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Obyčejně se žaluje na rozvod z více skutků v § 109. obč. zák. 
uvedených. To by možno nebylo, kdyby byly právními dů
vody. Kdyby tento názor nejvyššího soudního dvoru byl správ
ný, bylo by možno jak v žalobě, tak i v žalobě na vzájem o 

, rozvod manželství rozhodnouti zvláštními rozsudky. 
Nemůže býti pochybno, že právní důvod žalob o rozvod 

jest jediný, a to soukromé právo, vyplývající z ~§ 90, 91 a 92 
obč. z. Nárok žaloby a žaloby na vzájem o rozvod téhož man
želství jest úplně totožný. 

A jelikož § 240. c. s. ř. soudu ukládá povinnost, aby po
každé z úřední povinnosti přihlížel k zahájené rozepři, je ža
loba na vzájem ve sporu o rozvod podle § 233. c. s. ř. nepří
pustna a tím nemožna. 

Správnost tohoto názoru dokazuje též nutnost spojení 
obou žalob ku společn~mu jednání. Zákon však nikde neukládá 
povinnosti takového spojení, on jen mluví o možnosti (~ 187. 
c. s. ř.). 

Spojení ku společnému jednání není také vždy možné. Tak 
ku př. :zůstalo~li řízení o žalobě první v klidu: bylo-Ii o první 
žalobě nařízeno ústní přelíčení, na žalobu na vzájem nebyla 
podána odpovčď a žalobce na vzájem navrhuie vydání rozsudku 
pro zmeškání; nebyla-Ii ani na žalobu první. ani na žalobu na 
vzájem podána odpověď a jedna strana navrhuie vydání roz
sudku pro zmeškánÍ. 

Tyto právně nemožné situ<;lce procesní jsou důsledky myl
ného výkladu zákona, k němuž svádějí mylná rozhodnutí neiv. 
soudního dvoru. 

Při orlklízení těchto právních nesnází nerozhodují z téže 
příčiny vyšší stolice jednotnč. Jedině správným jest podle shora 
uvedeného, podle § 233. c. s.ř. žaloby na 'vzájem v těchto spo
rech zamítnouti, poněvadž k zahájené rozepři jest pokaždé při
hlížeti z úřední povinnosti. 

Žaloba na vzájem v těchto sporech jest úplně zbytečna, 
poněvadž se nezakládá na žádné právní potřebě, ona ruší zá
sadu právního pořádku a právní jistoty a konečně jest hrubým 
porušením ockonomie soudního řízení, jíž náš soudní řád yšude 
staví do popředí. 

Akvisiční a representativní kandidáti. 
Glosy k novým volebním řádům a volební taktice našich stran~ 

František W e y r. 

Zavedením soustavy poměrného volebního práva ďo 
nového právního řádu zpúsobena byla jedna z nejradikálnějších 
změn' a reforem dosavadních volebnýcl1 řádů. Změna byla tak 
radikální, že po výsledcích voleb, které se dosud konaly v naši 

• 
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republice, není přemrštěno tvrzení, že jí, pokud se týče ideovéhn, 
základu, na němž nové 'volební řády spočívají, neporozuměly 
vlastně ani politické strany, ani jednotliví kandidáti, ani tisk, 
alli široká veřejnost. To blíže dovoditi bude úkolem mých dal · 
ších vývodů. 

Je veliký rozdíl mezi tím, porozuměti jednotlivým usta
novením některého zákona, zachovati se podle jeho jednotlivých 
norem a vniknouti do vlastního ducha jeho a vyvoditi z toh o 
důsledky, třeba by přímo a v)lslovně neplynuly ze slovného 
výkladu zákona. 

Čím karakterisován jest volební řád sdělaný podle zá-' 
sady poměrného zastoupení, jinými slovy, čím liší "se od voleb
ního řádu, jenž sleduje zásadu tak zvaného majoritního za
stoupení? Zásada majoritního zastoupení jest nespravedlivá 
potud, pokud dává ve volebním bOji zvítěziti naprosto bez vý
jimky většině. Názor, ke kterému se hlásí třeb<1 deset tisíc stou
penců, podlehne úplně proti názoru, k němuž přidal se deset tisíc 
a jeden stoupenec. Při volbách vyjádřeno jest to tím, že sebe 
jeden stoupenec. Pi'j volbách vyjádřeno jest to tím. že sebe 
větší minorita ztrácí vůči sebe menší majoritě jakýkoliv nárok 
na to, aby v příslušném sboru zastupitelském zastoupena byla 
svýin. zástupcem. Naproti tomu zásada poměrného zastoupení 
opouští toto hrubé měřítko, a snaží se dopřáti všj:m náZOrllUJ 
pod,1e jeich početní síly poměrně slechu. To vyžaduje arci zcela 
iiné technické úpravy volebního řádu. která jako všechno o
statní má své výhody a nevýhody 

Jde o výhody, resp. nevýhody pro kandidáty. stran)' 
a stcít. 

Novota poměrného zastoupení u nás a nezvyklost dl'tsled
ků, které z nčj plynou, způsobila pak zcela přirozeně, že se 
strany veřejnosti. politických stran a jednotlivců výhody a ne
v~'hody ty nehyly správně a jasně posuzovány. poněvadž dělo 
se tak zpravidla z jednostranného zorného úhlu zásady majo
ri tní. 

Dlužno si především přesně ujasniti vzájemný Doměr 
voliče, kandidáta a politické strany, ke které tento náleží. Po
nčvadž isou zde tři činitelé, máme co činit s několika poměry. 
Vycházíme od kandidáta: ten vystupoval při starých 111<1-
joritnÍch řádech volebních jako samostatná jednotka vůči vo
ličům. On kandidoval, on byl zvolen nebo propadl a šlo tedy 
při volbě o přímý vztah jeho k voIlčstvu. Jen proto. že se ve 
.'itátě vykrystalisovalo několik politických směrů s větším po
čtem příslušníků, kteří se organisovali, vznikl útvar t. '?\T. po
litické strany, a tím též poměr kandidáta a voliče k této straně. 
Nic jiného tím však nehylo řečeno, než že volič, který voliT 
určitéto kandidáta. nenřímo přidal se tím k politickému směru 
a p01itické straně, ke které se hlásil kandidát. Nebylo ted:,--
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vzhledem k volebnímu vý-konu organického s'pojení mezi poli
tickou stranou a voličem. Ještě méoě možno tvrditi takovéto 
Díganické spojení mezi voličem a kandidátem na jedné a stra
nickým tiskem, zastupujícím ten onen politický směr na druhé 
,<;traně. Podporovala-li některá politická strana, pokud se týče 
její tisk hmotně a mravně toho ' onoho kandidáta. potírajíc zá
foveii jiné kandidaty, bylo to více méně soukromou jejich věcí, 
se kterou volič neměl co činiti. 

Hmotná a mravní podpora kandidáta, voleného podle 
starého minoritního systému, měla pro něj sice velký význam, 
\' zásadě však platilo, že svůj mandát musel si na voličích vy .. 
dobýti sám. To stávalo se, jak !námo, různými prostředky, 
především přímým osobním stykem s voliči na voličských 
schůzích. jednotliví kandidáti představovaii se na těchto schů-, 
zich osobně svým voličům a doporučovali nejen politický směr, 
za kterým stáli, nýbrž i sebe, své vlastnosti a schopnosti. Tll 
ovšem ihned vznikal rozpor, poněvadž není nijak zaručeno" 'te 
ten, kdo nejlépe dovede se doporučiti, má také nejlepší vlast
nosti a naopak že ten, kdo schopnost vlastního doporučování 
se nemá v té míře, neměl by vynikající vlastnosti pro funkce, 
pro které má býti volbou ustanoven. Vzniká zkrátka pojem 
kandidáta a k v i s i ční h o a re pl' e sen ta t iv n í ho. Oním 
míním člověka, jenž znamenitě dovede (pro sebe nebo pro jiné) 
pkvirovat voličské hlasy, tímto pak člověka, jenž ve sboru. do 
l\terého bude zvolen, dovede úspěšně vykonávati funkce, prn 
které clo tohoto sboru vyslán byl. To JSOll ovšem dvě naprosto 
různé věci a snad i nejprostodušší volič pJ-iznal by, kdyby- mu 
\' ěc ll;] !ežitě byla vysvětlena, že do zastupitelského sboru 
kteréhokoli" sboru nepatří někdo proto, že šikovnou akvi-
5icÍ hlasů se ' tam dovedl dostati, nýbrž jedině proto, že ie 
.schopen vykonávati příslušné funkce zákonodúrné nebo jiné. 
Takovému voliči hylo by ovšem nutno především vysvětliti na 
pl'. v~'znam výrazu »parlament", z nějž naprosto neplyne -
Jak dalo by se snad z ethymologie sOllditi že je to instituce, 
kde je n~jdú1ežitější »mluvenÍ« (a tudíž především dobrá vyří
dilka), nýbrž že se tam především p r a c u j e. Této práci pro
spěje snad zpravidla skvělá elokvence, sama o sobě však roz
hodně nepostačí. Kdyby voličstvo bylo intelektuálně tak vy
spělé, že by si na voličských sclllhích a při volebním aktě 
:;amém jasně uvědomilo, které vlastnosti kandidáta jsou roz
hodn~rmi a nezbytn~lmi, pak spadal by pojem akvisičního a re
presel1t:ltivnÍho kandidáta v jedno: nejlepšÍ akvisitér hlasů byl 
tj' ten, který by svými osobními vlastnostmi zaručoval nej
Ílspěšnější práci v zastupitelském sboru, do kterého kandiduje. 
Tomu ovšem bohužel ani z daleka tak není a nebylo. Následkem 
toho dostávali se do zastupitelských sborů lidé ne proto, že by 
:,vými scho~)nostll1i zaručovali úspěšnou práci. nýbrž pro své 



Umění akyisitérské, které ' ,uplatňovali na předvolebních volič
ských schl\zích. Vlastní' podstata a účel těchto schůzí spočíval 
tedy v chytání hlasů, Lovcem byl při lom sám kandidát - te'
dy situace ne příliš příjemná: pro někoho, kdo jest si sice snad 
vědoni, že by se zdarem mohl vykonati tu. onll funkci v zastu~ 
pitelském sboru, do nějž kandiduje, není však s to řečnickým 
uměním nabízeti se pro tuto funkci těm, kdož o jejím. obsazení 
rozhodují a bylo jen prostě důsledkem této skutečnosti, že· do 
parlamentů a jiných zastupitelsk~lch sborů dostávalo. se zpra~ 
vidla mnohem více takových více méně svědomitýchakvi~i~ 
térůj tnež vážných pracovníků . . Čím nižší byla mravní . a ' i.nte;
lektuální úroveň vo.ličstva, tím hůře dopadlo složenÍ. zvoleného 
sboru, a lamentace ,často slýchané, že právě nejlepší a .nejzdat
nější síly straní se veřejného života, s tohoto hlediska napr,Qs;tE> 
nebyly . odůvodněny, poněvadž od nikoho nelze žádatj, aby, 
uc.hází-li se o nějakou funkci, která předpokládá iisté ·vlastnosti 
intelektuální a mravní, dokazoval napřed vlastnosti, potřebné 
pro funkce zcela jiného druhu, pro něž po případě nemá pra
žádného nadání. Abych věc vyložil příkladem: Úprava voleb
ních řádů podle systému majoritního způsobila, .že vQličstvo 
dostalo se do situace továrníka, který na svém vynikajícím 
zřízenci inženýrovi~ vyrábějícím se zvláštní dovedností někter~' 
technický předmět (stroj a pod.), současnč a zároveň 'žádá, aby 
mu pro jeho závod konal služby obchodního cestujícího-akv isi
téra, který pro výrobky oné továrny shání odbčratelea zákaz
níky. Sotva by-se našlo l111i oho lidí mezi odbornýi:ni inženýry, 
kteří by v jedné osobě spojovali oba druhy nutných, vlastností 
pro , obě tyto tak různorodé funkce. Naopak možno tvrditi. že 
čím zné\me1)itější bude onen inzenýr ve svém oboru, tím mé1Jě 
bude míti . schopnosti a chuti dryáčnicky doporučovati sv é v:ir
tvory . Bude si, jak jinak ani není možno, svých předností pln ě 
věd,om, a proto jak náleží hrdý, což jest vlastností, jejíž pokud 
možná velký nedostatek vyznačuje právě znamenitého agenta
akvisitéra. V továrnách proto tyto dvě funkce bývají přesně 
~d sebe oddělovány - jinak bohužel v politice. ' 
, Z ideového hlediska byla nutnost a nevyhnutelnost spo-

jení obou těchto tak různorodých funkcí v jedné osobě ied1loTI 
z největších nevýhod zásady majoritního óráva volebí1ího: 
Plynula právě z toho. že každý kandidát při volbách vystupo
val osobně, na vlastní vrub a sám si lJ1usel111.andát na . voliČ!stvtl 
vydobýti. 
. Zcela iinak má se věc - nebo aspoň má se míti :- pfi 
z<1sadě poměrného volebního práva. Mají-Ii se mandáty rozdě
lovati .. podle poměru odevzdaných hlasů, předpokládá to. že 
odevzdávaií se tyto hlasy ne pro jednotlivce (kandidáta) přímé). 
nýbrž pro ur,čité Srněl:Y . . názory ;ltd., ktúé jeví se jednotkami 
tak, jako při volebním právu majoritním · jednotliví kandidáti. 

8 



Tyto jednotlivé směry , a názory dostávallhlas.y .a přiděluil se 
, :i;Ílj1 'l1]andáty. v Počtll, " jenž odpovidj počtu. odevidaných hl~Sů . 
. Dalším předpókladem pro praktickou proveditelnost soustavy 
pórnčrného , zastoupení i~st tudíž, že' jsou zde zmíněné směry ~ 
Ilúzory, pevně ' vyhraněné a 'čítající jistý počet vyznavačů~ n~
,bot jinak ~ 't. j. při úplné roztříštěnosti, která by v kTajnírÍl 
př:ípadě způsobila tolik směrů a názorů jako jest hlasujících -
přirozeně bylo by provedení její znemožněno. R.epresentantY 
těchto jednotlivých směrů a llázorů jsou v politickém životě p o:' 
I'i ti c ké str' ~ n y, jakožto souhrny všech oněch jednot1ivcú 
téhož politického směru. Mezi kandidáta a voliče vsunuje- St 
takto nový činitel, t. j. politická strana . .Kandidát přestává býti 
?, ka_ndidátem« ve smyslu starých majoritních voleb. poněvadž 
pravým a vlastním kandidátem jest politická strana. kt~rá 
ohlásila kandidátní listinu'. Naše nové volební řády arci i na
dále jmenují jednotlivce, uvedené na kandidátních ' listinách 
»kandidáty« a · tímto nepřípadným a nepřesným označenínl 
l1t v rzují jak voliče, tak politické strany v mylné domněnce, ŽI~ 
se proti dřívějšímu stavu nic podstatného nezměnilo. R.ovněž 
.i ustanoveni volebních řádů, že na kandidátních listinách uve
deny jsou jména jednotlivců, kteří podle vůle kandiduiícíCh 
stran mají je v příštím zastupitelském sboru zastupovati, vede 
voliče a veřejnost k téže mylné domněnce. ačkoliv je přece 
jasno. že by myšlénce voleb na základě poměrného zastoupeví 
a podle tak zv. listinného skrutinia stejně. ba lépe vyhovovl,llo. 
kdyby volič odevzdával pouze hlasovací lístky, na nichž by 

• by la vyznačena toliko strana, pro kterou hlasuje. . 
Poměrné zastoupení předpokládá tudíž, že v době tak zv. 

volebního boje. t. j. v době. kdy se má pouhým počtářským 
úkolem zjistiti , kolik přívrženců čítají jednotlivé politické smě
ry . musí býti politické strany. představující tyto směry, již u
celeny, a to nejen co do své vnitřní organisace, nýbrž i co do 
počtu svých příslušníkíL Poněvadž pak Ipolitické strany jako 
takové v zastupitelském sboru, v němž chtějí . uplatniti svilj 
sm ě r. nemohou tak učiniti bez zástupců. je nutno, ahy uvnitř 
každé strany bylo rozhodnuto. kdo tito zástupci mají býti. Pří
padný spor a boj o tyto zástupce, pokud se tv-če boi těchto zá
stupcil mezi sebou musí se odehrávati uvnitř každé jednotlivé 
strany. . ' 

Je arc} jasno, že žádná strana nemůže se zříci akvisiční 
činnosti, kterou chce získati 111'0 sehe nokud možn'Í mnoho 
stoupen,Cll :1. urvati pokud možná mnoho ostatním konkuruiícím 
stranám. Tento boj o stoupence má se však odehrávati během 
celého volebního období a naprosto není nutno. ba ani záhodno. 
aby byla tato akvisice považována za úkol těch. které si strana 
nřeje míti jako své zástupce v parlamentu nebo jiném zastupi
telském sboru. ' Namitne-li se. že na akvisicí nových stranníkť1 



l'.t;H~.9.~U' míti největš~ zájem ti, ,kdož' si Qřejl , ~a$tupoxati stranl;l. 
v~ parlarpentu, a že je tudl~ jejiclI věcí,. <l,by se '.0 r,i postar~li~ 
,~,ffamená to nedůsledný návrat k soustavě majoritních voleb 
se samostatnými kandidáty. Nad to vychází se při tom z na
,prostého egoi~ml;l je<im:rtlivýclI i5:andidáťů,kteří v předvolei:J
o'm ~oji agituH. O"bji~d0jí voličstvo, řeční l1a schůzÍClJ atd. jen. 
proto. protože JS01\ právě kandidáty, t. j. uvedeni v kaiIdidát
njchlistinách. Ne~ právě tento zde předpokládaný egoismus 
:kap.c;lidátů v~<;ll by, ' kdyby byl promyšlen až do konce, k na·· 
pr9sté jeHcq absU~enci ve volebním boji. Předpokládáme-li, 
'totiž - a to lze právem předpokládati, je-li politický život a 
Jloliti~ká organis"lce stran jen poněkud vyvinuta -, že již před 
VOlbami je aspoň ~hruba početní síla stranníků jednotlivýd~ 
politických stran zpárra, pak kandidáti, uvedení na volebních 
líst~ích. dovedou si bez obtíží VYPočítati, který z nich má na
prostou jistotu bytí volenu a který naprostou iístotu opačnou. 
Ani jeden ani druhý nebude mít proto pražádného egoistického 
zúJmu na předvolebhí agitaci a měl by jej jen ten, o němž může 
býti pochybno, dostar.e-li se na něj ještě mandát čili nic. Jen 
-{m by tudíž, předpokl:idajíc, že jsou všichni egoisty, objížděl 
voliče, agitoval, sháně l hlasy atd. Nepředpokládáme-li však 
zmíněný egoism u b,ndidátů. pak účastní se předvolebního 
boje bez ohledu na to, jsou-li na kandidátní listině nebo ne; 
stejně tak jako všichni ostatní organisovaní a nezištní přísluš

-nici strany, kteří maií agitační schopnosti. 
Žádali-li by ale sami voliči, aby jednotlivci uvedení na, 

kandidátní listině jejich strany, se jim před volbami ve schů
zích představovali, pak dlužno především uvážiti, že schůze s 
podobn~r~ účelem měly by míti naprosto jiný účel a jinou 
-tvárnost než takzvané veřejné voličské schůze, na nichž se 
'pot}'kají jednotlivé, nepřátelské politické strany a jich kandi
dáti. Nao to musel by si rozumný volič uvědomiti, že případný 
'jeho ' zájem na osobnosti kandidáta jeho strany, může býti jen 
ien, aby zjistil, zdali \Tl.1 schopnosti pro funkce, které bude mll 
po případě zastávati. Ze na zmíněných veřejných schůzích se 
podobné zkoušky s kandidáty neprovádějí, že tedy prokazují 

'schopnosti zcela jiného druhu, jež jsou namnoze protichůdné 
oněm. bylo již řečeno. A'však i na interních schůzích příslušníků 
jednotlivých stran bude těžko podobné zkoušky konati. Jde při 
tom spi$e o zdvořilostní akt kandidáta, jímž po případě bude 
ukojena zvěrlavost voličů, kteří jej dosud osobně neznají. V~Tběr 

- vóličů, kterým kandidát může takovouto osobní poklonu slo
žiti, hudp- arci vždy velmi omezený a zcela nahodilý, poněvadž 
sou,stava, poměrného zastoupení, spojená nutně se zásadou li·· 
stinového skrutinia, vyžaduje poměrně velmi rozsáhlých (1-
zemí' okresů volebních, které jednotlivým kandidátům již fy
'sirky ' ZDemožňují, aby se v š i c hni vše m voličům takt,) 

8* 
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osobně představovali. Předpokládáme-Ii pak . ještě nadby,tkelW 
dosavadní zpdsob voiebníagitace v tak zvanÝch veřejných :schů":' 
z\ch;bylo by nutno; aby všichni katididatl, vystupující .zároveii 
ja.ko straničtí agitátoři, představili se voličllln všech stran,' což'. 
by, znamenalo takovou spousťu voličských schUzí: že by .. vcHč' 
n~koUk týdm) před volbou nesměl 1l}íti nic JinéhO na práci, Iiež.: 
choditi z jedné do druhé. , , ... . :'. . : . 

. .. ' " N e j v ě_iš L v ý hod a I i _s t i n o v é h o s k r u ti n i a' 
sp()č í v-á t é d y p r á v ě vod děl e n í f u n k ce . pol i; 
ti ,c.kého agitá.tora a _ akvisifé..ra · od funkc e' 
kandidáta do zastupitelského ' sbor'u, ve kte ': 
[éro ·bude nutno pracovat a ne agitovat. A právě tuto největší. 

. výhodu ignorova l dosud náš veřéjúý politický život. uvědomiv _ 
s.i . toliko .nutné ' nevýhody této soustavy (nesvoboda voliče u' 
srovnání se.. zásadou majoritní). Proto . i do dnes nezbavili jsme: 
se kormutlivého zjevu kandidáttl })oslaneetví a jiných funkcí ., 
kteří rÍuceni jsou objížděti s kufříčkem v rúce voličstvo,' riuto
vati od vesnice k vesnici a potýkati se s riříslúšníky jinýcll po-, 
litických stran, vychvalovati sebe a svou ,str?nu, tupiti strany 
nepřátelské a jejich kandidáty atd. -

. .. Voliče utvrzuje takovýto kandidát v inyln'é doměnce, že' 
jeho volbou stává se 'zároveň jeho pánem. t. j. že poslanec fe,st 
do jis,té míry osobním sluhou svých voličů, kteří jej mohou ne- o 
jen ve veřejných, nýbrž i ryze soukromých svých záležitpstec h 
obtěžovati a žádati na něm »intervence«. Málo asi v praxi pro': .. 
spěje ustanovení naší ústav.y, jež poslailci zakazuje konati ve 
prospěch svých voličů a jiných žadatelů zmíněné inteľvence, 
pokud iej volební praxe politických stran udržovati bude v blu
du, že volič odevzdáním svého hlasovacího .líŠtku prokazu je 
kanEfidátovi osobní milost, za kterou iest oprávněn očekáva ti' 
iisté osobní protislužby.. , ... ' 

.Žádati od jednotlivé politické strany. aby se dosavadníh CY 
zastaralého způsobu volebního boje' a volební agitace vzdala. 
aniž by měla záruku, že tak učiní i všechny ostatní politické , 
strany, jest nemožno; rozhodně by každý volební boj prohrála. 
NeboL ona samoiediná vzdala by se prakticky velmi cenného ' 
práva balamutiti voličstvo, kdežto ostatní by je nadále vyko
návaly. Má-li by ti proto zmíněný zastaralý způsob předvoJehní 
agitace odstraněn a tím zaručena největší v}/hoda, kterou skýtCi 
soustava poměrného tastoupení, musí se tak státi samým ' 
p r á v 11 í in řáde m. - . . 

Nejsme v tomto směru bež vzoru. V Arnerice, v zemí s 
vy,vinutou or~anjsací politických stran, upravuje ji autoritativně ' 
zákon sám (t. zv . . primary law) . . Působení ·politickýchstran.' 
zeiména v době předvolební, podléhá právní kontrole. při tom 
vychází zákon ze správné zásady, že . dlúžno ' především chrá
niti. voliče př~d balamucením se str,anv ' rllzných . volebníCřr' 
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.:agitátorů · na voličských schůzích. , Jde předev-ším o /schti.,Ze 
<organisovaných ' příslušníků jednotlivých stran (tedy nikoliv 'o 
1.. ZY. veřejné schůze). Předseda takové schůze ' strany' musí 
s ložiti přísahu, nebo jest dokorice jmenován státem. Volbu a 
funkční období funkcionář"ů stran upravuje zákon. (Viz tl a t
.s che k: Allgemeine Staatsrecht, 11., str. 67.) 

O podobných v ěcech není u nás arciť dosud ani potuchy. 
:Politické strany jsou zcela autonomní, stát se o ně nestará, vo
iUče chrání sice před nátlakem (na př. zásadou přísné tajnosti 
voleb), nikoliv před soustavným balamucením. PI:Ýne to ovšem 

.z oné ohromné fikce, které bezvýjimečně holduií všecky de
mokratické státy: že voličstvo nebo aspořl velká jeho část jest 
3.tltelektuálně vyspělá a uvědomělá. Není větší fikce než této. 

. Nehledíme ani k tomu. že dosavadní právní organisace 
p olitických stran je u nás zcela nedostatečná, že nejsou to ani 
Korporace (právnické osoby), ani společnosti, ačkoliv, jak zná:. 
'mo, vládnou velkými kapitály. T pak je někdy celá jejich vnitřní 
,organisace (s místními, zemskými, (Istředními a jinými odbory 
:~td.) více na papíře než ve skutečnosti. Vše to je snesitelné, po
'kud volební řády jsou upraveny podle staré zásady majoritní, 
:která nepotřebuje politických stran jako oficielních institucí. 
'Velkým anachronismem stává se však tento stav, když právní 
řád zavedením zásady poměrného zastoupení v jednom zákoně 
předpokládá sice existenci politických stran jakožto oficiel
'nich institucí (bez nichž zásadu tu prakticky nelze provésti), 
jinak ale o řádné ustavení jejich se nestará a přenechává vše 
'iniciativě a po případě i libovůli jednotlivců v té či oné straně. 
-Z toho přirozeně vyvíjí se o I i g a r chi e uvnitř stran, která 
veřejnému životu politickému musí býti velice na škodu. Co se 
,týče zvláště pak otázky, o níž jsme zde 'pojednali, je jasno, že 
nelze doufati v nějakou samočinnou nápravu působením po
'l itických stran sam}'Tch. Jsouf příliš zaměstnány politickým bo,.. 
j em, než aby se vzdaly některé výhody, třeba by byla sebe 
T1emravnější, jen když poskytuje jim náskok proti ostatním 
''5tranám. Zde zakročiti musí stát kogentními normami svého 
práv nlho řádu. Neostýchám se prohlásiti, že bych si přál, aby 
z,ašel ještě mnohem dále. než právní řád americký. Chtěl bych, 

.a by byl nápomocen tomu. aby rozdíl mezi »akvisičními « a »re
l)resentativními « kandidáty pokud možná zmizet. (Prostředky 
-Je tomu cíli daly by se bez obtíží nalézti~ Jsem si arciť vědom, 
-fe sám o sobě nemůže žádný právní řád zpllsobiti, aby z houfu 
'neinteligentních voličů, podléhajících boucharonským frázím 
"lecjakého agitátora a majících oblibu v duchamorném žvastu 
a prázdném pokřiku t. zv. veřejných schůzí voličských, stati se 

'voličové soudní a inteligentní. kteřf dovedou chápati rozdU mezi 
prázdným rétorem a hrdinou agitačních scbózf a tichým pra

>,-covnlkem, schopným zákonodárné práce. NenahHž1m však. proč 
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l:,ý.ptávní·fág. neměl chránitist~jným zpu~ohem slábý··j l;fe
lfdd" průměrného voliče, jako ji'ž dávno chrání svými ust'an?
jrel1ími .0' čistotě voleb jellO slabou V' ti 1 i! 

" 

Hovorna. 
, ,. 

j~i řízení bag~teln/ ve věcech náiem~lc'b přípu~t~éi . Otáikt . i'~~' 
rozřešil nejv. soud vídeňský rozhodnutím ze dne 5. listOlpactu 1918;R';: J'ít· 

:280/18, a v téže záležitostinejv: soud Pražský rozhodnutím ze dne 3Ó. le.d':· 
ua : 1919, Rv, II lZ/19, kladně a to vpoostatě asi z těcht) dllvodů: . 

.. Siralla ~aluiící ocenila hodnotu sporu na 100 K a žalovaná pfchli-
' ~ila, . že )lOdlJota " p,ředmětu .sporu ~lení ani takov,~. t toh,) oba nejv};Š~í.hi
btinály dovozovaly, že' jest tu pIípa'd§ 44S:é. ř. S., žé lde o. věc bagatelrtú 
~~ že tu platí zvláštní ustanovení 1§§ 449. až 452. ' c. ř. s., jelikož prý udáni 
~(my předmětu sporú žalobcem' není bez piávn'íhJ účillkii pro to, aby s věd 
tou .bylo nakládáno jako s věcí. bagatelní" Ze zákOlla p'rý nelze ni'kte"':tk 
vyčísti, že by spory o námitkách proti výpovědi považovány byly za dil;
ležitější, nežli spvry ze smluv nájemních a lPachtovních, jež se zahajuji. ža:-' 
Jobou a v niChž oc.enění předmětu sporu tak jako ve · sporech o. jiná práva 
jest beze všeho' dopuštěilO. Nebof tm'n, kde z jakéhokoliv důvildu, buď ' pro 
obtíž!nost,· právních otáZek, 'jež se řešiti májí, aneb pro závislost nozho-dnutr 
na \) dborněctechllic~ych ph:!dpokladech a znalostech, se k. hodnotě , před
mětu nepT-ihLíží (na pi'. v §§ 50., odst. 2., a 51. Č. 3. až 5. j. Il.,§ .24.;, odst. I. 
Šek. zák. a v. ji,ných), vytýká to zúkonpokaž.dé zvlášL Dle toho sluší míti 
Za: to; že také ve sporech o námitkách prot i výpovědi předmět srionl .)C~
něn býti milie a že, ocení-ii se nad líebo pod 100 K, kromě zvláštních usf:i
.novení v řízení nájemníni a pachtovním užíti jest také ustanoveilí 'J řiúlÍí 
bagatelním, zvl~ště když jedna ustanovení J1evyl·učují dnihých a OIběvedJ~ 
sebe mohou , obstáti. Pro přípustllost platnosti předpisu o řízellí 'bagatelnílTl ' 
:V. rozepřích nájemních a pachtJvních mluví také historický· V\lVOj, jelik~ž 
pojaté, do. § 4.hagatelního. zákona ze qne 27. du1;Jil<i, 1873 . č.' 66'- ř:. Z" yyJ()\i-
čení~por~" l1áieI2:1.níc!1 ,a pa"chtovních z" r-.ízel1~ ~agat~lního v ci:,i!n'íni řád~ 
soudllltn JIZ nepnchazl, · coz ospl'a,vedlnuJe zaver, ze dle 11ynělšlho sta"u' 
pr~vní11.) · !1e'ní i.áy ac!.y; · aby zvláštních usianovení· () Hzení bagate11l1m úŽ'it:o 
gyro ,. i ., v } ízení míiell1l1Ím , a , pachtovllím. · A réiť iest řízellÍ·nájenlH:í '1 ·P'lj.;jir
tovnl ' řlii;J1ííl1~ 'zvláštilÍ1TÍ" tipú.ve))~rm ve zYláštnÍmoddílu . civilního řá;d~ 
s.ou,?:r!Q;?:'· To pry ~lEmÍ ll~. zá,y.?du tOITni; , alfY ' v.edle . zyla~tních 1iSf::ll:t QY~"tií. 
() hzel1l 'nújemmm a ·paéhtovnHn . nemohb · b~·tí p0l1;žfvá!10 i ustimoVel)í orí:.. 
zení ·'. Jjag-atellrIm, jt'žto;jak'lit řeeeno,: se ' ústailOvení . fa navzájem lÍevýlúč1ij'í 
~ ~v~dl~. ' sebu' nb~tá.t:j ni·ohOu .. ·· Ták zaj isté' nevylučuje 'ustanůvenÍ' ,~ ' :515' .. t . 
,ř-, .s .. ~ ?,~rfcrnÝ"cl1 lht!t~c:hv řízení n~j,e mní.I11 .. <I; pachtovním~yře~pis §.Sm
od,§t: '?. c. ,r, s., z.~ . ye .vecec.h .bagate1n1ch,lIen,l Jl:\lillUŠ.t~l1 dalsl po.ra,d opr"W,
nýcTi pr()stf~dků pi'p'tíi'ozhodnutím soudu' odvolacího." . ' . ' .. , .. 
·.·i· '. Rozhódhuti' :tátó" á od.lrv'.)diič'l1í jich ~vš'ak nélú považovati za' sprá~n'5 
.;rV]užiro lltdin'ěsdíl:eti J~.ázój·.soLl.d:u odvolacíhO, jenž· {-yl0úČiI 'pou žiWústa'L 
Jlo:veH~ ':) -,říz.~ní :b a:ga'ťeJ~lim naspol'Y ~čistě !l{jjemlT!.:'zahá:jen~ : výpovědhz 
b~"tu ;. a :. nálÍJitkfŮ1:li-pro.ti ní, jenž Ilikterak - mylJ1~' II e,n í.. :' . '" ..... ", ' ' ., 'f ' ,: i' .," 
. '\., .,)t'leJ.~áye.M_ :1:!YM0ií. nejvyš~Í tribgQály, ',~~r)l:!l~e ,_l1*teJ:ak ·.ie: .. ~ko,,~,\l
vyei'Sti; ze, by ~P91)' o"náJl1itl<ácl,l pr .).ti vSr pcivěd i . pCiv,ažqvány l:)yly '1;a ' d·ii'
'Iežitěj~í:: IJežli , S:P'Óli~ ' ze ·sli.ruv náj(,IÍlliícn~lď pa'clltovníbft: jéž se zii1i'a1u]i >'\c 
Iť)bcrl/ a; l:v-: [Li~Hž:· .:!~·e!lčII~lJ'f:ed.mě tu'SPQrti je-st :doptištělTo,'vzd:VE' hemohJ Pie'ce 
z~~~no~ár,~e,~~I\~.SG12:em !TIa!;~a~m~jšíJll,. dí1.ti ,~í<t., !~'VOi ?:e: .. i-s9~1:,mu T~:P!9:f;~r; ';qi:SJt~ 
11}~J~!J1nJ! "(0:.. naputkacl) . p,.rob. _ 'i VP. 0 Y,e?l) , J~ .a,v;:~ ~ q"~ ,t ,.,d. ů h ~ i t ,Ý,I]J:Í, '.~fP.,f' 
tun. " že "Pi'avě: 'pro tyt.J spon" ustanovil" řízell'f " ·zv fá'~b1í." od řádrleno"t í zěnľ 




