
Nový zákon o zastavování činnosti a rozpouštění 
politických stran. 

František W e y r. 

Úvo d. 

S hlediska teore~ického a legislativně-technického jest nový 
zakon o zastavování činnosti n, rozpouštění politických stran ze 
dne 25. října 1933, č. 201 Sb., potud velmi zajímavý, že je to 
první norma československého právního řád.u, kte-rá ex officio 
zahývá so poUtickými stranami jako institucemi právními. Je 
tedy i prvním krokem směrem k heslu p r á v ní o r g a n i s a c e 
p o I Ď t i c k Ý c h str a n, kterou před lety prohlásil jsem jako 
nezbytné a dťu::lEidn.a dovršení z'voleného II nás volebního systé
mu, t. j. P o ID ě' r n é h o z a s t o u pen í a s ním souvisicí sou
stavy vlády politických stran (státu politických stran; ParteIen
staat 1). 

Dosavadní československý právní řád osvědčoval, jmeno
vitě ve svých řádech volení do různých veřejných zastupitel
ských sborů, vůči politickým sti':l.l1ám, z nichž hodlal učiniti 
hlavní pilíře oněch volebních z;í.luJnÍl, jakož i ~su veškc-rého po
litického života u nás, zcela zvlflštní a nápadnou II I ach o st: 
jsa nucen zabývati se jimi v oněch volebních řádech, vybudova
ných - na rozdíl od bývalého volebního pl'ávm ve starém Ra
kousku - na zásadě poměrného zastoupení, podle kterého celek 
mandátů rozdílí se na jednotlivé dílčí celky podle jich poč.etnosti, 
nenazývá je vlas,tním jménem, nýbrž tituluje je, jak známo, ná
zvy: ~,v o leb n í strana/o a "volební s k u pin a". Jen zcela v5-
jimeč.ně dotýká, se jich jejich pravým jménem, na př, v zákoně 
o stálých voličských sezna,mech (č. C63 ex 1919) a v z:ikon~ 
o volebním soudě (Čt. 125 ex 1920 2), ale i zde n.omluví o "p o I i
ti c ký c h stranách':' nýbrž pouze povšechně o "stranách"·. 
Protiklad mezi pouhou "volební stranou nebo skupinou" a pra
vou "politkkou st.ranou", s něhož patrně snaží se vychá,zeti náš 
zákonodá,rce, jest však hodně umélý. Zdá se, že má za to, že 

1) Srovn. zejména mé pojednání "Úprava právního post.avení po
litických stran" ve Věd. Ročence právn. fak. Masarykovy universit.y, 
II. sv., a heslo "Politické strany" ve Slovníku veř. práva čs. 

~ Srovn. · Paul 'H art man n v Prager Archiv, roč. XV, str. 1245. 
Pro zajímavost budiž poznamenáno, že bývalý r a k o u s k Ý volební 

řád do poslanecké sněmovny (zák. ze dne 26. ledna 1907, č. 17 ř. z.) 
zmiňuje se o "wahlwerbende Parteien" (§ 23), jichž důvěrníci mají býti ......... ~=~ 
politickým úřadem připuštěni k volebnímu úkonu. 
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mohou býti jednak "politické strany", ktere zásadně ne k a 11-

di duj í, jednak že mohou kandidovati i ji n é zjevy než p o· 
I i t i c k é strany. 

N enízde místa, abych se zabýval podrobn8 psychologický"m 
a povšechně politickým pozadím této zvláštní z drž e n I i vos t i 
našeho právního řádu vůči politickým stranám. Učinil jsem t[IJk 
částečně v pracích shora citovaných. Pro dnešní mé účely ~tačí, 
když stručně poukáži i, na civilistickou stránku celého problemu. 
ZdJe ,oibiráJži Sie nedosltaltek jlakélwH ptrálvní úrpravy p;ollti,ckJ~eh 
str:anzi€ljména v praxi, která - PQid~e mého m1ínění plný1m prá
vem - upírá jim samostatnou právní osobnost 8). 

Obtíže, které vznikají na.ší l.raxi, zejména Nejvyššímu soudu 
a soudu volebnímu, z oné zmíněné plachosti a zdrženlivosti čes
koslovenského ústavo- a zákonodárce vůoi politickým sltranám, 
jsou nemalé a obecně známé, a manč vzpomíná,me při tom na 
tr3Jd.iční a olbiliíb:enou t,elelologiJckou dJe,f,iInici všleiho prrava a Vrá,v
ního řádu, podle které jeho vlastním úkolem jest, "aby pořádalo 
životní pom'ěry". S tohoto hlediska tedy musíme - zcela bez 
ohledu na konkretní obsah nového zákonal jenž jest předmětem 
našich úvah - lledávný počiĎ. našeho zákonodárce upřimně vi
tati. Zvolil si ovšem pro tento svůj první, legislativně-technicky 
poněkud nesmělý krok ta-kovou dobu :1 takové politické poměry, 
že pOČlin jeho nebude postrádati jisté pikantnosti pro ty, kdož 
od počátku s určitou skepsí s~edovali zaváděl;lÍ nových politic
kých ř'áldů u nás, neschvalujíce zejména bezpodmínečně nastolení 
politických stran jako svrchovaných činitelú ve veškerém sltát
ním životě. Sám jsem, jak snad známo, mezi tyto skeptiky nikdy 
nepatřilI a nebudu mezi ně pa,třit, poknd neztratím veškerou víru 
v udržitelnost demokratického zřízení l ktere bez instituce poli
tických stran zdá se mi být] neproveditelným. NcJŽ nemusím snad 
výslovně upozorňovati, že nepovažuji za svůj úkol, abych na 
tomto místě pronášel politické úsudky hodnotící, nýbrž abych 
zabýval se objektivním posuzovállím juritltiek)rm. 

Naznačenou pikanterii situace, do níž dOlstal se náš zákono
dárce vydávaje svůj první zákon o politických stranách, shledá
vá,m pak v tom, že počin jeho stal se v době, kterou možno podle 
obdoby slavného díla hudebního nazvati :,soumrakem politických 
stran". Neboť nikoliv snad v okamžiku, kdy politické strany za 
obecného souhla~u národa a veřejného mínění dovršuji budování 
státu a ujímají se svorně jeho vedení, stal se onen památný akt, 
jímž položen první kámen k právní organisaci tě·chto na,de v~e 
dúležitých instituci - nýbrž naopak: zákonodárce zvolil si k ně
mu dobu, která naplněna jest nedůvěrou k politickým st.ranám, 
jimž široké vrstvy národa a veřejné mínění kladou za vinu 
dnešní neut,ěšené poml'ry hospodáhké, kdy ve velké části celé 

3) Jinak Paul H art ID a n n: "Die politische Partei in der 
Tschechoslowakischen Republik", str. 88. 
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Evropy odklon od nich se již uskutečnil a hledají se nové cesty 
k 'o~ganisa,cli srt:.átnillho í[V:OIta bez. po.}jtic.kj'rcth sltran a pro't.i nŮJIn. 
A souvisí snad s tímto pochmurným prostředím i skutečnost, že 
sám československý zákonodárce v okamžiku, kdy pouští se do 
právní organisace politických stf3,n, nezdá se jimi nebo jejich 
činnosti býti valně na.dšen: neboť z velké řady speciá.lnich ot9.~ 
zek, jichž řešeni si vyžaduje f)na organisace) vybírá si právě jen 
tu, která týká se och ran y stá tup ř e d des t r u k t i v II í 
čin n o stí P o I i t i c k Ý c h str a n: t. j. otázku jich z ruš o
v á n í (rozpouštěni) a z a s t a v o v á ní ji c h č i II n o s t i. To 
jest - s hlediska legislaUvně-technického - P()~tup zajisté na
prosto nezvyklý: upravují se předpoklady, za kterých může "stáJ,t
ní moc" zrušiti, t. j. právnicky znič,it ně,co, co právniJClcy vůbec 
nevzniklo, t. j. jinými slo\-y, aniž by dříve nebo aspoň současně 
byly upraveny pI'edpoklady, za kterých ono "něco", t. j. poli
tická strana, múze právně vůhec v z n i. k TI o II t i. Je to tedy tak, 
jako kdyby byl svého času ra,kouský zákonod'irce vydal dříve 
normu, jak možno rozpouštět soukromé spolky, :.miž by stanovil 
zár,olVeň modality jich vzniku. 

Přistupme nyní k obsahu zákona samotného. 

1. D e f i nic e p o I i t i c k é str a n y. Nacházíme ji v § 20, 
kde se praví, že "politickou stranou rozumí se v tomto zákoně 
nejen polHická strana ř á. rl n ě o r g a n i s o van á, nýbrž jaká
koliv politická skupina sdru~ení, nebo hnutí". To ovšem není a 
nechce býti obecnou def1nicí ve smyslu teoretickém, nýbrž má 
být. pouhou autcritativní (legálni) interpretací výrazu "politická 
strana". 00 činí z politické strany stranu "řádně organisova
nou", se ze zákona nedovídáme a arciť ani z ostatního obsahu 
československého právního řádu, který, jak již řečeno, politické 
strany dosud zásadně ignoroval. "Řádnou" organisací mini se 
patrně o b v y k I á u nás organisace (s valnými sjezdy, výkon
nými výbory a příslušnými jednotlivými funkcionáři atd.). S hle
diska naš:eho konkretního zákona jest ostatně lhostejno, jde-li 
o řádně organisovanou stranu nebo ne, poněvadž § 20 chce 
patrně vládě umožnit rozpouštěti pokud mozná všecko, · t. j. 
j a k é k o I i "skupiny", "sdružení" nebo "hnutí", pokud jsou 
jen povšechně "politické". Jelikož "politickým" lze nazva.ti vše, 
co se přímo nebo nepřímo zabýyá veřejnými záležitostmi nebo 
se j,ich dotýká, je arciť definice § 20 nadmíru š i r o k á 4). 8iro
kost její jest však úmyslná., t. j. zákonodárcem zajisté chtěn~l. 
Že § 20 mluví vedle 'lstran" výslovně tGllké o "skupinách", "sdru
ženích" a zejména o "hnutích", vysvětluje se obzvláštni nepo
pularnost.í, kterou v dnešních dobách stíhán jest technický ter
mín "strana" (Partei) a následkem které jisté zjevy, jez jinak 
svou organisaci, činností a účelem ničim od politických st.ran se 

4) Srovn. Hartmann, Prager Archiv, str. 1246. 
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neliši, okázale a s oblibou onomunepopul.árnímu označení se vy
hýbají. Je známo na př., že nár,odní socialismus v Německu od 
počátku se důsledně nazýval nikoliv "stranou", nýbrž "hnutím" , 
a to "lidovým" ("Volksbewegung"), ačkoliv svým ústrojím a 
svou ěinností byl nepc'chybně politickou stranou jako každá, jiná. 

Řekl jsem již, že definice obsažená v § 20 leg. cit. jest defi
niCÍ ad hoc. Není jí jmenovitě nic řečeno a stanoveno o p r á v n í 
p o vaz e politické strany, to jest, je-li či není-li právnickou 
osobou. Pouze ze skutečnosti, že dal8í obsah § 20 mluví o "pří
slušnících", resp. "členech" strany, lze usouditi, že zá.konodárce 
na ni zásadně pohlíží ja,ko na, zjev k o T por a čni. Okruh oněch 
. ,příslušníků" jest '\rbak vymezen stejně široce a mlhavě jako 
pojem politické strany sám. Za přislušníka politické strany ve 
smyslu našeho zákona problašuje se totiž 

a) kdo je nebo v posledních šesti měsících byl organisova
ným členem strany; 

b) kdo stranu, o niž jde, účinně podporuje nebo její půd
vratné cíle veřejně schvaluje, nebo tak činil v posledních šesti 
měsících; 

c) kdo na její jméno byl kandidován nebo za ni navržen pro 
veřejnou funkci, pokud neprokáže ve lhi'ltě mu dané, že byl kan
didován nebo navržen proti své vi'lli, nebo že ze strany vystoupil 
dříve než před šesti měsíci. 

ad a) "Organisovaným!' členem rozumí se patrně člen i:ádně 
přistouplý, do strany přijatý, obvyklou členskou legiUmaci 
opatřený a pod. PoněiVadž však politická strana - na rozdíl od 
soukromých spolků nebo jiných právním řáJdem výslovně uprCL
vo.vaných korporací - vůbec nemusí míti zvláštních s ta n o v, 
které by upravovaly vznik a zánik členství, zůstává i pojem 
"organisovaného Mena" politické strany značně labilní; znamená 
tolik, jako člen, kterého buď podle obecných zvyklostí nebo 
podle případných stanov, programu, nebo jiné organisa,ční nor
my pro stranu platné za řádně organis·ovaného dlužno považo
vati. Následkem zmíněného již nedostatku povšechné právní 
úpraVy potlitických stran u nás nelze však ony případné organi
sační normy jednotlivých pol1t.ických stran považovati za normy 
p r á v ní, t. j. za souč~8t právního řádu, i když tak na,še praxe, 
zejména, nejv. správního soudu (nál. ze dne 8. ledna 1931, č. 84), 
činí - zajisté více z nouze než z teoretického přesvědčeni. 

Podle lIt. a) může býti někdo řádně organisovaným členem 
pol. strany, aniž by byl jejím "příslušníkem" ve smyslu zákona; 
to jsou-členové,. jichž členství jest mladší 6 měsíců! 

a.d b) Přislušníkem pol. strany (ovšem opět jen ve smyslu 
našeho zákona) mllže se státi i pouhými k o n k I ude II t ním i 
čin y : účinným podp.orováním jejím ntbo veřejným schvalová
ním jejich podvratných cíliL 
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ad c) Takovým konkludentním činem jest i přijetí kandida
tury do jakéhokoliv sboru nebo navržení pro veřejnou funkcft 
příslušnou stranou; Zákon zde připouští případ platného kandi
dování 3J navrženi pro ti vů.1i kandidovaného, resp. navrženého. 
Při kandidaturách, při kterých je výslovné svolení kandidata 
podmínkou (na pře volby do obcí, parlamentu atd.), přípa,d ten 
arciť nastati nemůže. Dále plyne z citovaného ustanoveni mož
nost zachování nabyté funkce; i když držitel její "ze strany V':l
stoupli", Toto "vystoupení'~ týkati se bude pa,t.rně pouze i:ádně 
org'anisovaných členů strany, nikoliv jen příslušníků, již se jimi 
stali shora zmíněnými konkludentními činy. 

Kvalifikace někoho jako "příslušníka" strany ve smyslu 
§ 20 může míti velmi dalekosáhlé důsledky. Tak podle § 2 zaka
zuje se příslušníky pol. strany v hlá,sáni, šířeni nebo uskuteěřlo
vání podvratných cílů Htrany hmotně nebo jakýmkoli jiným Zpll
slobem podporrorva:ti, dáJe nesmějrí příslUJšnrí.d rozpuštěné' srtrany, 
re,sip. s.tíI"allJ.Jy, jle.jíž či.irrlJnosrt h)711a za.s,t1a:venla, PlodllJe § 4 po 
dlohu 3 let p'Ů'řáidlati am Shl'O[[ll,áž.dění oiill.lelzlené, na, zva,né 
hOlsJty ibbz, úř'edtr1Ílho povofeni. Správně k tomu poOJoltýk<:í., 
HM'tmlann (n. u. 'ml. srt.r. 1248), 'žle poj.8'InJ zvlálšlttnílch Sh110illá,ž
dění 'podle § 2 shT'olffi,a;žlďova0ího' zátko.DJa ( , ~§ 2 v.ersamtmhm
gen") jest pouhýtm v;ynáJ:ez.em prax·el a; v našem zákoně tudíž 
po prvé ofic,iálne vystupuje. Až dosud byla, ta,to "shromážděni 
podle § 2" charakterisúvána jen nega;tivně, t. j. nepodléhala 
ustanovením shromažďovacího zákona a vůbec žádné jiné zá
konné normě. Paragr. 7 našeho zákona stanoVl dále, že možno 
pří s 1 u š n í k y strany z určilMho území vypovědě,ti, naříditi 
censuru jejich telegramu a dát,i je pod policejní dozor, nebo na
říditi jim, aby se po určitou dobu z určitého území nevzdalovali. 
Nejdůležitějším jest však ustanovení § 10, podle kterého přislu:Š
níci strany, jejíž činnost byla zastavena, pozb)'vají vešker$'cll 
funkcí, kterých nabyl1 volbou, jmenováním neb jinak ve sborech 
s a m o spr á vy mís t n í nebo z á j m o v é, jakož i v jakých
koliv jiných veřejných institucích, počítajic v tOl i ústavy, pod
njky, poradní sbory atd. Obdobné ustanovení pro případ rozpuš
tění strany a členství v z á k o no dá r n Ý c h sborech (t. j. tedy 
v poslanecké sněmovně, senátu, v budollenosti pak ve sněmu 
Podkarpatské Rusi) má § 16 zákona. Zde užívá zákonodáree 
výrazů "členové" a "příslušníc1" strany (roz. rozpuštěné) patrně 
ptomis,crUle', alCJ, jlak jislme vid'ěli, pojlem pU:íslušnika j"e širŠIÍ ne,ž 
pojem člena. 

2. Dvojí zásah 'do činnosti politick~;'ch 
str a n. Zákon umožňuje f\tátu, aby d voj í m způsobem bránil 
se proti činnosti politické strany, 110kud činnost tu považuje za 
škodlivou, resp. nebezpečnou. Podle § 1, nade-psaného "ustano
venl základní", m ů ž e vláda buď dal ~ í ě i n n o s t takové 
strany z a s t a v i t i, nebo stranu tu vůbec r o z p U 8 ti t i. V ná-

- - -~~--' 
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sledující druhé části zákona (§§ 2-13) stanoví se "následky za
stavení činnostil strany", v části třetí pak (§§ 14--19) "následky 
rozpuštění strany". Další, posledni část (§§ 20-24) obsahuje 
"ustanovení společná a závěrečná". 

Pře d p o k 1 a d y pro oba zmíněné zásahy vládni jsou 
s t e j n é, takže vláda může v konkretním případě volit, zdali 
chce užíti mírnějšího prostředku (pouhé zastavení), nebo ostřej
šího (rozpuštění). Předpokladem zásahu jest, že byla "činností 
politické strany zvýšenou měrou ohrožena samostatnost, ústavní 
jednotnost, celistvost, demokraticko-republikánská forma nebo 
bezpečnost republiky Československé" (§ 1, 1. odst.). Dlužno při
pomenouti, že zákon dává vládě pouze n a vůl j, (arg. slovo 
"může"), chce-li jednoho z obou zásahú proti takové straně po
užíti, a že jí nikoliv - jak bychom očekávali - ukládá p o v i li

n o s t, aby zakročila proti stra,ně, ohrožující zmíněným zpuso
bem stát. 

Uprravuje komrpetJenci vlády ve p~ič[ně 7.:a:Slt.avo'vání čilll1Joslti 
neoo rozpouštění poHtických sltran, nečiní § 1 zákona žádného 
rozdílu mezi. politickými str ana,mi, zejména pokud jde o jejich 
velikosti, význam, program a podobné odstíny. To jest do"t ná
padné, uvážíme-li, že se k příslušným zá,sahům povolává výlučně 
v I á d a, tedy nejvyšší a ústřední org-án výkonný. V I á d a byla 
by tudiž povolána k zásahu do činnosti politické str<1ny, svým 
rozsahem a programem po přípa.dě zcela lok á 1 n i, jako jsou 
ruzné lokální politické strany, které ucházejí se o ma,ndáty do 
obecních zastupitelstev, n:1 př. strany domácích pánu, nájem
níků, veřejných nebo soukromýeh zaměstnanců a pod. Dlužno 
ovšem uváž,iti, že ti podobných méně dúležj/t.ých stran jen zcela 
výjimečně bude splněn předpoklad (skutková podstata) pro 
vládní zásah, t. j. "ohrožení samostatnosti, ústavní jednotnosti, 
celistvost.i atd. státu" , a že patrně § 1 zákona má na mysli 
v první řadě t. zv. strany celostátní s celostátním programem a 
že právě proto vyhradil komp~tenci k zásahům prot1 nim vý·
hrarlně v I á děl, t. j. nejvyššímu a ústřednímu orgánu výkon
nému. 

Zákon jedná v § 1 také o t. zv. str a n ách n ti II l' a dni ch 
a stanoví, že ohledně njch pla,tí totéž, co o stra,nách vůbec. 
,.Stranu náhradní" lze definovati jako st.ranu~ byť i ne formtilně , 
tedy aspoň co do cílů, názvu nebo člFmů (činovníků) i den ti c
k o u se stranou, která byla r(lzpušt~na, resp. jejíž činnost byla 
zastavena. ,~N áhradni-' strana musí býti "nová" (nově vzniklá) 
a zřejmě založená za tím účelem, aby na hra di 1 a stranu roz
puštěnou, resp. stranu, jejíž činnost byla zastavena, a tím tedy 
zásah vlády učinila ilusorním. 

Zásah vlády děje se "usnesením'" které nabývá pla,tnosti 
vyhlášením v Úředním listu rep. Československé. Vyhláška na- . 
hrazuje doručení všem dotčeným osobám (§ 1, odst. 3.). Nemůže 
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být sporu o tom, že ono "usnesení'; jest regulárním Rprávním 
aktem, který podléhá normálni kognic1 N ejv. správního soudu. 
Ustanovením § 1 zákona o pol. stranách byla rozšířena kompe
tence vlády, jak jí demonstrativním způsobem st3Jnovi § 81 úst. 
listiny. 

V této souvislosti jest se zmíniti též o ustanovení § 22. Zde 
v 1 odst. stanoví se zásada, ze okolnost, že s,t.rana se rozešla 
dříve než její činnost byla zastavena nebo než byla rozpuštěna 
- pat.rně s úmyslem předejíti vla,stním rozejitím úředni zákrok 
- nemění ničeho na uplatnění ustanovení tohoto zákona. To 
znamená tedy, že proti takové - ve skutečnosti již neexistující 
- sltll'aně mŮlžle vlá,da .. js,o'u-li 'dlány pŤed~)oklady podle 1. odst. 
§ 1, učinlti "usnesení" ve smyslu 3. odst. tohoto paragrafu se 
všemi jeho "následky'(. Zn:-tčně1jši pochybnosti vzbuzuje 2. odst. 
§ 22, ve kterém stanoví se, že "se z á k a zem čin n o s t i 
strany, k němuž doš10 podle r o z hod nu t. í vl á d y před účin
ností tohoto zákona, jsou 8pojeny stejné následky jako se z a
R t a ven í m jej í čin n o s t i podle tohoto zákona". Vládní 
vysvětlivky k tomuto ustanoveni prohla,šují, že tím vzat jest 
zřetel k situacil, která se ve skutečnosti vyvinula tím, že činnost 
dvou stran byla již, zastavena (t.. j. německé nacionální a ně<
mecké národně-socialistické). K právě citovanému předpisu 
2. odst. § 22 dlužno podotknouti, že není zcela jasný a vzbuzuje 
určité pochybnostL. Před vydáním nového zákona o politick)Tch 
stranách nebylo totiž výslovného ustanovení v českoslov. práv
ním ř:1du o z ak a z o v á n í činnosti, pokud se týče z a s t a v o
v á n i činnosti politických stran (všimněme si, že dt. 2. odst. 
§ 22 rozeznává mezi "zákazem" činnosti a "zastavenim" čin
nosti,!) a zejména nebylo nikde stanoveno, že vysloviti zákaz 
nebo zastavení činnosti politick)-ch stran přísluší - v první in
stanci - vl á d ě, jak to nyní jest stanoveno § 1 zákona o poli
tických stranách. Praxe před tímto zákonem mohla proti státu 
nebezpečné činnosti, politických stran zakročovat jen tím zpuso
bem, že pova,žovaJa poEtickou stranu za s pol e k ve smyslu 
spolk. zákona ze dne 15. listop. 1867. č. 134 ř. z. - což jinak, 
jak ZllllálffilOI, nečinila - a ná,sl1edkiem. tohlQi mohla je!ji:ch č,i!lIDlost 
zastaviti z toho důvodu, že ustavení jeji jako spolek řádně nebylo 
pI1orvedJe!DJo. Takorvý1m způsobem byla, taky skute,č.ně, pokurll vím: 
7,:1stavena činnost německo-nacionální strany, ale ovšem ne 
vládou, nýbrž kompetentním pro to politiekým úř'adem I. stolice. 
Na t a k o v é zastavení činnosti nehodí se však zřejmě § f!2~ 
ktery' mluví o "zákazu činn.osti strany) k němuž došlo pod] e 
r o z hod n u t í vl á d y". A jen toto vládou "před účinností 
tohoto' zákona," učiněné usneseni může míti podle § 22 st e j n é 
následky jako obdobné usnesení, učiněné po počátku účinnosti 
zákona a tudíž podle něho! Tá.žeme-li se, co tímto zvláštním 
ustanovením zákonod:i.rce zamý~lel: dlužno podle mého soudu 
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vzhledem ke shora. citova,ným vládním vysvětlivkám prohlá.siti, 
že zde jde o zcela Ringulárni případ zákonodárcem zamýšlené 
ret r o a k t i v 1 t Y zákona: vláda, která. ví, že pravděpodobně 
dojde k vydání předpisu jako jest 2. odst. § 22, učiní usnesení, 
které bude teprve doda,tečně právě onim předpisem sankciono
váno (zejména pokud jde o konkretní "následky" jeho). 

Z obou zákonem č. 201/1933 připuštěných zásahů vlády j(;st 
rozpuštěni. strany opatření d e f i nit i v n í (rozpuštěná strana 
zaniká tím definitivně), kdežto pouhé zastavení činnosti je 
patrně: myšleno jako. zása.h jen d o č a s n ý. Není to sice nikde 
v zákoně výslovně stanoveno, zejména není tam řečeno, že za
stavení činnosti muselo by se státi pouze na dobu předem stano
venou, ale aspoň možnost toho dlužno připustiti, jakož i případ, 
že zastavení činnosti vyslovené bez určitého omezení časového , 
může býti doda.tečně novým usnesením vlády podle § 1 zák. 
z ruš e n o. Dočasnost opatření, jímž se oinnost. strany zastavuje, 
plyne ostatně i z obou odstavců § 11, jenž mluví o "době, po 
kterou je činnost strany zasta.vena". Uvážíme-li dále~ že politická 
strana" která nebyla ro·zpuštěna, nýbr7- jejíž činnost byla pouze 
zastavena, de jure' existuje dále (byť i existence její' nebyla 
právním řádem výslovně upravena!), pak musíme míti asi za to, 
že pouhé zastavení činnosti pol. stra.ny pominulo by ipso facto 
i uplynutím doby, do kt.e·r6 zákon o pol. stranách podle jeho § 23 
má platitil, t. j. do 1. ledna 1935. Že by však r o z p u š t ě n á 
politická strana, která tedy juristilCky přestala existovati, po 
uplynutí tohoto termínu snad opět ipso fa,c.to obživla, nelze nijak 
připustiti. 

3. Nás led k y z a s t a ven í čin n 08 t. i str a n y, 
r e s p. r o z p u š t ě n í. Hodlám se zde zabývati pouze ončmi 
následky, jež mají bezprostřední vztah k právnímu postavení 
členú, resp. příslušníků ~tran, kteří j ak o t a k o v í měli funkce 
(mandáty) v těch či oně·ch veř.ejn}Tch zastupitelských sborech. 
Opomijím proto zejména ona ust.anovení zákona o pol. stranách, 
která mají v první řadě povahu m a jet k opor á v n í, jako na 
př. zabavení majetku stra.ny (§~ 12, 13, 19 zák., pak vlá,dní nař. 
ze dne 3. listop. 1933, Č. 202, kterým se vydávají podrobné před
pisy o zabavení, úschově a správě majetku pol. stran, jejichž 
činnost byla zastavena nebo jež byly rozpuštěny, a 0' opatře
ních, aby tento majet.ek neunikl zabavení), nebo zásahy do čin
nosti sdružení, která vystupovala na venek jako s 1 o ž k y straliy 
(§ 3 zák.), pak předpisy rázu ponejvíce p o I i c e j ní h o (na pL 
zákaz vydávání a rozšiřování periodických tiskopisů podle 
§§ .5, 6 zák., záka.z užívání názvu strany, §, 8, policejní zákazy 
podle § 2 atd.). Na ne·která jiná ust.anovení tohoto druhu po
ukázal jsem ostatně již shora, zmiňuje se o právni kvalifikaci 
t. zv. příslušníků politické strany. 

Pokud jde o rozdíly mezi následky, které má pouhé zasta-
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ve ní činnosti, pol. strany, a těmi, které vznikají jejím rozpuště
ním, upravil zákonodárce vě,c tak, že v druhé části zá.kona 
(§§ 2-13) stanoví následky pouhého zastavení činnosti. V § 1.4 
pak jest stanoveno, že všecky tyto následky má i rozpuštění 
strany, načež v dali3ích pa,ragrafech (§§ 15-19) obsaženy jsou 
další následky, které speciálně má jen rozpuštění strany. 

Následky, o kterých zde chceme podrobněji pojednati, tý"
kají se buď a) poJitilckych stran samých, nebo b) jejich členll, 
resp. příslušníků. 

a d a) Nejdůležitější zá,sadu obsahuje předpis § 2, že zasta
vení činnosti strany znamená zákaz j a k é k o 1 i další činnosti. 
Následující výpočet speciálních zákazů jest demonstrat~vní (arg. 
slovo: "zejména."). 

Podle § 11 jest dalším následkem zastaveni činnosti strany 
ztráta, jeji schopnosti vystupovati jako kandidátka při volbacb 
do z a s tup i tel s k Ý c h s bor ů s a m o spr á v y mís t n í 
ne b o z á j m o v é, jakož i do jakýchkoli jiných veřejných i n
s ti tu c í, počíLajic v to i ústavy, podniky, poradní sbory atd. 
(§ 10). Zásadu tu možno formulovatL i tak, že taková strana 
ztrácí p a s i v n i vol e b ní p r á vodo oněch soorú a instituCÍ 
vzhledem k tomu, že za platnosti principu p o Ul ě r n é h o z a
s t o u pen í jest to politická strana, volební strana, či skupina 
(na vnějším názvu nezáleží), která se uchází o voličské hlasy při 
volbách, při čemžl fysičtí jednotlivci, ji ve sboru zastupující, 
jsou pouhými jejími representanty (srov. k tomu mou Soustavu 
čsl. práv~~ státního, ll. vyd., str. 40). Správnost, pokud se t$"če 
přiléhavost této kons,trukce dotvrzuje znovu nOV}T zákon O' po
litických stranách, pokud právě stanoví - velmi pochopitEJně 
a důsledně - nový při m Ý vztah mezi za~tavenim činnosti 
~trany a ztrátou funkcí, nabytých jednotlivými příslušníky je
jími j a k o t a, k o v Ý ITl í [§ 10; viz ad b) J. 

Us,t,anovení § 11 jest ovšem konc1pQváno velmi opatrně a 
ve shodě s nerozhodným a dvojakým stanoviskem, které od po
čátku zaujímá čsl. zákonodárce k důsledkům zavedení pomčr
ného zastoupení jako principu, podle kterého se u nás obsazujI 
veřejné zastupitelské sbory. Nemluví se ani o zákazu vystupo
vání dotyčné politické strany jako kandidátky, ani o ztrátě je
jího pasivního volebního práva, nýbrž jest zde pouze řečeno, že 
při nových volbách "nemůže označení volební strany (skupiny) 
zníti na jméno st.rany, jejíž činnost byla zastavena" a že "taková 
kandidátní listina jest nepla,tná" a že tuto "neplatnost vysloví 
komise, jež rozhoduje o platnosti kandidátních listin podle usta
novení, platných v řízení o úpravě kandidátních listin". Pro pří
pad patrně, že by taková neplatná kandidátní listina přece byla 
k volbě připuštěna (omylem, nedopatřením a pod.), stanoveno 
jest ještě výslovně, že hlasy pro takovou listinu odevzdané jsou 
nephttné. 

- --~ ~ -. - -----=~~---
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Ze všech právě uvedených předpisů jde na.jevo, že jednak 
o k r u h voleb, pro které má plaMt zákaz kandidatury strany, 
jejíž čmnost byla zastavena, jest vymezen velmi široce a tudíž 
i neurčitě ("sbory a instituce"), a dále, že nezbytným předpo
kladem pro jejich užití jest skutečnost, že příslušné volby konají 
se podle zása,dy p o měr n é h o z a s t o up e ní (skrut.inia listi
nového). Z kontextu ustanovení § 11 podává se pak zřejmě" že 
zákonodárce při něm měl na mysli v první řadě volby do sbodl 
s a m o spr á v y mís t ní (volby do obcÍ, okresů a zemskSrch 
zastupitelstev). 

~o, co § 11 stanoví výslovně' pro případ pouhého zastavení 
činnosti strany, platí podle § 18 též pro příp3Jd rozpuštění st.rany, 
kde přidán jest pouze připad nových voleb do z á k o n o d a r
II 1/ ch sbon1 (tedy do Národního shromá,ždění a sněmu Podkar
patské Rusi), po n ě vad ž tě ch t o vol e b se p o u h é z a
s t a ven í čin n o s t i str a n y v ů b e c n é týk á. 

ad b) U členů, pokud se týče příslušníků strany, jejíž Cln
nost byla zaSitavena, resp. která byla, rozpuštěna, dluzno rozli
šovat jednak předpisy o z t r á t ě funkeí, resp. mandátů již na
bytých, jednak ustanovení o nes ch o p n o s ti na být i ji ch. 
V prvním směru má příslušná ust.anovení § 10 pro případ zasta
vení č,innosti strany a § 17 pro piipad rO'l.puštěnÍ strany. Bylo 
již řečeno, že pouhým zastavením činnosti nejsou nijak dotčeny 
mandáty členú z á k o n o d á r n Ý ch sborů, poněvadž § 10 
jedná pouze o sborech samosprávných a jiných veřejných insti
tucích. Zákon o politických stranách činí vůbec velmi zásadní 
a hluboký rozdíl mezi zákonodárnými sbory, t. j. takovými, kte
y)Tm přísluší tvorba právních norem relativně p r v 'o t ní c h 
(zákonů), a takovými, které jsou povolány pouze k tvorbě norem 
rel3iti'vně dr u hot n Ý c h (nižších). Již zevně zračí se tato ten
dence tím, že pro orgánní poměr držitelú obojího druhu normo
tvorby užívá zákon důsledně růz~ých označení: v prvním pří
padě mluví o "m a n dát ech", v druhém o pouhých "f u n k
e í ch". Ačkoliv s p o I i ti c k é h o hlediska je přímá diferenciace 
zákonodárného sboru (parlamentu) a jiných sborů velmi pocho
pitelná -- nejde zde jen o zdůrazřlování vyšši právní relevance 
zákonů u srovnání s jinými prá,vními normami, nýbrž o fakt, že 
parlament jako držitel nejvyšší moci a representa.nt 8vrchova
ného lidu jest ohniskem politické moci v každém parlamentár
ním zřízení statním -, avšak s hlediska t e o I' e ti e k é h o ona 
přísná diferenciace neobstojí, pone1vadž rozdil mezi zákony a 
jliniýJm/1, roz. ružšálIY1i llIommauni j'ést přirozlCně pouzle rel a t i v n j. 
(8 hledisk(;1, hierarchicky upraveného právního řádu jest na př. 
stejn~T rozdíl mezi ústavními a obyčejnými zákony, jako mezi 
těmito a vládnimi nařízeními.) 

V obou případech, t. j. jak podle § 10 (případ ztraty funkeí 
jako následek zastavení činnosti), tak podle § 16 (případ ztráty 
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mandátu jako následek rozpuštění strany), mluví zákon o "po
zbývání" funkcí, resp. mandát.ů. Není pochyby, že v případě 
ztráty mandátu následkem rozpuštění strany jest pozbytí de f i
n i t i v n í, poněvadž rozpuštěním (roz.: podle našeho zákona) 
přestává politická strana definiltivněJ existovat; jiná je věc v pří
padě pouhého zastavení činnosti: tu vzhledem k zásadní do č a s
n o s t i tohoto opatření (viz shora!) vzniká otázka, zdali i ná.
sledek jeho - pozbývání funkcí - jest pouze dočasný, takže 
by bývalí funkcionáři strany mohli svých funkcí opět nab}~ti po 
jeho zrušení, po případě pouhým uplynutím doby, pro kterou 
činnost strany byla zastavena, (§ 11, 1. a 2. odst.). Myslím, že 
záporná odpověď i na tuto otázku hov{ spíše kontextu zákona 
(srov. výra,zy jako "pozbývání", "z,tráta funkce", "odpadlí", 
resp. "noví" funkcionáři; § 10), ač kladná odpověď by zajisté 
odpovídala více duchu zákona a smyslu speciálního ustanoveni, 
8 které zde jde. 

Podotknouti dlužno, že - na rozdíl od § 11 -- § 10 nijak 
nepředpokládá, ze funkcio1l3Jři strany nabylit svých funkcí podle 
zásad poměrného zastoupení; vždyť nabyti funkcí nemusí se státi 
vůbec volbou, nýbrž i "jmenováním nebo jinak". 

O tom, kdo r o z hod u j e o n~Jst3Jé ztrátě funkci, resp. 
mandátů, jakož i o tom, jak se na hra z u j i odpadlí funkcio
náři, resp. držitelé mandátu, pJaM pro oba případy (ztráta funkcí 
a ztráta mandátů) rů.zné předpisy. 

Ztrátu fu n k c i vyslovuje podle 2. odst. § 10 povšechně 
ú řad d o z o l~ Č í (okresní, zemský úřarl, ministerstvo vnitra, 
resp. speciální nejvyšší státní úřad dozorčí), rozhodnutí o ztratě 
Ul a n dát ů přísluší pak podle § 17 zvláštnímu "mandátovému 
senátu" Nejv. správního soudu, který skládá se z prvního nebo 
druhého presi,denta tohoto soudu jako předsedy a ze 4 členú té
hož soudu jako přísedících. Uvážíme-li, že u nás máme zvláštní 
soudní tribunál, utvořený speciálně pro .rozhodování o včcech 
volebních a zejména o ztrátě mandátů, totiž s o u d vol e b n í, 
pak musí nám býti úmyslné vyhnutí se tomuto soudu pH utvo
řeni kompetence, která by tak zjevně patřila jemu a nikoliv 
Nejv. správnímu soudu, hodně nápadná. Nemýlíme se asi, když 
prohlásíme, že se tak patrně stalo následkem určité neduve,ry 
vůči volebnímu soudu, která má svou příčinu ve způsobu jeho 
obsazováni: přísedící jeho volí se poslaneckou sněmovnou, čímž 
soud sá.m stává se - do jisté míry aspoň - politickým expo
nentem je jím se vším stranicko-politLckým zabarvením. Zákon 
o volebním soudě vznikl v době, kdy nad~eni pro par1ame'lltárně
demokratická zařízení všeho druhu a slHpá víra v neomylno1st a 
naprostou nestrannost přímého lidového zastupitelstva byly na 
svém vrcholu: odtud vysvětlíme si počin, jímž i složeni voleb
ního tribunálu jakožto nezavislého soudu bylo z p o I i, t i s o
v á n o. Během doby - až k vydání nynějšího zákona o pohtic-

- -- -- --
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kých straná,ch - nastalo však jakési vystřízlivění: zdá se, že to~ 
co roku 1920 bylo považováno za parlamentárně-demokratickou 
přednost tohoto soudu, totiž jeho složení podle stranicko-politic
k}Tch zřetelů, dnes za žádnou zvlá,Šitní výhodu nebo záruku se 
již nepociťuje a proto utíká se čsl. zákonodárce roku 1935 od 
volebního soudu k soudu správnímu. 

S hlediska běžné nauky o rozdílech mezi konstitutivními a 
deklaratorními akty, kter:i arciť noet,icky nedá se udržeti (viz 
'Veyr, Zur Lehre von den konstitutiven nnd deklaratorischen 
Akten, v Zeitschrift, fiir offentl. Recht, 1918), bylo by asi výroky 
dozorčích org'ám1 podle § 10 a mandátového senMu podle § 17 
považovati za deklaratorní, poněvadž pouze pro h I a š ují to, 
eo nestává jako důsledek zastavení činnosti, pokud se týče roz
puštění strany. Nicméně nutno ve smyslu téže běžné nauky 
- a ostatně, i vývodů v důvodové zprávě vládní - míti za to, 
že zánik funkce, resp. mandátu nastává teprve přislušnJTm roz
hJodnl1tím', ktetré tedy pů:siohí ex nunc a nik,o,]iv ex tUI1lc. 5

). Vzhle
dem k tomu pak, že okruh osob, které z vůle zákona má stihnout 
ztráta funkcí, resp. mandátů, je v §§ 10, pokud se týče 17 hodně 
široce a, poměrně neurčitě stanoven tl, zejména vzhledem ke sku
tečnosti, že jest zde rozhodovati o členství, pokud se týče při ,· 
slušenstvi k pospolitostem (pol. stranám), které právně zůstávají 
nadále neupraveny, může míti to které rozhodnutí hodně "kon
stitutivnosti" v sobě, jaJ\:ož vůbec vě,tší nebo menší mira "kon
stitutivní" vlastnosti té které konkretní druhotné normy (roz
hodnutí" rozsudku at.d.) zdá se být1 závislou na větší nebo menŘÍ 
určitosti či jednozna,čnosti vy š š í normy (zákona atd.), jejíž 
a,plikací se ona konkretní norma jeví, čili jinými slovy: čím 
více nebo méně vystupuje v konkretisa,čním řízení prvek volné 
normotvorby proti prvku vázané aplikace G). S t.eoretického hle
diska, právě zaujatého, lze pak prohlásiti o kompetenci mandá
tového sená,tu podle § 17, že jí Ne>jv. správní soud povo'lává se 
v dosti značné míře k rozhodování ka,t exochen p o 11 t i c k é
m u, t.. j. že stává se spolu s vládou, pokud jí přísluší rozhodo
vati o zast.avování činnosti, resp. rozpouštění politických stran, 
činitelem, který zásadně rovnoprávně staví se nikoliv jen vedle 
svrchovaného zastupitelstva lidu, nýbrž po přípa.dě i pro ti 
němu. 

Ztrá,ta mandátu nemá pdle §: 16 stihnouti t.y držitele mall
dá,tu, kteří alespoň šest měsíců přede dnem rozpuš.tění strany 
přestali býti jejími členy. I tímto' ustanovením manifestuje zá-

5) Srovn. na př. § 10: " ... vysloví úřad, že p O z b Ý v a j í její pří
slušníci ve,škerých funkci ... ", a.všruk § 17: ,,0. tom, u kterýCih o,sob n a
s tal a ztráta mandátů, rozhodne mandátový senát ... " 

6) V důvodové zprávě vládní (tisk posl. sněm. 2355) se ostatně 1'0"'
hodnutí příslušného úřadu podle § 10 zákona výslovně přiznává "kon
stitutivní charakter". 
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konodárce zásadní souvislost držby mandátu s členstvím ve 
straně. . 

Zajímavá jsou ustanovení zákona o tom, jak má býti nalo
ženo s upráz'dněrnými funkcemi, pokud se týče mandáty. Zde 
platí totiž o "funkcích" zcela jiné zásady než o "mandátech'!: 
ulmilzdlněné funkcre m3lj~ hýti belz. výjtimky zJ10'Vla, orb,saz,em,y (§ 10), 
kidle'žibol u m:anrďártťl pla,tí zás,adla opra,čná, It. j.: že nelohs!alz,ují 'S18, znolV'a 
(§ 16). Ohledrně f-uniklcí stanorve!l1Ja z.álsada.~ že v p:rv:ná řladě jsou 
Jr nim (budou-li hásledkem zastavení činnosti strany, pokud se 
týče jejíhO! rozpuštěni uprá,zdněny) povoláni n á hra dni c i na 
příslušné kandidátce uvedení, pokud nejsou, resp. nebyli pří
slušníky strany, jejíž činnost byla zast~Lvena, resp. která byla 
rozpušt,ěna. Pro pří pad z a s t a, ven í čin n o s t ~ str a n y 
obsahuje tuto zásadu §' 10, v jehož prvním odstavci se stanoví, 
že pozbytí veškerých funkcí vztahuje se i na mihradníky 
("Toto ustano.venÍ platí i pro náhra.dníky, kteří jsou příslušníky 
strany, jejíž činnost byla zastavena."), což dlužno srovnati 
s ustanovEmim třetího odstavce: "Nemohou-li za funkcionáře 
takto odpadlé nastoupilti náhradníci, buďtež jme n o. v á ni ... ", 
čímž jsou patrně míněni náhradníci, kteří nepozbyli funkce 
z toho dů.vodu, poněva.dž n e byl i příslušníky strany. (Srovnej 
k tomu shora zmíněné obdobné ustanovení §: 16 o držitelích man
dátů, kteří je neztrácejí, pokud do určité lhůty pře s t a I i býti 
členy rozpuštěné strany.) 

P!t"QI pří P a, dJ r o z p U Š' t ě n í 'S, tra n y a truJdí:z ztráty člen
SltVÍ v; z á. k QI n '(j, dl ál r Dl Ý' Ci h .slbo[1ech (ztráta mandáJtů) j:e-s:t p~i
slušné ustanovení zákona o nas,tupování náhradníků značně ne
ja.sné. Druhý odsta,vec § 16 stanoví totiž toto: 

"Na mandá,t.y uprázdněné po členech ' strany rozpuštěné ná
hradníci nenastupují. Ji n a k se povolá jen náhradník, který 
nebyl příRlušníkem strany rozpuštěné (§ 20, odst. 2.)." 

Oitované ustanovení vykládá Ha rtm a n n, n. u. m. str. 
1252, takto: "Die durch den Mandatsverlust freigewordenen 
Mandate bleiben bis ZUll Schlusse der Wahlperiode unbesetzt. 
FaJIs nach Auflosung. der Partei aus einem anderen Grunde 
(Tod, Verzicht, Ausspruch des Wahlgerichtes) ein Mandat frei 
wird, so wilrd im Sinne der Wahlordnung ein N achmann berufen, 
wobei diejenigen E.rsatzmanner, die Mitglieder einer aufgelOsten 
Pal'tei wal'en, ausgeschlossen bleiben. B loB d i e sen S i; n II 
g i b t der z w e i t e S a t zde s§;1 6, A b s a t z 2." A v po
známce: "Nicht aber, wie in den Tageszeitungen stand, den Sinn, 
daB bei Vereinigungen von mehreren Parteien zu einer Wahl-, 
partei (Parteiverband) die Mandate der aufgelOsten Partei den 
N achmannern der nicht aufgelOsten, zu demselben Parteiver
ban,de gehorigen Partei zuwachsen. Denn der erste Satz des § 16, 
Abs. 2, erkHirt kategorisch, daB samtliche durch Parteiauflosung 
freigewordene Mandate unbeset.zt bleiben. Das "Sonst" des fof 
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genden Satzes kann sich daher bloB auf einen nicht in diesem 
Ge<Sle/tz e g-elJ."eg1el rben F alJl étes, MamOJaJtsiver lus,tes heúeih e n. " 

K těmto all:gumJe!IlltŮlIDl 'sluší j:eště připoLn1:el1Jouti" že z,á-koll 
v pll''VlDJÍID oď9taiV1m § 16 j,edná pouzle o ztrátě mandátů, nedotý
kadrílc s e nábradncÍků" kdle1žito proidJeob1dJoibné:hio usrt,amJoveill!Í prr:vniho 
OldJsrt:IaN\C,e § 10 (polsJ,e:dni věta) zaJliká i funJk'Ge n áJ h r .'lJ dní k ll, 
při 0emJ~ a~ei,ť se úini rozdíl mezi náJh!raidlníky, kteří byli a. k,te,ří 
nehyli ,pn-ÍsluŠIIlíky srt:,1'an. Přledtpiils této pos~eldtIlJí věty nruhrazuje 
v ,přlpadě rozpruJ~ělÚ straiI1Jy (§ 16) onlO kaJtle'go["ické u:s.tail1JO'VíernÍ: 
"Na mlall1!ďált;y UJprrálzd'něné po ČJle'ne,ch ISiŤJ1'any rozrpuš.těné náihrac1-
níc~ neil1.aSWpují." Prorti ná;z.oTU Hall"trrnannovu jes.t však uvésti, 
že nelzie nahlédnouti, z' j,aký;ch dlllJVodů hy vlaJsrt!ně zák,onodáJ"e.e 
případ, vel kteJ:ém něko[ik p O' I i rt i c k Ý .c, h s,tran kaT1JL1IidiOcvalo 
sipo1e;čně na jlerll1é kandidátJcle (a. -o tenmo piříp~d zde jde I), ClhJtěl 
jinak uprra,viti piť'o ,eventwaJlitll z~sr11aIV'etn~ čmuosti a j,inak prol eiVen
tualitu ro:zpuštěnÍ :srtJra,ny: PI'O,Č v připaJdJě pouhého z,ast,a,venlÍ oin
HOIStli molhloru u.pir:áa:dněné runkclel pHrusti j[ným, slPole,čně kandido'
vavšÍlIlli 'SltranáiIIlJ, nikoUrv ale, v přt>a,dlě ro'Z[)trušttěIllÍ? Hla;vní pfÍč,i
I10U nes.názi, 'd~QI kltle!I'ýclh Slel dOSlt,M při úpravě dio.tČJenB\ ortázky zá,.. 
ImnodláJI'c,e (pQ'vní odl'3ltavec § 10 a § 16), jle olčividlně nemlolžné s.ta
Iliolvrnslko nalš,ich violeblIliÍ,cih řáidl1, kt,eré j,aksi za ka;ždiou cenu - ahy 
hověly vžité id!elOlogu m~jiQIritníiho volelblního, p['áva - cht.ěly ro,z
J;]š:OV:3,iti v O' 1 € I hni SIÍlrruILy či ,,:skupiny" od pi o I i t i c k Ý ch stran, 
aJčk.oliv jelslt jta,sn'Ů', ž,e, "vole'bní" sttil"allla právě [)!I'ort:iO, žlel ka,ndJiduje, 
stává! Sle' (podlill'olvě) ,st1:lralIllou "plO~~ti,C]wru" a "politiclk.'á" skana" 
ktlelrá by zálsla!d[lě nekan:didlovala, pfestaJa, by jí (opět: pojm,ově) 
býtL Tak ,to vyža.duj'81 ideologie poměrnéh'O z~sttorupel1iÍ!. 

Zásadnímu stanovisku nového zákona o politických stra
nách, který činí z á k I a dní rozdíl mezi z á k o n o d 'á r n Ý mi 
a ji n Ý m i veřejnými sbory zastupit'elskými, hoví též, jak shora 
bylo již poznamenáno, skutečnost, že považuje sice u t ě cll t o 
za přípustné, aby byly doplňovány zvenčí, t. j. jme n o v á, ní ID 

("Nemohou-li za ~unkcionáře takto odp3JdJlé nastoupiti náhrad
níci, buďtež jmenováni noví funkcioná,ři z příslušníků téhož ja
zyka"; třetí odst. §, 10), nikoliv u o n ě c h. Zde hlásí se stará, 
představa o s v r ch o van o s ti zastupitlelstva lidu, kterému 
však podle běžných názorů tato svrchovanost přísluší jen tehdy, 
má-li kompetenci z á k o n o dá r n o u, t. j. příslušnost tvořiti 
normy s (r,elativně) p ů vodl ní relevancí právní; tam, kde komi-

petence tato je omezena pouze na tvorbu nor'em s (relativně) 
odvozenou relevancí právní, tedy norem druhotných, jak tomu 
jest u zastupitelstev lidu, jako jsou zemská nebo obecní za
stupitelstva, tato :t;ajuplná svrchovanost mizí, resp. neexistuje 
vU b~IC,. Že takOiV:1 piř,edsttla va .o "siv1fIchoVlaiILosrti" záko'I1odáJrnéiho 
sboru v representativní demokracii, vybudované na z á s ad ě 
p o měr n é h o z a s t o u pen í, pokud svrchovanost tu máme 
chápati jako nějakou reální moc politickou, jest holou ideolog'ií, 
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se kterou skutečnost, jež uka.zuje nám zcela jiné "sVl'chované" 
činitele, t. j. poEtické strany, jest. v přímém rozporu, bylo v no
vějším písemnictví státovědeckém již častěji zaznamenáno. Než 
náš ,čle,sko,s,lorv:enský zákonoloorcle ovládálll j,est jielšJtě sluaršÍJmi 
státovědeckými názory. Proto patrně po~ažoval za nepřípustné, 
aby "mandláty uprázdněné po členech strany rozpuštěné" mohly 
býti znova obsazeny jinak než přímou volbou lidu. Jelikož však 
princip poměrného zastoupení vylučuje jakékoli dodatečné 
částečné, t. j. t. zv. doplňovací volby a jelikož s.e náš zákono
dárce patrn'ě nemohl odhodla.ti ani k tomu, aby uprázdněné 
mandáty rozpuštěné strany byly tím č,i oním způsobelm r o z
děl e n y mezi strany zbývající (buď vše0ky nebo některé), ne
zbývalo mill, ne1ž nechati je nadále uprázdněné, čímž ovšem 
hrozil mu konflikt s předpisy úst a vn í ID i, t. j. ústaVl'1Í listiny. 
Tomuto konfliktu snaží se zákon o politických stranách vy
hnouti tím, že ve třetím odstavci §: 16 př'edpisuje, že "počet pří
tomných členů sněmovny, jehož jest třeba k tomu, aby sně
movna byla způsobilou k usnášení, počítá se, sníží-li se v dů
sledku ztráty mandátů podle tohoto zákona počet členů v po
slatnJelcké sil1ěmIOIVlllě, Zl počtu 3000, v,slea1Játě z počtu 150". Je viclno', 
že toto us,tanovení (a podobně i další ustanovení druhého cit. 
odstavce)< může míti vliv jen pro případy, ve kterých podle 
ústavní listiny počítá se většina z cel k o v é h o poOtru členů 
sněmovny (§ 33 úst. list.); v případech však, kdy většina počítá 
se z počtu pří ,t o m n Ý c h, moh~o by po případě přes ustano
vení 3. odst. § 16 na~eho zákona, které týká se stanovení t. zv. 
quora, stá,tti, že zdánlivá většina byla by menšinou, kdyby přL
slušná sněmovna skutečně měla ústavou vyžadovaný počet 
členů (srovu. k tomlu Hartmann, n. u. m., str. 1253). 'Že konečně 
argument, kterrý jstme čeltli v )]oiVinJádl a podil'e kroelrélh'o' prý pOlč,et 
čl,enů dvou sněmoven, stanovený úSitavní listinou, j.elst pouhým 
"maximálním" nebo "směrným" číslem, je neudržitelný, z,dá se 
býti nesporným. Stačí připomenouti jasné znění příslušných 
ustanovení ústavní listiny ("Sněmovna poslanecká má 300 
členů ... ", "Senát má 150 členů ... " §§ 9, 13) a netřeba se ani 
šířiti o jejich smyslu a duchu. 

* * * 
HodJnntím'e-li z,ákoTI Č .• 201 z r. 1933 s hledisJ(a. z.álsad dem. o

k r a ti c k Ý ch, mfUlS:ímle pí!izmtli, žle ne n í opatřením demokra
tickýlm; ne SIlla:dJ p!l1oio, lž:e vs'aihuj:e do života politickýclh stran, 
kltJe['é dlOhSitid žily v naši retpubHcl0 mrumlO prá'V1Ú řád v,e staNu 
C(haot,ickém

'
, I1ýib[~ži proto, zle k oclhlran:ě t.ěchlo z,áJs.ad! a vešk8lrého 

z·říz€m demokra,t~ckého' piofuživá p['ostr-edků v podstatě ned'emo
](jra1tick;Vch. TobJO si záko'[}Jo(]álrce hyl také plně vědom .3; proto 
hned zpiř1edu časloiVě O[ffi\8izujle platnlolSlt zák<ona"dJ~vaje tÍlm najlevo" 
ž,e nOTlIlia ta o'Spr'avedlněna j.elst pouz,e za př,edpokladů mimořád-

------ ---------
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nýclh politiekiých ptOlměriL Její ustanoVle'llÍ mají čBllit,i proti z n e
II Ž, i v á n í dermokrat1cikých zásad sle 8ft-ran nepř"át,el demokra,oie 1 

ktea::í velmi záhy vyc,ítili j'ed'Í největM slahinu, t. j:. z,ásadui jlejí 
1 i ib 'el r á 1 11' IQ' S t. Tak jiakO člověku liherálnín1Ju a, velkorysému 
tloto }eho př:e8iVědčemru z,p['a,vldl3J v,elmi špaltně sle vyp~'atí ve spo-
1e;řm.oistd. maliJCiJ.1JemýchJ lidí, kt,eří jleho povaJJJové vla,stnns,ti ne
budlou - ze siVého stanoviska z,alj:1s,té velmi správně! - považo
vati za př'erdno'std., nýbr'ž; za s1ahi:n~, j,ichž, dlužnJOI nále.žcLtě využíti, 
plokud s,e tý6e, zneužiti, taik :taik;é demokl'a/tické zřilzlel1Í srtártmí s!e 
ISíVIOrU z/ása:dnÍ s.uálšernuivostí vuči odichylnému politickérrnUi př,elsvěd
černi, ISle s:vým~ nálzolfenll Ol relaltiviIlro,sti všech politických hodnot, 
,sitáváJ Ise ča,slto ruořisltf bezo:hlédný:Clll odpůrců, ji'ž těž,í z, toho, že 
je s,amotné ž,ádtrLé podobné "p~edsudky" nezatěžují. Jisto j1el, z,e 
ptiíedlslt,a,va a.utokralcie a monaJ"ch~e, brálllícií se vš'emi Pl~oSrt,ře:dky, 
t,eidy po p~ípa.dě i vyhrŮ'žlw'u š5ib1en.iciel, p~'oti jakélrnfU'koliv oh!ro'ŽQ
vúni, zdá se námi býti zlclelta lllo[rmá1l1lí., ktlelžtlo dlemokralcii lSIel po
dobná olbrr::tIl1.3, zalzlívá plI'áiVě onou ,autokralcií, jle,ž na ní. út:oěí. 

IV tom prá,vě spo,čivá osud'Olvá tra.g;ika demokrad8l, ze podle sivého 
vlalsitnlÍiho iJdeo\0é1ho z,a,lozenÍ (lillbelraJita a :re~artivita) ml u s í při
pouště-t i jliné formy sltá,tního znzlelI1Í jaklol záisadně Srt,e1jně oprálv
nělllé, čili jinými slovy: ž,e mu:s~ z,e SfV1ého ul8mokr.altického stano'
vi'ska připustit i d '€I 'ln o k r a c i i, k t ,e r áJ j í 11 ech c' ,el být i, 
tedy něco, co stejným způsobem nikdy nepřipustí světový ná
zor autokratický a absolutistický. Prot.o platí paradox, že 
ochrana demokratického zřízení jest opatřením nedemokratic
kým~ a proto dlužno s hlediska demokratické věrouky, vyzná
vající bezpodmínečnou vládu principu většino'vého, odmítnou.ti 
každý pokus, jímž vláďa dosavadní většiny má býti ' petrifiko
vánaJ Litera zákona č. 201 by na př. připouštěla, ha dokonce 
předpisovala, aby vláda chránila "demokraticko-republikán
skon formu" státu i proti případné v 'ě, t š i n ě parlamentu, t. j. 
rozpouštěla vět š i n li politických st,r,an, kdyby se ukázalo, že 
brojí proti oné formě! 

, Politické děj.iny zdá; s!e" že uč,L, zle přels'přtíliJš z,ra.dikalis,ované 
:EonThy sltátního zřiizeni vedou k brzk'é z;á,hl1lbě. To plattÍ i o dJemo
kratické formě, pokud by své liberalistické a relativistické ten
dence chtěla přespříliš přepínat. 8 tohoto hlediska jest pak 
právě v zájmu ideje demokratické vítati i opatření svou pod
statou nedemokratická. 




