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Župní zřízení. 
Jaroslav Lepař. 

V diolbiě, 'kdy ,oldlh~als~Oiv~á;ny v N ánndlillm Sh'rpm1ážict.ěnÍ velkolepé 
pMIJ1!y, n~ vyb~udJo'vální Inašle'h'o' státlI1Jh1o ži VlOt a, bylI()' hy, s'nard1 v'hodlno 
dotk'nloluti se ,~sPloňzblěžně Jednoho z,ákiOlI1a: žup~ih'o zřízelni. 

Veř.ej:rqáJ správa r,al<lO!Usklá polkulháva;Ia již dávnol před Vlállrou, 
zla; v;"á;llky pak, 'kldy; shrnu;vš} db své mlO'ci v.ešker.Ý1 h!osp!odáh;lkYi 
.žiViot st Hn.í! měla prokviti nejv.íce p:oC'h:o:pení pro pomlrYí a\ 
schloplI1Josrti Jim vyhlolvěti, selHala dboela. Př:íčiny k'o,n'k'rétni, bez
plflo!Stř,edtnJ jS'o;u: různé: nedoklolnlalé Ziálkoood!árství, nezivotiná. 
IOrg~isaGe, rneso1ustavné využitk!o'V:~nj sil ta: tjJ'né. Ide,ovým' však 
plodk1aJ(i!em 't,ěchto vad nyl Icelý, vývlolj a p'101itikl~ rakOiUs.kéhlo stáJtu: 
ll1emlOžno;u vládlo/u m!e:n-šiny nClJd víětšin:Olu dOŠilo. se .Iť četný]m ah'
s.urdlntostem, k'teré nebylo 'mio!žflIo o:dstr,a'niti he~ pop'řenj cdéhio 
vM:druhO' sySltémlu. SVlětlová v,á!l:k!a: přinesla klolnle:člné jehlo. slhrou
CeJná. Na!dešd př,evrat, vzni'kf ~aší rep!Ulb~ik'y. Tu bylO' zř~jmlo) že 
tl!aj t ,ech z,~k~ad;e'ch~ na k 'terý]ch' .stá~tO i pa!dial'()1 'Ra!kloll.tsklO, lOemuže 
exist10vlafti náš' :nolvýi' Imrrad!ý s,tá,t, že nemuže hlo; aJni rnl~ ven!ekl 1k~~lo; 
'Oflolmit'O'v,ati ani vnitř:nlě Iničitl starÝ1mi př;ežitk~~ k~leré tolikl obtíži 
n;avrši1y na '2estu jehlo vzk'řJŠ,eni. By~lo' 'hry b'Ý,val'o~ h'ř'Ích:em lna; svo
blomě sp1ách'a;nýjm' odpírati d~le státu tO\, č·ehJo kf své existenci 
nlUtn,e potřebuje: dem1ok:ratick'é ústa:vy a silné' státní /OIrgalnj
sace. Jen p1oř,~de'kl, železný po'řá:dek' můž:e vyVésti 'náš stát z' pře~ 
chlOtdné iIlejistlO'ty \a vMJd~, \'lědioima si jl.sou'd t'Qhhto diobbvéh'o im'pie
rlatiViU" 'odhodlala se přisto!11pdti k; r,adik,álni ref,orlIDIě veřejné !Správy 
fit31Š,Í. Slibll1Ý, p!Oč,~tieki b:y~ luČtiněn zlříze:nílm~ župlnfml. . 

Zřiz'eIJJ.í župnľ - vl:a'Stně k'rajské, p'1Q<ně'V~adlž :název ten opuštěn 
jedině z !ohledu na' S11Q:vensk!o~ ač i jehlo žup,y, piadno,u tomuto zři· 
zlem za lob:ěť - nell1í ,u ln.~s zlřiz'enÍm cizími. Nalopakí, kr,aJe lYy,
vÍII1ul,V S,e už zla' Přemysllolvců jaki01 lorg,~n,y 'mIO'ci státní, ze ,ll'ěJ.., 
p~lrí'Sk 'é. Za v,á,lekl husits1klých' p'říznivých' demokracii vzni'Ma. též 
SlaitnlOlstatně kraJská soatmlolSpráva' repre'Slen'bolv;an,á 'k1raj!skj,md sjezd'y. 
Al,e již Habshurkům patr/ně tyt'ol sjezldy nresv1ě,d'čÍlly) zani!k/a{W 
raI také kraj. hejtm\ani zttrCÍJcejí svůjl stavlovslky; r.áz a stávají se 
zlnenáJhlla; !orgány zelffiiěpklJnsklÝlm~ a bY,flo:k'rtattidký!m;. Tak by1o/ Ý Če
chá·ch'. Na Moravě zavledelOy Iklrrajre tep,rve za tř.; cetHeté války, 
aJ1,e' tl1lem\:ljÍCe h~stlo'ridklé tradice, nenla'biyiy rni'k~ly ta!kbvého' vyzlnaJmu. 
Rlokf '1848 p'řin,e'sl tměnu v oeléml živ10ttě stá.tnÍ!m

'
, dlo, zříze-n~ 

Ikrajs'k'éhio. v/nesil mlnolhlé reflO:rlffi~y~ ,a~e i nový" !mIOlŽnO Hci rušivý, 
mlOlill:ernt, n·árlodnolStnÍ. Reforrm~y IOdpalalvi1a Inársledlujki léta; k1naje 
zIn:ehlo:dnoceny vz,aJy 'kiOlneČtně zia své. prtobaém jeji€hl však' tím'. se 
svHa lQ .distr,an.ě1n nebyl. Ob~evo'v.aa se až dloj války v rťtzných' 
plo,dolbl<Í!ch, často národ/no/stně" pouitioky zablarve:n, ce,le Ineplro· 
ra·zil. Konečně 1917 v yunt N.ěmái na rOlztrž,e!nÍ a p:olitické zllle ... 
hodinlo'oenÍ Cech', ,aJe tento po,slediní, zoufalý) plOfk!lllS skončil fias1klem. 

St1á,tní převrat 28. říjI1ia 1918 Ulved1 IOtázkfu k1rajsk'éhto .zří-
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2!ťlnÍ do 'T1Io,véhlo sv,ětLa. Země., j,ej:ich'ž instituce dotud b'y~la ~d ná.s 
hloru1žev;n;atě 'hléLj,ena, nebiOiť b:}')la sWj.nlqu iar,ukloo. lepši bíud:OiU!-; 
ďnlOlSti, iUkl~zaay Se, že j,akbžt:o\ celky, sprá1vní věcně i ptolític({J\; 
řlájdné spdvě již nevyhloV'uj;í. Jsou tOl offlody př!íll.iŠ vel,i'k!é: v oel,é 
Evropě mimol Rusko ~ní v'ělťš'ích; a ,nad to k'u1.turní i hlOlSpoldiáiř
sklá vySP.ě1iO<st 'Ob1y,v'a,telLstva přinesla s s.ebiolu toíik rO'zmanitÝ,ch. 
)Čll !I1Iesnad.ný,ch úkloUů, že jed1~némlu úř,aJdfu v t'ak' velik'ém- o'l}v;oldě 
není I a'0'SioLu:tné mlo'žinol ani zachoV]a:ti ž,ádlOuc-i 'i1nic;ativu, ani vv-
hlov,ěti ,~š'em 'plotř,eb\á!m ~ol~Y;V:altelstv';l, POI1ličv,a,dž ' schází tu po'
tř'eooá _IOtrienta;Ge. Důvlod'y, plOlHti-dk1é jso/u j'eš-tě zá v'ažnější. Jde 
o tlO~ aby v loibčartstvu l)y)a vYPlěstOlv,éÍJna myš1enkia jednolt
néhlOl státu česk1olglIOiVerl,Sk1éhio:, k 'ter á: jedin ě p~'ně zlaij,i'Stí jeho zd!árný 
vý,V!oj. Dokiud touto myš~enkPu' nejSlou pTlOnfklnuti všichni o b'ča,né, 
dOltudl blude život státniÍ IOlhoože-n stá:le tr,apn'Olu ne }istntou. U V'á-~ . 
živ'ši "tyto 'Okblllllolsti, odhod/l,aia se tedy ví.~da navrhrnouti zruš,en( 
ZIe!mi jatkbŽ'to k iO'rppraci a PlQdO'b!ně i s1ovell1:s'lCý;ch ~u'P ·a rozdHení 
Qe1éhiQ> st:á;t,u na llJové jed~llolť~y správ:ni: župy. 

Avša:k! tt.ťk:á:z'~e) že Si)"sttem' zeml, 'k1teré ~ O!di prv'ních pjotČátků, 
!klajm jen muŽJe 'historie vnésti Svtět~Q!, byJy: ,~áJdadlem ,ua'§ehlol ná
~dll1JÍhol s-tlátu, přirplStl n,ám' pJř-ílišl k srd'eí'mj _než a'b1y,ch1olm ~e s inlím 
ÓOiv~dIi jetn tak' ro'z~O!učiti, a PI§lI~ 'že i zájm,Y o1}:yv\atel zemí ne
plř:etržitý,tI1' spo'l'ernÝI11 vývo'jeml taki úzce js:Oju spaatYJ že v,ys~o
Vlel~y v'á.Žíl1é 'ohla'Vy, aDY piřetrže,nim těchto tisÍciletÝ,ch' , sv'a:~klU 
ne'h;yly Viážně p,oš'kb1zeny záJm'y celost-átnLNez'bylo než n;aléz1:í 
vhloidný klolmpl1o:rríiis Imlezi IObě!mla! st.1J11OIvisk:y. To bylo veJJCIe ou
tj mlO, pončvladlž system z'emÍ zřejmtě b;y IOlch'nomlľ z'řizení JŽUP!lÚ~ 
blai připravi,! hy je skb1'o· zup!ltna: 'Ol výmam!, 'klt'e1'Ý jtml byl plli
soiUz;en. -Kloneoně 1',o,zhi0id1nuto, že má tu rdz!hlo.dlo-v:al1:i vý,vioj a 'lSklu
tečna, he:zpno.s1:ředini plo.tře})a. Utv'OIřeny tři zeq1'skfé svazy: CecH , 
Mlora'vy se Slezskem a SJlo,yrensk:a, k'teré bluldlolU pr~V.áděti ukloty, 
kiteré j-ini!<' přis1uše}Í župám, alte svýtm význam!em, p,ř'e~ah'uj,í 1':O'z-

I s:a'h' 'Ž!uIp, dJo·tÝikajá se zá,j1mu v~tší čáJsti územ~' zle'mlskféhfo' a hJemlaJji. 
. při tom důl:ežHio;sti cel1olSitÍiii:Jní. DO' ziákfona zak'r,e'S'leny jen Ji1f,avitú -

rYlSY ,a ploldro1bn1ěfšIÍ p'rQplťaco'V· áIfl-Í ponech'álno v:1~dě, a'b'y olle sv'éhb 
uzm;áru a požalda:vkíu v'š'eo1lYecné účellnlolsiti stla'nlOvi~k'a, ik1teré ú1roly 
připlaJdnotU žUplnllffi sva'z'wm' -a P'Ol př. Ulm)olž1ni.Ilai sdruž'enÍ mle!n:š;úhJo\ 
p'očh~ žup l1Jebíol i iQlklresu z. různý,ch žiuJp' 1ť sp1ól.ečn,Ý:m účdů:m. 
Tím VyliQiVÍl1Iálny r'o'z'diH,y miezi lobfěmaj systemy: sy,st~m'u ŽU'PUlÍmJu 
dlos1-a-l1O se· zl~3!ad)nJh!OI úSp'ěch1u, tejm1éna Ž!e iC i,nst,a!nonÍ pK~twp1 
zdle ~upnJ,mi sva'zy neJbyl přierušfm; s~sltem! Z\elm~ tím všakr lneI)yi 
naip'r'olStol IOldlmítnut ani p'řijat: . plonech;áJ11la mill :m/oižJn:OIst v z!ájm!U. 
pružnJolSti správy se uipU,a'tni:ti. T~mtiQ; klo'm'P'l1o:mis,e'm' ,odpadlo ov'šeu) 
nO'zldiělení, jtak' půV'o:ďně zam:ý,ša'e:nol, t'Otiž :bie'Z' oh1'e-dfu na 'hrrla!nice 
ze01'sklé. 

Jest te-dy fIO'zid!ě!1en.a rep,ubqikla čes;kiols~oiv~nsk:á na 21 žup. 
JSOIU tQ úZ'emi, na] něž připadá! 5000~6000 kfm2 a :9tb(y,viéLteJstvQ 
m ld p'ů] mi-1J 1onu) a 'k1ter.á hlidbu tV1o'řHi h!ospod1ářis'J(é cel!k!y ~~na!nčnlě, 
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<dosti silné, ,a~y' bY~.Yr s 1:10 vyhiotvlět~ všem úkOlúml vC1řejné ,sp,r4vy. 
KT ~:áirlOdil1loiStnímu rlo:z:diHe!ní piřihHženo, ,neb!ylo, pn1něv,aii!ž župy, 
utv;ole:n:y výhr,adně z O'hnedú vlěcnýc:h' . P;O'mlěr n,álrodll1jOlsH bude 
\'j'ř,ešcll zvláštním zá'klolnelm. Přec:e však: lze ,oček'ávati, že pn
padlné spory nánoldln,ol.stnÍ vybiJí se v žup!ách a Národnímu Sh1no
m.á,žd,ě,ni z,a jisti 'kU[d!nrě j'ší a vtěcn~jší práci . 

. Z.álSady správn.í refo'rmy, na nichž SPločívá zlák[oln - ač Ill,e

do!š~y vždy puného uplatněu1 ,l - js'ou h'1av,ně: S>Q.U:3třelQl~ní veš'kleré 
vnitřní spr.éÍt\'y v lurčitém lo!bvo:d·ě v jed~ném! úl aldlě státnírn~ z!d!e
molkT,atis'oY,á/ni Ispra\'y S ploJup1Ůs oblenílm! -živlu lakk'ého, sb!jj.ž:e'nIÍ 
úi'-ia~lů s 'ob;yvat,eJ/stvem v· iéÍ!)m:u rychUéhlo, správnéh10 a IOldlblo.r., 
lľléhlo vyřiz'ov:á,ní správní ragendy. 

V duchu téc-hfbo Za,SI:l lď ,o'Qlstraňuje ,.;e do'sav:a'dní 'uu~isffilus V~ 
spr lá>v/ě , kde C:X!stov,aly vecJa.e seb'e ,d~l)ě jreld'n'of1:ky .spr.áv:ri,i: z'cmě
p,ans:k:á a autonomní, 'které, :nem1ajíce určelny h'ranJ.ae kbmpetel11cí, 
oolv'ZJáJem . s'e p.oltíral,Y. Existence duaUi'smu přj'ne'~.Ja 3práv'ě vi:Cle 
š'klod fl!ež ,užitku ,a přeee hyl0 -obtížno, ba nemlo'žno ho lO·dstra
niH: m:y CeS~ nem!oh'li připustit, :aby zruše,na b'yda Islall!llol5plr,á,va, 

'k~t ,e ,riLÍ lbyJ,a }edjuý,m tehdy pro }cviťm č,es. stát'níh1o živ'ota, an:eobol 
d'OiVlo~iti V,ídnd, ,a:by pOlStátněním 'S,amio'Splfávy p!osWla ~Vllj prro1:.i 
če6k!ý~ německloil1oartilolnálni c~lntraJ·is'míu'S. Dúviordy b~ly t 'ed'y rázu 
plocritddkěho. Nynd, k:dyž tento! plOoHtidk1ý hrot z1olffilen, mOžno kii:dlně 
přistiOjupHi k l unifikaci ve >S-ffi 'yslu jedlno,f'né spif,á,vv stát'nd. Sllolu
ten! t,o prov.edien'Oo tak:, ahy zachiov1á)na, byla stře, cj.lní c'esta m'ezi 
pri:nodpem ryze byrnlk'r,a,tidkYlffio ,a porincipetmt solÍčinn1olst[ la~clk'é. 
Ta!kfé i)filUcip deoentraUs'aoe tu z) části p;r,oved1en. Spráyu vonitř'ni 
v,yk'b;n!áYIaj.í úřady župní -a ,okresnÍ. DO' kóm:petence ú ř,nodu žup
n.ího, nál}eží dlosa,vaďní kiolmpetence z~m. >správy politické, zelm:. 
snělmru i 'Z>elffi'. výboru; pŮ!S~Ob'l1JOlst ok'res. ú.fadlU zahrnu.je z4~ezi
tO$i i dDls:a V a-dnich okir es. poJí Hck,ý,c h' s p'r á v a o!k1rel3. z'a'S t upHd., 
s'te;y resp. sHničnlch výbiorů. Nemění se ' tedy njc n'a! materie1n~ml 
pr,álv;u. OČ,éljSt občanstva na veřejné spiravě zajištěna jedln3k' 101úes
nJmi výb!ory .a s~n,ity, jednak' ž~p!ním1 z,astupitel:stvy la setlláty. 
K1aždé ž.u,pní zastupiteJ'Stvo voJí ze s'ebe 'na sv:é \~o~lChnÍ IObidlohí 
~MlIý· župní výbor. ' Celý v'ýznam žup'ni a;utoln'o!mlie sPfQč:1vá lna' 
za\SrtiUpit·dstvu, výhor p'Np:ravuje toJů·klo usneseni P,ľO za3 tup~tea.., 
st VlO .• po přiop,a,d,ěiS ]JiOJoUp:ťt '3:o:b 'í při je jich pno:y!áldlě'ni. Počet Čtl:enf~ 
z:a'stlUpitdstva bu.de Sle pohyboo'v'ati k'ollem c!Í.sl,a: 40, }judlo,u Vloí,eni, 
.av'š,,(l,k: 'vMdla má pr'áv:o v zájm'u vyJ,oUČ'0n.í pJolitik'y nanejvý'š tře
únlU jich }me.no'v,a'ti (podolb~ně i II ok'res. vý:bloru). \' okn nebIQ 
j.me!J1lDv,á,n hude k'až'dý člen nl~ 6 ,let. O v,olb!ách' jakl župních' zastu
rif!e/lstev takl' i IOlJúes. \'ýbbťů b:ude vydán zv[á'štní zákb:n, 

Aby dodlen,o' byllo. jednotného. postupu ve v'ší sprá"ě žllp1ní '<\' 
trv;aqéhc sbHženÍ ol1čanstva s úř,ady, m:á bÝlti Mav!oru jaki 'Župuj 

·ta!k~ \()kre~;ni lSamioiSpr'avy předseda žu!pníh'a. resp. oik'r 'cs'níhb úřlald'u, 
Jehož li.boyůl<i má! bÝlÍ i čeJ.enDI p:ři-m;ěřien.ými . k:a:utelami. Poměr. 
mle;zi auto!nlofm1í .a stá;tní s,!xá.vioIU po:dáv'á se ta,kě z pllsob'nlOstj 
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ŽiupllÚC'h zastupitelstev, k~eré js-Ou orgá!ny, plo'radními (l tlsnáš'e j.i
dmi se, 'k:dežto moc výklO\nnáJ ph.'SluŠí župlnÍlffiiU úř:aidm 'lVli01hl()!u 
ted'y~ sbory župní i o'kfr,esní z' vla'si-ní ['niciati:vy Rloldávati návrhy 
úřadům ve věc.eoh spr,ávy župn~ 'j oIťresni, 'ale i vlládJě v'e ý,ececnl 

týkjajícLch se oeléhb tS:t.~tu. Pečují .Q. Isprávní a h1o'spod1ář'3ké z'ájm:y 
ohyv:a~le']stvaJ účwstnÍ l';e ro:zh1oldová;ní veřej'niOprá'vnfchl sporu žUlpi
nimi oonGÍi'ty. Kond)uě mají i 'O,ffi!ez'e-ruojU '}(iamlpetenci právotvorno-L. 
,a: to tehdy) pHztn'á-li župnímu zastup1tel,S'tv.u v1áda vÝI3Í'c lvně, pr'á:V]o! 
vydlá;vlati v určité věci prováiCIlěci na ř.ízlení, dále pak; v ·nom S'l1ll)'lS[u~ 
Žle m1ahio[U vydilÍ;vati .Te sv'éml ,abv:odu VI rámci platn)Í:chi zá!klonů 'na 
úpr,avu SVÝlch' zVl ášt'nich: poměrů závaZ:né p,r,á'vní :nOT'mly. FlnaJuČ'nlě 
budlQ!11 -žtulPY i OIkfresy vyb:a;vieJ;1Y právem vybírati r101platk'YJ přt
spěvky, přir,á,žk'y,a p!ožad~o.y\3.'ti i pJu,ění na,turá[!nÍ. 

Z4)<'Qn župního zřízení je plolllZe dílč.í re~orm'o'll. Netý;k!á s,e 
eeJé .orgíatnisace, nýb'rž piouhéhb 'vj,se'kiu z' ní. Niž'ší élálnky(ohoe) 
t, vrch!allky spn4,vy (úř,ady úsHedlni) na re~olrmLt čekají. Je tlarke 
Z'řejmlo, že ~ák~ony ryze 'org,anisačními ,neb!ude reforma ISpráv1nj 
zde~:a; vyóerpaJna: zbý,vá úprav/a: řiz'ení sp'r.áv1níh'oJ ruče,nÍ s:t.átll 
,a jeho'orgátn.ů a mruohb jiného. Úspéch delé refiorlm\y jest 'hetpoď
mÍn'ečně ziá,vislýj na c~lklo' vé, ,od základu pnovedené převýcho'V1ě 
1O\~yv,a1eJstva i úřednictva. 

Několik poznámek. o úpravě moci 
zákonodárné v Č. s. ~. 

Dr. Jiří Edelstein. 

l. ÚST A VA . . 
"M'oe z,álk'OiIIodárnolu vykonává ,p,ro úze'm~ oelé Cesk~1s1oven:ské 

re'P!Ubai'k~y N áf,odlni shro!máždění, sk~ád!aljicí '3e z:e dlv'OiU Slfllě lm'oiven : 
sn,ě.mlo,vny pO'slaneck'é a sen.á:tu." Tak stairuO'vi § 6 ústavní listllny. 
J~o!U V ~ěm ohsaženy ďv,ě důležité zá'sa'dy: N ároldnÍ slúOlm'ážd'ani 
jes't Z1~~a:d'ně jediným z'ákblll'oId1árný,lTI' o.rgánem

' 
pna delou reptub~ik;ut 

orgalnisov,~no, pak Jest podle 3ystémlll dvoJ~k'O'morovéh'o. 
Přir,OI:tený,m dů&le.dkre'lTI~ a vlastně joen k1oln'statDlv;áiniml pO,Uh'2iho 

f1ajktta }est předpis lJrvého 'od:stavoe §; 7, že iá(k1olnlOdárná (a správní) 
čiJrmOlSt ze'mský:ch ,sněmů z anilda. Nebioť L~á'kloJ1!oďárná činnlost 
sněmů ze:m'sk'Ý,ch neb~,lla lodstra'lliěnra teprve t'out'ol ústta,\nou. Ta 
b;yl'al zru'šlena ' již §I 4 pno.z,atimní ústavy, taklže i k'ďyb'y: ústa vnf, 
listina ne!ohs.ah:ovaLa to:h:oto vý:sloiV1néhlo přcedpd'Su, iá:klonocflár1niá: 
mlQlC' sněmů z'eJmlslk:ý;'C'h, a vlastně i sněmy, samy b'y zrušetny "Z'ú
s~ail'y. A kdyby byly zvítězily; ná'zlory stolu:penců zemE,k'é aut!o
nomie, .é!J v replulb1ice m:ěd:o, exi<stOl'vati zvLCÍJš'tnJ zákbll'OIdJárstV'i z~!ml 
sk!é, pak' nehyI,o b'y t ,o pTolsté ' .uznání existujicíh!o. práva, 'ný!b:rž 
z:e;mÍ1ll' hyla b:y Hm udětlena pravom1oc z clel a' nOI\~<Íl, jíž 'té dohy 
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