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V e vy d á v á n í s ·e P o k rač II j e. 

VESKERÁ PRÁVA VYHRAZENA NAKLADATELI. 

ÚVOD. 
, 

Český stát vznikl IV dávném s.tředověku jak(),žto ná
rodní český stát. Státní zřízení jeho mělo ráz čistě 'če
ský, slovanský, který~to če·s,ký ráz v :pozdějš1m vÝVoji 
začal se zabarvovati vHvy zéÍipadními, přes to však po
držel vždy svoji naprostou .převahu. Počátkem nového 
vě'ku r. 1526, kdy~ čeští stavové z'volHi Ferdinanda 
habsburského za krále, dostává se do ,personální unie se 
státem uherským . a se zeměmi 'rak.o,us,kými čili a1iPský
mi. Tato personální čili osobní unie mění se .přijetím 
pragmatické sankce v r. 1720 v unii dynastiokou: státy 
če:s,ký a uherský a země rakou,ské mají po zákonu spo
lečnou dynastii a společného !pano:vníka. Na státní sa
,mostatnosti českého státu se touto unií nezměnHo ni
čeho,. 

Od polovice 18. století (od Marie Tere,zie): pozoru
je.me, jak 'státní samostatnost zemí koruny české do
znává újmy. Nastává Ú(porná centralisa'ce, její~ snahou 
jest vytvořiti ze států samostatných nový jednotný stát 
ústřední (rakouský). V plném roz,s·ahu se tato centrali
sac·e si,ce ne.zdařila·, . ni.oméně pozorujeme, jak státní prá
vo zejména českého státu ·doznává značných trhlin. Po 
!právu stát český sice nikdy nezaniknul, vždy! vidíme, 
že František Josef v re,skriptu z 12. z?ří 1871 výslovně 
uznává práva koru.ny české, ale v politickém směru stát
ní samostatnost koruny české se pOlzvolna V' monarchii 
rakouské a po r. 1867 v monarchii rakouskouherské 
ztrácí. ~ 

Převratem z -28. ~ října 1918 stát český s.e obnovuje. 
Jest to re·voluce, která záleží v tom, že všechny úvazky, 
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které crJoutaly země k,oruny české a Slovenslm k dy
nastii a k rakioiUskouherské monarchii, se prohlašují za 
uhaslé a ustavuje se samostatný československý stát. 
Představitel československého národa Národní výbor 
se ~řeměňuje v Národní shromážděni, které se chápe 
vlády a dává státu ústavu z 29. února 1920. Vydáním ú
stavy a provedením vo1eb do prvního voleného Náro.d
ního shromáždění končí období re,voluční českosloven
ského státu a l1astává období zákonné. 

Kap. I. Státní území. 

Nedílnou součástí státu československého jsou: Če
chy s Vitorazskem, Morava s Valčickem, Slezsko s tI1u
čín.skem, nikoli však s celým Těšínskem, Slovensko a 
PodkarcrJatská Rus. Součásti tyto nemají stejné. povahy 

. historické . . Čechy, Morava a Slezsko čili země bývalé 
koruny české jsou historickým útvarem, jehož hranice 
jsou dány již ' samým historickým vývojem, a tvořily 
kdysi český stát, jehož státní sCtmostatnost politicky byla 
setřena tecrJrve v 19. stol. Naproti tomu Slovensko a 
Podkarlpatská Rus není historickým útvarem a nemá 
historických hranic. Slovenskem za bývalé monarchie 
rakouskouherské jsme nazývali část Uher obydlenou 
Slováky bez jakýchkoli :pevně stanovených hranic; dneš
ní Slovensko jest pak část bývalého království uher
ského, jehož zeměpisný rozsah stanoven byl te,prve mí
rovou smlouvou Saint-Germa1nskou,. Rovněž tak jest to
mu i s Podkarlpatskou Rusí, kteráž jest zeměpisným 
útvarem vytvořeným toutéž mírovou smlouvou. 

Avšak i právní povaha těchto součástí našeho státu 
není stejna. Čechy, Morav.a, Slezsko a Slovensko jsou 
,s!právními územími s jedním jednotným sněmem a pod
řtzenými jednotné vládě odpovědné tomuto sněmu. Na
proti tomu Podkar.patská Rus jest samospráv.né a auto-
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nomní území s vlastním sněmem příslušným usnášeti se 
o zákonech ve věcech jazykových, Vyučo,vaCÍch, nábo
ženských, místní správy, jakož i v jiných vě·cech, které 
by naň přenesly zákony československé republiky. Zá
kony tyto potřebují k své platnosti schválení a podpiSU 
presidenta republiky, jSlou podepsány vedle toho i gu
vernérem Podkarpatské Rusi a vyhlašují se ve zvláštní 
sbírce zákonů a nařízení. V čele Podkarpatské Rusi jest 
zvláštní guvernér, jehož k návrhu vlády jmenuje presi
dent; guvernér tento jest qdpověden také sněmu Pod
karlP~tské Rusit. Vedle vlastního sněmu jest POIdkarlpatská 
Rus zas.to~pena také v Nár. shromá:ž.dění republiky če
skoslovenské, jak stanoví volební řády. 

Ka\p. II. forma státni. 
Státní flor,mou československého státu jest podle ústa

vy "demokratická republika, jejíž hla'vou jest zvolený 
president". Pramenem veškery moci v našem státu jest 
nár,od sám a každý člen národa jest tu plnoiPrávným ob
čanem státním, t. j. má podle svých scho.pností a své 
zdatnosti stejný nárok na podíl ve výkonu mtoci státní. 
Z toho plyne, že již srunou ústavou jeSlt u nás vyllQučena 
jakákoli relPublika třídní, t. j. republika, kde by vládu 
vykonávala jen jedna třída neb vrstva obyvatelstva. 
Ovšem nevykonává tuto státní m'oc národ ve svém 
souhrnu přímo, nÝ.brž volí si k tomu svoje zástupce čili 
r~'presentanty, kteří sdruženi v Nár. shromáždění vyko
návají pfél!Va. \původně národu příslušející. Proto pravíme, 
že republika naše jest re,publikou zastupitelskou čili re
presentativní. (Protivu toho tvoří republika p[ímá čili 
bezprostřední, kde národ ,práva jemu crJřísluše]ící vyko
nává sám bez jakýchkoli zástu,pců, tedy sám se usnáší 
na zákonech a sám rozhoduje i o určitých aktech státní 
správy. Tak jest tomu v některých kantonech švýcar
ských; pr,o.to takovýto druh republiky nazýváme také 
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ty,pcm švýcar,ským). Národ obmezuje tu svou moc jen 
na výkon voleb do Nár. shromáždění, jakmile volby jsou 
vykonány, přechází veškera moc národa na jeho zvole
né zástupce. Nár. shromálŽdění jest pravým :zastu/pitel
ským sborem národa. Jest to nejen sbor zákonodárný 
nýbrž vykqnává také nejúčinnější kontrolu vešker; 
správy veřejné. Jemu jest vláda nejen o:dlPolvědna, nýbrž 
v podstatě i poldřízena, ono rozhoduje o osudu ka.ž;dé 
vlády. Je,st tedy Nár. shrlQmáJ~dění osou" kde sbíha,jí se 
nitky státního života Cl! regulaJtor-em ve,ške.rého ži,vota 
veřejného, a vláda není nic jiného ne,ž vlastně výborem 
většiny jeho. ProtO' pra,víme -dále, že repubUka naše jest 
republtkou varlamentní ,čilí tY1PU francouzského. (Protiva 
toho jest republika ustavená na zásadě Czv. dělené moci 
ve státu, čili typ americký, k!de parlament jest s'borem 
pouze zákonodár,ný1m, nemá práva vměšovati se do vlá
dy. Vláda t. j. ministerstvo jest ~proti parlamentu na
,prosto samosta!tno a není jemu odpovědno, nýbrž vý
hradně jen presidentu republiky, 'který je také zcela sa-
mos\a,tně jmenuje a prolpou,ští). . 

Florma našehol státu jelst tedy demo:kratická republika 
zastUlPitelská a Iparl<umentní. Pokud vnitřníhO' ústrojí se 
týče, jest ústava naší reiPubliky vybudována na sousta
vě t. z'v. dělby mocí ve státu, t. j. tři obory čili funkce 
státní moci: zák,onodárná, výkonná a soudcov,ská jsou 
od selbe odděleny. Avšak děle,ní toto není prorvedeno ve 
smy,slu ,přLsného typu amerického, ný1hrž ve smy,slu vše
obecné-t. zv. nauky kOtistitucní spíše jen podmo:vě. Ost'at
ně soustava iparlamentní, na které jest republi'ka naše 
vy,budována, přináší s sebou, že přísného toli-oto dělení 
tu nenÍ. 

Kap. III. Moc zákonodárná. 
Moc zákonodárná je:st vykonávána Nár. shromáž

děním, do jisté míry s[)olu s pre'sidentem renmbliky. Nár. 
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:, I!romá~cl ění jest ustaveno na t. zv.. sOllstavě dvouko
morové, t. j . skládá se ze dvou sněmoven čili l\Iomor: ze 
sněmovny poslanecké a ze se,nátu. Posl,anecká sněmov
na čítá 300, senát 150 čl enů. Obě sněmovny se ustavují 
výhradně jen volbou, nějak~rch členů virHních neb jľI1e
novaných nen1. Způšob volby s,počívá v obou sněmov
nách podstatně na stejných zákl3!dech . . 

A. Způsob volby do sněmovny poslanecké. 
Volba se koná ,podle soustavy lisUnné s poměrnýn 

za stoupením menšin, t. j . ,poslanci se volí ve větších 
okresích volebních vždy více najednou (nikoli po jed
nom, což jest t. zv. soustava volebních okresů) a o. zvo
lení nerozhoduje , má-li ta či ona strana většinu, nýbrž 
h:aždá ,strana obdrží mandáty podle počtu hlél!sŮ v její 
prospěch odevzdan~Tch. 

Celá oblast československé republiky jest rozdělena 
na 23 volební okresy. Okresy tyto nevolí stejný po.čet 
poslanců; největší IPočet volí okres prvý Gpražský 45), 
nejmenší devatenáct~T (Liptovský sv. Mikuláš 6). 

1. Právo hlasovací čili aktÍ'vní právo volební. 
Právo voliti přísluší všem státním -občanům česko

slovenské republiky 8ez rozdílu pohlaví, kteří v den vy
ložení s eznamů v,ohčských IPřekroči1i 21. rok svého věku, 
rnají bydliště v některé obci re[mbliky élJspoň tři měsíce 
počítajíc z;pět ode dne vyložení voličských seznamů a 
nejsou výslovně vyloučeni zákonem z práva v,oliti. 

Zákonem jsou vyloučeni z ,práva voliti: 
a) kdož právo,platným v~Trokem soudním byli zbaveni 

11ráva volně nakládati svým majeltkem, 
b) kdož ulpa'c1li v konkurs, pokud řízení konkursní 

trvá, jakož i ti, na jejichž ž~dost se provádí řízení vy
rovnávací, pokud nebylo prohlášeno , za skončené, 

c) kdož právoplatným rozsudkem soudu trestního 
byli odsouzeni pro takový čin trelstní, pro 'kter-s'r .podle 
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platných ustanovení nastává ztráta volebního ,p~áva do 
obcí, 

d) kdož jsou v donuoorvací pracovně. 
Každý, kdo jest oprávněn voliti, jest povinen také vo

lební právo vyko.nati. Jest tedy v naší republioe zave
dena t. Z:V. volební povinnost. Od této povinnosti jsou 
osvtObo'Ze,ny oso.by, které: 

a) jsou starší než 70 let, nebo 
b) pro nemoc neb vadu tělesnou nemohou se dosta

viti do' místnosti volební, 
c) pro neodkladné lpovinno-sti svého úřadu nebo po

volání nemohou v,ča;s přijíti k volbě, 
d) jsou v den volby vzdáleny od místa volby nejmé-

ně 100 km, . 
e) jsou zdrženy přerušením dOtPravy , nebo jinÝ1mi ne

překona teln.ými překážkami. 
2. Právo býti volenu čili pasivní právlo vo.lební. 
Za poslance mohou býti voleni, státní občané če'sko

slovenské republiky bez ro.zdílu pohlaví, kteří v den 
volby dokonali 30. rok svého věku, jsou aspoň tři léta 
státními občany a nejsou po.dle zákona vyl,oučeni z prá
va hlasovacího. Pr·o v1olby, které se vyko[laM do 31. pro
since 1924, ne~platí pOidmínka tříletého ,státního občanstvÍ. 

3. Volební komi.se. . 
K provedení voleb jsou povolány: 
a) místní ~omise, . 
b) obvodní volehní k,omise~ 
c) kra·j.ská volební komise, 
d) ústřední volební komise. 
a) Místní komise sestavuje podle zákona z 19. pro

since 1919 o. stálých seznamech voličských čís. 663 sb. 
z. a nař. voličské seznamy a dohlíží vůbec na to, aby 
obecní úřad zacho.vával ustanovení daná pro řízení vo
lební. 

b) 'Obvodní volební komise řídí volbu v obcích. Tato 
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komĚse se zřídí pro každou volební místnost. Členy je
jtmi j~ou zást~vcové volebních stran, t. j. stran, 'které 
stél!ví kandidáty, a to. za kaŽldo.u stranu po jednom zá
stlllPci a jednom náhradníku; jsou-li j,en dvě neb tři vo
l~bní strany, po dvou zástupcích a dvou náhradnících. 
Tyto zástup,ce a náhradníky jmenuje zmocněnec volební 
strany. Komise tato volí ze svého středu většino.u hlasů 
předsedu a 'místopředsedu, kteří nesmějí náležeti téže 
politické straně, le:č že by byli jmenováni pouze zástUtPCÍ 
jedné strany. Dalším členem, o.všem jen s hlasem porad
nim a zároveň zalt)isovatelem jest úředník obce, který 
vyk.onává práce konceptní, je-li tu ovšem jaký; pomoc
né síly potřebné dodá obec. 

c) Krajská komise volební jest zřízellla v každém 
kraji. Úkolem jejím jest upraviti kandidátní listiny a pro
vésti prvé skrutinium. Předsedu a jeho zást1lJ)ce jmenuje 
ministr vnitra. Členy jsou zmocněnci stran. Je-li v·oleb
,nkh str,run více než 10, jmenuje minLsltr vnUra 10 neb 12 
členů této komise la tolikéž náhradníků ze zmocněnců 
volebních stran a jich náhradníků. Zmocněnci stran, kteří 
nebyli jmenováni členy, mají !právo zúčastniti se porad 
komise, ovšem jen IS hlasem poradným. 

d) Ústřední volební komise jest pro celou oblast re
publiky jen je·dna a zřízena lPři ,ministerstvu vnitra. 
Předsedou jest úředník jmenovaný ministrem vnitra; 
členy jmenuje rovněž ministr vnitra ze zmocněnců 
navržených volebními stranami. Zmocněnci stran, kteří 
nejsou jmeno.váni členy, mohou se jako důvěrníci zúčast
niti porad, nesmějí však do je.dnání zasahovati. Tato 
ústřední komise čítá 12 členů. úkol její jest pr,ovésti dru
hé a třetí skrutinium. 

4. PřLpravné řízení volební. 
Volby rozepisuje ministerstvo vnitra. Volby nutno 

vyhlásiti v ~ředních listech a nad to ještě v každé · obci 
vyhláškami na veřejných místech po dobu 14 dnů. Pod-
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kladem volby jsou stálé seznamy voličské, které sesta
vuje a v patrnosti vede místní volební komise zřízená 
pro každý volební .obv1od. Tyto voličské s,eZlnamy se ta
ké vyloží k veřejnému nahlédnutí a změny lze nyní v 
nich pro:vésti jen potud, pokud to přilpouští zákon o stá
lých voličských seznamech. 

Nejpozději dvacátý prvý den přede dnem v,olby lPřed
J,oží sÚlany volební předsedovi krajské volební k'omisc 
ka'l1dLdátní listiny a to ve dvoHm stejnopise. K ·p}atnosti 
kandidátní listiny se vyžaduje, aby byla oPlatřena úř e d
ně ověřenými !podpisy nejméně sta vo1íčů dotčeného vo
lebního kraje. Pořadí každého kandidáta musí lide býti 
označeno aifétJb.skými čtslicem~. Kandidov'ati lze jen v jed
nom v,olebním k~aji a na jedné ~andiJdátní lishně. Žu1pan 
a okresní náčelník nemohou vŮ!be:c kandidovati. Kandi- ' 
dátní Hstiny se vyhlašují .y úředních listech dotčeného 
volebního kraje, opatřují ,se číslem řadovým a rozmnoží 
se ve formě hlasovracího lístku a to všechny písmem té
hož druhu a stejné velikosti, na lPapÍru téže harvy i ja
kosti a týchž r,ozměrů; konečně jsou opatřeny na témž-e 
místě pečetí krajské vo.lební komilsle. Náklady tisku kan
dirdát'l1ích listin hradí do 31. prosi,nce 1924 dvěma třeti
nami stát a iednou třetinou str,any, po tomto dni z po
lovice stát a z pol,ovice "strany. 

5. V1olba. 
Volba se koná v neděli. Volebním místem je,st ka'ždá 

obec. Je-li do selznamu voličského jednoho volebního ob
vodu z'éliPsáno více než tisíc voli.čů, koná se volba. v ně
kolika místno,stech tak, -aby do je.dné místnosti nebylo 
r1)ři'kázáno' více , ne.ž tisíc volič·ů. 

Nejdéle třetí den pře,d volbou dá starosta oboe 'kaž
,dému voli.či do bytu doručtti všechny kandidMní listiny 
a v obcích pře~ Hsíc obyvatelů i legitimační lístek. VoH 
se osobně. Ka'ždý volič jest povi'nen se vykáZ\ati legiti
mačním lístkem a prokázati, že má všechny ~andidátní 
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listiny; nemá-li všechny, lleb jsou-li něklteré škrtané neb 
jinak označené, dosta'ne no,vé neb neporu.še,né. Volič 
vloží listinu, kterou míní při volbě odevzdati, do obálky 
v prostoru odděleném, aby nemohl ,bý;ti iPO'ZiorOlván, a 
Zibývající kandidátní listiny lodloží do zvláštní schránky. 
Lze odelVlidati' jen jednu kandidátní listinu; odevzdá-li 
vo:Uč ví.ce listim, jsou všechny nelP'latny. VoUč je,st po
vLnen odevzdati jednu z tištěných kandidátních HSrtÍln bez 
jakékoli změny na ní. Nesmí ani na ní co škrtati, ani 
snad jména kandidátů na'lu-arzovati jinými neb nové kan
dirdMy v,pisovati. JakékoIir změny listiny vykonané voli
čem j,SiOU bez právního účinku; š.krtne-li volič jména 
všech kandidá,tů, jest listina nerpI.atna. Jest to sousltava 
t. zv. vázaných Hstin, na zá'klardě které, jak vtdno, ztrácí 
volič ú/Plně svoji s.vobodu volební a stává se pouhým 
nástrojem v,ole:bních stran. 

Po skončené volbě přikročí Ise ke zjištění výsledku 
v,oliby, oož se děj'e trojím skrutinilem. 

Prvé skrUltinium pr,ováidí krajská volební komise v 
úterý po Ivolbě. Podle zápisů došlých od volebních ko
miJsí v ,obcích a úřednkh z/práv polirtických úřadů prvé 
instance zHstí k;omise tato součet všech IPlatně odevzda
ných hlasů a ,z]1lstí t. zv. volební ,číslo. Toto volební čísl,o 
čili t. zv. kv,odent dostaneme, kdY2 součet všech plat
,ných h]rasů odevzdaných všem stranám se .dělí počtem 
mandátů, jež dest v dOltčeném v,olebním kraji Q.bs.adHi; 
celé čislo vy,šlé beze zlomků jest volebním čílslem. Vo
,}.ebním čí,sle:m- se dělí součet hLasů odevzdaných pro kaž
dou kandidátní li.stinu, a krajská komilse :při'l{áže .kaž·dé 
volební straně tolik mandá'tů, kolikráte jest volební číslo 
obsaženo v počtu hlétsŮ - pro ni odervzdaný'ch. Který z 
kandildátů na k,a.ndidátní listině se prohlásí z'a zvolena, 
rozh~duje pořadí; ostatní kandidMi, na které se nedo
s.tlane, js.ou náhradníky. 

Jest samozřejmo, že při !prvém skrutiniu se neobsadí 
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všechny mandáty,_ nebot každá volební strana vykazuje 
zbytky nedosahující výše volebního čísla. Tyto zbýva
jící mandáty se obsazují ve druhém a třetím skrutiniu, 
je,ž provádí ústřední volební komise osmý de,n po vol-
bác~ -

Do druhého skrutinia jdou volební strany se součtem 
zbytků hlasů lodevzdaných pro ně ve všech volebních 
krajích. Nedostane-li však v,o,lební strana v žádném vo
kbním kraji aspoň 20.000 hla,sů neb v,olební čílslo někte
rého kraje (je-li toto čísLo ni,žší ne'ž 20,000), nejde do dru
hého skrutinia, a hlasy pro ni odevzdané jsou ztraceny. 
V druhé,m skrutiniu odelVzdává každá volební strana no
VIQU kandidátní listinu, ve které mohou bý,ti uvedeni hm 
ti kandidáti, kteří byli kandtdo.váni v některém z voleb
ních krajů a při prvém skrutiniu nebyli zvoleni. Pořadí 
jejich určuje ovšem strana sama. 

Pos tup ve druhém skrutiniu jest tento: Se,čtou se 
všechny zbytky hlasů a dělí se počtem mandátu, jež jest 
obsaditi; podíl taktol vy,šlý jest volební číslo. Kolikráte 

. pak jest volební číslo obsaženo v ~učtu všech zbytků 
na jednotlivou stranu vo.lební vypaáajídch, tolik mandá
tů se jí \přikáže. Zbývá-li pak přes to ještě několik man
dátů, provede se ihned třetí skrutLnium tím Zipůsobem, že 
ústřední komise Ipřikáže po jednom mandátu postupně 
těm stranám, které vykazují největší zbytky. Na které 
kandidáty se lP,ři druhém a třetím skrutiniu nedosta,lo, 
zůstávají náhradníky. 

Náhr,adníci nastupují tím ZtPůsobem, že" l1iPrázdní-li 
se mandát, nastupuje náhradník z téhož volebního kraje 
v pořadí, jak je uveden na kandidátní listině. Odpadne-li 
iposlanec zvolený ve druhém neh třetím skrutiniu, na
stoupí . náhradník z druhého skrutinia. 
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Období vnlební jest šest ro~ů. 
B. Způsob v,olby do senátu. 

Pro volby do senátu platí v ' podstClltě týž řád volení, 
jako do po~lanecké sněmovny. úchylky jsou tyto.: 

Volebních krajů jest třináct, volehní období jest 8 
let; hr,anice věková jest u práva hlasovací-ho IPosunuta 
na 26. rok, a pasivní právo volební přísluší těm, kdož v 
den vo.lt>y do~áhli 45. rok svého věku, nejsou z práva 
hlasovacího vylo.uóeni a j1sou aspoň 10 let státními obča
ny -relPUlbliky; téťto poslední podmínka n~latí však prQ 
volby, které se pro1vedou do konce i. 1928. -

Zkoumati a ověřo,vati v,olby členů Nár. shromáždění 
nť{přisluší sněmovn~m samým, nýbrž zvláštnímu voleb
ntmu soudu. O tomto .soudu bude jednáno ješ.tě níže. 

C. Činnost Nár. shromáž,děnÍ. . 
Nár.shromáž,dění koná své schůze jednak v zasedá

ní řádném, jednak mimořádném. Zasedání obou sněmo
ven se začíná a končí vždy zároveň. President jest po
vinen svolati obě sněmovny ke dvěma řádným zasedá
ním V roce: jarnímu a p,odzimnímu. Jar'ní musí Z3!číti v 
březnu, podzimní v říjnu. 

Kromě toho jest povine,n president svola,ti Nár. shro
máždění k zasedání mimořádnému za těchto podmínek: 

a) žádá-li o to aSIP'Oň nadiPoloviční většina členů p,o
slanecké sněmovny neb senátu udáv,ajíc předmět jed
nání, 

b) Ulply:nuly-li od posledního řádného zasedání aspoň 
4 měsíce, žád3!jí-li o to aspoň dvě pětiny některé sně
movny. V obou .těchto pHpadech jest prestdent povinen 
svoJati sněmovny tak, aby se sešly do 14 dnů ode dne 
podané žádosti. Kdyby president sněmovny nesvolal, se
jdou se obě sněmovny do dalších 14 dnů na . vyzvání 
svých předsedů. 

President má právo odročov,ati sněmovny; může 
však tak učiniti nejvýše jednou v roce a nejdéle na mě
síc. Prohlásiti zlasedání Nár. shromáždění za skončené 
pří,sluší rovněž presidentovi. President má konečně prá-
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vo i rOZiPustiti obě sněmovny; ovšem jelst toto jehO' . lrá
v:o obmezeno tím z:působerm, že nesmí se téllk státi v po
sledních šesti měsících volebního období a dále, že no
vé volby jest pr,orvésti do 60 dnů od .roz\puštění. Do 60 
driů jest Iprolvésti nové volby také pO' vypršení voleb-
ního období. . 

.. Každá sněmovna je schopna usnášeti se, je-li přítom
na a,slPO'ň jedna třetina všech členů, a k platnoslti usne
sení se vyža:duje nad)pO'loviční většiny /přítomných. Z to
hO'to pr,avidla má,me tyto výjimky : 

laj) třtpětinové většiny všech členů v každé sněmovně . 
jest třeba k rp,Latnosti usnesení, kterým se VY]povídá vál
k.a al!eb mění ústavní lis,tina neb zákony prohlášené za 
její rsoučástky, 

b) přítomnosti dvou třetin členů poslanecké sněmov
ny a nad to ještě dvoutřetinové většiny přitomných jest 
třeba k ,platnO'sti usnesení, k,terým se dává v obž'alobu 
iprestdelnt republiky nerb lPředLSerda vlády neb její členové.-

Působnost Nár. shromáždě'nÍ jest celkem čtverá : 
1. Zá!konodárná. 
Nár. shromá'ždě'ní se usnáší na záko.nech. Iniciativa 

záJkiol11ordárná, t. j. právo navrhovlati zákony přÍ:slušÍ zde 
vládě, ~aždé z obou sněmoven a rovněž i členům sně
moven. K platnému usnesení Nár. shromáždění je. v zá
sadě ' Itře,ba souhlasné vůJe obou sněm:oven, a obě sně
mOi'1l1Y jsou si v to,mtO' směru v zása.dě rovny; přes to 
však v . mnohém se tu objevuje převaha po'slanecké sně-
movny .nad senátem. . 

Nárvrhy zákona mohou býti podány v kterékoli z 
obou sněmoven. Pouze vládní návrhy ?ákona ro~pO'čto
vého a hranného jest pře,dloži:ti nejprve sněmolvně !posla
necké. Je-li některý návrh zákona prodán členy jedné z 
obou sněmO'ven, nutno zároveň s nárvrl1em záJkona před-
10~iti r,oz,počet o fÍina:nčnim dosahu osnovy a návrh na 
úhradu íPotřebného nákladu. 
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P ostup zákonodárný jest tent,o: Je-li nějaký návrh 
zákona přHat poslane.crkou sně.m:o'Vnou a předložen pak 
senátu, jest senát povinen usnésti se O' t,omto návrhu do 
šes ti neděl, jedná-li se vš,a]{ o osnovu zákona ro:apočto
vého neb bra!l1ného, do .jednoho měsíce . Je-li nějaký 
návrh přijat neiprve senátem a předl!ožen poslanecké 
sněmovně, jest tato povinna usnésti se o něm do tří mě
síců . Lhůty tyto lze vzájemnou dohodou sněmoven pro
dloužiti neb zkrátiti; nelze však pr,ordloužiti jednoměsÍ:ční 
l hůtu danou senátu k ,projednání osnovy zákona roa;
počtového neb bra:nného. Neprojedná-li jredna z 'obou 
sně'mo,ven návrhy zákona ve lhútě výše stanovené, má 
se za to, !Že s usnesením sněmovny ,druhé s'ouhl,arsÍ. 

Zamítnul-li s.enát návrh zákona přij,atý sně,movnou 
poslaneckou, a setrvá-li sněmnvna posla,necká na'dpo
]oviční většinou všech svých členů na původním svém 
usnesení, stane se usnelsení poslanecké sně'IDoVny záko
nem" Za'mítnul-li vŠ,a.:k nárvrh zákona třf.čtvrtinovou vět
šinou Nšech srvých členů, stane :se tato osnova zákonem 
jen tehdy, setrvá-Ji sněmovna poslanecká na s'Vém pů
vodním usnese-ní .třílpětinnvou většinou všech svých 
členů. 

Zamítne-li poslanecká sněmovna návrh 'zákona při
iatý senátem a setrvá-li senát nadpoloviční většinou 
všech svý ch členů na s'vém pův!odnÍm usnesení, dodá 
se návrh o~ě.tně ,sněmovně poslaneoké. Zamítne-li jej ta
to nad,polO'vičnÍ vě.tšinou všech ,s,vých členů po druhé, 
návrh zákonem se státi nemůžé . 

Osnovy zákona takto zamítnuté nelze v žádné sně
movně IZ110VU podati před uplynutím jednoho roku. 

. V jednom případě při/pOIuští ústava o zákonné osno
vě referendum t. j. !přímé hlasování národa. Zamítne-li 
toUž Nár. shromáž,děnÍ :vládní osnovu lzáknna, může se 
vláda usnésti na t'om, ,že zamítnutá osnova má býti před
ložena národu k rozhodnutí. K ,platnosti tohot.o ,uslnesenÍ 
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vládního iest však třeba jednQohlasnosti v'šech členů vlá
dy. Toto přímé hlalSorvání nár,oda nelze ,vša:k provésti, 
jedná~li s~ 10 ústavní listinu neb o zákony pr,ohlášené za 
její sou č á.stky. 

Osnova zá'kona při.jatá oběu'na Sněil11'OVna,mi předloží 
se prelsildentu republiky k !podp~su. President ,pak má 
právo, má-li nějaké IPochybnosti o této osnorvě, v,rátiti 
ji Nár. shromáždění k Qpětnému projetdnávání a to do 
jednoho ,měsíce ode dne, kdy usnesení Nár. shromáždění 
bylo vládě ,dodáno) jejSt však povinen udati pro to svoje 
důvody. Setrvají-li však obě sněmovny midpolovrční 
většinou všech svých ,členů na iPůvodnÍ,m svém usnesení, 
s.tane se toto usnesení zá'konem. Není-li v ohou sněmov
nách dosaženo této většiny, stane ,se toto usnesení přes 
to zákonem, když sněmovna poslanecká při ,opětném 
hJas,ová'ní, podle jmen setrvá na něm tří[Jětinovou větši
nou všech svých členů. 

Vedle schválení Nár. shromážděním a podJpisu pre
sidentova vyžaduje se k platnosti zákona, aby ,byl nále
žitě vyhlášen. Zákon nutno vyhlásiti ve lhptě jednoho 
týdne, kdy usnesení Nár. shromáždění bylo dodáno vlá
dě. VráJtí-li však pre,s1dent návrh k opětnému projedná
vání, běží tato týdenní lhůt,a ode dne, kdy opětné usne
sení Nár. shromáždění, že na svém návrhu setrvává, 
bylo vláJdě dodáno. 

Každý zákon musí býti iPode,psá1n ,pres1dentem, lP,řed
se,dou vlády 'a ministrem, který výkonem zá:kona jest 
pověřen. 

2. Správní. 
Z podstaty Nár. shromáždění jako-žto za'stupitelského 

sboru nárQoda: plyne, že vláda relPu1b1iky jest jemu OIQPO
,vědna a že Nár. shro,máždění 'vykoná'vá nejúčinnější kon
trolu veškery správy veřejné. Kontrola tato ~álteží ze
jména v tom, že obě sněmovny madí právo dotazovati 
se předsedy a členů vláJdy po jednotlivých úkonech 
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vládních S'pada'jících v obor jich ,působnosti, zkoumati 
správní úkony vlády, voliti ,výbory, jimž vláda jest po
vinna pos:kytnouti žádané inf.ormace, a usnášeti se na 

I
, resolucích a adresách. Nejúčinnější ovšem Z\lJůsob, ja

kým tato kontrola se vykonává, iest dotaz a intenpelace. 
K~dý pOhSlanec a ,senátor má právo písemně se da

t' tázati vlády ne:b č'lena vlády po činech vlády a jejich 
\ orgánů a po olpatř,eních, jež vláda zamýšlí učiniti. Do-

I 
tázaný člen vlády může odJPově,děti ústně neb písemně, 
ale může zajisté i dotCllZY pominouti mlčením. Jak dotaz, 
tak i pHpadná písemná o.dpověď člena vléÍ!dy se netisk-I nou. Je-li dQot.az [JQode[Jsán ještě aspoň dVlaceti jinými 

/ 
poslanci v poslanecké sněmlolvně a v senátu aspoň 10 ji
nými senátory, jest to interlpelace. Na Lnterpelaci jest 

I 
dotčený člen vlády povinen o{~pověděti ústně, neb pí
semně do dvou měsÍCů, aneb OIQpověď ode!příti s udáním 
důvodů; netsmí však interlpelaci pominouti mlčením. lak 
inter[Jte,lace, téťk i odpověď, po přtpadě odelpřem.í odpo- ,; 
vědi se rozdají tiJskem. O octPlovědi člena 'vlády neb o 

} odepření této oQPovědi může býti zaháieno rokO'Vání. 
Je-li podaná ilntenpelace označena za naléhavou, roz- 
hodne 'sněmovna, zda ,a kdy jest .o ní zahájiti r'oz,pravtU. 
Při této r,oz;pravě jest p,ak člen vlády, jehož se 1nterpe
lace týká, povinen na ni odpověděti. 

Ve výkonu kontroly státní Siprávy je:Stt !postavení 
poslanecké sněmovny sllnědší než senátu, neboť vláda 
jest oQpoivědna jen [J'oslanecké sněmovně a jen tato jí 
může vysloviti nedůvěru, což má 'v záaJětí demisi vlády. 
O tQom ještě ní,že. 

3. AutonomnÍ. I 

Nár. shromáždění jako sbor zastt1!pitelský jest sborem 
samosprávnýma do jisté ,míry i autonomním, t. j. má 
IPrávo vydávati nařízení platná nejen ,pro své členy, ný
brž dokonce i IPrlo ,osoby třetí. Obě s.nern.ovny samy se 
ustavU'H, volí si svoJe předsednictvo a ostatní funkciJoná-
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v d aj k své platnO'sti dal
ře, aniž by volby tyto, vyZ,~ 'ovv~ovny dále si upravují 
šího něhllkého schvale,~l. Obev,s~e ', ' vní život sněmov ~n, 
svůj jednací řád, kterym ~e ndl ~~~;ech hlasováni atd. 
Z(působ jednáni v pl:nu, I ,ve ~~~~ny ~bmezeny z čá
Ovšem v tomto sm:rv~ ]s?U sn odstatě upraven záko
sti potud, že jednaCl rado ~e:td v ~i ' řád vlastní si mohou 
nem, a že sněmo;ny, SVU] Je n~ r na majíce oprávnění 
11.nraviti jen v ramCI tohoto zako ' , , W mVenl·tl· Před-
"'(1J , , ' h 'm usnesemm . 
ur,čitá ustanovem v]e .o svy , stanoví den schuzí a po-
sednictvo ohou sne:n~ve:n ~a~o v dá sněmovna strážcem 
ř3Jd j.ednání; K~nec~e ]~S ť k a~a:kémukoli tres!tnímu' ne
imumty svych .cLenu, ,~~ ,o vle~a Nár shromáždění jest 
bo disci1Plinárn~mu stl am vc " Ode ře-li sněmovna 
třeba souhlasu IPřísll1šné snemo~n~. no I~yl-li pak člen 
s,ouhlas, je1s't stíhán~ vů~ec vy ~o~~:~ ~,ři činu, jest pří
některé sněmovny Ol~~ ,e?,~ ed o t'om oznámení před
Slušný úřlad ,povinen uClmtl I Nn I I , 'li sněmovna sou-
se!dorvi příslušné sněmovny. ve\pr?]e,VI- , ' , 
hlas s další vla1zhou, vaZlba pres:tava. 

4 Soudcovská. 't ikoli 'také 
Soudoovská funkc,e přísl,uší po~ze :eenj~~~ nSl~ud, jed-

sněmovně pos~anecke. Se?dat ~YSp~U~elezra\du a členu 
ná-li se o obzalobu prelSll ,en

h 
I., 'ch zákonu V obou 

I ', d rušení ústa'vmc a JlTIY . k" 
v a y pro po ' ,~, b v alobu sněmovna poslanec a. 
těchto přílpadech vznaSI o ,Zl ' 

D. Stálý výbor. se v ústavách ji
Zvláštností na~í ~lstav:r' tS~t~i:r'~~bor Nár. shrO'máž

ných státu nesetkavame, ]es. ..?- Y6 t l'k' v na' hradníku 
24 Vl o z mchz 1 a o 1 ez 

dění složený ze c enuk, 8 tolikéž náhradníků volí 
volí síl1ěmov~a p:osl~nec ~, t a by v době od r,o.Z(puštění 
senát. nčel teto l!nshtuce ]es '1 al r' "ho volebního ob
něJklteré sněrn:ovn~ neb ~.d, up yn~ 1 ]~]~~ d~e po dobu, 
dobí až do OIPě.tneho SeJltl. se sndem~v 'neb ukončeno 

d' , . .. h Jest 'o roceno , , 
\po l(\terou zase 3Jm ]e]~c dkl dná opatření a vykoná-
byl tu sbor, který klOna neo a 
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vá dozo.r nad mO'cí vládní a výkonnou. Volby do tohoto 
Stálého výboru .se konají vždy na jeden r.ok podle zá
sady poměrného zas,f,O'Upení,; dohO'dnou-li s'e však v,šech
ny strany, koná se volha z plena. Členové výboru zů
s,távadí t.ak dlouho ve svých Funkcích, ,Pokud nový vý
bor není zvolen. Výbor zvolí si předsedu a dva místo.
pře.ds:~dy a/ to: předsedu a druhého m~stopředsedu z čle
nů zVlole,ných poslaneckou sněmovnou, prvníhO' mLsto
předsedu z členů zvoJených senátem. 

Pravomoc StáléhO' vý)boru rovná se celkem zákono
dárné a srprá'vní !působnosti Nár. shromážděnÍ. Stálý vý
bor není však oprávněn: 

a~1 'voHti presidenta republiky neb jeho náměstka, 
,b) měmHi zákony ústílJvní apří.sl1,lšnos1 úřadrů, le,č že 

by šlo o rozšíření půs.obnosti úřadů již zřÍ'zených Plotud, 
žle by se Hm přtděli1y nO'vé úko.ly, 

c) ukládati svými opatřen~mi nové trvalé finanční p.o
vinností občanům státním, r,ozšiřovati brannou povin
nost, trvale zat~ovlati státní finance neb zcizovati státní 
m~cte~ ~ 

d) dáv,ati souhlas k vYlporvězení války. 
Vzejde-li nelodkladná nutnost v-sndati opatření, k če

muž jinak by bylo Z~plotřelbí .zákona, může Stálý výbor 
ů6niti takorvéto opa;tře,ní jen k návrhu vlády schválené
mu iPre.sidente,lu republiky. Opatření., jimž president 
\Souhlas od~přel, nelze vůbec vy.dati. Zda vydáním tako
véhoto o,patření nepřekročil Stá!lý výbor svo.ji pravo
,moc, rozhoduje ústavní soud, jemuž ka~dé takovéto opa
tření nutno p·ředložiti. 

Jakmile Nár. shr.om~dění se sejde, jlS,O'll: předs1eda 
,výhoru a jeho náměstek povinni podaN v nejbližší schů
zi \poslanecké sněmovny a senátu zprávu a. činnosti vý
borili. Opatření, která obě s.němovny do dvou měsÍCu od 
sejití se ne'schválí, pozbývají další platnosti. 
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KaV. IV. Moc vládni a výkonná. 

Zvláštntm zje,vem naší ústavy, pro který v jinýc~ 
státech ohdobného přÍ}}adu nemáme, jest, že m,o~ vla:d~l 
a výkonná není u nrus představována .hlavou ~tatu, ny
brž jelst dělena mezi prestdenta republiky a vladu v ten 
~půsoh, že moc tato, pokud není výslovně vyhra,zena 
presidentovi, přísluší vládě. 

A. President relpubliky. 
Pres,ident republiky jest voleln Nár. s~r'OJ~áž:děn~m 

t. j. ,poslaneckou sněmovnou a ,senátem sloucenynn v .!e: 
den sbor. K platnosti volby se vyž'aduje nadpolovl~n~ 
většina úhrnného počtu členů sněmovny ,poslClJnecke 1 

s.enátu v čas volby a třfuJětinové ,:ě~šiny p'ř~!o~~ý~h; 
Nedosáhne-li se při Iprvém hlCllsovam ~ t~to Itn~e~miQIve 
většiny, ,přilkročí se k druhému hlasovan:·v, Je-li} tot~ 
druhé hlasování bez výsledku, dojde ~ UZSl volb,e ,me,zl 
těmi dvěma kandidáty, kteří při druhem h1als~var:~ do
sáhli nej,většího počtu hla;su. Při rovnost~ hlalSu urCl los, 
kteří dva kandidáti madí přijí,ti do ~ší volby. Zvolen pa:k 
jest ten, kdO' obdr,žel větší IPočet hl'asů. 

Volen může býti kaŽldý státní občan republiky česko: 
slov~[lské který má 'PlaJsÍJvní právo volební do poslanecke 
sněmovn; a dosáhl 35. rok svého věku. 

President s'e volí ~a dobu sedmi let 'a ohdobí ~oto se 
po,čítá ode dne, kdy zvolený president vrkona~ sh~. Od
stn;pující lpresident mUže býti znovu z'-yolen len l,ede~
kráte; kdo byl dv~ráte ~a sebou ,pr,etSLde!llte~, nemůž~ 
býti volen po třetí, dokud od skončem :posledmho .obdob! 
neuplyne sedm let. 

Vedle ,pres'identa mUže bý,~ zvolen } nám~s~e~ presi-
dentův, je-li totiž president déle než" sest m~slcu zanv~
prálztdněn neb churava usnese-li se na tom vla:da za pn
tomnosti tří čtvrtin svých, členů. Náměstka presidentova 
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volí Nár. shromáŽldění a platí tu tatáž ustanovení jako 
!při volbě presidenta. 

President r~publiky jest hlavou státu. Nepřísluší mu 
však jalm skutečné hlavě státu veškera moc vládní a 
výk'onná, nýbrž jen ta práva, která v ústarvní Ustině vý
slovně jsou uvedena. (§ 64). Podle ústa:vní listiny má 
tedy president republiky tat? práva : 

1. zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifikuje me
zinárodní smLouvy, ovšem 'tak, že obchodní smlouvy, 
dále smlouvy, které jakýmkoli zpúsobem zatěžuji stát 
neb státní občany a koneč11ě smlouvy, jimiž se mění 
státní území, potřebují ,souhlasu Nár. shromá~dění; 

2. přijímá a pověřuJe vysla,noe, ' 
3. prohla:šuje válečný stav, vypovídá válku, k čemuž 

ovšem má z31PotřClbí předchozího souhlasu Nár. shro
máždění a předkládá Nár. shromáždění siednaný mír k 
souhlasu, 

4. svolává, odročuje a ' rozpouští Nár. shromá,ždění a 
pr'ohlašuje zasedání sněmoven za skončené, 

5. má právo vraceti návrhy zákonů usnesené Nár. 
shromážděnímI k novému projednávání, IPodtpisuje záko
ny Nár. shromáž~ění a sněmu Podkarpatské Rusi a opa
tření Stálého výboru, 

6. podává ústně neb pLsemně Nár. shromáždění zprá
vu o stavu republiky a doporučuje mu k úvaze opatření, 
která pokládá za nutná a účetná, -

7. jlmenuje a propouští ministry a stanoví jejich IPočet, 
8. jmenuje vysokoškolské profesory vůbec, dále 

,soudce, stMní úř-edníky a důstojníky, počLnajíc Vl. hod-
nostní třídou, I 

9. uděluje dary a ,pense z mil-osU k návrhu vlády, 
10. má vrchní velitelství veškeré branné moci, 
11. udílí amnestii, promíjí neb zmírňuje tresty a práv

ní následky ,oasouzení trestními soudy a nařizuje, aby 
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soudní řízení trestní nebyl,o zahajováno aneb aby v něm 
nebylo. pokračováno. Tot'o právo nepřísluší však ,presi
dentovi republiky, jedná-li se .0 ,obžalobu ministerskou. 

Všeehny tyto akty v,ládní moci vykonává president" 
za spolulpo,dJpisu aspoň jednoho z odpovědných členů vlá
dy. Akt presidentův postn1dadící tohoto slpolupodpisu 
jest pouze soukromým jeho projevem a nemá 'Povahy 
státního aktu. 

Při na;svoUjpení úřadu slibuje pre,sident před Nár. 
shromá~děním na svou čest a svědomí, že bude dbáti 
blaha rerpubliky i nár,oda a šetřiti zák'onů jak ústavních, 
tak i ostatntch. Z v~konu svého úřadu :prestdent relPubli
ky není odlPověd~n CI: nemůže býti nikým potahován k 
odpovědnosti. Z vládních aktů jím vydaných jest odpo
vědna vláda. Pouze trestně může býti president stíhán 
Ipro velezf,a'du; obžalobu zde podává poslanecká sněmov
naa soudem jest senát. Uzná-li senát na vinu, jest jedi
ným trestem ztráta úř,adu a ne,ZlPůsobilost jeho kdykoli 
po~ději nabyti . 

Doložiti slUŠÍ, že vHvem parlamentní soustavy vlád
ní, která za!Hsté i u nás zarpustila silné kořeny, nemá pre
s~dent v právu jmenovati a propouštěti ministry volnou 
ruku. Důsledkem parJamentních z,vyklostí v jLn)Tch stá
tech parlamen.tních [přísně zachovávaných je prestdent 
re[publiky vázán jmenovati ministry jen z těch stran, 
které mají v ,poslanecké sněmovně většinu, tedy z t. zv. 
vládní většiny. Zvyklost tato neujala se sice ještě u nás 
ll'WPflOSto, o če,mž svědčí dosavadní zkušenost, že mtni
stry byli i osoby, které nebyly členy Nár. shr,omá~dění, 

,nicméně lze práve,m za to míti, že tatQ zvy,1dost se tu 
také ujme v plné své ryzosti. Z toho důvodu existenci 
t. zv. mLnisterstva úřednického, ne,parlamentního, dluž
no pokládati za úkaz nalProsto mimořádný a přechodný. 

B. Vláda. 
Vlasvním pře,dstavitelem moci vlládní a výkonné jest 

vláda t. j. sbor ministrů, které jmenuje a propouští /pre
sident re,publiky. Předsedu vlády jmenuje rovněž presi
dent, náměstka předsedova v,olí si vláda sama. Pokud 
moc vládní a výkonná není výslovně vyhrazena pre,si
dentovi, vykonává ji vláda, která však z výklonu této 
,moci jest odpovědna poslanecké sněm'ovně. Tato odpo
vědnost ministerská jest úhelným kamenem stavby ú
stavního a parlamentního státu a jes.t v podstatě dvojí: 
[právní a politická. 

Právní odpovědnost záleží v t'om, že ministr jest o
sobně odpověden z jakéholmli porušení ústavy neb kte
réhokoli zákona. Dopustí-li se některý člen vlády tako
véhoto činu, může naň poslanecká sněmovna vZlnésti ,ob
žalobu mřnisterskou: soudcem je,st tu senát. Podle po
vahy věci jest tato odPově.dnost osobní _ Ičili individuální, 
t. j. oQpovědnost sHhá pouze toho člena vlády, který se 
dotčeného ,činu trestného dopustil. . 

Navroti tomu politioká o,dpovědnost záleží v , tom, že 
ministerský kabinet, t. j. vláda, jest povinen držeti se té 
směr,nice politické, která jest dána většinou poslanecké 
sněmovny, po případě i s,polečným pr'ogra,mem ,takovéto 
většiny (koalice). Tu Ipak vláda vystupuje jak,o sbor po
liticky jednolitý, který [lrovozuje také jednotnou J)oliti
ku, z níž jels.t odpověden posl:lJ11ecké sně:movně. Proto 
tato politická odpovědnost jest kole_ktLvní, nikoli indivi
duální: oc:lJ)o ,vědnost stíhá celý ministerský kabinet jako 
sbor, nikoli jednotlivého ministra. Uchýlí-li se vláda od 
IPoHtické směrnice dané rázem většiny poslanecké sně
,movny, vysloví jí Iposl,anecká sněmovna nedůvěru, .a ce
lý mi,nisterský kabinet, nikoli tedy jen jednotliví mini
stři, jsou povinni Plodati dOl rukou presidenta ,re,publiky 
demisi, který určí, kdo povede správu státní do té doby, 
ne~ nová vláda bude ustavena. Návrh na vyslovení ne
dúvěry vládě nemůže býti, podán jednotlivými poslanci, 
nýbrž k tomu jest třeba podpisů nejméně jednoho sta 
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poslanců. Návrh tento přikáže se výboru, který o něm 
jest pOiVinen podati ~právu nejdéle do jednoho týdne. K 
platnosti usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, 
jest třeba přítomnosti .nadpolovi.ční vě,tšiny poslanců, 
nalc1poloviční v ětšiny hlasů a hlasování musí bÝ.ti prlove
deno podle jmen. Avšak vláda sama může v posLanecké 
sněmovně poda,ti návrh na vyslovení důvěry. Návrh 
te'nto se neiPři'ka,zuje výboru, ný-brž jedná se o něm 
ihned. Zamítnutí tohoto navrhu vládního má tentýž úči
nek, jako když se vysloví vládě nedůvěra, totiž nutnDst 
demise celé vlády. -

Bylo řečeno již výše~ že moc vládní a výkonná v re
publice, pokud není vyhrazena presidentovi re[>ubliky, 
přísluší vládě . Ve výkonu této moci sluší však rDzezná
vati dva obory: obor ,činnosti volné, ve kterém se upla!t
nuje inidativní duch představitelů vládní moci, a obbr 
činnosti, jejíž podstata záleží vlastně jen ve v-frkonu zá
konů. Prvý obDr nazýváme vládou v pravém smyslu, 
druhý obor správou. Vláda nemůže býti jen Výkonem 
zákonů státních.· Jsou určité obory činnosti vládní, kde 
o pouhém výkonu záJk,onů nemůže býti ani řeči, na př. 
d~plomatický obor a vůbec obar za'hraničných záležito
stí; zde se skutečně jedná o vládu a nikDli pouze o sprá
Vll. A však i v obDru zálelžitostí vnitřních máme obory 
voc1abné. Zde vláda záleží právě ve vytv10ření směrnice, 
která jest směrodatna pro. vedení záležitostí tělchtD, zde 
záleží na duchu, kterým veš:kera činnost jest ovládána; 
to jest, čemu říkáme palitika vnitřní. V těChto oborech, 
kde voLná činnDst a inidativní duch se uplatňují měrou 
nejširší, má místo takřka :po výtce politická OdPDvědnost 
miJnistersk~ho kabinetu. _ 

Vedle moci vládní vykO'nává vláda také moc výkon
nou, která záleží ve - srrJrávě záležitostí státních podle 
.platných zákanů. Za Hm účelem má vláda právo vydá
vati také nařízení vládní, .ovšem právo toto jest obme-
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zeno potud, ' že nařizelní tato lze vydávati jen ku prove
dení ur,čitého zákona a v jeho mezích. 

Vlád a jakožto předst,a1vite,lka moci výkonné jest nej
vyšším orgcťnem slPrávy státní a tvoří souhrn nejvyš
ších úřadů čili je,dnDtIivých miJnisterstev" Půs.obnost mi
nis,terstev jest u[Jravena z ákone,m. Tato minis:terstva 
dnes jsou: zahrani,čních záležitostí, vnitra, finanCÍ., ·ob
chodu, Národní obrany, pošt a telegrafů, zemědělství, 
železnic, sociální IPéče: pro zásobování Udu, veřeJného 
zdravotnictví a tělespé vý ch:orvy., škol~tví a národní 
osvěty, s;pravedlnosti, veřejných praCÍ, pro sjednocení 
zcťkonodárství a organisace správní. Vedle toho jako po
zůstatek staré.hD R.akouska udrželo se i u nás jmenDvati 
mÍJnistry bez určitého oboru, t. zv. ministry bez porte
feuille. 

Ministerstvům JSOll podřízeny niž.ší úřlady správní, 
jež jsou určeny v zálsadě zákonem; podrohnou úpravu 
jejich lze provésti t.aké ministerským naříze,nf~, pokud 
ovšem zákon to výslovně stano;yí. O tom ještě nÍ'že při 
Ve·řejné správě. 

Kap. V. Moc soudcovská. 

Moc soudcov,ská jest v celé ohlasti republiky česko
slovenské vykonávána _ státními soudy; jich .:organisad, 
působnost a řízení před nimi upravuje zákon. Všichni 
soudcové jsou ve výkonu svého úřadu neodvislí a jsou 
vázáni jen zákonem. Soudcové z povolání ·pak jsou nad 
to ještě ne.sesaditel;ni a nelpřesaditelni a jsau ustanoveni 
na dažirvotí. Soudy mají právo zkoumati platnost naří
zení vládních t. j. otázku, zda dotčené vládní nařízení 
neodporuje zákonu. Při zákonu mají právO' zkoumati jen 
otázku, byl-li řádně vyhlášen čili nic. 

Pokud samotného výkonu moci soudcovské se týče, 
liš~me soudnictVÍ civilní a soudnictví 'trestní. Ve věcech 
oirvHních vyko~1áv'ají soudc'ovskou moc soudy civilní, 

25 



řádné neb mimořádné neb i r.ozhodčí, ve věcech trest
ních občanské soudy trestní a; to buď obsCl'zené výhrad
ně soudci z povolání, buď v vřívadech zákonem stano
vených s'Oudy tPorotní, t. j. s'Oudy obsazené soudci z IPO ... 

volání a ,soudci laiky. V,ojenské s'oudy tre,stní vyikoná
vají IpraJVomO'c v záležitostech ,zákonem zvláš,tě stan 0-

ve,ných. 
Poče,t a [pořad instanCÍ 'soudních jest stanoven záko

nem. V řízení civilním ,máme pravidlem tři insta,nce -
okres'ní soud, shorový soud (prvé inst8Jnce, nejvyšší 
soud, aneb ,shorový soud iPr,vé installlce, sborový sO'ud 
druhé instance, nejvyšší sOIud, - v řízení trestním ,pra
vidlem instance dvě. Pro celou oblalst re,pubJ,iky česko
~lovenské jest jeden nejvyšší soud se súd1em v Brně. 

Vedle těchto soudů, jichž púsobnost se vztahuje na 
obor práv,a trestního neb soukromého, máme soudy, 
jichž obor ,působnosti spadá v právo veřejné. Jsou to: 
nedvyšší s.právní soud, voleb.ní soud a soud ústavní. 

Nejvyšší správní soud j($t zřízen zákonem z 2. Hsto
;padu 1918 čís. 3. sb. z. a nař. a má své sídlo v p.r,aze. 
P,ravomoc jehO'obs.aihuje je,dnak prav'om'Oc bývalého 
siPrávního sou.du ve Vídni, jednak i pravomoc bý'valéhú 
říŠlského soudu. R,ozhoduje tedy zejména v případech, 
tvrdí-li stě'Žov.atel, že pr'otizákonným rozhodnuHm neb 
OIPatřením někte.réhO' úřél!du sJlrávního bylo mu v jeho 
právech UJblíže,no, dále o stížnostech státních občanů do 
iP'Orušelllí politi.akých práv jim ústaNou zaručených, o 
kom1)·eten,č.ních s,porech mezi různými správními úřady a 
'O nárocích prot.i státu neb jednotlivým zemím tohoto 
státu. -

Volební soud jelst zřízen k tomu účelu, aby sporné 
záležitosti, týkajíd se ,voleb, byly rozhodovány nestran
ným OIrgánem. Volební so~~d rO'zhoduje O' stížnostech dĎ 
výsledJků reJ:dam'ačního řízení ,provedeného !plodle záko
na o stálých seznamech voličský,ch, zkoumá a ověřuje 
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volby člení! Nár. shromá~dění a žu.pnkh zrust11iPite~stev, 
r'Ozhoduj3 o stížnostech do voleb do Nár. shromáždění, 
žlltpních zalstupitelstev, župních vý;borů a komis'í a roz
h'Oduje Nonečně o tom, že člen Nár. shromáždění neb 
župního z,a:stupitelstva pozbývá mélJl1dátu proto, že buď 
z,tr.atil volitelnost aneb -přestal býti z důvodů ní.~kých a 
ne-čestných příslušníkem sltrany, z jejíž kandtdMní ltsti
ny byl zvolen. 

ú.sta'vnÍ soud má býti strážcem ťistavy; on bdí nad 
tím, že ústava nebyla poruše.na. 'Os truv ní soud výlučně 
r'Oznocluje o tom, zda záklOny relpubliky - českO'slo,venské 
a zákony Podkarpatské Rusi ne,odpO'rují ústavní lis.tině, 
jejím součástkám a zákonům ústavní listinu. 'měnícím 
neb ji doplň'ujícím" a dále Zlda 'Opatření učiněná Stálým 
vý;borem a .pOld~psaná prestdentem re,publiky a vládou 
nemění zák,ony ústavní neb příslušnost úřadů. ústavní 
Sloud se skládá ze 7 členů, z nichž po dvou vysÍlají nej-
vyšší soud a nejvyšší správní soud ze svého středu, tři 
jmenuje Jpresident republiky v ten způsob, že posLanecká 
sněmovna, senát a sněm Podkar,pa-tské Rusi navrhují po 
je.dnom ter.nu a z těchto teren preside.nt po jednom členu 
jmenuje. Předsedu ústavního soudu jmenuje president 
republiky a to z těch tří členů, které jmenuje po ná,vrhu 
sborů palfl:amentních. 

Ka!P. VI. Veřejná správa. 

&JrávlOu nazýváme všeobe,cně tu státní činnost, jejíž 
!předmětem jest řízení zále.žitostí státních. Správa tato 
může býti z,a:ř~zena celkem troHm způsobem. Buď 
veškeru veřejnou s,právu ve státu vykonává stát výluč
ně svými orgány, takže sIPráv,a veřejná jest výlučně 
siprávou státní. Buď stát [ponechává určitým korp'OracÍm 
olprávnění, aby pod dozore:m státním obstarávaly svoje 
záležitosti svými orgány. Tu ,Pak máme dvojí druh ~prá-
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vy vereme: správu s,tá'tní a samoSJJrávu, a dítsledke,m 
toho dvojí orgány správy veřejné: orgány správy státní 
a orgány samosprávné, čÍ'mž vznvká duaUsm neb, jak li
dově se říká, dvojí kolej správy veřejné. Třefí z/působ 
správy veřejné záleží konečně v tom, že veške,rou sprá
vu obstarávají úřady, v jichž čele jsou úředníci státní, 
ale jejichž ,členové jsou voleni občanstvem samotným. 
V takovýchto úřadech jsou jednak úře\dníci z povolání 
t. j. úředníci jmenovaní státní správou, jednak zástUIPC'o
vé občanstva čili t. zv. živel laický. Úředníci z po,volání 
j,sou stálý:mi členy, kdeŽ'to živel laický jest stanoven jen 
na dobu volebního ohdobí a tedy se mění. Tent,o způs'ob 
správy veřejné nazýváme samosprávou vrchnostensk,ou. 

Po říjnovém převratu, když ustaven byl samostatný 
československý stát, správa veřejná nebyla (a není 
vlastně dosud) v celé oblasti relPubliky českos]oveUlské 
je,dnotně organisov~na. V zemích koruny české jest 
správa veřejná zaJlložena na dualismu správy, t. j. veške
ra slpráva jest obstarávána jednak orgány státntrni (v 
bÝ'Vla1ém Rakousku se jim nesprávně říkalo také orgá,ny 
zeměaJanské) , jednaJk orgány s'amosprávnými. Pravomoc 
obojích tf:chto orgánů byla náležitě vymezena. Státní 
orgány jsou: místodržHelství, nyní zemská vláda, okres
ní hejtmanstvi. Samosprávné orgány pak jsou: zemský 
výbor resp. nYlní lZemský správní výbor, lokre,sní zastu
pitelstvo (na Mor,avě a ve Slezsku okresních zCl1stupiteI
stev není). Nejnižší jednotkou správy veřejné je·st obec, 
jejíž orgány obstaráv,ají jednak vlastní zále~itosti obecní 
(t. zv. vlastní obor Důsobnosti), je,duaJk záleži.t,osti státní 
správou jim k obstarávání přikázané (t. zv. přenesený 
obor působnosti). 

N.a Slovensku a v PocLkatjpatské Rusi byla ' správa 
veřejná organisována zcela jinak. Zde nebylo toho du
alismu správy veřejné, nýbrž platno tu právo uhe,rské, 
podle kterého veŠ:~er.a slprava veřejná byla organisová-
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na na podkladě t. zv. vrchnostenské samosprávy. Celá 
oblast byla .a jest rozdělena na t. zv. municipia, kteráž 
j,sou: stoli~e čili komitáty a města opatřená. práve,m }u
ris'dikčním čili prostě města municipální. Munictpta .spra
vlOvala svoje záležitosti vnttřní, ohstarávaLa výlučně 
veškerou správu veřejnou ve své oblasti a vykonávala 
nad to ještě znamenitá práva poHtická. N.ad municipii 
bylo již jen ministerst.vo; jiného vyššího úřadu nad nimi 
nebylo. V čele k~dého munici.pia ,stál nadžuIT')'a:n (maďar
sky fóispán), úředník jmenov,aný vládou, který vedle 
určitých práv měl vš·eobecně dozor nélJd veškerou sprá-
'ou v munichpiu. Munictpium mělo dv~ orgány: usnáše

jíd se a výkonný. Usnáše,Hcí se orgánem byl výbor mu
nkllPální, složený zpolovice z viriltstů (nejvyšších po
IPlatníků), z polovice z členů volených. Výbor tento ob
starával pouze vlastní záležitosti municipia. Výkonným 
orgánem bylo úřec1niotvo volené výborem municipálním. 
NejvýznaičnějšÍmi z úřednictva byli: podžu\p:an (maďar
sky .a1ispán), první úředník v komitátu (v municiIPá1ních 
městech byl jím starosta), duše veškery správy v komi
tátu, notář resp. vrchní notář s vicenotáři, taje,mník ko
mLtátu, fiškál resp. vrchní fiškál s viceHškály, právní 
konsulent, a slúžný resp. vrchní slúžný, Iprvní úředník 
okre:su. V munic~pálních měste:ch výkonným 'Orgánem 
byl magistrát, jehož předsedou byl starosta a .členy po
licejní hejtman, vrchní notář, vrchní fiškál a magistrátní 
raJdo.vé. Vlastním orgánem veřejné správy v municipJu 
byl paJk správní výbor, jehož předsedou byl nadŽlulPa,n, 
a který se .skládal z části z úřédníků komitátních, z čá
st] z úředntků státních a z čá;sH z členů volených muÍti
c~pálním výhorem. Vlastní obe.cní zřízení rozeznávalo 
pa!k města s regulovCl'ným magistrátem, velké obce a 
malé obce. 

Po převratu odstr.aněn brl úřad nadžUjpana a na jeho 
místo postaven ž1lJPaJn; místo IPoĎŽulPana zaujaJl p\alk ~u-
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lPanský poradce. Všichni úředníci mumCIJ)la jsou nyní 
IUstanovováni vládou, volemí odv'adlo. Jinak však ráz 
uher.ské s[)rávy veřejné zůstal zde v podstatě zachován. 

T,akto tedy správa veřejná jest jinak organisována 
v zemí'ch kO'runy č-e,ské a jinak na Slovensku a v P.od
lkalI1pcutské Rusj,. Stav zákonodárství jest vůbelc důsled
kem odliŠ'ného téměř ttsíciJetého vývloje jiný v zemích 
če'ských a jtný v zemích, kte.ré :patřily k bývalému krá
lovství :uherskému." Odstrlaniti tuto různost právního sta
vu a zavésti ,postuvem doby jednotné zák!onodárství v 
ceJé obla,sti re,publiky českoslO'venské jest úkolem mini
s~enstva: pro sjednocení záJlwnodárství a organisaoe 
správní. Podklad k sjednocení čili k unifikaJCi veřejné 
správy v celé ohlasti re!publiky českoslo'velnské jest dán 
e;áLklonem z 29. února 1920 o zřízení žllJpnkh a okr,elsních 
úřadů v republice československé. Tím má býti odstra
Iněn dosa,viélJdní duali:sm veřejné správy v zemích koruny 
české a: zavedena jednotná správ,a v celé republice ve 
smyslu t. zv. v.rchnostenské samosprávy. Tu pak, a:ž vý
še uvedený zákon o žUa:>ních a: okresních úřadech vstou
\PÍ v čtnnost, jest celkový obraz veředné svrávy v re-

. publice československé tento: 

I. Sp,ráva ústřední. 

V čele správy jakožtO' úřady ústřední pro celou re
IPll'bli:IDu jsou mintsteT,stva, jichž pr,avomoc jest vymezena 
takto: 

1. Mintsterstvo ~ahrantčních záležitostí spr,avule vněj
ší záležitosti, řtdí poliUku zahraniční, sprostředkuje sty
ky reJ)ubHky s os,tatn~mi státy a hájí zájmy státních ob
čanů v ciztně. J ému podřízeni jsou naši záJstupci v cizině, 

,diJpLomattč,tí (v~sl3Jnci) a obchodní (konsulové). 
2. Ministe.r,s1Jvo v.niJtra spr,aJVuje záležHrosti, jež se tý

kají vnitřlní správy polmcké. tedy zejména záležitostL 
spolkové, bezpečnostní, chudinské, stavební, tis.kové, vo-
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lební atd. Jemu podléha:jí úřady ni.žší ob:starávadíd sprá
vu politickou, zemské vlády, okresní hejtmanství resp. 
úř,ady župní a okresní. 

3. Mini,sterstvo obchodu sprav1,lje záleži,tosti týka]íd 
se obchodu, prŮJmY1s1u a žilv,ností. 

4. Ministerstvo š.kolství a nár,odní osvěty má péči o 
veškero šlmlství s vyloučením škol hospodářských a 
VOjenských a o HdQvou vý,chovu. 

5. M1nisterstvo ftnancí s/pravuje jmění státní, sesta
vuje rozpočet státní a JJečuje . o příjmy, jimi.ž by výldaje 
'Státu byly kryty. 

6. Ministerstvo IPOŠ,t a telegrafů spravu.je záležitosti 
týkající se poštovnictví, telegrafů a telefonů. 

7. Mini,sterstvlo žeJ.eznic· .slpr,aJvuje. zále~lt'osti ždez
ničmí. 

8. Ministe,rstvo zemědělstvL obstarává záležitosti spa
dadfcí v obor zemědělství. 

9. Ministerstvo v,eřej,ných prací ;má péči o zálež1ťO'sti 
stavební (stavby silni,ční, vodní), hornictv"í atd. 

10. MiniJste,rstvo spr,avedLnosti slpravuje záležitosti 
s,Padající v obor soudniotví. 

ll. Ministerstvo pro zásobování lidu má véči o vý
ž,iiVu lidu. 

12. Ministe,r.stv,o sociální péče pelčuje O' zájmy těch, 
k,dož důsle,dkem svého sociálního postavení snadnO' by 
m'OhH doznati j,akékoli újlmy svých zájmů, na př. mládež, 
mamky a kojenci, děti, jiJmž se nedostává všech smyslu, 
i,nv,alidi a vůbec váleční 1P0škozenci, třLdy dělnické atd. 

13. Milni,sterstvo veřejného 1)dravotnictví a tělesné 
výchovy obstarává záležitosti spadající v obor zdravO't
nictví a tělesné kuHury. 

14. Minister.stvO' nárlodní obr,any obstarává záležitosti 
vojenské. 

15. Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a 
org:anisace správní peČlUje o zavedení jednotného. stavu 
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záJkonodárs,tvÍ a správy pro celofU obLaJst re/publiky tím, 
že odstraňuje rozdíry v zálwnodárstvÍ a správě, jež tu 
isou v zemích kOruny české na str,aně jedTIé a na Slo
vensku a: v PodkariP,rutské Rusi na straně druhé. 

II. Spr á važ u IP n í. 
Zemská politická s:právq miz] a rovněž za:nilká záko

nodárn'á a správní činnost zem'ských sněmů. Na místo 
ze,mské správy InélJstUiPuje správa župní. 

Celá oblast republiky československé jest rQz,dělena 
na 21 žUiPu s vyloučením hl,avntho města Prahy, kter á 
jest vyňata ze svazku župního. Sídla ~U[) jsou: Praha, 
Pardubice, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Česká Ltpa, 
Louny, Karlovy V/a:ry, Plzeň, České Budějovice, Jjhlruva, 
Brno, Olomouc, Uherské Iir,élJdiš.tě, Moravská Ostrava, 
Bratislav.a, Nitra, Turčanský Sv. Mar,ttn, Zvolen, Lipt. 
;3v. Mikuláš, K,ošice, TěšíTI. 

V čele k~dé župy stojí župní úř'3Jd, který vykonává 
ve svém obvodu vn1třní SlprávlU, pokud příslušela zem
skÝim poUtiokým správám, zemským sněmům a: zem
skÝ,m výborŮJm. Přednostou ž~pního úřadu jest žUiP'aJ11 , 
státní úřerdnik jmenovaný vládou. úř'ady župnt jsou slu
žebně podřfzeny minister,stvu vnUra:. 

Ve správě župní jest obč,aJnstvo zúč:aJstněnlo j,ednak 
žUJ)uími zastupitelstvy, jednak župními senáty. 

A. Župní zastUiPi/te,lstvo. 
Zastupitelstvo župní čítá 35 člelnů volených. Má-li 

VŠaJk župa více než 700:000 oby;v,atel, ZVy,šuje se po.čet 
členů na každých 20 tisíc o jednoho.. Právo voliti členy 
~uaJllÍho za/stupitelstv.a přísluší všem státním občanům 
republiky če,skosLovenské bez rozdílu pohlaví, kteří v 
den vyložení voličských ,seznamů přek,ročiJi 21. rok své
ho věku, mají bydliště v některé obci žUiPY 3Jspoň tři níě
sÍC'e, počítajíc zpět ode dne vy.Iožení voličských sezna
m,ů a kte·ří nejsofU záJkonem vyloučeni z práva voliti. 
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Kdož jsou vy!c)Učeni ze zápisu do stálých seznamů volič
ských, nemají práva voliti. Pasivní právo volební pří
sluší každému státnímu občanu, který v den volby do
konal 30. rok svého věku, bydlí v některé obci župy 
aspoň jeden rok ode dne rozepsání volby zpět počítajíc 
a ne,ní vyloučen ani z aktivního, ani z pasivního práva 
volebního. Nikdo nemůže býti zároveň členem dvou neb 
více župních zastupitelstev. Rovněž nemůže býti čle
nem ten,. kdož jest členem Národního shromáždění, 
okresního výboru, úředníkem, zřízencem župního neb 
okresního úřadu, úřadů nadřízených a župních neb 
okresních ústavů a podniků. 

Každý volič jest povinen : voliti. Osvobození od po
vinnosti voliti jest totéž jako při volbách do Nár. shro
mážděnÍ. K provádění voleb isou zřízeny trojí komise: 
místní, obvodní volební a župní volební. Působnost těch
to komisí jest ob.dobná jako při volbách do Nár. shro
mážděnÍ. Rovněž i přípravné řízení volební, zdělávání 
kandidátních listin a jich obsah nevykazuje celkem nija
kých zvláštních úchylek od voleb do Nár. shromáždění. 
Jedinou snad pozoruhodnou úchylkou tu jest, že volební 
strany mohou kandidátní listiny sdružovati. K takovýmto 
sdruženým kandidátním listinám se při rozvrhu mandátů 
přihlíží jako k celku. Kandidátní listiny jsou vázané t. i. 
volič nemá svobody volební, nýbrž jest povinen ode
vzdati jednu z kandidátních listin, aniž by měl právo co
koli na nich měniti neb nová jména vepisovati. Jakékoli 
takovéto škrty neb změny nemají právní platnosti. 

Volby se konají v neděli a v úterý po volbě župní 
volebnf komise provede skrutinium. Skrutinium jest pou
ze jedno. Župní komise volební zjistí nejprve součet 
všech platně odevzdaných hlasů a podle toho vypočte 
volební číslo: součet všech ' platných hlasů se dělí 
počtem mandátů zyětšeným o jeden ; nejblíže vyšší celé 
číslo vyšlé z tohoto dělení jest v-olební číslo. Každé vo-
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lehni strane se přikáže tolik mandátů, kolikráte jest vo
lební číslo obsaženo v součtu hlasů odevzdaných pro ni. 
Mandáty vybývající se přikáží postupně stranám, které 
při tomto dělení vykazují největší zbytky s tou toliko 
výjimkou, že kandidátní listina, která nedosáhla ani to
lik hlasů, kolik činí volební číslo, nemá nároku na man
dát, být i vykazovala zbytek sebe Vyšší. Stížnosti do 
voleb vyřizuie volební soud. Členové župního zastupi
telstva se volí na šest let. 

Předsedou župního zastupitelstva a přednostou žup
ního úřadu jest župan, státní úředník jmenovaný vládou. 
Tento svolává župní zastupitelstvo k řádnému zasedání 
aspoň jednou za čtvrt roku. K mimořádným zasedáním 
může je župan svolati i kdykoli jindy; rovněž jest po
vinen je svolati, a to do 14 dnů, žádá-li za to aspoň pěti
na členů župního zastupitelstva udávajíc předmět jedná
ní. Schůze župního zastupitelstva zahajuje, řídí a uza ví
rá župan, ' pO případě člen župního výboru neb úředník 
župního úřadu, jehož župan určí. V édle členů zastupi
telstva mají právo resp. k žádosti župního zastupitelstva 
i povinnost býti přítomnu jednání úředníéi župního úřa
du, županem určenÍ. Právo hlasovací má však nejvýše 
pět župních úředníků županem k tomu určených. 

K platnosti usneseni župního zastupitelstva jest třeba 
přítomnosti více než poloviny členů - pokud ovšem 
zákon nestanoví něja.kých výjimek - a nadpoloviční 
většiny přítomných. 

B. Župni výbor . . 
Župní zastupitelstvo volí ze sebe ua dobu volebního 

období stálý župní výbor skládající se z 8 členů a toli
kéž náhradníků. Tento výbor se schází na pozvání žu
panovo nejméně jednou za měsíc. Vedle toho může jej 
župan svolati, kdykoli je toho třeba, a jest povinen jej 
svolati do 5 dnů, žádají-li o to aspoň tři členové výboru 
písemně udávajíce předmět jednání. .' 
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Župnímu výboru přeusedá župan, po případě . člen 
župního výboru neb i úředník župního ílřadu, jehož určí 
župan. Jednání župního výboru ílčastnÍ se i úředníci 
župního úřadu, jímž bylo svěřeno samostatně vyřizovati 
záležitosti spadající do působnosti župního zastupitelstva. 
Hlasovati však může pravidlem jeden, nejvýše dva 
úředníci, které určí župan. 

e: Působnost župního zastupitelstva. 
1. liospodářská- a správní. 
Župní zastupitelstvo jest povoláno starati se o správ

ní a hospodářské záležitosti župy a Jejího obyvatelstva 
zejména tedy o humanitní, zdravotní, sociální, . hospodář~ 
ské a kulturní zájmy a může k tomu účelu iřizovati ú
stavy, podniky a zařízení. Na úhradu nákladů spojených 
s obstaráváním těchto záležitostí může stát povoliti 
ž~.~ním ~l~adům zvláštní příděly, Nestačily-li by tyto pří
de1y, muze se župní zastupjtelstvo usnésti na vybírání 
popla~ků, příspěvků, dávek a naturálního plnění; dávky 
lze vsak usnésti jen potud, pokud jiné příjmy nestačí. 
Dávky župní lze vybírati buď jako přirážky k státním 
daním a dávkám v župě předepsaným, buď jako samo
statné dávky. 

O všech příjmech a vydáních náležejících do působ
nosti župního zastupitelstva sestaví župní výbor na 
každý správní rok předběžný rozpočet, který schvaluje 
župní zastupitelstvo, HospodářstvÍ provádí pak župnJ 
výbor v mezích rozpočtu, . 

Jednati o věcech politických župnímu zastu'pitclstvLt 
nepřísluší. 

2. Norrnotvorná. 
Župní zastupitelstvo může pro svůj obvod: 
a) vydávati podrobnější předpisy k zákonům, pokud 

vláda podle zákona župní zastupitéJstvo k "tomu zmocní, 
b) vydávati v mezích zákonů a nařízení statuty na 
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úpravu záležitostí ústavu a zařízení, jež ve své působ
nosti zřídilo neb spravuje, 

c) stanoviti v mezích zákonů a nařízení podrobnější 
předpisy o správě jmění obcí, okresů a žup, jejich pod
niků a ústavů a o provádění dozoru nad tou· správou. 

Tyto předpisy a statuty potřebují k své platnosti po
tvrzeni ministerstva vnitra; neprohlásí-li se ministerstvo 
O nich do tří měsíců, pokládají se za potvrzené. 

3. Ve správním soudnictví. 
2upní zastupitelstva zúčastňují se při rozhodování 

veřejnoprávních sporů župními senáty, kt.eré se sklá
dají ze dvou úředníků a tří přísedících. Uředníci jsou 
!upan a jeden úředník konceptní neb odborný župního 
úřadu,' přísedící a jich náhradníci jsou voleni župním za
stupitelstvem podle zásady poměrného zastoupení. Před
~edou župního senátu jest 'župan, který však může za 
souhlasu ministerstva vnitra pověřiti svým zastupová-

~ ním i některého vyššího konceptního úředníka župllího 
úřadu. 

4. Poradnl. 
2upnf zastupitelstvo jest Doradnfm sborem župana a 

Ílstřednich úřadd o věcech veřejné župní správy se tý
kajících a podává o nich k žádosti dotčených úřadů Pl)
sudky a návrhy. 

D. Župní svazy. . 
2upní svazy jsou tři: český, který tvoří župní zastu

pitelstva Cech čítajíc k tomu Vitorazsko, moravsko
slezský, který tvoří župní zastupitelstva Moravy, Slez
ska, území z Pruského Slezska a ostatního území dolno
rakouského mírovou smlouvou přivtěleného, slovenský, 
kter}' tvoří župní zastupitelstva Slovenska. 

Úkolem župních svazů jest obstarávati záležit0sti 
slladající v obor působnosti župních zastupitelstev, 
jestliže a pokud přesahují významem svým rozsah a po
třeby jednotlivých žup, dotýkají se zájmu větší části 
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Ctz.emí zemského svazu župního a nemají důležitosti celo", 
statní. . 

Členové župních zastupitelstev náležejících k župní .. 
mu svazu, volí ze sebe na tři léta 24 členy zemského 
župního sboru, podle zásady poměrného zastoupení ob .. 
dobně podle ustanovení o volbách do župních zastupitel
stev. Tento zemský župní sbor volí pak ze sebe podle 
týchž zásad 8 členů zemského výboru svazového. Čle .. 
nové zemského župního sboru, pokud nebyli zvoleni čte- -
ny zemského výboru, tvoří zemský svazový dozor~í 
~o~ . 

Vedle členů volených náležejí zemskému výboru sva
zovému i sboru dozorčímu jako členové čtyři úředníci 
státní, jmenovaní ministrem vnitra. Z nich jeden jest 
jmenován předsedou obou výborů s titulem vrchního žu .. 
pana. 

Zemský svazový výbor sestaví na každý rok roz
počet příjmů a vydání o · věcech spadaj.ících do působ
nosti z~mskýc~ župních svazů a rozvrhne náklady, po
kud příjmy neJsou uhrazeny, na jednotlivá župní zastu .. 
pitelstva. Rozpočet i rozvrh schvaluje ministerstvo 
vnitra vyslechnuvši zemský svazový dozorčí sbor. 

III. Spr á v a o k r e sní. 

Každá župa jest rozděl<ma ITa' (soudní) okresy. V čele 
ka~dého okresu jest okresní úřad, který vykonává ve 
~vem obvodu vnitřní správu, jež až dosud příslušela v 
Cechách okre·sním hejtmanstvím a zastupitelským okre
sům, na Moravě a ve Slezsku okresním hejtmanstvílll a 
silničním okresům, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
úřadům slúžnovským. . 

Města .se zvláštním statutém v Cechách, na Moravě 
a ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi mě
sta municipální a města s regulovaným magistrátem 
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vyko"návaj! ve svém obvodu svými obecními orgány zá
roven spravu okresního úřadu. 

. P~ed,n"osto? ~kresního úřadu jest okresní náčelník, 
sta!m, uredn:~ Jme~~va~ý vládou. Úřady okresní jsou 
sluzebně podnzeny uradum župním. 

.ve ,sp~áv~ okres.ní jest občanstvo zúčastněno jednak 
Okl esmml ,vy~ory, Jednak okresními senáty. 

Ok,resm vybo,,~ se skládá z 8 členů a 8 náhradníků 
vol~nych na čtY,r! roky. Pro volby do okresního výboru 
platI c~lkem tata,~ ustanovení jako pro volby do župních 
z~~tup!telstev. Predsedou okresního výboru jest okresní 
n~c:ll11~. Ten!o svolává okresní výbor aspoll Jednou za 
meslC, Jest vsak .opráyněn. j.ej svolati kdykoli jindy po
dle potreby ,:?~vmen !est~ Jej svolati do pěti dnů, žádají-li 
o !o .asp~n tn c1enove vyboru, udávajíce zároveň před
met Jednaní. 
: Pi~sob~ost ok:re~ního výboru jest celkem obdobná 
Jako zupmho zastUPItelstva. Nepřísluší však jemu působ. 
no~! normot,vor?á, nýbrž místo této jen pomocná: jest 
t~tl~ okresm v~bor povinen zúčastňovati se při prová
?em u~nesení zupního zastupitelstva způsobem, který 
Je~t urcen takovýmto usnese~ním neb nařízením župního 
vyboru. -
. Dvolož~ti sluší,. že ministerstvo vnitra může rozpustitI 
Jak .zupm zastUPItelstvo, tak i okresní výbor jest v k 
PO:r1?110 rozelJsati nové volby tak, aby byly 'prove~:~ 
neJdele d~. d,vo~ ~ěsícŮ. Je-li rozpuštěno župní zastup[ 
tels!vo, ~cml ~m~sterstvo vnitra vhodné opatření k ve
dem spravy : . J~-l: rozpuštěn- okresní výbor, učiní tato 
vhodna opatrem zupan. . 

) 

IV. Spr á v a o b e c n í. 

, 'Obec je'st .nejnižší správní jednotka, v podstatě však 
zaklad orgamsace správní; jest ·to svazek přirozený a 
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I
jeden z nutných základů státu, který neděkuje ~t~tu s~új 
původ. Obec jest v ohledu osobním svazek hdI spo~e
ných zájmy místními, v ohledu věcném území, na kterem 

I 
se rozprostírá působnost tohoto svazku . 

Orgány obce isou: obecní městské zastupitelstvo a 
obecní městská rada. Oba tyto orgány jsou sbory vole-

r 

nými: zastupitelstvo se volí občanstvem, rada zast~pi .. 
telstvem. 

Do zastupitelstva přísluší aktivní právo volební všem 
občanům státním, kteří překročili 21. rok svého věku, 
bydlí v obci volby aspoň tři měsíce počítajíc zpět ode 

. dne vyložení seznamů a kteří zákonem o řádu volení ne-

I 
lsou z' práva voliti vyloučeni. Právo býti volenu pří,slu~í 
těm, kdož mají právo voliti, dokonali 26. rok ~vého ve
ku bydlí v obci aspoň jeden rok počítajíc zpět ode dne 
voibY a nejsou výslovně vyloučeni . z volitelnosti. Vy-

l
, loučeni z volitelnosti jsou: ' 

1. zaměstnanci obecní, nad nimiž přísluší obecnímu 
I zastupitelstvu neb obecní radě moc disciplinár~t, avšak 

I jen v obcích, jež mají méně než 5000 obyvateluv. V ob
cích nad 5000 obyvatelů nemohou býti voleni za staro

I stu náměstka neb člena obecní rady, 

I 
'2. úředníci všech úřadů správních, kterým přísluší 

nad obcí přímá moc dohlédací, 
I 3. kdož, byvše osobně; řád?,ě upo~enuti, v~. lhů~ě, 
I aspoň na pět dnů v upommce ]lm dane, nezaplatilI něJa-

ké veřejné dávky obecní splatné déle než rok. 
Každý oprávněný jest povinen voliti a volbu přija(', 

leč že by měl omluvné důvody zákonem stanovené. 
Počet členů obecního zastttpitelstva se řídí podle 

počtu obyvatelů dotčené obce. Nejnižší počet jest 9 (v 
obcích do 200 obyvatelů)~ nejvyšší 60 (přesahuje-li po
čet obyvatelů 100.000). Hlavní město Praha čítá 100 čle
nů Brno 90. Počet členů obecní rady činí třetinu počtu 
_~b'e~ní.ho zastupitelstva. Volební období činí poprvé tři, 
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později čtyři roky počítajíc ode dne, kdy volba obecní 
rady se stala t>rávolllatnou. 
, Volby do obecního zastupitelstva se konají podle zá
sad obdobných jako do zastupitelstva župního. Volby 
;vypisuje dohlédací úřad t. j; okresní hejtmanství resp. 
zemská vláda pro města s vlastním statutem podle zří
zení župního okresní úřad resp. župní úřad. Voličské 
seznamy sestaví místní komise. V pbcích do 5000 oby
vatelit je jedna komise místní, v obcích nad 5000 oby
vatelů zřídí- se tolik komisí, kolik jest obvodů volebních. 
Voličské seznamy se vyloží k veřejnému nahléďnutí a 
vydají tiskem. O námitkách proti seznamům voličským 
rozhoduje místní komise, o stížnostech proti tomuto roz
hodnutí rozhoduje pak s konečnou platností komise, kte
rou tvoří přednosta dohlédacího úřadu neb úředník Hm 
určený a 4-6 přísedících jmenovaných politickým úřa
dem druhé stolice podle návrhu volebních stran. 
. Volby se konají buď podle zásady relativní většiny 
neb poměrného zastoupení. · Pravidlem jest volba podle 
poměrného zastoupení. Pouze v obcích nemají~ích více 
než 700 (na Slovensku do 1. ledna 1928 1000 obyvatelů) 
koná s'e volba podle zásady relativní většiny; žádá-Ii 
však i v těchto obcích aspoň desetina voličů písemně o 
volbu podle poměrného zastoupení, jest podle této zá
sady volbu provésji. 

Obsah kandidátní listiny jest obdobný jako při vol
bách do sborů zákonodárných a do župního zastupitel
stva. Volba odpadá vůbec, je-li jen jedna kandidátní li
stina ane,b bylo-li několika skúpinami navrženo pouze 
tolik kandidátů, kolik jest voliti členů zastupitelstva. V 
těchto dvou případech prohlásí místní komise bez volby 
za zvoleny všechny navržené kandidáty. Lze podávati 
také sdružené kandidátní listiny. Kandidátní listiny jsou 
přísně vázané. 
,. Volby se konají v neděli. Ohledně volebního ' čísla, 
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přikazůvání mandátů jednotliv:)'rm volebním stranám 
platí v celku totéž, co při volbách do ' župního zastupitel
stva. O námitkách proti volbě rozhoduje politický úřad 
druhé stolice (nikoli volební soud). ) 

Starosta, náměstkové, obecní rada a komise se volí 
nejdéle do jednoho týdne po tom, kdy volba obecního 
zastupitelstva se stala právoplatnou. K platnosti voleb 
jest třeba přítomnosti více než poloviny členů obecního 
zastupitelstva. 

V obcích, ve kterých se volba obecního zastupitel
stva konala podle zásady relativní většiny, volí se vedle 
starosty jen jeden náměstek. Tu pak starosta, náměstek, 
obecní rada a komise v obcích se volí podle zásady na
prosté většiny. Nedosáhl-li nikdo z kandidátů této vět
šiny, dojde k užší volbě, při rovnosti hlasů při této užší 
volbě rozhoduje los. 

V obcích, ve kterých se volba obecního zastupitel
stva konala podle zásady poměrného zastoupení, koná 
se volba starosty a náměstků (je-li členů obecního za
stupitelstva nejméně 24, volí se dva náměstkové), podle. 
zásady naprosté většiny. Výjimka z tohoto pravidla na
stane, když menšina mající nejméně jednu čtvrtinu všech 
členů obecního zastupitelstva prohlásí, že činí ' nárok na 
druhého náměstka. Tu pak tato menšina volí si sama 
druhého náměstka, a ostatní strany volí .starostu a prv
ního náměstka naprostou většinou. Menšina majíCÍ 
aspoň třetinu všech členů, má podle týchž zásad nárok 
na prvního náměstka. Obecní rada a komise v obcích 
se volí podle zásady poměrného zastoupení. 

Schůze obecního zastupitelstva se konají nejméně 
jednou za dva měsíce ; mimo to jest schůzi svolati vždy, 
žádá-li o to písemně čtvrtina všech členů, udávajíc 
přesně předmět jednání. Schůze obecní rady koná se 
Zpravidla jednou týdně; schůze komisí se konají podle 

. • "V " -- '-"Y', 't' r~,<" • 'fl ,~'t . .... " ~ \ ' '\ ~ -. . . ' 
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potřeby a jsou právě tak jako schůze obecní rady ne
veřejné. 

Působnost obce jest buď samostatná, buď přenese
ná. Samostatná jest ta, která spravuje obory, jež obci 
jako přirozenému svazku lidi isou vlastní. Cinnost tato 
jest předem hospodářská: spravuje jmění a záležitosti 
náležejíCÍ k svazku obecn1mu. Seznam příjmů a vydání 

_ jest patrný z rozpočtu obecního, který se zdělává kaž
dým rokem. Potřeby obce hradí se předem z vlastntho 
jmění, pQkud pak toto nestačí, přirážkami k státním da
ním a samostatnými dávkami k účelům obecním. Veške
ro hospodářství obecní kon troluje zvláštní finanční ko
mise, která v každé obci musí býti zřízena. Vedle čin
nosti hospodářské jest tu dále činnost v oboru veřejné 
správy, ze které nejdůležitější jest policie místní. 

Přenesená působnost jest ta, která není obci vlastní, 
nebot tu jde v podstatě o agendy státní; státní moc však 
z důvodil prospěšnosti přenáší tuto činnost na obec. 

Podle zákonodárství republiky z dosavadní působ
nosti obecní převezmou širší sbory samosprávné, po 
případě správa státní tyto obory: věcný náklad na 
školství obecné, policii bezpečnostní a PDlní, policii zdra
votní a mravnostní, stavbu a udržování silnic a správu 
chudinskou a ústavy dobročinné. 

Kap. VII. Práva a povinnosti sťátoobčanské. 

Po vzoru jiných starších ústav světových ústavní li
stina republiky československé stanovila práva a svo
body, jakož i povinnosti občanské. Ve svobodném státu 
jsou sice práva státoobčanská samozřejma a není po- · 
třeba je zvláště vytýkati. Tak jest tomu na př. v Anglii, · 
kde nebylo uznáno za záhodno stanoviti nějaká práva 
státoobčanská, poněvadž tam platí zásada, že každý 

I občan může činiti vše, co zákon, dobrý mrav a ohled 
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na ostatní spoluobč any nezakazuje. Rovněž republika 
fr ancouzská v ústave z r. 1875 oddíl o prá vecl~ státnic:h 
ob čanů vypustila, ježto práva státoobčanská tak se 
vžiJ ~, že není třeba výslovně je stanoviti. 

Ustav ní listina naší republiky přidržela se ještě star
ších ústav. Jako práva státních občanů uvádí zde rov
nos t před zákonem, což znamená, že VŠÍchTJi státní ob
čané požívají těchže práva mají nárok na stejnou ochra
nu zákona bez ohledu na jejich púvod, jazyk, rasu a ná
boženství. Tatáž ochrana jes t přiznána i cizozemcům , 
pokud podle práva mezinárodního nenastávají úchylky. ' 
Svoboda osobní jest zaručena; omezení neb odnětí osob
ní svobody jest možné jen na- základě zákona. Zatčení 
jest přípustno jen v případu přistižení při činu a dále 
jen na písemný rozkaz soudce opatřený důvody. Roz
kaz tento jest dodati zatčenému již při zatčení neb nej
déle do 24 hodin potom. 

K:lždý občan státní má právo volného pohybu v 
oblasti republiky. l\1.úže se kdekoli usazovati, nabývati 
nemovitostí a vykonávati výdělkovou činnost. Omezení 
tohoto práva jest možné jen ve veřejném zájmu na zá
kladě zákona. Rovněž právo vystěhovati se do ciziny 
lze omeziti jen zákonem. -

Soukromé vlastnictví jest zaručeno a lze je omeziti 
jen zákonem. Vyvlastnění jest možné jen na základě zá
kona a za náhradu. Daně a veřejné dávky lze ukládati 
jen na základě zákona. / 

Právo domovní jest neporušitelné. Prohlídka bytu 
neb jiných místností náležejících k domácnosti neb urče
ných k provozování živností neb výdělečné činnosti, 
jest přípustna pouze v případech zákonem dovolených 
a to jen soudem neb úřadem podle zákona příslušným a 
řízením podle zákona upraveným. 

Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně 
se shromažďovati a tvořiti spolky, jsou zabeZpečeny. 
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Předběžr.á censura tisku v zásadě dovolena není. Spo
lek lze rozpustiti jen tehdy, když jeho činností byl po
rušen trestní zákon neb veřejný pokoi a řád. Právo 

. spolčovací k ochran.ě a podpoře pracovních (zaměstna~ 
neckých) a hospodářských poměrů se zaručuje. 

Právo petiční jest záručeno. Rovněž jest zaručeno 
listovní tajemství. -

Svoboda učení a svědomí jest zaručena. Vrchní ve
deni a dozor na veškero vyučováni a vychováváni pří
sluši státní správě. Zřizovati soukromé vyučovací a vy
chovávací ústavy jest dovoleno jen v mezích· zákonů. 
Všechna náboženská vyznání jsou si před zákonem 
rovna. Svoboda projevu mínění. jest zaručenp:. ' Každý 
může v mezích zákona -projevovati , míněni slovem, 
písmem, tiskem, obrazem a pod. . 

Povinnosti státních občanů vyplývají ze svazku stát
ního, tudíž z příslušenství k republice. Každý státní ob
čan jest povinen zachovávati ústavu a zákony a býti po
slušen nařízení státní moci. Vedle těchto t. zv. zákon
ných povinností jsou tu však ještě povinnosti mravní, 
které sice nijakým zákonem nejsou stanoveny, ve sku
tečnosti - pro podstatu státního občana nejsou méně dd
ležity. Mravní tyto povinnosti jsou smysl a cit pro prá
vo, smysl pro osobní odpovědnost, politická, nábožen
ská a národnostní snášenlivost a úcta k přesvědčeni 
bližního, láska k vlasti a k bližnímu a úcta k republice. 



Předběžr.á censura tisku v zásadě dovolena není. Spo
lek lze rozpustiti jen tehdy, když jeho činností by] po
rušen trestní zákon neb veřejný pokOj a řád. Právo 

. spolčovací k ochratlě a ,podpoře pracovních (zaměstna. 
neckých) a hospodářských poměrů se zaručuje. 

Právo petiční jest zaručeno. Rovněž jest zaručeno 
listovní tajemství. 

Svoboda učení a svědomí jest zaručena. Vrchní ve
dení a dozor na veškero vyučování a vychovávání pří
sluší státní správě. Zřizovati soukromé vyučovací a vy
chovávací ústavy jest dovoleno jen v mezích· zákonů. 
Všechna náboženská vyznání jsou si před zákonem 
rovna. Svoboda projevu míněnÍ- jest zaručenť:. ' Každý 
může v mezích zákona -projevovati , mínění slovem, 
písmem, tiskem, obrazem a pod. 

Povinnosti státních občanů vyplývají ze svazku stát-
I ního, tudíž z příslušenství k republice. Každý státní -ob

čan jest povinen zachovávati ústavu a zákony a býti po
slušen nařízení státní moci. Vedle těchto t. zv. zákon
ných povinností jsou tu však ještě povinnosti mravní, 
které sice nijakým zákonem nejsou stanoveny, ve sku
tečnosti - pro podstatu státního občana nejsou méně dll
ležity. Mravní tyto povinnosti jsou smysl a cit pro prá. 
vo, smysl pro osobní odpovědnost, politická, nábožen
ská a národnostní snášenlivost a úcta k přesvědčení 
bližního, láska k vlasti a k bližnímu a úcta k republice. 
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rtP. Čtěte knih;' ~ 
které nesmí scházeti v žádné Vaší knihovně soukrotné 

ani spolkové 

Národní ,hrdina 
v 

generál dr. M. R. Stefánik. 
Vzpomínky předních mužů českému lidu vybral K.J. 

Zákoucký. - Články napsali : dr. K. Domin, dr. K. Kra
I!1Ař, Scotus Viator, prof. dr. V. TiIle, Jan Havl~sa, Ad. 
Cerný, Jan Hejret a j, - S podobiznou Nt R. Stefánika 
a pres. T. G . .,Masaryka. - Kniha podává malebný obraz 
o gen. M. R. Stefánikovi, velkém Slováku, jenž zasvětil 
celý svůj život práci a národu československému. 

Cena K 4'80, váz, K 7'80, Vydání na lepším papíře 
K 7'20, váz. K 10'20. 

* Slavné tinJ le2iondřO 
v Italii, na Rusi a ve F rallcii. 

Vzpomínky a ličenÍ úČJstníků, uspoř.~d al J. Pac:hmayer, 
V barevné obálce dle originálu malífe K. Č u t t y. 

Do knihy přispěli: Alb. ,Linhart, J03. Prach, J. Schej
bal, dr. G. St. Weiger, Ad. Sáda, J. Růžička, K. Zmrhal, 
K. Pelant, A. Netolický. 

V!echna bojiště -rozvíjejí se před námi. Život v za
jateckých táborech, zákopech, dramatické scény z bouři 
ua Rusi, de tu napíná čtenáře, uchvacuje pravým nad
šeo[w pro toto naše husitské vojsko. 

CeWl K 4'20, váz. K 6'20, poštou o 10% vice. 

Za předem zaslaný obnos zasilá 

J •. Svátek, knihkupec, Č. Budějovice. ~ 

Hluboké ~zrušen(J hni" I rozhořlenr 
vyvolává v lcaždém čtenáři kniha: 

ev '" • . eSl z Brna 
v moci rakouských katan 'ů. 

Obsahuje pr.vi .ylfčuí utrpenl a prenálledofálli úeastnfků 
Jetákol" nféry, Y ' niž hrál« v~1ito-tt roH divka, v prndě hrdinů, 
Aurelle KtAllou, kterU r&d~jl pNjt.la ~rt.l lm~rtl, .MŽ by pro
zragUa ty, kteří rodiřl1vánlm letikll projevoval1 svoJe opovrženl 
proti válce a rakouským jej1Jll o!H16vl.tel-ém. 

Vyila jako 8. Sivank knih čea-,ého republikána. Cena 
K 2'50, váz. K 4',-, poltou o lOi!" vice. . 

Doporučujeme knihy tyto, které maii odehirati a rodifo
vati hromaďné sok~lské jednoty, spolky a studentstvo. 

* O útisku, zločinech Habsburků, 
páchaných na n'rodě českém, vypravuje vyhnanec český 

y Žene,ě v knize: 

Habsburkově v Čechách. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Zlačlnv J1cb Droll Ceskémll udmu I Drutl lidskosti. 
Upravil J05. Pachmayer. 

Liči se tu lupiČské a ničemné komIky panovniků rakouských, 
které otřásti muai duši nejzatvrzelejšiho monarchisty. 

V barevné obálce od K. Vít k 3. - Cena K 3'-, vAz K 4'-. 

J. Svátek, nakladatel, Č~0~~"~~ ·~~ i/S}~e. 
\ ' ,{ 

Bm~\: 



00 š~ol a .d9 r3din 
~dopo' ručujeme~ 

Slrnči dějinJ lármla česko~u,eDiké~o 
ve smyilu republikánsk~m napsal Ed Ml. 
3. aoplněné VJd4nf s .odeb z ,oravec, odb. uč tel v C. Budějovfcfch. 
panov ' íků českých: Dějiny ~I~~~~;:~~' J'ějl~Ý č~kéhYk~. Pf'ťcltjeD}': Pfehled 

řemesel. Cena I{ 1'60, váz. K 2 ~,P semn ctvf - u~ěnf -

. " Bo~af3f,í repn~likJ československé. 
Stručný zeměpis. Napsal Plef H K ák S k • 
oblasti. Ob~Č'ahUje zeměpil, ze~ějělst:f hornk~ ~~~~frio~fch ~ průmyslových 
a dopravu ech, Moravy, Slezska, SÍovenaka a de~ c novyP:h m/:l, ľ~bCChOd 

K 1'40, v,b. K 2'40, em. ma 

. ndrodnl zDěunlk pro Ikalu a dŮ~. r n_áť~?J ugra;ll Otá Jb,;,emiáií, ředitel Hudebn[ školy Matice Akollké v Č. Budě-
OVlC c nár~dŮn s ~r~Od:n!r~:8~:::e~p;át~~~~~~~hc~~~nkč~~~81~,ven~k~~J3 hymen 

Ve školách, I?kol~ký~h, dělnických j:dnotAch 
. obJednaveJte hromadně. ' 

.... N a 10 výt. 1 e x. z dar m a. ..... 

lIejlepi5 ozdobou školy,. domácnosti, úřadu, 
tělocvičny, divadelní, spolkové místnosti jest 

Poprsí presi~enfa T. ~. MasilrJka. 
Umělecký výtvor mistra L. Šalouna. 

O~itky ze údry: J. vel. 30 cm. VY'. bflé K 30' - imit slon kosti K 40 
v lmlt. frane, bronzu K 45'-, II. vel. ho cm. vys K 70' - ÓD' - ~ 140'- III '-. 
70 Cm. vys. K 165'-, K 240'- a K 300'-. Odlitky z u:Oělého kameD~ (iv;J~i 

kamene) 50 cm. vya, K 380'-, 70 cm, vy •. K 650'-. 

lIakladatel Jan S V~ t e k 6. Budljovice. 

ií 
I 

Všem; kdož chtějí míti dobré ~námky z českých prací, 
doporučujeme: 

Sbírku themat, osnov k úkolům +--úloh vy
pracovaných 

prof. Dr. V. ŠIMKA a prof. V. F. SUI{A .., 
Ceské úkoly na školách středních 

,/ -

a usta~ech učitelských. 
Nové rozšiřené vydá,!1i, upr~veno dle požadavků školských 

úřadů Ceskoslovenské republiky. 

Tuto knihu doporučujeme i těm, kdož chtěji miti ve své 
knihovně knihu bohatého literárního obsahu. ' 

290 stran velkého formátu, hustého tisku, Kč 10-50, váz. 
Kč 13'50. PfirážKa se neúčtuje . Poštou o 30 h více za poštovné. 
"111111111" III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! IIIIIII! IIIIIIIII! III! I! IIIIIIIIIIII IIIIIIII"'IIII! 11II1 IIIIII! IIIIIIIIIII!! I II! IIIIIIIIIIII~ 111111 1111 I 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII·illUlUltllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111 11111111111111111111111IIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllll 1111 

Vyšlo nové šesté vydáni knihy, 
která jest nepostradatelnou ke zkouškám, prof. Dra. F. Šimka 

Přehled dějiQ české literatury_ 
doby staré, střednl a nové. 

Během 3 let šesté vydání svědčí o významné ceně knihy, 
která obsahuje vše to, co při zkouškách se žádá, opatřena jsouc 
hesly a rejstHRem jmen. Příruční kapesní formát. 

Šesté vydáni jest doplněno o autory, kteři z důvodů poli
tických nebyli dříve připuštěni do škol. 230 stran za Kč 10'-, 
vázaná Kč 13'50. Poštou o 20 hal. vice za poštovné. _ 

. Za obnos předem zasílá každý knihkupec, jakož 

Jan Svátek, nakladatel, České Budějovic.e. 
)1 



Vhodnou přiručkou st':1dentstvu všech středních škol 
, jest 

vátkův balendář fesbého studentstva 
Vycházi každého roku 

redakcí dra. FR. ŠIMKA, prof. v Praze, 
jenž na základě svých dlouholetých zkušeností uspořádal obsah 
kalendáře a upravil jej tak, aby Svátků v kalendář českého 
studentstva byl praktickým rádcem, aby usnadnil studium, ukl. 

zal mladé duši cesty k cíli - hospodářské samostatnosti. 

- -- Bohaty obsah. --
Cena kalendáře v pevné vazbě Kč 5'50, pti hromadném odběru 
nejméně 10 kusů na tO exemplářů 1 zdarma již s poštovným 

Mládeži české doporučujeme 

Kalendář české mládeže 
Vycházi každého roku 

redákcí los. Sedláčka, býv. Akolního inspektora a 'spisovatele 
Cena kale~dáře v pevné vazbě Kč 4'-. 

Kalendář pro českou dívku 
Redaktor týž. 

- Cena kalendáře v pevné vazbě Kč 4'-. 

Každý kalendář oosahuje mnoho důležitých pokynů na přfklad: 
o zkouškách při jímacích do 1. tř. škol středních, o pravopise a 
a pod. Mezi odběratele slosováno bude mnoho krásných premií. 
- Při hromadném odběru na každých 10 výtisků 1 zdarma již 
s poštou, - Mezi majitele kalendáře stuaentského, neo mládeže' 
či pro divky vylosuje se mnoho knižních cenných premií. Dodá 
každý řádný knihkupec, jakož i za, obnos předem zaslaný již 

vyplaceně 

nakladatel Jan Svátek, knibkupec v Čes. 'Budějoviclch. 


