
- pomer k vlastníkovi za
i.) 
~dmí (villUcená) správa byla 
ryrrne,zem. ilwhoť zákiom tento 
~íze:ní ReS č. 341 /1919 ob
~dla vnuce.noru ISlprávu, nebo 
iIllíoh statcíah. treba-li jiCtI 
ep'škh IVinslť1dku hJo,s:PiQIdár-' 
inolVe,ných zálstup,cu ' ·s·e v,š,a:k 
ňuH. 
má smLQtuva byl a vy,jednJá
~ho velilkoIsIta tku v 6a;s e Old 

a,ž tohoto meske. lilly te-
200 ~č z·a 1 Q a tOl prímo 

m s1Jirárvcem L.. kdytŽ tento 
ilNávy 'o d oldání ohjednal11é 

ln oDIs:ah, o ,který se opÍlrá 
pllná moc Vlilucenélho (úfed-

rylmezena ,PUSOhl1iOls,t vš<ech 
státem zabnamý a to i tBcIh, 
oi,s tr ern zermede~ství dIe nar. 
em ,dlle nar. vl. ,č. 570/19. 
;í 11Ja úredmího správce celá 
, z,ejmélna zpenežel11í f\:,Lolddm, 
SpráiVU -vede úrední s'plrávce 
made1:Jku, vLastník Je pouze 
(to výkiazu IO jei~m IVedení 
pltOdJm. sluroVlin, vÝlrlolbku a 

liikia jeil1. ide-Li .o op,atreil1Í, 
lužební DJ.1v,alého ,rá'zu, !pacht 

:ni lS,prá'Va se vede 'Ha m~ste 
,emíU se vydá ôSltý výnos 
d ho není treha k fáiClJnélmu 
ustainoverní. 

je prípustný iednostuTJ'ňov Ý 
nie však v tei otázke, kto 

[I. 1926.) 

celkove'; individuálne.i do
IX. 1926.) 
~emedeki prísluiší nadkontin
enici, žito, ječmen) nad ko.11-
) vJádním narízení není uve
ingentní pr~platek zemedeki 
ch byl zemedeki kontingent 
yahy ,nadkontingentního pfí
l'nost zemedeke, že se t.ato 
usobelT\ z,nemožniti prípad!né 
le:liko'ž pak množství Obilí, 

d pfedepsaný mu kontiingent, 
dodal v obci ľ. pod kontin

)ci nadko'ntilng'entní 'príplatek 
zákon, bezpodstatnou. 

Literatura. 
Dr. Z den ekP e, Š Ik, a: O dvoukomorové soustave .a zároIVeň PrI

spe-vek k.e studiu demo,kraUsace moder.nkh ústav. Vyšlo í<llko svaizek 15. 
v Knihovne Právnické fakulty university Komenského v Br.atislave 1926, 
str. 223. tV komisi fľ. J~ivnáče v Pra,ze.) 

S tudium .p,o;l.iUcké vMy bYllo v ,zemíoh če'ských pred prevratem d·osti 
PClsto,váno. l':a faikulte práJvni·aké by10 mu síce venov,á:lIo v rámCi vÝlkladu 
o všeobecfllém plr,áJvu sltáJtrLm a o ústave r-akolllské jen neikolilk máto hodin 
al,e liter atura byla ze}ménla v p01sl,edních le,tech Ij ilž dosti zmačilá. Počátke'l~ ' 
jedím byly a hlaVIní kadr t'vof.ily p-fe-kl,ady význa:m:nýoh del sp'is'ovatelú 
politickych všech obdolbí. Uvá,dínTI tlu pfelklady Aristotela PJ.ato:nla 
MacahilavelUho, 'MJiUa,M'onte,sIQu,ieUIél,,1 R,ollliSISle'CUJla La veley-~ 1 an,elt'a ' 
leHínllm. Qu,ffitplowiCize. Ved.le tee:hto pf,ekladu pu~odní česká' li.ter-altur~ 
ovšem ,nebyla veliká (0011, Rieger, Baxa, Maršan). To souviselo i s tím 
že ÚJs talVní zfÍ'zení mkOu,S1kéiho Is,tátu , do né'holŽ i'sme byli V1čle:ne'ni 1l1Util~ 
nás spíše Ik OI~mne. nalší národnos't,i a tle.cty k st.udiu posd.tivnílho' prá'va, 
aby Ibylo lze vse,oh Jeho s,llab Ľn ve Pf1Os!pecih ná'š VYluŽí,ti. . . 

Vec rázem se zrne'nila p-o pf,e:Vlrcutlu. Naš,e ,r e,PlllbHk,a musila si dát i 
ústavu a vy\buáo'vati zákl,aidy své ,or"glall1ibS,aCe a tu pfi por'adá,clh o tom 
~utne hrál~ velikou 'Úlohu Izákl.adní zásady a the o r i e p'oliHcJk'é vedy, 
Jak se podav,a1y hlalVne z deljin úSltlavy ang.lické, rf.rancOru'Z,ské i cumeri,oké. 
l)úyodo':,.á .zpráva k ústaIVe, v nÍ;ž se sttále odvolá vá:no ,na pomery v Am,gliti 
a vf,mnel'l, ~Jes1: ,tIO~'~ do,klade.m. MOižlno s u'spOik'ojením Ikol1Jst.31toV\ati, že pred
Pľ.ťlvra: bQtvolll ,V'ohtllcllwu 1i.tlelr:a,tulľQ1u ,s,pr,olsM,eďk'o'v'a.ná Iznalost ,poNlti.cký,oh 
SpiSU zpllsohilla v lidu i v revolučním Národním shromáždení jitstou ldid
nejší aitmoslf,e,ftU. takJže bylo lze melZli ruz.nýml 's,t'ranami docíli'ti o 'záikl ad
ní ch problémech dohody, res:p. kompromisu celkem pro stabiJlisaci státu 
pr iZ'l1:ilv,ého. 
. v v Vydáním ÚJst;avy a p.raxí Pladamenbní záJjellTI o polHioké s'vud'1wm 
~este st-OtUP!. 1,edmm ze záJkla'dní.ch prin'Cii'pu Inaší ústavy jes't pri.TI cip 
d v o u k o mor 'o v ý, to jest r o z del e II í p.arlamentu na dva sbory sa1110-
sta:t:né, od sebe o~,lišJn:é a na s'obe flIeJzáJvbsJé . .o o,tá'Z'ce té ,jedná prác-e 
Dra Z,?e'fllk,a P e ~ ,k y O ,dvouk,omoľOvé s Orwsta;ve, Izároveň pfÍ's1Jevek 
ke, stu.dm, demokratJsace národních ústav, VydaJ!1á jako sv. 15. v Knihovne 
Pravmcke fakulty university Komenského. 

Duvody sysltemu dVOiWkollTIowvéiho jlSOIU die a,u,tOTla nélk'oliiker,éiho rázu. 
Parlament j·elst plrodu'kte.m SlflIcuhy, aby se ve vláde v šlir:šíllTI slov'a sllTIy,slu 
to jest v, ~tátní čin,nosti y~bec účaistnily šinší a širší vrstvy národa. V boji 
,o toto ucastenstv} zavadi se system dvoukomorový, to jest rozde,lení 
parlamentu na dve komory, a to: . 

v a) prvotne z vt'oho dwvodu. 'a:by si v.nst.vy slPtQle'čensJké, které v určHé 
dobe v, pa,dame!nte wzh~,d?v~.h~" SivoM pf,eva'hu zachQtvaly i tehdy, l~dylŽ 
s,e mUSI Plarl~í!?,e:llIt ote,vnh s!'ľtsllm vmSitv,am (wvnováha moci ve Sitá-te), 

, v I~) PO~.ct~'Jl, l prot'o, laby tu byl mgán o Id bor n Ý a na vefej:ném 
mmem nezavIsly {v onom principu jde o korrekt'iv IP'wti všeobecnému 
hl~so:Yadmu pr~vu, v ,t,omto o .JcoHelk.t.iv ppoti nelwká:ZlnenoSiti 'poslaneclké 
snemovny is,ame), 

,9 v p'erj:noved'ší dolbe i ,pir,oto. alby fešení nOlVé hOlspodáf,ské orgalnd.slace 
s.p~lecnos'Íl m?~lo ,bý,tii vhodne,ji pr,ovedeno (hosIPodáfs'ké rady a conlÍ.ľ. 
snemovny poh.tlcke). 

Kd~žto tfevtí duv?d dvou,komorového systemu je'st dosud celkem 
v v pJenl~ac:h, tak'z,e .nema dOlsuid p,raktiClkých výlsl e.ctlku, čímž je,s.t oddu vod
Uleno, zle autor op'raci o tom si vyhľadil samo'S'tatlnéimu studiuilTI,olbjevují 
se. p~ve ~va v duvody dvoukomorového systemu v preruzných variadch 
zeJn:en~. 'jaJsne v IklJasdlckých zemí,C1h parlamel11italris:mu, Angli'i a ľ,ranci i 
~,VY:VO;~l dV>QIu~k'olillort()lvélho 'sy.stemu v techto zemíah jest véno1va'rua hlavní 
calst praoe Pe,s'kovy. . 

1~~0 úvod ~. v1astnf~~ výkladu o V}'iVOlji dvoukomo,ľOIvého syls'temu 
v Anghl la ľTatlJCm a v nalSl Re'pJublice, podáJvá au't'or prehled dvoukomo-
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ľ'ového sY's,te.mu v OIs'ta'Í:n1c'h zemícih a to dl,e ny,nej,šího s,tavlU. Sysltem 
dvoukomorový jest v rozhodné prev:aze I(V Ľvrope maií system jedno
komorový jen státy bailtické [LitIVa, Loty,šsko, Ľstonsko :a finsko] a bal
kánské LRecko, Jugoslavia, B'lllharsko]). Za divoukomorový system pokládá 
autOIf, »kaJždý sYlStem, kde 1ze naléizti dve smemovny. to jlest dva 's:bory 
.slo,že-né z členu, Ikte'rí neimoIhou býrt:i od orgánu. klt,erý je vYlsla,1 l i lb o -
vo lne o:dv,olá'ní« s'tlr. 4. P larlame-nty s dvoulkomaľ'avým sys'temem paJk 
'autor ro~dellulle p'odle slo,želní snémavny mélne demaknatické« Wná deIHka 
pakládá za nevhadná) na čtyri skupiny, 

,limní (druhá) snemoV1na je's!t buď a) Ivoliena, neha b) hlav'atU státu 
jlmelnavaná nelba c) dedi!čmá (Ja'ptOlnska); ,k t'omu plaJk pfistulpu!je jako d) .typ 
snemovna ,dJfluhá v s'táte'cth sp'alkolVý,ch (lfederatiVlnícth)" OVlšem y. pllné 
čistote se jednatlivé systemy vy,s,kytuií velmi zfídka, naapak v jednot1i>vých 
ústavách vyskytuií se preruzné kombinace, takže jest ab raz velmi pestrý. 

Au,tm 'SI1ia:ží se za.chytiti Úts1a.vy z celého slveta. Byl t'a ~UlS ve1ké 
práce, olP'atfiti 'si a míti v evidenci ústavy cízí, .zejména, když pa válce 
byly Č!a:s,Í'a meneny. Na ne'klteré 'navé zme,ny u'po~oTn;il Dr. J o cl; chi m 
v čuánklu v Naší Dabe 1926, sešit 8., str. 453., poznámka. 

K a :p i t a l a prv á jes t ve n o v á n a Ang l id. 
Autor rozeznává v jejím vývaji kanstitučním, vzhledem k princípu 

koma'r, tyto periody: 
1. dobu feudáJní, v níž prlVotní zásada, že »to" ca se všech datýká. 

má býti s,chvallováno všemi «, vyvrchalila v princip, že usnesení parla
mentIll slank'Cionované král,etm jest závaJZlné pro a lb est r a ru y (forte,s,cue) 
a že parlament, zahr.nující v sabe i krále i represeil1tanty lidu, jest argán 
suverenní (T. Smith). Od té daby se již objevuje system dvou kamor presne 
o.d se,be ,ooddelelný,c!h. Autar p,aJk p:ľ'Oibírá ,sl'o:že:ní a,bou ikomar, jla,k se hilst,o
Ticky vyví,jeloa a ,jti:ch pús:olbl1tOlst zákonotdá:r:rlOlu (otd r. 134(3) a finanční , jež 
byla vykanávána obema snemavnlami, a saudní, jež byla lVyhraže:na jen 
snemovne VY'ŠIŠí. 

2. drlUhá perioda, od počátku občall1ské vái1ky až do konce pratekto
rátu, t. j. 1642-1660, vyznačuje se tím, že snemavna lordu byl a zprvu po
tlačena (1 649), aue r. 1657 znovu zavede:n:a. Ty to rychlé zmeny jsau výsled
ky hoju a polemik mezi absauutismem renesančním a demokracií reformační. 
Obave, že by jedma,k,am'O'fiO.vý plar,];a:men,t m'a:hl znelUžHi své mocú, bylo 
čeletno ,tím, že 'iiisté veci z kOlmpeltel1tCte p'ar.lla:me'l1'tu vyl,oulôeny (zárodek 
neza,datelnýcth pr,áv a zák,onu ústavl1iíclh a calnír. jinÝlCih). Navé zavedeiní 
dvou:k'o:mU.)['ov,élha systemu adu.votdň'olváno byl'o tím, že tre/ba zljednlaJtj 
rdv,nováhu mezi protektorem s jedmé strany a snemovnou dalIní se strany 
dru,hé. 

3. Následtu)jíd resta'uralce Stluar,tovslká j'elst s,píše ,e,pilsodau. 
4. Revo.Jucí z r. 1689 n:astálVá nový smer palititcký, usilující o to , 

zabezpečiti sociální stahúlitu a strídmotU nábaženskou svobadu (mimo. kato
Iílky). Plody tothot'O stme,fIU pr'Qije.vudí sie jedinak prakticky v tam, ,že moc 
klrálovlská byla ,postav,etna na baislismluvillí s námdelm. jednaik v p,olMický,c1h 
l1'á~orech Locke,ový'ch, lkite'ré byly ,jlUrist.idky formul'avá'ny v díle Black
stonove 1765, »jež jest sy:nthesou výsledku ;p'oliticka-fila,sofické spekulace 
s výklade;m po.sittLVIl1ítha p'ráva« a v nemž dtvolUlk,amafIQ,vý sYls.t.em byl 
obhal}ován j.~k,o o á s t s y ste m ,u lf o vl/n a ov áh y m 'a ,c í. 

SO'UlbM'ne s Hmt'o výv,olietm pr.ondlká s y ste!ll par l a om e m t n í ,tím, 
že král vy,bírá :si mimi-stry Z velŤIŠÍ'ny pos.lane,cké snemovny a že minils' t,Ť'i 
ti ;iISOtU snemovme POlsla.neeké zodipoiVetdni. P ,rle,vaiha slnemovny posla'neClké 
.tu vy;stu,pu!ie, ale zárarveň 'nCl's.tlUpude jelií vruiHní úpadek (klQlftllPoe 'a vl,iv 
arislt'O'krad'e ve Isnemovne). 

5. Nová dolba pHnáší s'11alhy 'Po relf'or,me s.nemOVlny p,o,s,la'neok'é 
a pozdeji i snemovny Ilordu. 

Podnet'em Ik r,elÍ'olrme p 'o IS -1 an e IC ik é 'snemovny byla ztráta lkolomií 
americký,cib VlaJdy v,alebníiho rádiu ,a franc. re'voluce; šlo 'o ct emo k r 'a
t d s ac ii ISln'emov,ny. Boj filais'olfidky phPlra,velný ' Belnthamem lp,o,tkával se 
s odpar,em lortdu, ale meI úS/pech (relf-ormy z r. 1832, 1867, 1884, 1918) . 
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Po,lmd jde o slnemo/vlIlJu 1 o r du, avoUlkomorolvÝ system byl whájen, 
al·e práva jeljí ohmezena (slU:s'pensdrvní veto pri \zá'ko'ľle'ch); nyní 'S e zdá, 
!Že od:PO'ľ pmti smemolV'ne l-o·rdu pone:kud pov,oluj}e ze~mélna proto, že 
ve válce s'e l'ordcwé vIeImi hrdine la oIbeta:ve chovaLi. 

V ka'pitole dnuhé ipoúednává se o d v <o 11 k O !ll o r' o IV é.ru s y s It é.ll U 
ve Fra /neii. 

Nap ro t,i ATIig:Hi je/sit tH vývO!Í oiplačný. Pa·r'!,ameil1t by:J úplne zat1.ačen 
a hsolut'ním krále.ll. Albsolu,tismu's vša:k byl rueudrlžite.liný. Nutnost r,ef.ore:m 
.a príklad Anglie v.ZlbwdHy 've'lmi 'r:ozlsá:h:l0,u Hter.aturu polHick'oiU s tend,enJCÍ 
s,iline ref,ommí a demo kmtkUwu , plri čemž ma mzdíl od A,ng,l,ie byly s,tludi,e 
francouzské mnohem kOillkretnejlší, to jest usilovaJIy abstraktní principy 
dusle/dne a ko:nkJmtme domys'hk Ty,to thetOrie me'ly neo!byčed,ný vbv na 
.praxi. by'ly tO'Íliž us!ku'te'čň,o'vámy ve fr.a:noolLzskýah IÚJs'tavá,ch lod revolucle 
počínajíc. Autor pri výkladu svém vYlličuje: 

1. Theoretické učení pred Vel kou revolucí; zejmé:na nauka Montes
quienova, která znala dve komory -(jako prostfedek ochrany aristokraci e), 
.a nauku RousseauoviU o suverenite lidu, která dvou komor nez:nala, 

2. mos'tem mez,i temi1,0 the,ori,emi pioliUakými a IPrraxí V,e:lké re,voluce 
jest GOlnd·orcet a Sieyés. Oba UZiJlá,v.a:jÍ. že i v rep'll-blioe z,c.ela dlelmo:kr a
'tic,ké jle'st t,r,eha zaJbe;zpe-č-iti svohody OihČ,a:l1JSiké. Tu,ta g,mancií 'však, ne: 
videií v dvoukomorovém systemu, jako jelšte ústava z roku 1789, nybrz 
v prohlášení práv občanských a v jakémsi hierarlchickém roztrídení mocí 
(ús'ta'v,a 24. VII. n93.). 

3. v ústave direktoriáiní, konsurlátiní a dsafské jsou dve komo,ry, 
lle vš'ak souradené, nýfhr,ž ,k,aždá s kOlillpe.tend ruznou a om e,z,ô l1 o u , 

4. za relst,aura.e:e ,po pádu NalPloleonO've zvHezil ·princ.ip l-e'gitimilstk,ký. 
Král ,byl o,slohou k v :l á tel e z .moci Ibožské povoianou, a dMiI se o tu vladu 
.s ,jeldinou tfíd,ou t,o:tiJž ariis:tlokr.a'Cií a bolhcvtolu bwrž,uasií. A t.ato tfída byua 
zastoupena ve dv ou komorách sobe ske na mlveň post.avených, rule na 
krá-li velmi závilslý,cih. ČerveluctOvá r,evolwce ZlakláJdá se na princ-ipu 
smlou'vy mezi krá'l,errn ·a nM,odem, pri oelillž ,dvo,ukomowvý sy,stel111 by1 
jen málo Z'l11elnen. 
. Revoruce z L 1848 o.pet lPf.i:ne.stl,a sYlstelm SlUlvere,ni,ty !.idu .a jednu 
komoľiU, a'le 2. CÍJs'a,rs,tví vrMdJo se 'k zálsaJdám veLk'ého CÍlsar,ství Napoleoya L 

5. po Ipádu dSlcvrst'Ví za 3. repwb~ilky druhá komor.a byla myslelna 
e;prvu j,akJo uzda 'PmH raJdik'a!}]stum tPo!k,wklo.ve sodá'LnÍlm, ale ráz ten by·! 
'se,tf-e,n silne relf·ormou z r. 1!8184 a senát zUrs:t,al IspÍŠ>e ·jaJko orgán re tardu,jíd 
a z'pomaluIHd. 

V k ,a pit ·0 ,l le rt r ,e ,t í a u t 'o rsr o v In á v á Č eS .k ·0 s l ·0 v e 11 s .k o 
s· A ,n g l i í a ,f 'r, ,a .n :c ,i í. Ncvpre:d slhr:nUlje úhrnný olbra·z dvolUkJomorolVlélho 
systemu ve fr/ancB a v A:ngJJii, jednak po stránce vývojové, jedn:ak po 
.stránce statické (typové), pri čemž bylo Iby bývallo snad vhodno, aby byly 
.i dúvody fHoslolÍ'k'ké VZlPQlmell1uty, jelž <by-ly 'pro sys,tem :a PfiOti system~ 
dvou komor uvádeny, jak se jeví ll1a pf. ve zpráve duvodové k osnovve 
zákona o senátu a v člándch odborných, z té doby pocházejících (na pr. 
Kalous,ek, 5,prá.vní Obzor W19. č. 4., iM.a'dh ve Ve,sDnÍ!kiU :mLniste,rstva 
" nitr.a, roč. L, Čís. 11., r. -1919). Ty to názory fi1.os,ofick~-poliUcké ~r~!y 
pr.i tVlore.ní naší úst,avy nes.porme 'v e,tIŠ í ne,ž-:1i ko:nkretlTIl zlna10lst CIZIOh 
ústav. Na to .autor zHšťuje, jaké smery rozrhodo/vallY pfi naší ústave. Pod
kiJ.adem mu by~y kfiOlll1e os'nOIV ,a Ijednání ve s:ne.mo'Vne i zápi:sy o SJchuzích 
úsíavního výlboľlu dOlswd t.i'slkem nevy,dané. (JPo·zln. Snad by molľl ,a,utor 
jednou p,f.ikročttd Ik vydání IPf.O,t,okolu ús,talV·núho vý'bo:ľlu. Debatlky v ústav

-ním výhoru by!y na Ill,ilv,e,au vYls'o.kéim a odhor,nélm .a ná,ZlOr~ tam p~o: 
jevené by mnoho pfi:speily, j:ak k pochopení il1aší ústavy, t,ak l k ocen~n~ 
státnioké prá,oe telClh, kdo:ž ústavu nvohli. Vizorem by tu mohlo byti 

·Tripel,ov.o vydání p:ramemu 'k úst.ave Wýma:rslké). 
Snaha uĎilnHi ze se,nátu pwtiváJhu pr-Olti po:s1anecké snemovIne vše

obe.c·nÝIm hla'slolV,a'CÍm prá!vem zvol'ené a k záJkolnodánstlví ochranne sociá\l
-'l1ímu naklonené nezvítezila. Senát jest kopií poslanecké snemovny 
.s nekterými m~nšími rOlzdíly (volební právo, volební o,kresy, období). 
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Co do kompetence isou si obe komo.ry na ,rove,ň IPostave:ny; , f'O'zdílly jsou 
v tom, 

1. ž,e jenom s,nemOiVna rpo'sI.ameoká múže vys:lo'vit .neduve:nu a 
2. ,ŽIe jelnom se:náit j,est tľ'estním soude.m .pmH presidelntu repUJMi'ky 

a " členum Vlády. 
TelžiŠltem ik.n i lh Y jest vy'lÍiče:ní sys'temu dJv,ouk,olmorového v An.glii 

a francii. Autor tu postupuje methodou dymamickou, to jest podává histo
rický vÝvoj systemu dvoukomorového, hledaje souvisuost jeho s celkorvýtn 
vývolj.em o'hou s:tá,tu k delIDo kr a,t'ÍIC:kému , /sltátnímu ,zfizenÍ. Tohoto cUe 
chce dOlsáhnouti ,»deidnak z'r,eí:elem k celkové poH:Uc.ké a úSÍ:aiViní Isi,tuaICÍ 
doty,čné'ho . státu v ,okamžiku z'foldu nellde.ré piro dVOUlkolIDOJIOiVÝ sys,tem 
významné instituce, jednak stopováním vzniku jednotnivých formulí prí
'slušný,oh zálkonu z Ifonmu'lí a sYlstelffiu PtoIM'i:c:ký,c:h IfHos,olfu«. 

Jest nesp-orno, že francie a Amglie jsou, jak již Eaxa ukázal, klasické 
zeme pro studium vývoje dv ou komorového systemu a že v nkh se názory 
o 'vhodnosti dvou komo'ľ a organisaice jich nejlélPe projevujÍ. Líčení auto
'rOiVO jelst živé a 'obr.az pOldá,vamý o výv,oJi i o názoreiC1l1 p'oUN,cký;ch j,e;st 
Inázorný. Kniha nám podává peknou lu:kálZlku meltihody f.r.anoouzské a 
angIkiké, IV nilClhž úv,a!hy f,i'ltOls·od'kko-po.lititcké pri výlldladu záJkJa.dní.c.h otá
zek práva ústavního (a i správnÍho) vždy hráGy roli výzm:ačnejší, nežli 
v ' theorii ne.me,cké vke po s i:Uv,ní (S1;. na pr. pro právo spľáViní zejmélna 
policejní práva a svobody obôanské) .a rorvnež zajímave postfehuje ľ·ozdÍll 
method anglitoké a fnlncOIuzské. Angu,ie a francie j,sou stá:ty i'eldnoŤmé. 
Autor vykládá 'VÝl2mcum a vÝtVlod .dJvloulk,omowrvé'ho sy/stemu jen u ie·chto 
dv-OU státu patľne pr,oto. ž·e i našle repu·Mi:JiJa je'st jednotným státem a že 
tedy pro našeho ústavního zákonodárce názory iÍra.ncouzs.ké a anglické 
pre'vážne palda'ly v Úlva;hu. Není v,šak p'Olc:hYlby, že hoÚ·e o dvoukomof.Ový 
system v ústave sever'o-americké js'OIu k vysiVetllemÍ my,šlenky dvoukomo
rového sY'st'emu dulelži'tým pr am e,uem, p'onevatdž system aJmer,i'cký se od 
S~listemu evropsikého Uší nOVIOIU myšlemlklou ochrany jedlliotlivý,ch- ,sp,oll:ko
vých státu proti státu ústfednímu a po,nevadž se duvod ten opakuje 
i ve všech státech s'polllwvých, Ijež p,o válce viZ'lltkily. (Nemecko a R,aJiJou
sko : do,kladem toho jlsou četné prá,ce ·0 unit-a.r,ils:mu a feder.aHsmu v ne
mecké ústave. Sr. Triepel: Unitlarismus und fädera;lismus im Deutschen 
Re.iohe 1907. Lu'k,as: Or,gan~s,a:toľ,~s:che Geda,nk,e:n de'r ,neuen Reichsver
[,as'sung 192.0, Der deuŤlsohe fäderalismU's (VerQiflÍenttld,ohu~nge'n deJ V'er
einigung der ,deluŤ:s,chen S:t,aatsrechtlsle/hrer. lieH 1, 1924, dál e Nav.iasky: 
Or.u:ndg,ede.nke:n der R,ekhsve'YifaSlslulng 1920. Wi1:tmay'er: Dd'e WeÍ!nairer 
R,eiohsver,fas'sung 192.2. Pro ÚSÍ:3!V1l1 raik,ou,s,l\iou Sr. Kel!sen ,Q-ste-rr. St.aa.ts
recht. Jedním z lmocellJs:ký,c.h PfiO's:tredku fedemlJjslill'u d,elst Plráve dv-ou
komorový sytSte,m. 

Spis Peškúv jest více prací historicko-právní (s oduvodnením me
thody n:a str. 3., poslední odstave'c, možno plne souhlasiti). S druhé strany 
ie nez:by,tným predip'oklaidem p,ro 'pocm.opení d:vtQukomorové i'l1sti1lUce 
v 'naší !Ústave a jeví 's,e tedy jakla ip,odmhné :studium hl,avmÍ,oh myš:lene,k, 
na nic!hž se ,dv,ou'klo,molwvý system v naší ústaive z,a~.ádá a p·otud jest 
\Spis ten ,i ráizu 'prímo pos.i:tilvne právIního. OSY1stemu ,dvou.komDTo'vém 
bylo ve:lmir--mnoho ,p,sáno v literaltulr'e západnk'h s,tátu. Autiar Ht'era.tu'ry 
té ipoužil bohate, maje ' k ní prístup v bohatých knihorvná,ch francouzských. 
Trebas nutno schváliti, že autor cituje namnoze v originálu amghckém 
nebo ŕranco'Ulzském, pre,c.e bylo .s:1u,šno, a1by Ibyl au,tm v 'seznamu IHelr-a,tmy 
uvedI, která ,díla ilsou do če,št1ny pr,e:lož'elllia. Sem patfí na pr. Jalnet, Dejiny 
vedy IP,ol.itiClké u Lai,cihtm vydané. Monte.squie,u a RouSlseau ve Svetové 
knihovne, dá-le četné články z Bryce ve Vestníku minilsterstva vmitra Drem 
MaClhemprelolž,eillé. Rovnež bylo l,ze uvés:t.í i spis Ool1uv, dále liandbuch 
der PoHt,i.k 3. vydání, 1. ISlvalzek. 
, SIh r;n uj i : Kni~ha je!st cennÝIm oiboha,ceni:n naší vedecké Hte-rat.ury 
~z práva ústavního. L. 
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O. Sommer: 

Dne 14. 
s,vého ž'ÍlV'OIta. 
yy,chle Žlijí,cí 
se nad dí,lem 
UITi v e:y.silty Ipf' 
J:},OSlti ,bez 

vovanéim. 


