hýbl . . . Rlmské dějiny. I. 9(37) . . . . . . 30 h 
24. Dr. V. Mladějovský Boj proti drahotě. 33. . . . . . . 30 h 
25. Dr. R. Matouš . . Rádce pozůst. po zemř. a padl. 347.65 30 h 
26. Dr. E. Vozábová . Válka a rodina. 355+347.61 . . . 30 h 
27.-28. Dr. J. Chour. . Mezinárodní právo. 341 . . . .. 60 h 
29. Dr. J. Ryba. . . . Prvnl pomoc. 613. . • . . . . . . 30 h 
30. Dr. Aug. Kroužílka Branná moc v mlru I ve válce. 355 30 h 
31. Dr. F. Počta . . . Z minulosti naší země. 55 . ... 30 h 
32. Dr. J. Jeništa . . . Umělé zdroje světelné. 665.1 . . . 30 h 
33. Dr. J. Branberger . .Jak naslouchati hudbě. (3. v.) 78(02) 30 h 
34. Prof. Č. Vra1)ec . . vývoj hospodářského života. 33(09) 30 h 
35. Prof. E. Šmejkal . Kultura dneška. 3.01" 19" . . . . . 30 h 
36. Dr. Č. Klier. . . . Všenárodní hospodářstvl. 33 . . . 30 h 
37.-38. Dr. K. Krofta . Mistr .Jan Hus. 922 Hus. . .... 60 h 
39. Dr. K. Kavina. . . I,.áska květin. (S 8 obrázky.) 58 . . 30 h 
40. Dr. Fr. Rambousek Skůdcové z říše hmyzí. 59.57: 61 . 30 h 
41.-42. Dr. Bf.Foustka Péče o dítě. 362.7(4) . . ..... 60 h 
43. Dr. J. Kallab ... Zločin a trest. 343 . ... ... . 30 h 
44. Dr. f. X. Harlas. . Umění a domácnost. 740 . . . . . 30 h 
45. Dr. A. Wiesner . . Základy zdravovědy. 613 . . . . . 30 h 
46. Dr. Fr. Smotlacha . život našich hub. 58.92 . . . . . 30 h 
47. Dr. Fr. Rambousek Národohosp.význam hmyzu. 59.57:33 30 h 
48. Dr. A. Soukup .. Chemie v domácnosti. 54:64 ... 30 h 
49. Dr. Fr. Hýbl . . . Rímská dějiny. II. 9(37) . . . . . . 30 h 



50. A. Sychravová . . Rodiče a děti. 37(023) v . • •. 30 h 
51.-52. Dr. P. Zenkl. . Příručka správ. mateřšt. C. I. 491.86-1 60 h 
53. Dr. O.Kučera .. : Telegraf. 654 .......... . 30 II 
54. Dr. R. Adamík .. O pověře v lékařství. 398.3:61 .. 30 h 
55. Dr. V. Schuster . . Boj proti nevkusu. 7.01 .. . . . 30 h 
56. Dr. B. Němec. . . O původu a vývoji života. 576' . . 30 h 
57.-59. Dr. P. Zenkl. . Příručka správ. mateřšt. Č. 11.49 \.86-1 90 h 
60. Ing. j. Veselý. . Železo. 622.341-69.1 ....... . 30 h 
61. Dr. Fr. Lašek. . Zušlechtění lidstva. 613.71 . .30h 
62.-63. Dr. V. Mathesius . William Shakespeare. 92 (Shakespeare) • 60 h 
64. Dr. L. Scheiner . Banky. 332.1 . .. . .. .. 40 h 
65. Dr. K. Weigner . Tělověda. IS50obr.a4bar.přll.) 61\.612 K 1'20 
66. Boh. Bauše.. . Dary moře. 551.46 . . . . . . . . 60 h 
67. Dr. K. Weigner . Tělesná výchova. 613.71 . . . .. 40 h 
68. B. Trey.bal .. . DružstevnIctví. 338.6 .. ..... 40 h 
69. Dr. B. Čejka. . Tajemství žfvota a smrti. 577.2-7 . . 40 h 
70. Dr. Fr. Hýbl. . Rímské dějiny. III. 9(37) . . .. 60 h 
71. MUDr. a PHDr. K. Zítko . Krev. Drahocenný poklad. 61212 . 40 h 
72.-73. Dr. G. PaJlas . Slovníček cizích slov. 41.3-91'86 K 1'-
74. Prof.Dr.j.Seehák . Mikroby. 576.814 . . . . . .40 h 
75. Dr. L. Jeništa . . . I:'rávo bolesti. 612.884 40 II 
76. Prof. Dr. Fr. Mareš Zivotní účelnost. 124 . 40 h 
77. Prof. Dr. Fr. Slavík Nerostopis Čech. 549(437) . 60 II 
78. Dr. V. Vilíkovský . Zemědělský průmysl. 63 . . 40 h 
79. Dr. K.Domin ... Květena Čech. 53(4371) . .60 h 
80. Dr. A. Uhlíř ... Ethika. 17(023) . ... . 40 h 
81. Dr. O. Kádner . . Rodina a škola. 37 = 649 .40 h 
82. Dr. V.Mladějovský Síly přírodní. 61: 53 . '" . 40 h 
83. Dr. Vlad. Růžička. O dědičnosti. (Se 4 obr.) 575.11 .40 h 
84. Dr. Jar. Bidlo. . . Kultura byzantská. 9.(945) . .. . 60 h 
85. Dr. E. Babák . . . O proměnách energií. . . . 40 h 
86. Dr. J. Milbauer . . Dobytí vzduchu. (Se 6 obr.). . . . 40 II 
87. Dr. J. Matiegka . . Tělesné vlastnosti českého lidu. . 40 II 
88. Dr. V. Vilíkovský . Zemědělský průmysl. Č. II. . . . . 60 h 
89. Dr. K. Rón . . . . eezdrátový telegraf a telefon. . . 40 II 
90. Dr. Boh. Baxa . . Ríšská rada . . . . . . . . . . . 40 h 
91. Insp. L. Weigner . Lidové umění českoslovanské. K 1'20 
92. Dr. Fr. Slavík. . . Užitkové nerosty českých zemí . . 60 h 
93. Dr. Jos. Pazourek . Peníze . . . . . . • . . . . . . . 40 II 
94. Dr. Boh. Baxa . . Stát . . . . . . . . . . . . . . . 60 h 

Sv. 1.-10., 11.-20., 21.-30., 3/.-40., 4/.-50. a 51.-60. této sbírky 
spol. váz. po K 5'25. Sv. 61.-70. za K 730,71.-80. za K 7'-. 

Sv. 81.-90. za K 7'65. Desky na 10 sv. za K /'35. 

(Na všechny tyto ceny přlpočitává se nyni 10'1, drahotní přirážka.) 

Všechny tyto svazky lze koupiti v každém knihkupectví. 

ZA VZDĚLÁNíM - redakci pro a P. Zenkla - vychází čtrnáctidenně 
------- ve svazcích p 4 arších . Každý svazek jest ukončen. 
Odebírati lze ve všech knihkupectví~ akladatelství jos. R. Vilímka v Praze 
.Spálená ulice 13. Filiálka ve Vídni 1., Schottenring I. 'tIskli Vondruška, Spott 

a spol. v Praze-Karlině. 


