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PŘEDMLUVA. 

Kniha tato jest úplné přepracování spisu Parlament, 
jehož díl pl'vní vyšel v r. 1913. Druhý díl byl již zhruba 
hotov, když vypuknuvší světová válka i mě vzala s sebou 
a znemožnila mi vědeckou činnost. Po skončení války, 
když jsem se opět vrátil k občanskému svému povolání, 
byl jsem učitelskou povinností na nově zřízené Masary: 
kově universitě v Brně tak vázán, že nebylo lze mysliti 
na dokončení díla. Teprve když právnická fakulta Ma: 
sarykovy university se dostala jakž takž do Pl'avidelné: 
ho chodu, bylo mi umožněno přikročiti opět k tomuto 
spisu. Ježto však světová válka jednak naprosto změnila 
zeměpisnou a politickou tvářnost celé t. zv. střední 

Evropy, jednak i v ohledu vnitrostátním v převážné 

většině států značné přivodila_ změny, bylo nutno dílo 
celé od základů přepracovati, což ard vyžadovalo znač: 
ného času a značné práce. 

Knihy samé vychází díl první, který obsahuje jednak 
historii parlamentu, Jednak základy organisace a pravo: 
moc parlamentu a to jak povšechně, tak i parlamentu 
státu československého zvláště. Druhý díl bude jednati 
o parlamentarismu v nejširším slova smyslu, čímž roz: 
uměti dlužno Jednak soustavu parlamentní, jednak řády 
parlamentní, jakožto souhrn p'ravidel, jimiž Lest upraven 
vnitřní život parlamentu. 

V Brně, v dubnu 1924. 



HLAVA I. 

(Část historická.) 

I. vÝVOJ PARLAMENTU. 

1. Parlamentem nazýváme obecně zastupitelský sbor 
národa. Pojetí toto náleží ovšem době nové. Původní 
význam slova parlament nehyljednotný. Prvotně, v ran~ 
ním středověku, užívalo se tohoto výrazu pro shromáž~ 
dění jakéhokoli rázu. Tak shromáždění Franků za prv~ 
ní ch Meroveovců ~camptis Martius resp. Madius) na~ 
zývalo se někdy parlamentem.!) V církevní mluvě ozna~ 
čoval se tímto výrazem všední rozhovor mnichů v klá~ 
šterech po jídle.:.!) Ve mluvě vojenské označovaly se tím 
porady vůdců při válečných taženích.::!) Ve mluvě lidové 
to byla shromáždění lidu svolaná k úradě o věcech ve~ 
řejných,4) po případě na znamení dané polnicí.Ó) Ve 
mluvě diplomatické to byly slavnostní konference. ti) 
Konečně tímto výrazem se označují vůbec všeliká shro~ 
máždění významnějšího rázu. 7 ) 

1) Chéruel, Dictionnaire historique des institutions, moeurs et 
coutumes de la France, Paris, 1910, II. díl, str. 943. 

2) Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Tome VI, 
str. 175. Citováno podle vydání v Niortu 1886. 

3) »Apres prisrent li Barons un Parlement a Soissons, pour scavoir 
quand il voudroient mouvoir ... « Du Cange, tamže. 

4) »Plebium ac populorum Conventus in civitatibus de rebus publi. 
cis deliberandi causa coactus ... « Du Cange, tamže. 

5) »Et ipsa universitas ibidem praesens ad Parlamentum per sonum 
campanae more solito ad infrascripta specialiter praedicti homines et 
consules convocati ... n Du Cange, tamže. 

6) Tak konference konaná v r. 1245 mezi králem francouzským 
Ludvikem IX. a mezi papežem Inocencem IV. označována byla jako 
parlament. 

7) Du Cange n. u. m. uvádí vedle významů již výše jmenovaných 
ještě tyto významy slova parlament: »Colloquium, quod vulgo dicitur 
parlamentum . . . « »Maxime vero parlamentum sumitur pro solernni 
aliquo colloquio, de re quapiam alicujus momenti deliberandi causa 
habito . . . (V Anglii) " ... procerum totius regni Conventus ad hoc 
coactos ut cum rege ac Principe de rebus publicis deliberarent . . .. . . 
N am constat, eam fuisse Parlamentorum institutionís occasionem, 
maxime in Anglia, ubi Parlamentum Commune Concilium regni 
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Vývojem doby, asi na sklonku 11. století, ustálil se 
však výraz parlament v podstatě pro dvě instituce, které 
mají sice společný zá:klad, avšak. postupem času se od 
sebe naprosto odlišily. Jest to na jedné straně parla~ 
ment anglický, na druhé straně parlament francouzský. 

2. Základ a původ anglického parlamentu sluší hledati 
v obecné radě, commune concilium, kteráž byla shromáž. 
dění bezprostředních manů královských.l:I) Povšechllým 
úkolem této rady bylo raditi se o věcech království. 
Z této obecné rady se záhy utvořil užší kruh, jaksi její 
výbor, který vedl veškeru správu říše a tvořil, šlo.li 
o věci finanční, nejvyšší dvůr finanční (Exchequer 
Court), šlo.li však o věci soudní, nejvyšší dvůr soudní 
(,curia regis). Ovšem curia regis není v této době jen 
označením pro nejvyšší dvůr soudní, nýbrž označuje se 
jím také plné shromáždění obecné rady, která tudíž mí. 
sty rovněž se nazývá curia regis.9 ) 

Obecná rada byla za prvých králů normanských sotva 
více než pouhou formalitou. Král libovolně rozhodoval 
o členství v ní : členem byl, koho král z bezprostředních 
manů do ní poV'olal; také. pravomoc její byla založena 

Angliae, Magnum Concilium et Magnum Concilium Regis vulgo 
~pp.ellatur .. ,« »Parlamenta vero Franciae semel ac iterum quotannis 
mdlcebantur. Convocabantur ad majores momenti lites examinandas 
app~llati~nes a Ba~ivio supremo iudice decidendas et reliqua quae 
ad JUS dlcendum vldebantur conducere decemende; idque generali 
Parlamento sedente Parisiis .. ... fieri dicebantur.« 

8) Anglie tehdejší doby byla naprosto zfeudalisována. Každý drži~ 
tel půdy ~rží od někoho, má nějakého lenního pána (lord) nad sebou. 
~."obodneho alodního majetku není. Podle anglického pojetí jest ma~ 
Jltelem veškery půdy král. Kdo drží přímo od krále jest bezpro~ 
stř~,dním .~~nem krá!ovsk~m (tenant in chief, tenant i~ capite). Kdo 
dr~l od pne~o lenmh? payna, (tenant of mesne lord), jest manem 
kralovskym Jen prostredecnym. Pouze bezprostřední manové krá~ 
lovští mohou býti barony. Srov. Stubbs, The Constitutional History 
of England, Oxford, 1874, Vol. 1., str. 260 a násl., Maitland The 
Constitutional History of England, Cambridge, 1908, str. 141 a' násl., 
Ilbert, Parliament, its history, constitution and practice ve sbírce 
H09me University Library of modem knowledge, str. 9. a násl. 

), Srov. Stubbs n. u. m. vol. 1., str. 387, Maitland n. u. m., str. 62 
a nasl., k tomu Anson, The law and custom of the constitution, 
Oxford, 1909, vol. 1., str. 26., 27., vol. II., str. 9 a násl. Viz dále 
Goll, Vznik anglického parlamentu, Praha, 1879. Adams The origin 
of the English Constitution, London, 1912, str. 314 a ná~l. 
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na základech dosti vratkých: rada měla hlas jen po. 
radný a radila se pouze o tom, co jí král kúradě předlo. 
žil, aniž ovšem by byl jejím usnesením vázáJn. Avšak již 
za Plantagenetů nabývá sbor tento pevnější půdy a jas. 
nějších obrysů. Obecná rada království (commune con. 
cilium regni), o které mluví Magna Charta krále Jana 
Bezzemka z r . 1215, má členství již dosti přesně stano. 
veno: mají se na ni dostaviti vyšší kněžstvo (,arcibisku. 
pové, biskupové a preláti) a bezprostřední manové krá. 
lovští, baroni; rovněž jest jí přidělena určitá pravomoc: 
žádná berně, krom obvyklých tří berní, nemůže býti vy. 
psána králem bez svolení této obecné rady králov. 
stvUU) ll) Tato obecná rada království se však nikdy 
nesešla. 

Obecné rady nemají dosud nijakého prvku zastupitel. 
ského. Avšak již necelých čtyřicet let po vydání Velké 
Charty dochází poprvé k povolání zástupců hrabství do . 
obecné rady vedle vyššího duchovenstva a baronů. Roku 
1254 svolává vladařstvo krále Jindřicha III. velkou radu 
do Westminsteru a nařizuje šerifům, aby vyslali do ní 
ze svých hrabství po čtyřech rytířích, které jest zvoliti 
na shromáždění čili sněmu hrabstvíY.!) Na leden 1265 
svolává pak Simon z Montfortu velkou radu do které 
povolává i po dvou zástupcích z každého mě~ta. To se 

10) »Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi 
per comm1!ne con.silium. ~egni nostri, nisi ad corpus nostrum redimen. 
dum et pnmogemtum hhum no strum militem faciendem et ad filiam 
nostram primogenitam semel maritandam, et ad haec non fiat nisi 
rationabile auxilium .. . « Magna Charta čl. 12. Stubbs, Select Charters, 
2nd edition, Oxford, 1874, str. 298. 

11) K °l' " . b . :,:u 1 zaJlmavosh v tomto odu uvádím t. zv. velké privi~ 
leglUm krale Jana Lucemburského z r. 1310: » • •• Collecta generalis 
. quoque, quae vulgariter berna dicitur, nec per nos nec per succes~ 
sores nostros reges Boemiae ipsi regno debet imponi vel recipi, nisi 
in duobus casibus infrascriptis: ad coronationem videlicet regis et 
ad quamlibet regis filiam madtandam.« 

. 1:) » . .. q.~atuor leg~les et discretos milites de comitatibus prae~ 
dlChs quos lIdem comltatus ad hoc elegerint, vice omnium et sing~ 
ulorum eorundem comitatuum, videlicet duos de uno comitatu et 
duos de alio, ad providendum, una cum militibus aliorum comitatuum 
quos ad eundem diem vocari fecimus, quale auxilium nobis in tanta 
necessitate voluerint .. . « Stubbs, Select Charters, str. 376, k tomu 
Maitland n. u. m. str. 72. 
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Qpakuje již častěji, a prO' tutO' Qbe,cnQu radu vS~ začíná 
užívati již výrazu parliame~tum. Z~~l~dy v dnesn:hQ par~ 
lamentu anglickéhO' byly vsak dehmtlvne PQIQzeny te~ 

prve r. 1295. 'Th M d 1 P l' t 3. Parlament z r. 1295 zva~~v, e ~ e. ar Iamen 
jest VZQrem parlamentů PQZdeJslc~. V ~~m JSQU zast<?u~ 
peny tři stavy.13) První st~~ tVQn k!:~zstvQ: ~a sne~ 
se však dQstavuje jen ~~ezst::<?, vysvS!, arclbI~kupove, 
biskupQvé a ostatní pr,elat~. N IZ~: ~nezstvQ za,stQup.enQ 
není. Snažili se sice kralQve anghc!~ O' tQ,. aby ,~Qs~ah dO' 
parlamentu i nižší kněžstvO' a o nanzQval~.zvla~tm klau~ 
sulí zv. praemunientes biskupum, aby p!Ivedh s, seb5>Y 
dO' parlamentu i knvěžstvQ. nižš~~ a~e Il?-arne. ~Qhate ~ez~ 
stVQ tehdejší neprálo Sl tQtIz JakehQkQh sPQ~ecn~h~ 
sněmQvání s živlem laickým z Qbavy, aby nemusIlO' n~stI 
přiměřený PQdíl na PQvQlova.,ných ~erních. ~!QJ:Q vYJe~~ 
návalQ raději s králem O' PQzadavclCh bermcmch o?de~ 
leně Qd QstatníhQ obyvatelstva a PQvQIQvalQ berne na 
svých sjezdech prQvinciálních.~4) . ..v v' . 

Druhý stav tVQří barQni. Ovsem neJSQU tO' JIZ vSlchn~ 
baroni jakQžtQ bezprQstřední .manQv~ k!,álQvští. BarQm 
začali se tQtiž záhy rQzlišovatI na dve.!~~dy:v l}a barQny 
vyšší (barones majQres) a na barQ?y .~IZ~IhQ radu, (barQ~ 
nes minQres, barQnes secundae d~~nuatIs). R?z~hl meZI 
Qběma těmitO' třídami nebyl z vP Qcavtku bezR~c~e vyhra~ 
něn. FQrmální dělidlQ bylO' vsak, ze s vysSlmI barQny 
jednal nejvyšší dvůr finanční (Exchequer CQ~rt~. a ~~a~ 
lQvské listy sVQlávací (writs Qf summons). svedcI.ly. JIm 
jmenQvitě a dO' vlastních rukQu (proprns nQmmI~US, 
sigillatim), kdežto s barQny ni,žš!hQ řádu, jed!l~.l šen! a 
jehO' rukama šly také králQvske hsty sVQlaVaCI JIm sved~ 
ČíCPfi) TQtQ rQzlišQvání během 13. ,stQletí :pře;stáv~.;.Tím, 
že JSQU hrabství zastuPQvána nym vQlenyml rytIn, Qd~ 

13) Masterman, Parliament, its history and work, London 1912, 
podává na str. 41. seznam, osob povol.aných do .tohot~. p,arlamentu; 
Byli to: dva arcibIskupove, 19 bIsk~pu, 67 0I?~~u a ~ JIm duchovn~ 
hodnostáři' 7 hrabat a 41 baron; prevor, arcIJahnove a 3 duchovm 
z každé di~cése; 2 rytíři z každého hrabství; 2 měšťané z každého 
města a 2 občané z každého městyse. • ., '"' . 

14) Historický ~ůsledek to~o j,cst dnes, ze kněZI postradaJI pasIW 
ního práva volebmho do anghckeho parlamentu. 

Hi) Maitland n. u. m. str. 80. 
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padá Qbesílání nižších barQnů prQstředkem šerifa a má 
se za tO', že vQlení rytíři zastupují nyní i' nižší barQny. 
Rozdíl mezi nižšími barQny a prQstředečnými many 
přestává a nižší barQni splývají se stavem třetím a ztrá~ 
cejí Qvšem jménO' a hQdnQst barQnů. Stav barQnský 
tVQří na dále jen půvQdní barQni vyšší. 

Třetí stav jsou »Qbecní« (,cQmmons). Ovšem název 
»Qbecní« není vlastním výrazem prO' třetí stav. Název 
tentO' »neznačí půvQdně prostéhO' sVQbodníka, plebs, 
nýbrž plebs QrganisQvanQu a kQmbinQvanQu v kQrpQrQ~ 
vané kQmunity zvláštním způsQbem, k zvláštním úče~ 
lům. Obecní JSQU cQmmunitates či universitates, Qrga~ 
nisQvaná tělesa sVQbQdných mužů z hrabství a z měst; 
a stav Qbecných jest cQmmunitas cQmmunitatum, gene~ 
rální tělesO', ve které tytO' kQmunity k účelům parla~ 
mentu JSQU ko:t;nbinQvány.«16) 

4. Rozdělení anglickéhO' parlamentu ve tři stavy: 
(vyšší) duchQvenstvQ, barQny a obecné se neudrželO'. 
Záhy, nejpQsléze v PQIQvici 14. stQletí dQchází k rQzlb 
šQvání dalšímu, tQtiž k ustavení dVQU kQmQr, kQmQry 
čili sněmQvny IQrdů (HQuse Qf LQrds) a sněmQvny Qbec~ 
ných (HQuse Qf CQmmQns). SněmQvna IQrdů zahrnuje 
první dva stavy, jichž členQvé slQVQU nyní lQrdQvé (du~ 
chQvní a světští, the IQrds spiritual and tempQral), sně" 
mQvna Qbecných stav třetí (aH the representatives Qf 
the cQmmQns). Příčiny, prO' které dQšlQ k tQmutQ rQzdě~ 
lení, JSQU různé, nicméně lze je rQzlišiti ve dva druhy: ve 
příčiny rázu vnitřníhO' a rázu vnějšíhO' . 

Příčiny rázu vnitřníhO' JSQU celkem tytO'. BarQni řádu 
nižšíhO' splývají s Qstatními svobQdnými muži (freehQI~ 
der) hrabství a ztrácejí přirQzeně, jak již výše bylO' uve~ 
denQ, hQdnost a jména barQnů. SpQlečné zájmy, zejména 
proti vyšším barQnům, a PQlitické sympatie přivádějí 
tQtQ splynutí. Na druhé straně rytíři t. j. titO' sVQbQdní 
mužQvé hrabství Qdchylují se Qd (vyšších) barQnů a při" 
klánějí se k zástupcům měst a městysů. DŮVQd tQhQ jest 
jednak spQlečná PQvaha jejich jako delegátů, která jim 
dQdává jednQtný ráz prQti (vyšším) barQnům, jednak 
JSQU tO' i příbuzné zájmy a stejnQrodé snahy PQvahy 

16) Stubbs, The Const. History, vol. II., str. 166. 
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místní a politické, 'které víží zástupce hrabství a zá~ 
stupce měst a městysů.1 7 ) . 

Příčiny rázu vnějšího záležejí v to~, !~ vyš~í kněž~ 
stvo a baroni měli krom parlamentu Jeste svoJe shro~ 
máždění zvláštní. Kněžstvo mělo své synody a sjezdy 
provinciální, baron~ svojiv v:el~0l!- radu (magnum c~nci~ 
lium). Tím se ustálIl obyc~J, ze ~ v -parlamentu ,schaze!l 
se vyšší kněžstvo a barom oddelene od obecnych. Za~ 
stupcové třetího stavu neměli však podobné souhrnné 
organisace a nescházeli se jinak než jako (třvetí) sta,:, 
v parlamentu. Skutečnost tato vedla k tomu, ze oprotI 
vyššímu kněžstvu a barpnům se zást~pcové v vtřetíhvo 
stavu cítili jako jednorody sbor a zasedalI rovnez odde~ 
leně. Oddělené zasedání kněžstva a baronů se strany 
jedné a obecných se strany druhé se připomíná bezpečně 
již r. 1332.1M) V tu dobu spadá te~y nejposléz~ rozd~~ 
lení anglického parlan:ent~ na s~~mov~u ~?rdu a s~~~ 
movnu obecných, na cemz v dalslm VYVOJI nebylo JIZ 
měněno ničeho. , 

Ve sněmovně lordů mají původně duchovní lordove 
značnou převahu nad lordy světskými. Teprve refor~ 
mace působí zde změnu potud, že zrušením klášterů od~ 
padají opati, a lordové duchovní jsou na příště v men~ 
šině oproti lordům světským. Mezi ,?arony dochází yak 
k novému třídění na vévody, markyze, hrabata, mlsto~ 
hrabata (viscount, vicomte), barony. Pro lordy se začíná 
také užívati názvu peer (od latinského par). Při ducho. 
vních lordech určuje hodnost peera úřrud, při lordech 
světských jest tato hodnostdě~i,čná, a p!echází n~ yrV'o; 
rozeného syna. Králi však pnslusl pravo )menovatIl.nove 
peery. Jmenování toto dálo se buď královským lIstem 
svolávacím (writ of summons), kteréžto formy bylo uží~ 
váno původně při baronech, buď královským patentem 
(letters patent) vydaným pod velkou pečetí, jímž se udě~ 
lovala tomu komu list svědčí, a jeho dědicům hodnost 
peera. Této 'druhé formy se užívalo pro peery vyšší hod~ 

17) Stubbs, tamtéž, vol. II., str. 184 a násl.; k tomu i E~mein, Élé
ments de droit constitutionnel fran«ais et comparé, Pans, 1921, 1., 
str. 104 a násl. 

18) Stubbs, tamtéž, vol. III., str. 430 a násl., Esmein n. u. m. 1., 
str. 106. 
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nosti než baron. Postupem doby užívalo se listu svoláva~ 
cího čím dále tím řídčeji, a od 15. století obvyklá forma 
jest královský patentyl) 
Sněmovna dolní čili obecných jest ustavena na my~ 

šlence zastupitelské. Myšlenka tato má svůj původ ve 
shromážděních čili soudech hrabských. Ode dávna byla 
totiž hrabská shromáždění resp., což jedno jest, hrabské 
soudy (které však jako instance soudní vývojem soudů 
královský'ch mnoho ztratily na svém významu) poklá~ 
dána za zastoupení celého hrabství. Podle tehdejšího 
anglického pojetí jest celé hrabství zastoupeno . v hrab~ 
ském shromáždění čili soudu, takže slovo comitatus 
značí jak hrabství jako zeměpisný obvod, tak i hmbské 
shromáždění. V hrabském shr'omáždění jest tedy za~ 
stoupen a ta!ké přítomen každý svobodný muž z hrab~ 
ství. · Ježto pak nyní shromáždění hrab:ská vysílají svoje 
zástupce do parlamentu, přenáší se myšlénka zastupiteb 
ská z hrabství na parlament. Shromáždění parlamentu 
se pokládá za veliké shromáždění hrabské, za jakýsi 
souhrn všech shromáždění hrabských, stav obecných za 
communitas communitatum. Právě tak jako v hrabském 
shromáždění jest zastoupeno celé hrabství a přítomen 
každý svobodný muž, tak jest nyní i v parlamentu za~ 
stoupena celá říše a přítomen kruždý občan.20) 

Do sněmovny obecných vysílají hrabství po dvou ry~ 
tířích, města (city) a městyse (borough) rovněž po dvou 
zástupcích. V hrabství jso11 zástupcové voleni v plném 
shromáždění hrabském. Aktivní právo volební (fran~ 
chise) není z počátku přesně vymezeno. Začátkem 15. 
století (r. 1413) stanoveno jest jako podmínka práva vo~ 
lebního, aktivního i pasivního, bydliště v hrabství. V r. 
1430 pak jest stanoveno, že právo volební přísluší svo~ 
bodnému držiteli (freeholder) bydlícímu ve hrabství, 
iehož svobodný majetek má cenu ročního výnosu čtyři~ 
ceti šilinků. Toto ustanovení zůstalo v podstatě v plat~ 

19) Maitland n. u. m. str. 167, Anson n, u. m, vol. II., str. 195 a 
násl.; k tomu i Stubbs, Const. Hist. vol. III., str. 433 a násl. 

20) Srov. Hatschek, Allgemeines Staatsrecht, I. Teil: Das Recht 
der modernen Monarchie, Leipzig 1909, Sammlung Goschen, str. 68, 
69; týž, Englisches Staatsrecht, I. Bd., Tiibingen, 1905, str. 235 a násl.; 
Maitland n. u. m. str. 42 a násl. 
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nosti plných čtyři sta let až do první reformy práva vo~ 
lebního r. 1832. Zástupcové měst a městysů byli voleni 
ve shromáždění městském. 
Počet poslanců za hrabství zůstává nezměněn. N a~ 

proti tomu se počet poslanců za města a městyse postu~ 
pem doby značně mění. Královské listy vyzývající města 
a městyse k volbě zástupců nebyly totiž zasílány těmto 
ořímo, nýbrž šerif byl pouze vyzván, aby dal vykonati 
volbu dvou zástupců za každé město a za každý městys 
ve hrabství. Které místo jest však považovati za město 
resp. za městys, nebylo určeno. Ježto však města a mě~ 
styse vysílaly svoje zástupce na svůj náklad, čímž jim 
přirozeně vznikaly značné útraty, nelze se diviti. že 
právo vysílati zástupce do parlamentu bylo pokládáno 
tehdy spíše za břemeno než za výsadu. Stávalo se tedy 
dosti často, že se města a městyse dohodují se šerifem, 
aby nedal v nich prováděti volby zástupců do parla~ 
mentu; někdy prosí přímo krále, aby je zprostil poviJ?-~ 
nosti vysílati zástupce; někdy prostě volby neprova~ 
dějpl) Takto rozhodovati otázku, která města resp. 
městyse mají právo, či spíše řečeno, povinnost vysílati 
zástupc'e do parlamentu, bylo položeno původně v ruce 
šerifa, později krále. Králové také tohoto práva hojně 
užívali, zejména později, když právo vysílati zastupce do 
parlamentu začínalo býti již náležitě ceněno. Aby posí~ 
lili svoji moc v parlamentu resp. ve sněmovně obecných, 
udělovali právo vysílati zástupce do parlamentu (en~ 
franchise) novým a novým místům. V tom vynikali 
zejména Tudorovci; za Stuartovců děje se tak již řídčeji, 
a od dob Karla II. právo to vyšlo z obyčeje.22) Tímto 
způsobem lze si vysvětliti, že právo vysílati zástupce do 
parlamentu bylo rozděleno velmi nestejnoměrně: velká 
města postrádala mnohdy vůbec parlamentního zastou~ 
pení, kdežto naopak nepatrná městečka vysílala dva zá~ 
stupce; ba právo toto příslušelo mnohdy městům resp. 
městysům již neexistujícím. Nesrovnalosti z toho vzni~ 
kající, přihlížíme~li zvláště i k té skutečnosti, že právo 
volební bylo v městech a městysech upraveno nejrozma~ 

21) Masterman n. u. m. str. 36. 
22) Ilbert n. u. m. str. 35., 36. 
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nitějším způsobem, byly přímo křiklavé,23) a . byly od~ 
straněny, aspoň z valné části, teprve reformou z r. 1832. 

5. Práva a moc anglického parlamentu se vyvíjely po~ 
vlovně. Bylo řečeno již výše, že obecná rada byla za 
prvých králů normanských sotva více než pouhou for~ 
malitou. Také sluší míti za to, že i berně byly vypisovány 
králem bez svolení této rady. Avšak již Magna Charta 
vyžaduje přivolení obecné rady království k vypisování 
a vybírání berní. Zdá se však, že toho j?ředpisu nehylo 
vždy šetřeno, neboť ustanovení Velké Charty bylo opa~ 
kováno při potvrzení svobod za Eduarda I. r. 1297 (Con~ 
firmatio Cartarum) dodatkovým článkem zvaným De 
Tallagio non concedendo (čl. 1.).24) Od této doby možno 
pokládati za jisté, že berně byly vypisovány pouze se 
svolením království, t. j. parlamentu. 

Zásada, že král nemůže vypisovati berně bez přivolení 
parlamentu a že tedy jest to v podstatě parlament, který 
králi povoluje potřebné prostředky peněžité, měla na 
další vývoj parlamentu, resp. jeho pravomoci daleko~ 
sáhlý vliv. Finanční tíseň králů a právo parlamentu, po~ 
volovati berně, staly se právě tak jako i v jiných zemích 
základem a východiskem politických svobod a práv 
anglického parlamentu. Pojetí již tehdy ustálené, že 
veškery náklady státní správy nese král ze svého a že 
země k jich úhradě není ničím povinována, mělo v zá~ 
pětí, že berně byly pokláJdány za příspěvek země k :úhra~ 
dě těchto nákladu, který země povoluje králi z dobré 
vůle a ze svého. Král žádá berně a země scil. její pře~ 
stavitel, t. j. parlament, je povoluje. Ovšem parlament 
nepovoluje tyto berně bez výhrady a zadarmo. Parla~ 
ment povoluje berně, ale současně činí si nárok na to, 
aby rozhodovalo tom, k jakému účelu těchto berní jest 
použiti a aby kontroloval, zda k dotčenému účelu se jich 
také užilo. Na tom však parlament nepřestává. Při po~ 
volování berní vyslovuje parlament určité stížnosti do 
správy královské, resp. do některých úředníkÓ králov~ 
ských, naléhaje na odstranění dotčených zlořádů neb 
určitých úředníků. 

23) Příklady toho podává Ilbert n. u. m. 
24) Stubbs, Select Charters, str. 497., 498. 
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Avšak .parlament jde postupem doby ještě dále. Tím, 
že vyslovuje určité stížnosti do královské správy, zjed~ 
nává si pozvolna, ale jistě, právo účinné kontroly této 
správy a důsledkem toho vliv na ni. Parlament neza~ 
stavuje se však při této (spíše jen negativní) činnosti, 
nýbrž přechází k iniciativě: žádá krále za vydání práw 
ních předpisů, které se mu zdají býti nutnými. 

Skutečnosti tyto měly dalekosáhlý vliv na postavení 
parlamentu v životě státním. 
Předem právo kontroly moci výkonné, jež si parla~ 

ment zjednal, vede k tomu, že parlament vykonává 
značný vliv na veškeru správu. V této době jest králow 
ská rada již sborem jasně vyhraněným, odlišným s jedné 
strany od parlamentu (původní Velké rady), s druhé 
strany od soudů. Královská rada stává se sborem po 
výtce vládním, ve kterém a prostřednictvím jehož král 
veškeru moc vykonává (The King in Council).!l5) Prvotně 
jest to zajisté král, který prostředkem této rady svoje 
rozkazy provádí, a členové této rady, pokud královské 
akty podepisují, ručí svým podpisem jen za to, že obsah 
dotčeného aktu jest skutečným projevem královské vůle 
(odpovědnost formální čili kancelářská). Vláda za ne~ 
zletilosti krále Jindřicha III. přivádí však změnu v po~ 
jetí této odpovědnosti. Ježto král byl nezletilý, přece 
však státní akty podepisoval, nemohl býti činěn odpo~ 
vědným za tyto akty, nýbrž odpovědnost za obsah 
těchto státních aktů přejímají členové královské rady. 
Odtud bere svůj původ zásada, která se stala stěžejním · 
pilířem anglické ústavy (a přešla odtud do ústav všech 
ostatních států), že král jest neodpovědným, že sám ni~ 
čeho zlého se nemůže dopustiti (the king can do no 
wrong) a že odpovědnost za obsah aktů královských, 
resp. státních, přejímá ten, kdo je podepsal (odpověd~ 
nost materiální). Ježto nyní odpovědnost za státní akty 
přejímají členové královské rady, jest očividno, že od~ 
povědnost tuto uplatňuje ten, komu přísluší právo kon~ 
troly moci výkonné, t. j. parlament. Členové královské 
rady se stávají parlamentu odpovědnými. Odpovědnost 
ministerská přináší však s sebou, že královská rada 

25) Srov. o tom m. j. Anson n. u. m. vol. II. str. 15., 61. a passim. 
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musí míti důvěru parlamentu; to jest však možno jen 
tehdy, když parlament má vliv i na jmenování členů 
této královské rady. Skutečně také již ordinances Edu~ 
arda II. z r. 1311 slibují jmenování členů královské rady 
(ministrů) v parlamentu. Dekret tento byl sice o je~ 
denáct let později (r. 1322) odvolán, ale již Eduard III. 
v r. 1341 (aby dosáhnul žádaných berní na parlamentu) 
slibuje, že členy královské rady (a soudce) bude jmeno~ 
vati v parlamentu. Takto získává si parlament vliv i na 
jmenování ministrů26) a uplatňuje se zásada, že členové 
královské rady musí míti důvěru parlamentu. V druhé 
polovici 14. století zaznamenáváme již první případ ob~ 
žaloby ministerské (impeachment). V prvé polovici 15. 
století (1422) parlament také jmenuje královskou radu 
(the Privy Council) jakožto radu regentskou po dobu 
nezletilosti krále Jindřicha V1.27) a za válek obou Růží 
moc parlamentu stoupá tou měrou, že parlament sesa~ 
zuje již i krále (Richarda II. v r. 1399).28) Koncem stře~ 
dověku jest parlament rozhodujícím činitelem ve státu. 

Skuteč.nost, že parlament povoluje králi berně na jeho 
žádost, jeví účinky ve dvojím směru, v otázce totiž, 
jednak komu přísluší iniciativa při berních, jednak 
která sněmovna v parlamentu vlastně berně povoluje. 
Ježto parlament povoloval jen berně, kterých král žá~ 
dal, nikdy však, jak ostatně snadno lze se domysliti, 
sám berní nenabízel, vešlo v obyčej, že iniciativa při 
osnovách finančních přísluší pouze králi, nikoli také 
parlamentu. Pokud pak druhé otázky se týče, sluší při~ 
pomenouti, že původně platila zásada, že berně povoluje 
každý stav za sebe. Avšak od konce 14. století se 
ustálil obyčej, že berně povoluje sněmovna obecných 
a sněmovna lordů k tomuto povolení jen přistupuje; 
v r. 1395 byla zavedena nová formule: »by the Commons 
with the advice and assent of the Lords Spiritual and 
Temporal«, na které potom již nebylo měněno .nh 

26) Nesluší zvláště připomínati, že slovo »ministr« jest v této době 
ovšem anachronismem. Tehdejší státní právo anglické výrazu ministr 
nezná. 

27) O tom zejména Marriott, English Political Institutions, Ox~ 
ford 1910, str. 183, 184. 

28) Masterman n. u. m. str. 55. 
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čeho.29) Odtud má svůj původ zásada, že osnovy fi~ 
nanční jest podati nejprve sněmovně obecných a teprve 
potom sněmovně lordů. Zásada tato přešla rovněž do 
novodobých ústav všech států. 

6. Skutečnost, že parlament žádá krále o vydání práv~ 
ních předpisů, které uznává za potřebné, vede k VýVOjI 
zákonodárného práva parlamentu. Prvotně jest toza~ 
jisté král, který jest výhradným zákonodárcem, jenž vy~ 
dává- právo psané (statute law a contr. práva nepsaného, 
common law). Král činí tak dvojím způsobem: buď ve 
formě nařízení (ordinance), které vydává ve své radě (the 
King in Council) aneb ve formě zákona (statute), který 
vydává s přivolením parlamentu (the King ' in Parlia~ 
ment).30) Avšak i když král vydává zákony s přivole~ 
ním parlamentu, přísluší z počátku zákonodárná inicia~ 
tiva pouze jemu. Ale později iniciativy zákonodárné se 
chápe také sněmovna obecných. Děje se tak ve formě 
prosby ke králi. Obecní prosí krále, aby vydal zákon 
(statute) toho či onoho obsahu.3l) Obecní vystupují zde 
tudíž jako prosebníci a prosba ta se přednáší v parla~ 
mentu. Odpověď králova jest buď: le roy le veult, t. j. 
kladná, aneb: le roy s'avisera, t. j. záporná. Je~li odpo~ 
věď kladná, král ve své radě zdělá na podkladě prosby 
zákon, který se vydává »králem za souhlasu lordů na 
žádost oklecných (by the King, with the assent of the 
Magnates at the request of the Commons,32) a zanese 
se do archivu zákonů. Ale způsob tento vyvolával 
mnohé rozpory. Konečná redakce prosby příslušela 

29) Viz o tom zejména Hallam, Constitutional History of Eng, 
!and, London, Everyman's Library, vol. lIL, str. 24 a násl.; k tomu 
i Marriott n. u. m. str. 178 a násl. 

30) Stubbs, Const. Hist., vol. II., str. 584 uvádí tento rozdíl ordi, 
nance od statute. Ordinance se vydává králem buď samostatně aneb 
králem v radě, má pouze dočasnou platnost a král může je kdykoli 
odvolati; vydává se ve formě patentu neb charty a nezanáší se do 
archivu zákonů (statute roll). Statute jest zákon jako společné dílo 
krále a parlamentu, má trvalou platnost, zanáší se do archivu zá, 
konlI a lze jej odvolati opět jen ve formě statutu. 

31) Že jsou to obecní, kteří tuto přosbu vznášcjí, nikoli také sně, 
movna lordů, lze si vysvětliti tím, že lordové mají (v této době) 
dvojaké postavcní: jednak jako horní sněmovna parlamentu, jednak 
jako zvláštní sbor královských radů. 

32) Marriott n. u. m. str. 181. 
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totiž královské radě, a obsah zákona 'mnohdy nesou~ 
hlasil s obsahem prosby. Aby si zajistili shodu odpo::: 
",ědi královy (a tudíž v podstatě i zákona) s obsahem 
prosby, žádají obecní opětovně krále, aby odpověď na 
prosbu jim dával písemně a pod pečetí; nechtějí se již 
spokojiti s úlohou pouhého prosebníka, nýbrž chtějí 
kontrolovati odpověď královu a dávati dokonce k ní 
souhlas. To se jim konečně ta:ké podařilo. Počátkem 15. 
století zavazuje se král, »že nebude na žádost ol?ecných 
ničeho ustanovováno za zákon proti jich žádání, čímž 
by tito měli býti vázáni bez svého souhlasu«.33) Odtud 
se vyvinul obyčej, že obecní nepodávají již prosbu, 
nýbrž vypracovaný návrh zákona (bilI), takže král může 
jen přisvědčiti neb svůj souhlas odepříti. Takto inicia~ 
tiva zákonodárná se přesunuje z krále na obecné, kteří 
v tomto směru konkurují s lordy. Důsledkem toho také 
vchází v obyčej nová formule zákonodárná: vedle 
prvotní formule»by the King, with assent of the Mag~ 
nates at the request of the Commons« začíná se užívati 
formule, ve které se již mluví o autoritě parlamentu: 
»By the King's most excellent Majesty by and with the 
advice of the Lords, spiritual and temporal, and Com~ 
mons in this pre1sent Parliament a:ssembled and by the 
authority of the same.«34) Obou těchto formulí se užívá 
po n~ja:ký čas souběžně, až teprve na sklonku středověku 
prvotní formule »na žádost obe<:.ných« mizí a zůstává 
pouze formule »s autoritou p aJ!lamentu«. 35) 
" 7. Vedle této povšechné pravomoci parlamentu jest 
uvésti ještě zvláštní soudcovskou pravomoc sněmovny 
lordů. Pravomoc tato má základ svůj v pojetí, že král 
v parlamentu může konati spravedlnost (ježto parla~ 
ment v prvotní své povaze jest vlastně curia regis a má 
také pravomoc soudcovskou), a že tedy soudcovská moc 
králova se nevyčerpává královskými soudy. Ježto pak 
sněmovna obecných důsledně odmítala funkci soudcow 
skou,36) konala se spravedlnost příslušející králi v par::: 

33) Stubbs, Const. Hist." vol. II., str. 578. 
34) Marriott n. u. m. str. 181. 
35) Anson n. u. m. vol. 1., str. 249. . 
36) V r. 1399 při procesu proti králi Richardu II. obecní prote, 

stují, že »nejsou soudci v parlamentu, nýhrž prosebníky« a žádají. 

2· 19 



lamentu nikoli v parlamentu celém, nýbrž jen ve sně~ 
movně lordů. Odtud sněmovna lordů, v podstatě soud 
krále v parlamentu, vykonává vedle funkce sboru zá~ 
konodárného funkci vysokého dvoru soudního, a to 
jednak jako nejvyšší sOl;d odvolací, z !ozsudků .?5)Ud~ 
obecného práva, poku~ Jde o !o~n~alm vadu v nze~l, 
jednak jako soud prve a konecne Instance v soudmm 
řízení proti lordům pro zradu neb felonii a pro obžaloby 
vznesené sněmovnou obecn)Tch (impeachment).37) 

Právní postavení an.g!ického parlamentu n.a sk.lo~k~ 
středověku lze vymezItI takto: Parlament zJednava Sl 
definitivně právo přivolovati ke všem berním; kon~ 
kuruje v pravomoc~ zák.0~od.árn~ s kr~lem; k?n~r?luj~ 
moc výkonnou a zJednava Sl vhv na Jmenovam clenu 
královské rady. Výkonná moc se dostává v úplné pod~ 
ručí parlamentu, který takto se stává rozhodujícím či~ 
nitelem ve státu. Ovšem toto postavení parlamentu 
resp. jeho moc jest přece jen předčasná; sluší ji z v~ln~ 
části vysvětliti tehdejším společenským bezvládím, Jake 
·tu nastalo za války obou Růží. Nadvláda parlamentu 
nebyla v souhlasu s povšechným stavem anglického ná~ 
roda a měla svůj základ ani ne tak ve vnitřní síle parla~ 
mentu, jako spíše v tehdejší bezmocnosti moci, ~rálov: 
ské. Z toho důvodu nadvláda tato nemohla m1tI a am 
neměla pevného podkladu a byla tudíž jen dočasná: 
mohla trvati jen potud, pokud moc královská byla slabá: 
Jakmile se však moc královská posílila, musilo dojitI 
k reakci. A k re'akci této dochází nastoupením rodu Tu~ 
dorovců. , 

8. Nastoupením Tudorovců nastává nová éra ve vy~ 
voji parlamentu. Jím začíná doba velkých ústavních 
změn a zápasů, které jsou ~~k~nčeny te~:ve t. ,zv. V~l.: 
kou revolucí v r. 1688. Mez1cas1 toto tVOrl nove, ale J1Z 

aby »nebylo zaznamenáno v, parl.am~ntu ,?roti o~ecnf!ll' ~e .b~rou 
nebo chtějí bráti účastenstvI v Jakemkoh soudmm rlzem, Jez se 
koná nebo bude příště konati v parlamentu«. Marriott n. u. m. str. 
143., 144. 

37) Srov. Anson n. u. m. vol. 1., str. 358 a ~ásl., vol. .11., part. II., 
str. 252 a násl., Maitland n. u. m. str. 214 a nasl., Marn?tt n. u. m. 
str. 133, 134, Hatschek, Engl. Staatsrecht, I" str. 531 a nasl. K tomu 
i Hallam n. u. m. vol. III., str. 15 a násl. 
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trvalé zák,lady celého ústavního živ?t~ vůbe~, p,arla: 
mentu pak zvláště. Parlament zdve vchaz1 ': otevre,?y bOJ 
s mocí královskou, jest nuc~? vs.ec!m~. :r:~~Y3: a ~sec?ny 
svobody, které z něho tv<;m neJdulez1tejS1 !r:St~tuC1 ve 
státu, úporně si vybOjovatI., Parla:ne~t pro~elava ~u d~~ 
lekosáhlé změny, jak ve svem slozem, tak 1 ve sve poh~ 
tické váze, ja:kož i v povšechném právním postavení 
svém ale současně buduje základy své existence, na 
kterých pak v období následujícím nebylo již vůbec 
hnuto: 

Pokud předem složení parlamentu se týče, pozoru~ 
jeme zde změny v obou sněmovnách. V horní sněmovně 
reformace má v zápětí, že odpadá řada duchovních 
lordů· ale i počet světských lordů se valně ztenčil, po~ 
něvadž za války obou Růží mnoho rodů přední šlechty 
vzalo za své. Ve sněmovně obecných pak pozorujeme 
přírůstek: za Jakuba I. přicházejí zástupcové obou uni~ 
versit v Oxfordu a v Cambridgi, a zástupcové nových 
měst ~ městysů. Z důvodů politických, aby rozmnožili 
počet svých přívrženců, udílejí králové právo vysílati 
zástupce městům a městysům jim věrných. 38) Za Tudo~ 
rovců byl tímto způsobem počet člepů sněmovny ob.ec~ 
ných rozmnožen o 166, za Stuartovcu o 91. Za repubhky 
byla dále v důsledku pojetí, že svrchovanost spočívá ve 
sněmovně obecných, aktem z 19. března 1649 zrušena 
sněmovna lordů, ale restaurace monarchie přivodila 
takřka samočinně i restauraci této sněmovny. 

Pokud se týče politické váhy parlamentu, pozorujeme, 
že se parlament za vlády Tudorovců dostává do úplného 
područí krále. Posílená moc královská, která se zejména 
za krále Jindřicha VIII. stává mocí neobmezenou, ne~ 
může vedle sebe snésti parlament, který by vykonával 
nadvládu nad ní, neb aspoň moc, která by s ní mohla 
konkurovati. Prořídlá sněmovna lordů nemůže čeliti 
rostoucí moci královské a ve sněmovně obecných do~ 

38) Právo udělovati městům a městysům oprávnění vysílati do 
sněmovny obecných zástupce není v této době již nesporným prá< 
vem královským. Sněmovna obecných reklamuje dokonce již za 
Stuartů právo toto pro sebe. V zásadě zůstává sice toto právo i na 
dále prerogativou královou, ve skutečnosti však již od dob Karla II. 
od r. 1677 nebylo již vykonáváno. Maitland n. u. m. str. 289, 290. 
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vedli králové rozmnožováním počtu svých věrných 
uplatňovati svůj naprostý vliv. Parlament stává se takto 
povolným nástrojem v rukách královských a zejména 
za Jindřicha VIII. povoluje šmahem vše, cokoli si jen 

. tento král přeje, resp. s čím před parlament přijde (il'oz~ 
vody, prominutí dluhů králových a pod.)39) Zákonodár~ 
ným aktem z r. 1537 (t. zv. lex regia) bylo dokonce králi 
dáno právo vykonávati po úr,adě se svou radou (with 
the advice of his council) proklamace (proclamation), 
které mají míti závaznou moc zákona. (Akt tento byl 
však již za Eduarda VI. odvolán.) lVloc královská udr~ 
žuje si p'ak i za nástupců Jindřicha VIII. naprostou pře~ 
vahu nad parlamentem. 

A však co charakterisuje nejlépe toto absolutistické 
období Tudorovců, jest, že formálně autority parla~ 
mentu nebylo se dotknuto. I největší absolutista z Tu~ 
dorovců, Jindřich VIII., neopomíjel zjednávati si pro 
všechny svoje akty svolení parlamentu. Skutečnost tato 
měla na další vývoj parlamentu anglického dalekosáhlý 
vliv; z ní vyplynula zásada, že ve státu svrchovaným 
činitelem není ani král o sobě, ani parlament o sobě, 
nýbrž jen král ,zároveň s parlamentem čili král v par1a~ 
mentu (the King in Parliament), zásada, která jest do~ 
dnes osou veškerého ústavního a politického života 
v Anglii. Zásada tato hověla Tudorovcům naprosto; 
bylť parlament vlastně jen hříčkou v jejich rukách, a 
králové tito vykonávali prostředkem tohoto povolného 
a přímo otrocky oddaného parlamentu ve skutečnosti 
neobmezenou moc. Parlament kryje svou autoritou akty 
královské a propůjčuje neobmezené moci královské 
ústavní ráz. Ovšem stav tento může trvati tak dlouho, 
pokud parlament jest ochoten sloužiti rozmarům vůle 
královské. Jakmile se však parlament stává vůči moci 
královské samostatnějším, musí nezbytně dojíti ke krisi. 

9. Krise tato propuká již počátkem 17. století. Parl~ 
ment jest syt diktatury královské a začíná se hlásiti 
o svoje práva. Ihned při nastoupení Stuartovců v r. 1604 
vydává proslulou Apolo~ii (.A Form of Apology and 
Satisfaction to be delivered to his Majesty), ve které 

39) Maitland n. u. m. str. 251, Hallam n. u. m. vol. I., str. 21 a násl. 
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hájí práva a svobody parlamentu.40) Jí zacma zápas 
mezi mocí královskou a mezi parlamentem, který je 
v podstatě ukončen teprve t. zv. Velkou revolucí v roce 
1688. Zápas tento není vlastně ničím jiným než bojem 
o svrchovanost a nadvládu v parlamentu. V boji tomto 
má z počátku vrch moc královská. Parlament vymohl 
si sice v r. 1628 památnou Petition of ri,ght (The Peti~ 
tion Exhibited to His Majesties by the Lords Spiritual 
and Temporal and Commons, concernin~ divers Ri~hts 
and Liberties of the Subjects: with the Kings Majesties 
Royall Aunswere thereunto in full Parliament), kterou 
dosavadní práva parlamentu se utvrzují a určitá práva 
občanská se zaručují. Avšak v zápětí na to parlament 
jest rozpuštěn (byl to již třetí parlament za vlády Karla 
1), a král v dlouhé proklamaci odůvodňuje tento krok 
m. j. »neposlušným a buřičským chováním některých 
členů sněmovny obecných, kterým král a královská 
autorita a moc byli do té míry tupeni, že toho královská 
vláda déle trpěti nemohla a že v minulé době pro to pří~ 
kladu najíti nelze«. Prohlašuje pak král dále, že »pokládá 
za opovážlivost, chce~li se jemu předpisovati nějaká 
lhůta pro trvání parlamentu, jejž svolávati, v chodu 
udržovati a rozpouštěti příslušelo vždy jemu«, a vyslo~ 
vuje ochotu, svolati opět Parlament, až »národ bude 
jasněji viděti v jeho úmysly a činy a až ti, kteří způ~ 
sohÍ'li toto přerušení parlamentu, vytrpí zasloužený 
trest«. 41) . . 

Plných jedenácte let parlament zůstal nesvolán a král 
vládl absolutisticky. V dubnu 1640 byl svolán nový par~ 
lament, ale rozpory mezi králem a parlamentem scil. 
sněmovnou obecných dostoupily takové výše, že již 
měsíc na to, v květnu téhož roku, byl parlament králem 
opět rozpuštěn. Nenávist králova k jakémukoli parla~ 
mentu se tu objevila v pravém světle. Král se nyní po~ 
kusil vytvořiti nějakou novou formu parlamentu, který 
měli tvořiti jen lordové. Ale v zemi se ozývalo vše~ 
obecné volání po svolání parlamentu, a rada lordů, shro~ 
mážděná v Yorku, která podle úmyslu králova měla 

. . ~~ .. - ." 

40) Hallam n. u. m. vol. 1., str. 284 a násl. 
41) Hallam n. u. m., vol. II., str.!., 2. 
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tvořiti náhražku parlamentu, se k tomuto volání pw 
pojila. Vida nezbytí, svolal král nový parlament, který 
v ústavních dějinách anglických jest znám pod jménem 
Dlouhý parlament (the Long Parliament). Dlouhý par~ 
lament značí vyvrcholení krise. Sněmovna obecných 
pod dojmem bezprostředních útisků byla nyní pevně 
odhodlána neustoupiti. Hned z počátku tohoto parla~ 
fi1entu vynutila si zákon, na základě kterého jest nej~ 
déle do tří let po rozpuštění parlamentu svolati parla~ 
fi1ent nový. N eučiní~li tak jménem královýrri kancléř 
neb strážce velké pečeti, mohou lordové sami svolati 
parlament; opomenou~li tito tak učiniti, jsou šerifové 
Dovinni dáti provésti volby; a když ani šerifové tuto 
povinnost nevykonají, mohou voliči sami přikročiti 
k volbám.42) V zápětí na to sněmovna obecných si 
zvláštním zákonem zaručila trvání tohoto dlouhého 
parlamentu: bylo stanoveno, že bez svolení obecných 
tento parlament nemůže býti rozpuštěn. Dále uvedla 
sněmovna obecných v činnost pověstný. bilI of attain~ 
der proti rádcům královým.43) 

V parlamentu samotném se utvořily dvě strany: Ca~ 
valiers (royalisté) a Roundheads (krátkovlasí, jak se 
tehdy přezdívalo puritánům). Cavaliers byli stranou 
králi věrnou: nepopírali, že určité přehmaty se strany 
krále se tu staly, ale tvrdili, že přehmaty ty jsou již od~ 
činěny a zákonný stav úplně obnoven. Naproti tomu 
Roundheads nepopírali, že v mnohém byl zákonný stav 
zjednán, ale důsledně odpírali věřiti králi, dokládajíce 
četnými příklady, že na slovo královské nelze spolé~ 
hati;44) to jsou již odpůrci monarchie. Věci dospěly 

42) Zákon tento hyl odvolán po restauraci v r. 1664 z důvodu, 
~e jest "in derogation of His Majesty's just rights and prerogative 
lnherent to the imperial crown of this realm«. Viz Anson n. u. m. 
vol. 1., str. 302, Hallam n. u. m. vol. II., str. 303. 

43) Act neh také bill of attainder jest zákon, kterým se jakýkoli 
čin, který není nijakým zákonem označen za trestný, prohlásí za 
~restný a zároveň se také stanoví trest na tento čin. Postup při něm 
Jest týž jako při jiných zákonech. Jest to akt čiré libovůle parla. 
mentu (a příčí se všem právním pojmům). 

44) Macaulay, The History of England, London, Everyman's Li. 
hrary, vol. 1., str. 83 a násl. 
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k úplné občanské válce. Strana královská v tomto boji 
podléhá a král Karel I. končí svůj život na P?pravišt~. 

Monarchie jest odstraněna a zavedena repubhka s Oh~ 
verem Cromwelem v čele. Ovšem tato republika nezna~ 
mená snad vládu parlamentu, nýbrž ve skutečnosti vo~ 
jenskou diktaturu. Avšak republika (v jakékoli form.ě) 
nevyhovovala monarchistickému smýšlení anglického 
národa. Dochází k restauraci a syn popraveného krále 
Karla I., Karel II., vstupuje za nevídaného nadšení ná~ 
roda na trůn. Ale restaurací Stuartů není zjednána ko~ 
nečná náprava. Stuartovci ani po restauraci nesplnili 
naděje, které anglický národ v ně kladl. Dochází ke 
druhé, t. zv. Velké revoluci r. 1688 a ke konečnému vy~ 
puzení Stuartů. Národ zastoupený v parlamentu sesa~ 
zuje dosavadního krále Jakuba II. a povolává na trůn 
Marii a jejího chotě Viléma III. 

tO. Pokud konečně povšechného právního postavení 
parlamentu a jeho členů se týče, jest období toto důle~ 
žité tím, že v něm to, co shrnujeme pod povšechné ozna~ 
čení práva a svobody parlamentu, jest definitivně sta~ 
noveno. Tato práva a svobody parlamentu neberou 
ovšem svůj počátek teprve v tomto období; existenci 
jejich lze pozorovati již ve středověku. Ale konečná 
iejich úprava jest vyhrazena teprve období tomuto. Že 
se tak stalo teprve v této době, lze si dobře vysvětliti 
povšechnými politickými poměry doby této, jakož 
i doby předchozí. Na sklonku středověku parlament, 
když se stal rozhodujícím činitelem ve státu, nepotře:::: 
boval zvláštního zajištění těchto práv, ježto politická 
převaha parlamentu byla jejich nejlepší zárukou. Ale 
za silné vlády Tudorovců a za nepřízně Stuartovců 
k parlamentu byla mnohá z těchto práv parlamentu 
upírána, resp. mnohých z nich nebylo vždy šetřeno. 
Parlamentu nezbylo než sváděti úporné boje o určitá 
práva. Právě z toho důvodu střeží parlament přímo 
žárlivě svoje výsady a vymáhá jich výslovné uznání se 
strany krále. Teprve tímto výslovným uznáním králov:::: 
ským stávají se tyto výsady nespornými; že pak nadále 
i v praxi se jich bedlivě šetří, jest ovšem zásluhou a dů:::: 
sledkem Velké revoluce. 

Práva a svobody parlamentu mají povšechný účel za~ 
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ruciti bezvadný chod parlamentu. Lze je děliti celkem 
ve dva druhy: na výsady jednotlivých členů a na vlastní 
práva parlamentu. 

Výsady členů zahrnujeme povšechným označením 
imunita poslanecká (výraz moderní) a jsou to: zvýšená 
svoboda osobní jakožto ochrana proti zatčení a uvěz~ 
nění, svoboda slova a svoboda hlasování, a svoboda 
jednání jakožto osobní neodpovědnost člena parla~ 
mentu.45) 

Nejprve ze všech se vyvinula ochrana proti zatčení 
a uvěznění. Tato výsada má svůj základ ve snaze, za~ 
jistiti jednání v parlamentu tím, že se členům zaručuje 
bezpečný příchod, nerušená návštěva schůzí parlament~ 
ních a bezpečný návrat. Myšlenka tato jest v Anglii 
prastará;46) již podle anglosaského práva stáli členové 

45) Podle jiného děli dia rozlišovaly se tyto výsady na ty, o které 
mluvčí (předseda, speaker) sněmovny obecných žádal, a na ty, 
o které žádáno nebylo. Pokud druhu prv uvedeného se týče, mluvčí 
sněmovny obecných žádal na počátku každého parlamentu v řeči 
~dresované lordu kancléři, aby výsady sněmovny obecných byly 
Jako »starobylé a nesporné« králem uděleny a potvrzeny. Původně 
bylo o to žádáno všeobecně. od počátku nového věku vešlo však 
v obyčej, že se tyto výsady jmenovitě uváděly. V tento druh spa. 
dají zejména ochrana proti zatčení a uvěznění a svoboda slova. Viz 
Anson n. u. m., vol. I., str. 145 a násl. 

46) Zásada, že členům sněmu přísluší zvýšená ochrana osoby, není 
neznáma i v jiných státech. V českém státu na př. zajisté tak bylo. 
Cteme aspoň v obecném provolání sněmu ke dnu 10. února 1432 
v Praze: » ••• Item ktožkoliwěk z obcí k zákonu božiemu příchyl. 
riých k tomu sněmu jeliby do Prahy, aby ižádný jeden na druhého 
nesahali. aniž sobě překáželi nižádnú měrú. Pakliby kto proti 
tomu učinil a tomu sněmu komu jeti překážel swéwolně, tenby to 
učinil proti wšem obcem, a k takowému má hledieno býti, jako k ru. 
šiteli obecného dobrého, k hrdlu jeho i k st~.tku ... «. Archiv český, 
Díl III., str. 395. A na volícím sněmu držaném v r. 1526 v Praze jsou 
étenové sněmu napomínáni: » ... Item, jakož jest všem glejt dán svo. 
bodný i před zatykači těm, kdož na sněm přijeli do Prahy, také 
všecky napomínati ráčil pan purkrabí. aby se pokojně zachovali, aby 
jakž jim zachován glejt býti má, sami jej též zachovali«. Sněmy 
české, Díl I., str. 18. 
Rovněž v Uhrách stojí členové sněmu pod zvláštní ochranou krá. 

lovskou. Podle Tripartita jest zabití toho, kdo se ubírá na sněm 
svolaný královským ediktem, zvláště těžký čin trestný, pronevěra 
(nota infidelitatis, zkráceně nota, hiítlenség), který se trestá ztrátou 
hrdla a konfiskací veškerého majetku. Viz Kadlec, Verb8czyovo Trb 
partitum, Praha, 1902, str. 221, 222. 
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národního shromáždění (gemot) pod zvláštní ochranou 
královskou, majíce zaručený královský mír .. Výsada 
tato se vztahovala na »eundo, morando et exmde ;e~ 
deundo«, t. j. na cestu do parlamentu, na dobu trvam 
parlamentu a na cestu zpět, což od dob Velké Charty 
se počítalo (a počítá dodnes) na čtyřicet dní před zahá~ 
jením parlamentu a na tolikéž dnív P? jeho ukončení, ~ 
chránila člena parlamentu (a rovnez 1 Jeho sluhu) protI 
zatčení a uvěznění nejen pro bezprávné činy trestní, 
nýbrž i civilní. Výsady této nebylo vždy šetřeno a ještě 
na počátku 17. století zaznamenáváme její porušenL47) 
N a druhé straně bylo této výsady také zneužíváno ze~ 
jména ve věcech civilních na úkor věřitelů. Definitivní 
úprava této výsady se stala teprve v 18. resp. 19. století. 
Poměrně později se vyvinula svoboda slova a svoboda 

hlasování čímž sluší rozuměti i svobodu činiti návrhy. 
Svoboda tato dlouho nebyla uznána resp. zachovávána. 
Ještě na sklonku 14. století pozorujeme, že bylo velmi 
nebezpečno li životu) podávati návrhy, které se i vzdá~ 
leně dotýkaly osoby královy. Za Tudorovců nebylo 
lépe. Jindřich VIII. píše ;sic~ v r. 1529 p~peži: »RozpravJ 
jsou v parlamentu anghckem svobodne a neobmezene; 
koruna nemá nijakého práva obmezovati jejich roz~ 
pravy neb kontrolovati hlasování jeho členů.48) Ale 
ještě koncem téhož · století r. 1593 vykládá královna 
Alžběta svobodu slova takto: »Svoboda slova jest zaru~ 
čena, ale musíte věděti, jaké privilegium máte; ne snad 
aby každý mluvil, co se mu uzdá, aneb aby řekl, co mu 
přijde do mozku; nýbrž vaše privilegium jest, ano neb 
ne .. . é 9 ) Svobody slova nebylo šetřeno; členové, kteří 
formou neb obsahem svých řečí se nějak dotknuli dvora, 
byli prostě potrestáni.50) Za Stuartovců sněmovna obec~ 
ných v památném protestu z 18. prosince 1621 domáhá 
se svob~dy slova,5l) ale marně; ještě v r. 1640 opakuje 

47) Hallam n. u. m. vol. 1., str. 281 a násl. 
48) Marriott n. u. m., str. 194. 
49) Marriott. tamže. 
50) Anson n. u. m. vol. 1., str. 158. 
51) » ... and that in the handling and proceeding of those bu. 

siness, every member of the house hath, and of right ought to have, 
freedom of speach to propound, treat, reason, and bring to conclu. 
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se neústavní praxe, že přední členové parlamentu byli 
pro své řeči a jednání v parlamentu vězněni. 52) Velká 
revolu~e zjednala i zde nápravu: bilI of rights z r. 1689 
stano':I'pln~u svob.?d~ slova i hlasování.53) Od té doby 
se ustahla zasada, ze clen parlamentu za své řeči hlaso" 
vání a jednání v parlamentu nemůže býti pot~hován 
k odpovědnosti a že soudcem jest tu výhradně sně" 
movna sama. Ovšem bilI of rights zaručoval svobodu 
slova a hlasování jen pokud se týče stránky soudní resp 
trestní. v~~~ánka politická zů~ta,la však nedotčena a ještě 
v pozdeJsI ~?bev ~a~~amen.avat?e případy, že členové 
oarlamentu, JIchz reCI neb Jednaní v parlamentu se ne" 
líbily vládě, byli potrestáni nikoli soudně nýbrž ztrátou 
úřadu neb jinými újmami. - ' 
. Royněž tak ~osti pozd~ uznána byla svoboda jednání 
Jakozto osobm neodpovednost člena parlamentu. Bý" 
valo zvykem, že poslanci dostávali od svých voličů pří" 
~~zy pro syou činnost v parlamentu. Tak zvláště měst" 
stI poslancI, kteří sněmovali na útraty města dostávali 
t~kovéto příkazy od svého města a skládali při svém 
navratu z p~rlamven!u počet ze svého jednání.54) Skuteč" 
nost tato mela vsaK, čast.~ nepříznivé účinky na jednání 
parl.ame~t'!' Pos!?,:e t.?~IZ m~ohdy odpírali pouštěti se 
do Jednam o Ul'CIte veCI tvrdIce, ze se příkaz jim daný 

sion, the same: that the Commons in parliament have like liberty 
and freedom to tre~t of those matters in such order as in their judg~ 
ments shall ~eem flttest : and that every such member of the said 
house h~th hke freedom from a11 impeachment, imprisonment, and 
molesta~lOn (othe.r than bl the censure of the house itself) for of 
concernmg any 1;)111, speakll1~, reasoning, or declaring of any matter 
?I matters touc~mg the parhament or parliament business; and that, 
lf ~ny o~ the sald m~mbe,;·e.be complained of. and questioned for any. 
t~mg sald or done m parhament, the same is to be showed to the 
km:~ by the advice and assent of a11 the Commons assembled in 
p.arhament, before the king give credence to any private informa~ 
hon . .. «. Hallam n. u. m. vol. 1., str. 341. 

62) Ha11am n. u. m. vol. II., str. 82. 
53) Bill <;lf ri~hts, čl.. 9.: »that the freedom of speach and debates 

?r proceedmgs m Parhament ought not be impeached or questioned 
many Court of place out of Parliament«. 

54) Doklad toho podává Stubbs, Const. Hist., vol. III., str 424: 
»At. Lynn, an~ probable in other places, the members, after the 
seSSlOn ?f Parhament was over, brought down a full account of its 
proceedmgs and reported them publicly«. 
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na tuto věc nevztahuje a žádali k tomu konci o odročení 
parlamentu. S odročováním parlamentu k vůli takovéto 
věci byly spojeny však značné průtahy (čtyřicet dní na 
cestu do Londýna a tolikéž dní na cestu zpět). Ukládali 
tedy králové šerifům starati se o to, aby voličstvo k za" 
mezení průtahů vybavovalo své zástupce obšírnou plnou 
mocí.55) Tak se také stávalo a udílení příkazů postupem 
doby skutečně také pominulo. Ustálila se zásada, že člen 
parlamentu má právo jednati a hlasovati o všem, co 
v parlamentu přijde na přetřes, aniž by mohl býti vázán 
příkazy svých voličů. O tom nám podává zprávu již 
Blackstone.56) 
Právě tak jako práva členů parlamentu, vyvíjela se 

postupně i práva parlamentu resp. sněmovny obecných. 
Předem právo voliti si předsedu. úřad předsedy sně" 
movny obecných se uvádí od doby, kdy dochází k roz" 
dělení parlamentu na dvě sněmovny. úkol předsedy byl 
býti prostředníkem mezi sněmovnou a králem (odtud 
tehdejší výraz: pourparlour, pourparlour et procura" 
tour, dnes . speaker, mluvčí). Volba mluvčího dála se 
tak, že sněmovna navrhovala kandidáty a král jmeno" 
val. Postupem doby se ujímal obyčej, že sněmovna si 
volila a král jen potvrzoval. Avšak ještě v druhé polo" 
vici 17. století vidíme, že král odepřel potvrditi zvole" 
ného mluvčího a sněmovna se tomu podřídila zvoHvši 
mluvčího jiného. 57) Po Velké revoluci nebylo však právo 
sněmovny voliti si mluvčího popíráno. Ovšem král zvo" 
leného mluvčího potvrzuje, což platí dodnes. 

Sporné jest dlouho právo rozhodovati o volbách. PŮ" 
vodně se výkaz o volbách zasílal královské kanceláři a 

55) » . .. for this reason that the writs to the sheriffs desire that 
the representatives of the commons may have ample power itaquod 
pro defectu huiusmodi potestatis negotium infectum non remaneat«. 
Anson n. u. m., vol. 1., str. 51. 

56) »For the end of his coming thither is not particular, bot ge~ 
neral; not barely to advantage his constituents, but the common 
wealth; to advise his majesty . . . And therefore he is no bound, 
like a depute of the united provinces, to consult with, or take advise 
of his constituents upon any particular point . . . «. Blackstone, Com~ 
mentaries of the laws of England in four books; London 1787, vol. 1., 
str. 159. 

6'1) Anson n. u. m. vol. I., str. 147, 148. 
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sporné ,"olby rozhodoval král s radou lordů. Od počátku 
17. století osobovala si však sněmovna právo sama roz::: 
hodovati o volbách. V proslulé apologii z r. 1604 se vý::: 
slovně tvrdí, že sněmovna jest výhradným rozhodčím 
o volbách, ježto prý jinak nelze mluviti o svobodě vo::: 
leb.58) Ale ještě Jakub I. vydává při prvních volbách do 
parlamentu proldamaci, ve které stanóví povšechné 
pO~t;r}ín~y. pasi~ího 'prá"y~. volebníh?; nařizuje, že ne::: 
smeJI ?Yb. volem , krId~tar~ a psanCI, nýbrž jen muži, 
o ~t~r~?h Jes~ znaymo, ze JSou za.chovalí a mají dosta::: 
tecne zIvobyb. Vsechny volby Jest zaslati králov,ské 
kance!áři! a nalezne:::li se, Že byl zvolen, kdo nevyhovuje 
podmmkam proklamace, bude volba prohlášena za ne::: 
platnoů a okres, který takto volil, bude pokutQván' 
zvolený pak sám bude pokutován a uvězněn. Po vyko; 
naných volbách vzešel však tuhý spor mezi sněmovnou 
a králem o pravomoc rozhodovati o sporných volbách. 
Spor byl konečně ukončen prohlášením krále, že uznává, 
právo rozhodovati O' volbách přísluší sněmovně.59) Na 
tom také zůstalo; prvotně o volbách rozhodoval zvláštní 
vý~or sněmovny, od druhé polovice 17. století pak celá 
snemovna. Zmena nastala teprve v druhé polovici 19. 
století. . 
Ro,:něž ~ak je;5t ~louyh? sporn~ p!ávo sněmovny upra::: 

vovab svoJe vmtrm veCI vlastmml rozhodnutími z če::: 
hož se PQzději vyvíjí právo dávati si jednací řády. 'Právo 
toto bylo ~němov~ou vyvozováno jednak z pojetí, že 
snemovn!l Jest současně také vyšším soudem (court of 
~ecord), Jednak ze SVQbody slova a hlasování, ve kteréž 
Je,st 'Y~odst~tě obsažel~o i právo ~němovny rozhodovati 
vyl,!cne o v~em, cokoh se ve snemovně udá. Skutečně 
take pozoruJeme, že do té míry, do jaké si razí cestu po~ 
jetí, že sněmovna jest také soudem, a svoboda slova ~ 
hlasování, uplatňuje se i právo sněmovny upravovati 
svoje vnitřní věci. Již za Jindřicha VIII. byl vydán zá::: 
kon, že řádné soudní řízení o všem, cokoli se projednává 

I 

58) »That the House of Commons is the sole proper judge of re~ 
turn ?f aU. such wri~s, and the election of aH such members as be, 
long lt, wlthout WhlCh the freedom of election were not entire«. 
BaHam n. u. m. vol. I., str. 283. 

59) HaUam n. u. m. vol. 1., str. 279 a násl. 
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v parlamentu, jest bezúČinné a neplatné. 60) Ve století 
17. apologie výše již uvedená oproti tvrzení královu, že 
sněmovna není soudem, trvá pevně na stanovisku, že 
sněmovna jest soudem a za takový vždy byla považo::: 
vána a že není v království vyššího soudu, který by 
s tímto soudem parlamentu mohl soutěžiti co do hod::: 
nosti neb autority.6l) Protest sněmovny obecných z r. 
1621 výslovně mluví o svobodách, právech, výsadách a 
jurisdikci parlamentu, jehož vlastním předmětem jed::: 
nání a také právem jest raditi sea debatovati o všem, 
cokoli se týká krále, stavu i obrany říše, a církve angli::: 
kánské, pečovati o zdělávánízákonů a napravování zlo::: 
řádů, které se v říši dějí, a který jest výhradným soud::: 
cem nade vším, co se v parlamentu udá.62) Tvrzení, že 
sněmovna jest výhradným soudcem pro všechny vnitřní 
věci svoje, se opakuje v r. 1629 ve sporu krále se sně::: 
movnou po rozpuštění třetího parlamentu. Po restau::: 
raci v r. 1667 bylo právo 'sněmoVIiy výlučně rozhodo::: 
vati o všech svých vnitřních věcech uznáno. 

S právem sněmovny upravovati svoje vnitřní věci 
úzce souvisí právo udržovati pořádek ve sněmovně ne::: 
.jen proti vlastním členům, nýbrž i vůči osobám třetím, 
právo trestati i třetí osoby pro neuposlechnutí rozkazů 
iejích a pro urážku (contempt) parlamentu a konečně 
i právo předvolávati i třetí osoby jako svědky. Všechl}a 
tato práva vyplývají z (prvotního) pojetí parlamentu 
jako soudu. 

11. Velká revoluce tvoří důležitý mezník v ústavních 
dějinách anglických vůbec a ve vý,"oji anglického parla::: 
mentu zvláště. Ona zakončuje veliký zápas mezi králem 
a parlamentem o nadvládu. Parlament tím, že sesazuje 
krále a dosazuje krále nového, strhuje veškeru moc ve 
státu na sebe. Ale zajímavé a pro ducha anglického ná::: 

60) Anson n. u. m. vol. I., str. 158. 
61) 4. "That their house is a court of record, and has been ever 

so cstecmed. 
5. That there is not the highest standing court in this land that 

ought to enter into competition, either for dignity or authority, with 
this high court of parliament, which, with his majesty's royal assent. 
gives law to other courts, but from other courts receives neither 
laws nor orďers«. Hallam n. u. m. vol. J., str. 285. 

02) Hallam n. u. m. vol. 1., str. 341. 

31 



roda příznačné jest při tom to, že se na vládních for~ 
mách anglických nemění niČeho.63) Instituce krále v par~ 
lamentu (the King in Parliament) zůstává i na dále, 
ovšem není to již král, který zde rozhoduje, jak tomu 
bylo v době předchozí, nýbrž parlament, t. j. národ. Ob~ 
dobí po Velké revoluci utvrzuje formální práva parla~ 
mentu, současně však základy svoje bere soustava, která 
změnami poměrů v instituci krále v parlamentu jest 
přímo dána, soustava parlamentní. A jako dějiny Anglie 
17. století jsou dějinami přeměny obmezené monarchie 
rázu středověkého v obmezenou monarchii rázu novo~ 
dobého, tak i dějiny Anglie po Velké revoluci jsou ději~ 
nami přeměny novodobé monarchie ústavní v monar~ 
chii par1amentní.64) Parlament vyvíjí se tu v nejmohut~ 
nější instituci ústavního života anglického a těžiště moci 
spadá na sněmovnu obecných. 

Pravidelné svolávání parlamentu jest nyní zaručeno. 
Po některých púkusech stanoveno konečně zákonem 
z r. 1694 (Triennial Act), že parlament jest svolati neJ: 
méně jednou za tři roky; rovněž období parlamen~m 
stanoveno na tři roky. Zákonem z r. 1715 GSeptenmal 

63) Že se ani při tomto v~lik.:ém převratu ústavním na vládníc~ 
formách anglických zevně ničeho nemění, sluší přičísti smyslu ll;ngl;. 
ckého národa pro právní nepřetržitost. Tento smysl, tak v~ast,m na~ 
rodu anglickému, přináší s sebou, že si státní právo anghcke tam, 
kde věru jest těžko právní nepřetržitost udržeti, vypomáhá práv~ 
ními fikcemi. Tak porušení právní nepřetržitosti za prvé revoluce 
r. 1649 bylo napraveno tím, že revoluční období od r. 1649 d.o r. 1660 
nebylo vůbec pokládáno za právně platné, doba republiky byla 
z (úředních) úsb~:;Il:ích dějin anglických smazána, a doba vl~~'y' 
Karla II. byla pocltana přímo ode dne smrti Karla I. r;rev~~adneJs! 
bylo však zastříti porušení právní nepřetržitosti za druhe clh vVelke 
revoluce v r. 1688, když král Jakub II. byl vypuzen ze zeme. Z~e 
vypomohli si zase angličtí státníci fikcí, že král »usilovav o. po~vra~ 
cení ústavy království tím, že rušil základní smlouvu ':lezl ,kral~~ 
a národem, a porušiv na řadu jesuitů a jiných bohaprazdnych hdl 
základní zákony a opustiv království zřekl se vlády a že tím se trůn 
uprázdnil«. Macaulay n. u. m. vol. II., str. 184; k tomu Maitland 
n. u. m. str. 282-284. O významu a důležitosti těchto právních fikcí 
pro státní právo anglické srov. Hatschek, Engl. Staatsrecht, 1., str. 
105-107. 

Doložiti sluší, že předpoklad, že král Jakub II. se vzdal trůnu, 
jest obsažen v bill of rights (v úvodu). 

64) Macaulay n. u. m. vol. 1., str. 121. 
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Act) prodlouženo období parlamentní na sedm let (což 
teprve v nejnovější době změněno na pět roků). Práva 
parlamentu se stávají nyní nespornými: parlamentu pří~ 
sluší výhradné právo povolovati berně65 (vlastně sně~ 
tnovně obecných),66 právo zákonodárné přísluší jen 
králi v parlamentu, zákonodárné právo krále v radě 
(king in council) a jeho právu suspendovati zákony pa~ 
dá,67) svoboda slova v parlamentu jest zaručena záko~ 
nem.68) Moc výkonná se dústává do větší závislosti na 
parlamentu (púvolování berní, jednoroční povolúvání 
vojska atd.) a různými zákonodárnými akty se zaručuje 
úplná ústavnost - petition úf right, bilI of rights, act of 
settlement(:zaručuje neodvislost soudcovskou v čl. III. 
§ 7), habeas corpus act, mutiny act atd. 

12. Avšak nejdůležitější a nejzajímavější zjev tohoto 
vývoje jest ustavení soustavy parlamentní. Bylo řečeno 
již výše, že na sklonku středověku zjednal sobě parla~ 
ment vliv na jmenování členů královské rady, že zjed~ 
nává si půdy zásada, že ministři musí míti důvěrupar~ 
lamentu a že již v té době zaznamenáváme případy úb~ 
žaloby ministerské (impeachment). Avšak tento vývoj 
byl za Tudorovců a Stuartovců přetržen. Moc výkonná 
stala se nezávislou na parlamentu a váha a moc králow 
ské rady značně stoupla. Tato krá!ovská rada, která se 
zove nyní také státní resp. tajnou radou (Privy Coun~ 
cil), záhy se stala tělesem velmi těžkopádným. Počet 
její značně vzrostl, nad to pak hodnost tajného rady 
byla často udílena jako čestný titul bez jakékoli sku~ 

65) Bill of rights, § 4: "That levying of money for or to the use 
of the Crown, by pretence of prerogative without grant of parlia~ 
ment, for longer time or in any other manner than the same is or 
shall be granted, is illegal«. 

66) V této době není ovšem ještě nesporno, že sněmovna obec~ 
ných povoluje berně a že lordové mají jen právo bill beze změny 
buď přijati buď zamítnouti, avšak celý vývoj k tomu směřuje. Viz 
k tomu velký spor mezi oběma sněmovnami v této věci za Karla II., 
jak jej líčí Hallam n. u. m. vol. III., str. 24 a násl. 

67) Bill of rights, §§ 1, 2: "That the pretended power of suspell~ 
ding laws, and the execution of laws, by regal authority without 
consent of parliament, is illegal. 

That the pretended power of dispensing with laws by regal autho~ 
rity, as it hath been assumed and exercised of late, is illegal«, 

68) Bill of rights, § 9. Citován výše v pozn. 53. 
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tečné funkce. Vešlo tedy v obyčej,. ~e se králoyv~ o nej~ 
důležitějších otázkách ,státních ra,dllI pouze ,s UZS!?} kru~ 
hem této rady, s jakýmsi jejím vyborem. T~to UZSl rac;Ie 
se za Karla I. přezdělo kabinetm ra,da (cabmet counctl~ 
neb také prostě kabinet, kterýžto vyr.az se po restauracI 

ustálil. kVk 'kd V' Této rady si před restaurací ta r a m o nepoys~~~ 
nul. Avšak po restauraci začal.a na, sebe ob~acetl Cl~ 
dále tím větší pozornost. Kabm~tm :ac!~ }~~~d~ . t~ke 
junto zvaná se stávala čím dále hm ?UlezlteJSlm ~lmte~ 
lem; byla to skutečně nejvyšší ,:lá~l rada. AI~ ~a~<??u 
pojem tento zůstával stále neznamym: o z~s~dan! JeJlm 
se nevedly nijaké záznamy a parla~ent ~eJl eXlstepce 
neuznal. Právě pro tuto tajnost kabmetm rady zacalo 
se jí za Karla II. přezdívati kabala:69) . , • v 

Členové kabinetní rady byli vybl~am kralem z n~Jcel~ 
nějších členů parlamentu (obou s?em.ov.en~. S~utecnovst 
tato umožňovala této radě vykonavatl .Sl!~y yhv na beh 
parlamentního života. Nelze se tedy dlvltl~.ze se.,P,;tr~a~ 
ment díval na ni s velkou nedůverou a snaztl se Jl cehtl 
všemožným způsobem. Pokus o to se stal zejména v r. 
1701 aktem of settlement a to ve dvojím směru. Act of 
settIement nařizuje m. j. jednak, že vlád~í ~ktx jes! pr<?~ 
jednávati v tajné radě,70) jednak stanovl,v ze zadny kra~ 
lovský úředník nesmí býti členem s~:mov~y opec~ 
ných. 71) První ustanovení mělo odst~amtl ka~metm r~~ 
du, druhé pak zabrániti tomu, a~y kral za pove, dY!lastle 
(hanoverské) neupadl do vleku clzozemskych radcu. N e~ 

69) Náhodnou shodou okolností se ~!al~, ,že Jeden čas, tu~? kabi
netní radu tvoří pět mužů, jichž zacatecm plsmena davaJI slovo 
),kabal« (Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, Lauderdale). Ma
caulay n. u. m. vol. 1., str. 167, Hallam n. u. m. vol. II., str. 341.. 

70) Act of settlement, III., § 4: »That from and after the hme 
that the further limitation by this act s.hall take. eff~ct, aU matt~rs 
and things relating to the well governlllg .of thlS kmgdom, WhlCh 
are properly cognisable in the privy councIl by the laws and ~us
toms of this realm, shall be transacted there, and .all resolu~lons 
taken thereupon shall be signed by such of the pnvy councll as 
shall advise and consent to the same«. . 

71) Act of settlement, III., § 6: »That no person who .has an ofhce 
or place of profit under the king, or recelves a penSIOn from the 
Crown, shall be capable of serving as a member of the House of 
Commons«. 
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vstoupilo však v život ani prvé, ani druhé. Kabinetní 
rada zůstala a dotčené ustanovení bylo pak výslovně 
odvoláno za královny Anny; druhé ustanovení, které 
bylo by bývalo znemožnilo úzkou součinnost vlády 
s parlamentem, tedy podstatný prvek soustavy parla~ 
mentní, bylo rovněž již za královny Anny odvoláno 
resp. modifikováno. 

Tato kabinetní rada (junto) neměla však dosud ni~ 
jaký vysloveně politický ráz. Byl to kruh členů parla~ 
mentu obou sněmoven, nejpřednějších mužů obou poli~ 
tických stran v parlamentu, které od r. 1679 přijaly nové 
jméno: toryové a whigové. To pozorujeme ještě po re~ 
stauraci před Velkou revolucí a tak jest tomu i v prvních 
let~h vlády Viléma III. Změna, a to zásadní, nastává 
teprve koncem 17. století v r. 1696. Toho roku bere Vi~ 
lém III. členy této kabinetní rady Jen z jedné strany, ze 
stlany whigů, kteří tehdy v parlamentu měli většinu. 
Skutečnost tato má dalekosáhlý význam, neboť jí jest 
položen základ k vytvoření soustavy parlamentní. Kabi~ 
netní rada stává se tu nejen sborem rádců králových, 
nýbrž současně výborem většiny parlamentu. »V parla~ 
mentu (kabinetní rada) mluví s autoritou mužů zběh~ 
lých v závažných věcech a obeznámených se všemi ta~ 
jemstvími státu. Takto kabinet má v sobě cosi z národ~ 
ního rázu sboru zastupitelského; a sbor za:stupitelský 
má cosi z důstojnosti kabinetu.«72) 

. Příkladu Viléma III. bylo od jeho nástupců následo~ 
váno. Odtud se ustálila ústavní zvyklost, že král bere 
své ministry z té politické strany, která má ve sněmovně 
obecných většinu. Ovšem tato kabinetní rada na kterou 
si byl zatím parlament již zvyknul, není dos~d sborem 
samo;;ta!ným, ný~rž stále je~t ještě v nejužším spojení 
se, statm resp. tajnou radou JSouc v podstatě jen jejím 
vyborem. Zevně se to zračilo zejména iv tom že král 
(Vilém III. a rovněž i Anna) předsedal schůzím kabh 
netní rady. Změna nastala teprve nastoupením dynastie 
hanoverské. První dva králové z tohoto rodu (Jiří I. a 

. 72) Mac~ul~J !l' u. ';11. vo~. III., str. 249; význam této skutečnosti 
Jest z?e vyshzne podan. VIZ k tomu také Schwarcz: Montesquieu 
und dle Ve,rantwortlichkeit der Riithe des Monarchen, Leipzig 1892 
str. 47 a nasl. ' 
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Jiří II.) neuměli totiž anglicky a přestali z toho důvodu 
navštěvovati schůze kabinetní rady; předsednictví se 
ujal první ministr. Tato okolnost, v celku náhodná, měla 
důležitý důsledek ve dvojím směru; jednak vešlo v oby~ 
čej a stalo se ústavní zvyklostí, že král nemá přístupu 
do schůzí kabinetní resp. ministerské rady; jednak exi~ 
stence této kabinetní rady se definitivně odpoutává od 
existence státní rady.73) To se i zevně zračí v různosti 
předsedajících: státní radě předsedá král, kabinetní 
resp. ministerské radě první ministr. Král tíni, že ne~ 
předsedá již kabinetní radě a nemá dokonce ani pří~ 
stupu do ní, ztrácí vliv na vedení věcí v této radě a rov~ 
něž i úzký styk s jednotlivými členy kabinetu (ministry). 
Ministerstvo t. j. kabinet vystupuje nyní jako sbor sa~ 
mostatný, jemuž předsedá první ministr a jehož jednot~ 
liví členové (ministři) nejednají s králem přímo, nýbrž 
jen prostřednictvím prvního ministra. 

13. Od dob Velké revoluce začíná však i odpovědnost 
ministerská bráti na sebe jiný ráz. Až dosud jest tato 
odpovědnost jen právní resp. trestní: ministr porušivší 
své povinnosti může býti žalobou (impeachment) po~ 
hnán od sněmovny obecných na soud sněmovny lor~ 
dů.74) Ovšem impeachment neslouží již v 17. století 
k uplatňování jen právní odpovědnosti, nýbrž také již 
i k účelům politickým. Strach před impeachmentem za~ 
časté nutkal rádce královské všímati si přání i smýšlení . 
sněmovny obecných. Stává se takto impeachment ne~ 
přímo i prostředkem k uplatňování odpovědnosti poli~ 
tické. Ale impeachment byl přece jen prostředek po~ 
někud těžkopádný a zejména k uplatňování jen poli~ 
tické odpovědnosti nebylo lze vždycky a dobře jeho 
užiti. Na základě pouze impeachmentu stěží by se byla 
mohla vyvinouti soustava parlamentní; tato soustava 

73) Vnitřní. souvislost mezi státní radou a kabinetní radou zůstává 
ovšem i na dále potud, že člen kabinetní rady musí býti členem rady 
státní. . 

74) Impeachment není však obžalobou specificky ministerskou, 
nýbrž jím může býti pohnán každýkoli od sněmovny obecných na 
soud sněmovny lordů. Hatschek, Engl. Staatsrecht, I., str. 533, 534. 
O instituci impeachmentu srov. m. j. i Anson n. u. m. vol. I., str. 
362 a násl. 
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vynalezla si prostředky Jiné, účinnější a mnohem pruž~ 
nější. 

Již od Velké revoluce začíná se na kabinetní radu po~ 
hlížeti jako na výbor vedoucích mužů obou sněmoven, 
kteří v důležitých otázkách státních resp. politiokých 
představují jaksi mínění většiny obou sněmoven. Že 
k tomu, ne~li úpLně, tedy zajisté z valné části, přispěla 
v parlamentu instituce dvou politických stran, které 
rovněž po Velké revoluci jsou již jasně vyhr.aněny, jest 
samozřejmé. Když pak od konce 17. století ministerstvo 
jest bráno z politické strany, která má v parlamentu 
vět~inu, ustaluje se pojetí o vnitřní jednotě a shodě 
ministerské rady. Ve všech důležitých otázkách státních 
a politických musí býti shoda v radě ministerské a v par~ 
lamentu vystupuje celé ministerstvo jednotně ve všech 
věcech spadajících v působnost vlády. Toto ministerstvo 
představuje ve svém složení většinu parlamentu: poli~ 
tická základna ministerstva musí se krýti s politickou 
základnou parlamentu. Z toho plyne, že ministerstvo 
musí míti vždy za sebou důvěru parlamentu. Aby si ji 
udrželo, jest povinno držeti se té směrnice politické 
která jesJ dána složením parlamentu, a ztratí~li tuto dů; 
věru, ztrácí také oprávnění své existence a jest povinno 
odstoupiti. 

Takto vedle dosavadní právní odpovědnosti se vy~ 
Víjí. f!ový druh odpovědnosti ministerské, odpovědnost 
pohbcka. Oba dva tyto druhy se odlišují od sebe nejen 
?b~~hem, ný?rž také r~zs~hem a formou, v jaké se uplat~ 
~UJl. qd'poved~ost p:avlll, nastupuje, poruší~li některý 
c~en ml~lll~ters~e (kabmyetlll) rady,některý předpis práw 
';11, dotyka se Jen toho clena, ktery se poruš~ní dopustil 
Jest tedy odpovědností individuální; její sankce jest 
lmpe~c~meI?-t.. Odpovědno~t. politická nastupuje, neza~ 
c~ova~h y ml?lsterstvo pohtlCkou směrnici, která jest 
d,ana slo~emm parlamentu, t. j. většinou, dotýká se ce~ 
leho ~ablpet.u .,Jako ta~oveho, jest tedy odpovědností 
k~lektl~.l a JeJl,sa1!kce Jest projev nedůvěry parlamentu 
a Jako pnrozeny dusledek toho pád ministerstva. . 

Oba dva tyto druhy odpovědnosti mini'sterské · jdou 
po urč~tý ča;s so~b.ěž~ě ved!e ,se~e. Ale postupem doby 
odpovednost pohtlcka nabyva prevahy, a odpovědnost 
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právní ustupuje čím dále tím více do pozadí. Jakmile 
existence celého ministerstva jest závislá na důvěře par~ 
lamentu, stává se impeachment, který vťtbec byl pro~ 
středkem dosti těžlmpádným, zbr>aní celkem nepotřeb~ 
nou a vychází z obyčeje; poslední případy impeach~ 
mentu se zaznamenávají v prvním desítiletí 19. století 
(v r . 1805-1806).75) 

14. Takto se v Anglii již v prvé polovici 18. století do~ 
konává soustava parlamentní v plné své ryzosti. 76) Mi~ 
nisterský kabinet jest ve svém složení naprosto jedno~ 
litý, jest ve svém celku odpovědný parlamentu za směr 
své politiky a jest podřízen jedné hlavě, předsedovi 
ministerstva resp. prvnímu ministru. ústavní zvyk~ 
lost77) víže krále, aby jednal podle rady svých ministrů 
a dále, aby volil své ministry z té strany, která má ve 
sněmovně obecných většinu. De jure zůstává sice stále 
veškera moc ve státu soustředěna v rukách králových. 
Ale to není již král středověký, král jako jedinec, nýbrž 
král jako instituce resp. jako korporace (Blackstonovo 
pojetí o t. zv. sole corporation). Král tuto moc vykonává, 
pokud jde o moc zákonodárnou jako král v parlamentu 
(the king in parliament), pokud jde o moc výkonnou 
jako král v kabinetní resp. ministerské radě (the king 
in council), a pokud jde o moc soudcovskou, jako král 
v soudech (the king in his courts). Ve skutečnosti to 
není ovšem král, který veškeru moc ve státu vykonává, 
nýbrž v instituci krále v parlamentu jest to parlament, 
v instituci krále v radě jest to ministerský kabinet, který 
jest výborem většiny v parlamentu a do kterého král 
ani přístupu nemá, a v instituci krále v soudech jsou to 
soudcové, kteří na zákla,dě aktu of settlement z r. 1701 

75) Srov. Dicey, Introduction to the study of the law of the Con~ 
stitution, London, 1908, str. 438 a násl., Esmein, Éléments 1., str. 167 
a násl., Anson n. u. m. vol. 1., str. 363. 

76) O vývoji soustavy parlamentní srov. m. j. Anson n. u. m., 
vol. 1., str. 34 a násl., vol. II., part. I., str. 76 a násl., Maitland n. u. 
m. str. 387 a násl., Marriott n. u. m. str. 68 a násl., Esmein, Éléments 
1., str. 162 a násl., Hatschek, Engl. Staatsrecht, 1., str. 546 a násl., 
Redlich, Recht und Technik des englischen Parlamentarismus, Leip~ 
zig, 1905, str. 345 a násl. 

77) O podstatě a významu ústavních zvyklostí bude jednáno 
v tomto místě v jiné hlavě. 
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jsou neodvislí a quam diu bene se gesserint (during good 
behaviour) i nesesa,ditelnL78) 
Přesunutí mocí ve veřejném životě anglickém jest zde 

patrné. Staré instituce se stále udržují v nezměněných 
formách, ale obsah těchto institucí se mění postupem 
doby. Ve státních formách středověké Anglie vyvinul 
se stát, který již v 18. století platil na pevnině evropské 
za vzor ústavního státu a jehož institucím začal se nyní 
věnovati náležitý zřetel. ústavní život anglický stával 
se ponenáhlu předmětem bedlivého studia, c.ož mělo 
nemalý vliv na vytváření se ústavních poměrů v ostat~ 
ní ch státech evropských. 

78) I zde ovšem moc krále v soudech jest závislá na parlamentu 
jednak v tom, že soudce královský musí býti sesazen, je~li o to žá~ 
dáno společnou adresou obou sněmoven parlamentu, jednak i potud, 
že proti obžalobě sněmovny obecných (impeachment) král (ani) pod 
velkou pečetí nijaké milosti uděliti nemůže. Act of settlement, III., 
§§ 7, 8. 

.. 
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ochráncem obecného pokoje, byly všechny činy proti 
obecnému pořádku vyhrazeny soudní pravomoci krá~ 
lově. 
Vzrůstem soudní pravomoci královy vzrůstá přiro~ 

zeně moc a váha královské kurie. Počet členů důsledkem 
toho se množí: k prvotním velmožům duchovním a svět~ 
ským přibývají čím dále tím více soukromí rádcové 
královští (consiliarii domini nostri, mestres de la Cort 
le roi). Tito jsou bráni nejvíce z legistů a nejsou pů~ 
vodně úředníky, nýbrž zřízenci královského dvora, ale 
nabývají proti velmožům čím dále tím většího vlivu. 
Tato královská rada dostává již ve 13. století jméno 
parlament. Ovšem parlament není jen soudní kurií. Krá~ 
lové dlouho nečiní rozdílu mezi kurií soudní a kurií vše~ 
obecnou (curia judiciaire a contr. curia générale) a při~ 
kazují parlamentu k vyřízení také věci mimosoudní, na 
př. věci z oboru diplomatického, zákonodárného neb 
politického. Na druhé straně pak parlament dlouho 
ještě podržuje ráz pouhé královské rady: nálezy jeho 
mají pro krále jen povahu dobrého zdání a nabývají zá~ 
vazné moci teprve schválením královským. 2) 

3. Vý,vojem doby nastávají značné změny ve složení 
parlamentu. Změny tyto pozorujeme předem u pérů. 
Spojením určitých velkých lén s korunou uprázdnila se 
totiž některá místa světských pérů a král byl nucen 
utvořiti péry nové. Hodnost těchto nových pérů není 
však vytvořena obyčejem, nýbrž vůlí královskou, a tito 
noví pérové liší se od pérů starých tím, že nepředstavují 
již vysokou šlechtu feudální, nýbrž prostě vyšší šlechtu. 
Změny jsou však také u úředníků. Prv;otně zajisté nebyl 
okruh osob zasedajících v parlamentu ani pevný, ani 
stálý. Králové povolávali do parlamentu své zřízence 
podle své libosti a pravidlem určovali každého roku slo~ 
žení parlamentu pro rok příští. Ale při tomto určování 
se ponenáhlu určité osoby objevují stále na seznamech 

2) Srov. Esmein, Cours élémentaire ďhistoire du droit fran~ais, 
Paris, 1910, str. 362 a násl., Langlois, Les origines du parlament de 
Paris, Revue historique, roč. 42., str: 74 a násl., Glasson, Histoire 
du droit et des institutions en France, Paris, 1895, svaz. VI., str. 153 
a násl. 
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oro rok příští, a okruh osob zasedajících v parlamentu 
stává se jaksi stáiý. 

Složení parlamentu jest určováno krá!o,:skými or~o~ 
nancemi t. zv. ordonancemi parlamentmml, se kteryml 
se setkáváme poprvé v druhé P?lovic! 1,3. století. V ~~~ 
donanci z konce tohoto stoleb n~byva p,arlan:~n,t jlZ 
stálé a pevné organisace. Jest zde jmenovan mClty po~ 
čet presidentů čPi su:rerénů, ~teří jsou vzati.z vysoky<:h 
baronů a prelátu; z mch dva, jeden baron a jeden pr~lat 
jsou povinni býti »neustále« v parlamentu. Dále jest 
jmenováno 18 rytířů neb osob laických a 16 kleriků, 
kteří jsou rovněž povinni seděti »neustále v parlamentu, 
zejména ve Velké síni (Chambre aux plaids)«. Mají zde 
dále místo s hlasem poradným baroni a pre1áti, kteří 
sedí v královské radě,3) někteří jiní z královských rádců, 
pět duchovních a dva vrchní soudcové královští. 4 ) Avšak 
ani podle této ordonance nejsou místa členů parlamentu 
stálá. Teprve od polovice }5. ,století stává s~ f~nk<:e 
ořísedícího úřadem, členove parlamentu se stavaJ1 sta~ 
lými úředníky a jsou od 16. století také ne sesaditelní. 
Zároveň s pevnou organisací se dostavuje i periodič~ 

nost parlamentu. Ještě do konce 13. století nebylo zase~ 
dání parlamentu přesně stanoveno, ~ýbrž o tOI13 r,?~h~~ 
doval král. Konalo se více parlamentu do roka, ctyn, tn 
a později dva. Avšak od 14. století se ustálil obyčej, že 
se konal jen jeden parlament v roce, který zasedal ne~ 
přetržitě a to od polovice listopadu (od sv. Martina) až 
do konce května, později dokonce až do polovice srpna. 
Tím se stává parlament permanentním dvorem soudním; 
doba, po kterou parlament nezasedal, tvořila soudní 
prázdniny.5) 

4. Původně byl jen jeden parlament, v Paříži. Postupem 
doby se však vedle pařížského parlamentu vytvářejí 
nové parlamenty, venkovské. Důvody pro vytvoření 

3) Rada královská (grand conseil, conseil étroit, conseil privé) , 
povstala z královské kurie (curia regis) a jest vládní radou po výtce. 
členy její jsou nejvyšší úředníci královští, princové, přední seigneuři, 
ale i legisté a (učení) úředníci. 

4) Esmein, tamže, str. 374, 375; k tomu Glasson n. u. m. Vl., 
str. 170, 171. 

5) Esmein, tamže, str. 377. 
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těchto venkov'ských parlamentů jsou celkem dvojí: věc::: 
né a historické. Věcný důvod záleží v přílišném zatížení 
Da:l~~entu 'patí~skéh~: vzrůstem moci královské, nejen 
vmtrmm, nybrz I zevmm, ,agenda parlamentu pařížského 
stouR,la d? té I?íry, že parlament :p~řížs~ý byl pracemi 
pre.hz~m, I cemuz b~lo lze odpomocI J~n zrízením nových 
lurJ:sdikcI obdobnych parlamentu. Duvod historický má 
základ v tehdejším ústrojí říše. Ve velkých lénech ko::: 
runních existovaly totiž vysoké seigneuriální soudy 
s pr~vo~ocívpro celé lé~o nejvyšší a vůči soudní pravo::: 
mOCI kralove svrchovane. Když pak tato léna postupem 
doby (úmrtím a jiným způsobem) spadala na krále byly 
tyto. vysoké soudy seigneuriální ponechány a z nich se 
vyvInuly parlamenty. Zřízení těchto venkovských parla::: 
mentů se nestalo ovšem ihned. Z počátku byla královská 
jurisdikce v těchto místech vykonávána tím způsobem 
že tam byly v určité dny vysílá:ny zvláštní komise krá: 
lovské kurie. Tyto dny sluly »velké dny« (les Grands 
Jour1s) a nebyly v podstatě ničím jiným, než venkov::: 
ským zasedáním pařížského parlamentu. Počátkem 15. 
století byly tyto »velké , dni« z,aměněny z'a stálé komise 
p~rlamentu pařížského a z těchto stálých komisí se vy::: 
vmuly pak parlamenty venkovské.6) Tak vznikly par1a::: 
menty v Toulouse, v Poitiers, v Bordeaux a ostatní 
Darlament~, jichž bylo mimo paříž'ský celkem dVlanáct. 7) 

Venkovske tyto padamenty byly vybudovány celkem 
po vz<;>ru parlamentu pařížského, nemají však povahy 
vy.s?~eho soudu feudálního a živel pérský jim tudíž 
schazI. 

5. Pokud organisace se týče, povaha parlamentu ja::: 
kožto původní královské kurie přináší s \sebouže hl'avou 
parlamentu jest král. Avšak král od té doby, ~o dostalo 
se parlamentu stálé organisace, přichází čím dále tím 

6) Langlois n. u. m. str. 101, 102, Esmein, tamže, str. 384, 385, 
Glasson n. u. m., svaz. VI., str. 202 a násl. Viollet Histoire des in
stitutions politiques et administratives de la' France 'Paris 1903 Tom~ 
III., str. 346 a násl. " 
. 7) Byly to parlamenty: v Toulouse, v Grenoblu, v Bordeaux, v Di~ 
Jonu, v Rouenu, v Aix, v Bretagni (původně střídavě v Rennes a 
Nantes, konečně trvale v Rennes), v Béarnu (Pau), v Metách, v Be,; 
san "onu, v Douai, v N ancy. 
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řídčeji do parlamentu, až konečně jeho přítomnost se 
stává jen výjimkou. Pojmově zůstává však král i na 
dále hlavou parlamentu, což zevně jest patrno v tom, že 
první místo ve Velké síni ,parlamentuzůstává stále 
prázdné, jako připravené pro krále. Rovněž má král 
právo přijíti kdykoli do parlamentu a převzíti předsed::: 
nictví, což nadále se děje jen v plném lesku královského 
majestátu, při obzvláštních příležitostech a také za ur::: 
čitým cílem. Tato slavnostní shromáždění za předsed::: 
nictví králova se nazývají lits de justice. S) 

Zástupcem královým v parlamentu a vlastním, be,z::: 
prostředním chefem jest kancléř, který jest »tlumoční::: 
kem královské vůle« a předsedá při slavnostním je::: 
dnání. Po kancléři následuje první president a po něm 
ostatní presidenti. úkol jednotlivých presidentů jest 
vynášeti nálezy a povolovati exekuce. Dále jest zde ná::: 
ležitý počet radů (lconsei11er). Vedle těchto osob má král 
ještě zvláštní svoje zřízence při parlamentu, povolané 
k tomu, aby hájily královské zájmy; ,zovou se prostě 
»královskými lidmi« (les gens du roi). Osoby ty jsou: 
generální prokurátor (procureur général) a jeho náhrad::: 
níci (substitut) a královští advokáti, zvaní později gene::: 
rální advokáti (avocats du roi, avocats généraux). úkol 
generálního prokurátora jest bdíti nad tím, aby byly za::: 
chovávány zákony i královská nařízení, aby vůle krá::: 
lovská i nálezy parlamentu byly prováděny; rovněž aby 
soudy manské a soudy a tribunály CÍ.rkevní lllezasaho::: 
valy v pravomoc parlamentu. Generální prokurátor hájí 
dále svobody církve galikánské, bdí vůbec nad zacho::: 
váváním zákonů, pečuje o veřejný pořádek a pronásle::: 
duje zločince, později zejména i kacíře; jest ochrán::: 
cem chudých, nezletilých a vůbec všech, kdož potřebují 
zvláštní ochrany; jest konečně strážcem všeobecné bez::: 
pečnosti v království, obzvláště však v hlavním městě.9) 
Jeho substituti a královští advokáti jsou jemu v tom ná::: 
pomocní. Konečně jsou v parlamentu orgánové po::: 

8) Félix Aubert, Recherches sur l'organisation du Parlament de 
Par}s au XVI., siecle, Nouvel!e Revue historique de droit fran"ais 
et etranger, roc. 36. (1912), ses. 1., str. 112; k tomu Langlois n. u. m. 
str. 114. 

9) Aubert, Recherches, str. 185 a násl. 
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mocní: kancelisté (greffiers), notáři a soudní vykDna~ 
vatelé (huissiers). 

6. ČlenDvé parlamentu z počátku byli jmenováni krá~ 
lem pDdle vDlnéhD jehO' uvážení. Za Karla VI. bylO' však 
DrdDnancí z 5. únDra 1388 dánO' parlamentu právO' vDliti 
si nDvé členy.10) OrdDnancemi z dDby následující (r. 
1389, 1401, 1413) bylO' pak parlamentům zaručenO' pTávD 
vDlby neb kDDptace. TDtD právO' (Dvšem nikDli výlučné) 
přinášelO' s sebDu, že pDstavení členů parlamentu stá~ 
valo se jistějším a nezávislejším na libDvůli králDvské; 
zVDlna si tu razila cestu nesesaditelnDst. Valně k tomu 
napDmáhala DrdDnance Ludvíka XI. z 21. října 1467, ve 
které se nařizuje, že všichni úředníci zůstávají nerušeni 
ve svých úřadech a že žádný úřad nemůže býti pDvažD~ 
ván za uprázdněný, leč smrtí, resignací neb zneužitím 
mDci úřední, prDhlášeným Dd příslušnéhO' sDudce.H) 
OrdDnance tatO' týkala se Dvšem všech úředníků králDv~ 
ských, ale prospívala stejně také členům parlamentu, 
pDkud tO' byli králDvští úředníci. 

PrávO' parlamentů vDliti si neb kDDptDvati nDvé členy 
nezůstalO' sice beze změn, ale Dd pDčátku 16. stDletí ustá~ 
lilO' se pravidlO', že parlament pDdržel právO' tDto,avšak 
král rDvněž si zachDval právO' jmenDvati přímO' na u~ 
prázdněná místa. Vedle tDhD se však DbsazDvala místa 
také prDdejem resp. kDupí. PrDdejnost míst v parla~ 
mentu byla uznána již v první polDvici 16. stDletí za 
vlády Františka 1.12) 13) Vřad prDdával buď úředník, 

10) Glasson, n. u. m., svaz. VI., str. 217, 218. 
11) Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés 

jusqu' en 1789, 4eme édition, Tome VII., str. 32. 
12) Martin n. u. m., svaz. VIII., str. 23. 
13) Prodejnost úřadů se po prvé vyskytuje za Ludvíka XII., který 

chtěje si opatřiti potřebné peněžité prostředky na válečné tažení do 
Italie, prodal některé úřady finanční a také soudní. Za Františka I. 
se ustálila a odtud se stala až do revoluce uznanou institucí ve 
Francii. Základní její pojetí bylo, že se na úřad pohlíželo jako na 
církevní beneficium a připouštěla se důsledkem toho resignace in 
favorem tertii a to i v úřadech soudcovských. Ovšem při církevních 
beneficiích se resignace ta připouštěla jen bezplatně, ale tato sku. 
tečnost prodejnosti úřadů nijak nevadila, ježto se zde kladl důraz 
pouze na stránku vnější. Resignace ta se dála vždy za určitou úplatu 
a tak se z resignace vyvinula prodejnost. Od dob Františka I. i krá. 
lové veřejně prodávali královské úřady. František I. zřídil k tomu 
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který dDtčené místO' zastával, buď král sám. Ceny. byly 
nestejné avšak čím více se zakDřeňDvala prDdeJnDst, 
tím také' ceny stDupaly.14) Nutná pDdmínka byla Dvšem, 
že ten, kdO' si dDtčené místO' kDUpil, měl k jehO' zastá~ 
vání také náležité schDpnDsti, jak pO' stránce inteleh 
tuální, tak i mravní; O' tDm rDzhDdDval parlament sám. 
N eměbli ten, kdO' se v úřad VkDUpil, pDtřebných k tDmu 
schDpnDstí, úřad neDbdržel a zaplacený peníz byl jemu 
vrácen. PrDdejnDst úřadů, ze které se pDstupem dDby 
vyvinula dědičnDst úřadů, nebyla tedy takDvým zlem, 
jak na první pDhled bylO' by lze se dDmnívati. NaDpak 
měla některé dDbré stránky. Tak zejména vedla k tDmu, 
že se »vytvDřily rDdiny parlamentní, kde věda, bezúhDn~ 
nO'st a cit vlastenecký se staly dědičnými«. TytO' rO'diny 
se staly pO'nenáhlu důsledkem instituce zv. paulette15) 
vlastníky úřadu a udržO'valy tradici neO'dvislO'sti soud~ 
cO'vské i prO'ti libO'vůli králO'vské. Jiná dO'brá stránka 
byla, že i DsO'by O'bčanskéhD půvO'du se mO'hly vkO'upiti 
v úřad, takže taktO' t. zv. třetí stav se dO'stal dO' parla~ 
mentů. Stinná stránka O'všem byla, že k tDmu cíli, aby 
se zdrO'j králO'vských příjmů zvětšil, se tvO'řily nnvé, 
zcela zbytečné úřady, dále že se mnDžily úplatky, a že 
se dO'stalD dO' parlamentu mnO'hO' mladých a málO' SChO'p~ 
ných úředníků.16) 17) 

Jiný způsob DbsazO'vání byla resignace, která byla buď 
učiněna ve prO'spěch určité O'SO'by, aneb dávala králi 
právO', O'SO'bu -tu určiti. KO'nečně tu bylO' i nápadnictví 

cíli dokonce zvláštní úřad zvaný bureau des parties casuelles. Es. 
mein, tamže, str. 401 a násl. 

14) Koncem 16. století se prodávalo místo prvního presidenta 
v parlamentech pařížském, toulousském neb rouenském až za 200.000 
livrů, místo rady až za 60.000 livrů. Aubert, Recherches, str. 211, 
k tomu i Hanotaux, La France en 1614, Paris, 1913, str. 366. 

15) Jménem paulette (od Františka Pauleta, který první tuto 
dávku platil) se označovala každoroční dávka, kterou platil do ko. 
mory královské úředník úřad si koupivší k tomu cíli, aby se stal 
vlastníkem dotčeného úřadu. Dávka tato činila jednu šedesátinu 
kupní ceny. Chéruel n. u. m. svaz. II., str. 959. 

16) Chéruel n. u. m. II., str. 1247, 1248, Aubert n. ~. m. str. 213; 
k tomu i Esmein, Cours, str. 409- 412. 

17) Prodejnost úřadů byla odstraněna teprve za revoluce v srpnu 
1789 dekretem Ústavodárného Shromáždění. Chéruel, tamže. 
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(:survivance des o ffices) , jako důsledek prodejnosti a 
resignáce, které záleželo v tom,ž~ král vvydáv~l ,~~čité 
osobě listy na úřad dosud obsazeny, a melo plny ucmek 

hd v d ,v ,'v d ' d '1 18) ovšem teprve te y, az otceny ura se upraz nt . 
7. Pravomoc parlamentu byla velmi obsáhlá. Bylo ře~ 

čeno ji,ž výše, že se parlament vyvinul z pŮViO??í krá~ 
lov:ské kurie, jejíž pravomoc nebyla Iprvotně ntJak vy~ 
mezena. Na sklonku 13. a počátkem 14. století začala se 
však pravomoc této kurie přesněji vyhraňovati. Filip 
Sličný ordonancí z r. 1302 rozlišil trojí funkce: politické, 
soudcovské a finanční a přidělil prv řečené Radě (Con~ 
seil) druhé l?arlamentu a třetí účetní komoře (cha:mbre 
des~omptes).19) Takto tedy parlamentu připadla pra~ 
vomoc soudcovská. Parlament byl předem dvorem 
soudním. Původně jeho příslušnost byla zajisté dosti 
sporná. Avšak v důsledku vzrústu moci královské a 
když pojetí parlamentu jako královského soudu nabylo 
vrchu nad jeho pojetím jako soudu feudálního Gviz 
výše), stává se parlament sv.rchovaným soudem odvo~ 
lacím pro celé království a nad to výhradným soudem 
(v prvé a konečné instanci) v určitých věcech a pro 
určité osoby. · . 

Z počátku ovšem tato soudcovská pravomoc parla~ 
mentu jest soudní pravomocí 0čistě) královskou: král 
jest to, který na základě návrhu resp. dobrého zdání 
parlamentu jakož.to své královské kurie nalézal za právo. 
Když však král nepředsedal, pověřoval předsednictvím 
senešala, kancléře, po případě i jiného dvorského úřed~ 
níka. Delegace tyto mají účinek, že parlament má právo 
nalézati v rozepřích, jakoby byl přítomen sám král. Tím 
se přirozeně parlament stává na králi nezávislejším; 
v druhé polovici 13. století pozorujeme, že král jest tu 
dokonce i strariou. Vliv krále na parlament tím ovšem 
ještě nezaniká. Ještě dosti ča1sto i potom král rozsuzuje 
rozepře sám a parlament podává jen dobré zdání. Nic~ 

:18) O tom zejména Aubert n. u. m. str. 201 a násl. 
19) Ovšem toto rozděle,ní r~ps. pĚid~len! výše jmenoyaI!ý~h fu?kc~ 

nebylo nikdy provedeno uplne, takze uzke vztahy meZI temlto treml 
institucemi zůstaly zachovány i na dále. Viz Viollet n. u. m. III., 
str. 296, Chéruel n. u. m. II., str. 943, Martin n. u. m. IV. svaz., 
str. 449, 539. 
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méně skutečnost, že par~ame;nt ~á právo vyn,áše!i roz~ 
sudky i v nepřítomnostI kralove ,s pln;o~ l?raym plat~ 
ností, má silný vliv na vý;ojs~m?statne)~rIsdlkce pvar~ 
lamentu. Tato samostatna JUrIsdIkce stava se konecne 
pravidlem, parlament stává se sám zdr.?j~m spravedl~ 
nosti a vynáší rozsudky a vydává příslusne rozkazy CIa 
cour ordonne, condamne). Králi zůstáv~ kone~~ě jen 
t. zv. zadržená pravomoc (justice retenue) 0) a vyse uve~ 
dená instituce lit de justice. 

Když nyní p~rl~m7nt se o,samostat~il a nalé~a} ~a 
právo z vlalst!lí Jupsd~kce: ~ake ~genda Jeho se zvet~uJe,; 
Nestačí proJednavatI ve Cl v Jednom odboru, nybrz 
nutno parlament rozděliti na sekce čili odbory. Sekce 
ty jsou čtyři. Velká síň (La Grand Chambre čili cham~re 
aux plaids) jest j~drem a v střediskem pvarla~~nt;t; pre~ 
ní se konají praVIdlem vsechny rozepre a Jl zustavaJI 
vyhraženy určité privilegované věci. Komora vyšetřo~ 
vad (chambre des enquetes) byla původně pověřena 
přípravným vyšetřováním, později pak také rozhod~~ 
vala určité rozepře v prvé instanci. Komora zpravodaJ~ 
ská 0chambre des requetes) podávala původně zprávy 
o podaných žádostech, později byla výsadním soudem 
pro určité osoby. Komora resp. soud hrdelní (chambre 
de la tournelle) již podle názvu nalézala ve přích hrdel~ 
ních. Přes toto rozdělení zůstala však jednota parla~ 
mentu zachována. Zračilo se to v tom, že mnohdy 
všechny odbory měly společné zasedání; to bylo v urči. 
tých rozepřích a když parlament vykonával jinou pravo. 
moc než soudcovskou. 21) 

20) Zadržená pravomoc má svůj základ v pojetí horlivě zastáva~ 
ném legisty" že král jest zdrojem veškery spravedlnosti. Důsledek 
tohoto pojetí jest, že král, i když konáním spravedlnosti pověří ně~ 
koho jiného, tuto svou pravomoc nikterak nezcizuje, nýbrž má právo 
kdykoli a jakékoli případy na sebe potáhnouti a sám rozsouditi. 
Prostředky, kterými se tato zadržená pravomoc vykonávala, jsou 
zejména: evokace, kterou král odnímá určitou věc příslušnému soudu 
a potahuje na svoji radu; vykonávání spravedlnosti prostředkem 
zvláštní komise (jugement par commissaires), t. j. král přiděluje určitý 
případ zvláštní královské komisi ad hoc ustavené; konečně zrušování 
rozsudků již vynesených z toho důvodu, že rozsudek jest založen na 
skutkovém omylu (proposition d'erreur), aneb že se jím porušují ně~ 
která královská ordonance neb právní obyčej. 

21) Esmein, Cours, str. 378 a násl., Langlois n. u. m. str. 96 a násl., 
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Soudcov,ská prav,omoc parlamentu nebyla nějak 
zvláště vymezena, nýbrž byla všeobecná. Důsledkem 
toho potahuje parlament !e. výko~u této své soudcov~ 
ské pravomoci na sebe VOCI, ktere s topto pravomOCI 
souvisejí jen vzdáleně.22) Rovněž pohání parlament před 
svůj soud vysoké Istátní funkcionáře pro delikty, jež 
tehdejší právo blíže neurčovalo . 

8. Pravomoc parlamentu se nevyčerpávala jen soudní 
pravomocí. Bylo řečeno již výše, že králové přikazovali 
královské kurii k vyřizování i věci spadající v obor po~ 
litický, po případě i zákonodárný. Tato (rozšířená) pra~ 
vomoc parlamentu nepřestala, když se parlament stal 
na králi nezávislý. Naopak. Pravomoc ve věcech mimo~ 
soudních zůstala parlamentu i tehdy, když obsahově 
přestal býti pouhou královskou kurií a způsobila, že 
parlament mohl hluboko zasahovati do veškerého ústrojí 
státního. Pravomoc, která zde zejména padá na váhu, 
jest: právo protokolovati zákony a ordonance královské 
(droit ďenregistrement) a s tím těsně související právo 
podávati rozklady proti královským ordonancím a po 
ořípadě i proti zákonům (droit de remontrances) ; dále 
právo vydávati závazné předpisy pro jednání před par~ 
lamentem (droit de faire des arrets de reglement). 
Středověk a zajisté ani nový věk as do 18. století ne~ 

znal vyhlašování zákonů po způsobu v dnešních moder~ 
ních státech obvyklém. Nicméně záhy pocítil a uznal 
potřebu, aby zákony, nařízení a pod. byly nějakým 
autentickým způsobem zjištěny a pro dobu pozdější za~ 
chovány. To se dálo prohlašováním vydaných předpisů 
v králoV'ské radě neb v jiné instituci jí podobné a pak 
jich protokolováním. Ve Francii dálo se to přečtením a 
protokolováním v parlamentu (v Anglii ode dávna a 
dQďnes přečtením v parlamentu.23) Zákony, ordonance 

Glasson n. u. m. svaz. VI., str. 176 a násl., Aubert n . u. m. str. 52 
a násl., a týž, Le Parlament de Paris a la fin du moyen-age, Nouvelle 
revue historique, roč. ·12, 1888, str. 433 a násl. . 

22) Již , Bodin, Les six livres de la République, Paris, 1578, uvádí 
na str. 135-137 příklady, kde parlamenty toulousský a sl;lvojský roz
hodují spory resp. sporné otázky spadající v obor práva veřejného. 

, 23) Způsob , takovýto byl obvyklý i v jiných státech. V českém 
státu aspoň jest jisto, že zákony nabývaly závazné platnosti a byly 
uv-áděny na všeobecnou známost teprve zapsáním , jich v . zemské 
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královské atd. bývaly čteny v plném zasedání parla~ 
mentu a zde pak protokolovány. Pro~okol~vání r~sp. za~ 
pisování obstarávalpar,lamen! ze sve.po,,??nostI .. Toto 
přečtení a protokolovaní melo dVOJI ucmek: Jednak 
všechny zákony, nařízení atd. nabývaly tím právní moci 
a stávaly se vykonatelnými, jednak byly tím uvedeny 
ve všeobecnou známost. Ale parlamenty neprotokolo~ 
valy šmahem vše, co jim králem bylo zasláno k přečtení 
a k protokolování, nýbrž předem zkoumaly, zda akty 
jim zaslané nejsou v odporu s právním řádem. Jurispru~ 
dence doby tehdejší rozeznávala totiž mezi základními 
zákony království (lois fondamentales, lois du royaume), 
a mezi zákony, nařízeními a pod., které vydává král (les 
lois du roy). V první druh zákoÍlů náležely určité před~ 
pisy práva veřejného, o kterých bylo všeobecné mínění, 
že tvoří do té míry základy stavby celého království,že 
ani král, nadaný mocí zákonodárnou, nemůže na nich 
ničeho měniti; spadají sem předpisy o trůnní posloup~ 
nosti, o nezcizitelnosti korunních domanií (statků), usta~ 
novení, že Francie jest monarchií obmezenou atd. Ve 
druhý druh náležely předpisy, které vydává král, ať již 
jako zákony neb pouhá nařízení, ordonance, patenty 
a pod. 

Parlament zkoumá předem, zda královské zákony, 
nařízení, jež byly jemu zaslány k přečtení a k protoko~ 
lování, se nepříčí těmto základním zákonům království. 
Základ tohoto oprávnění parlamentu jest položen 
samým králem. Již ordonance královská z 23. března 
1302 naHzuje v čl. 21. senešalům a vůbec královským 
soudcům, aby byli dbalí rozkazů královských, leč že by 
rozkazy tyto obsahovaly něco, co se příčí jejich povin~ 
nosti; o neprovedení takovýchto rozkazů jsou povinni 

desky, , které prv0tně nebyly ničím jiným než protokoly soudu 
zemského. Aby pak v období dualistického státu stavovského sta
vové měli bezpečnou záruku toho, že skutečně bude protokolováno 
resp. zaneseno v desky jen to, na čem .se král a stavové souhlasně 
snesli, byli na konci každého sněmu voleni sněmem zvláštní ~ t . zv, 
relatoři k zemským deskám, kteří společně s relatory královskými 
dávali dotčená usnesení sněmu jako zemský zákon vložiti do desko 
úředníkům zemských deskbylo pak pod nejpřísnějšími tresty zapo< 
věděno protokolovati něco, co jim nepřinesou stavovští relatoři · spolu 
s královskými. 
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králi podati neprodleně ,zprávu.24) Ordonance z doby 
bezprostředně následující toto oprávnění znovu zdů~ 
razňují.25) Státovědecké nauky z doby pozdější, ze~ 
Jména od 16. století, vyvozovaly pak toto oprávnění 
parlamentu z pojetí, že král může vydávati zákony jen 
se souhlasem prelátů, baronů atd., shromážděných v krá~ 
lovské kurii. Toto právo královské kurie podědil prý 
parlament, když se stal stálou a trvalou institucí. 26) 
Ba šlo se ještě dále a tvrdilo se, že parlament jest ja~ 
kýmsi nástupcem národních shromáždění z dob Merove~ 
ovců a Karlovců; parlamenty se pokládají dokonce za 
nadřízeny i generálním stavům.27) 

9. V právu parlamentu zkoumati královské zákony, 
nařízení atd. bylo ovšem implicite obsaženo právo pro~ 

24) »Precipimus quod omnes senescalli, baillivi et quicunque alii 
justiciarii in regno nostro constituti mandata regia cum debita re~ 
verentia suscipiant et diligenter executioni debite demandent, nisi 
aliqua vera et justa causa et legitima obsistat, quominus juxta jura~ 
mentum suum ea facere aut exequi minime teneantur.« Citováno 
u Esmeina, Cours, str. 525. 

25) V těchto ordonancích čteme, že král častěji podřizuje svoji 
autoritu autoritě parlamentu zapovídaje parlamentu poslechnouti 
královských listů a prohlašuje, že v určitém směru moudrost parla~ 
mentu jest »moins faillible, plus sure, plus constante, plus royale 
que celle du roi«. Rovněž zde čteme, že parlament se nazývá »miroir 
de justice«. Michelet, Histoire de France, Paris, 1869, Tome IV, str. 
180, 181. Viz k tomu i ViolIet n. u. m. III. svaz., str. 333, 334. 

26) Jeden ze zastanců práv parlamentu praví o těchto právech : 
»Gest une loi fondamentale du royaume, que rien ne peut etre im~ 
posé sur les sujets du roi et qu'on ne peut faire aucun officier 
nouveau que par le consentement du Parlement qui représente l'aveu 
général de tout le peuple. II connait du domaine, du droit de Régale, 
des duchés~pairies et de tous les droits éminents de la couronne. 
Gest lui qui fait les régents, qui déclare la majorité des rois, qui au~ 
torise les ordonnances et qui maintient la loi salique . .. En un mot: 
Nous voyons que le Parlement de Paris a toujours été un abrégé 
des Trois États, l'imruge et le raccourci de tous les ordres du roy~ 
aume .. . « De la nature et qualité du Parlement de Paris, 1652, cito, 
váno u Hanotaux n. u. m. str. 175, 176. 

27) Za válek s Frondou president parlamentu de Mesmes praví, 
»que les parlements tenaient rang au~dessus des états généraux, étant 
juges de ce qui était arreté par la vérification ; que les états généraux 
n'agissaient que par priercs et ne parlaient qu' ft genoux comme les 
peuples et sujets ; mais que les parlements tenaient un rang au~d~ssus 
cl' eux, étant comme médiateurs entre le pcuple ct le roi«. CherueJ 
n. u. m. svaz. 1., str. 371. 

52 

tok olování jich také odepříti. Shledabh tedy parlament, 
že některé královské nařízení, zaslané jemu k protokolo. 
vání, odporuje právnímu řádu scil. základním zákonům 
království, odepřel je protokolovati a vyložil důvody 
tohoto svého odporu ve zvláštním rozkladu (remon. 
trance) zaslaném králi buď písemně neb ústně prostřed~ 
kem deputace. Rozklad takovýto míval aspoň z počátku 
žádoucí výsledek: král brával svoje nařízení zpět. Tím 
ovšem váha parlamentu ve značné míře stoupala.28) 

Parlament se však neobmezil jen na královská naří. 
zení, ordonance atd.; osobuje si právo zkoumati i 'zá. 
kony, smlouvy mezinárodní a pod. a právem rozkladu 
rozhodovati nejen o královských nařízeních, nýbrž také 
o zákonech, státních smlouvách a pod. Tím ovšem zá~ 
sada, že král jest zdrojem veškeré spravedlnosti a že 
v něm spočívá veškera pravomoc soudní, zásada, kterou. 
neustále tak horlivě hlásali legisté (a rege omnes juris. 
dictiones producent, sicut omnia flumina permeatus tel'. 
rae fluunt a mari et ad mare refluunt), dostává povážlivé 
trhliny. Jest tedy pochopitelno, že králové záhy po. 
střehli nebez'pečí, které tím hrozí jejich moci a snažili 
se jemu čeliti. 

Králové usilují o to, aby právo parlamentu činiti roz~ 
klady učinili bezúčinným, resp. aby nalezli prostředek, 
kterým by odpor parlamentu protokolovati královské 
nařízení, zákon atd., mohl býti zlomen. K tomu cíli vy~ 
dávali z počátku zvláštní nařizovací listy (lettres de jus. 
sion), které obsahovaly formální rozkaz, aby parlament 
dal bez odkladu a bez jakýchkoli změn protokolovati 

28) Bodin, Les six livres de la République podává na str. 307 pěkný 
příklad takovéhoto rozkladu a jeho účinku na krále Ludvíka XI. : 
»Mais cl' autant que Loys XI. auparauant auoit usé de menaces gr'i~ 
efues enuers la Cour de Parlement, qui refusoit publier et verifier 
quelques edicts qui estoicnt iniques, le President Lauacrie, ac, 
compag.né de bon nombre de Conseilleurs en robbes rouges, alIa faire 
ses plamtes et remontrances, pour les menaces qu'on faisoit II Ia 
Co.ur: le Roy. voyant la grauité, le port, la dignité de ces personnages 
qUl se voulOlent demettre de leur charge, plustost que verifiel' les 
edicts qu' on leur auoit enuoyez, s' estonna et redoubtant I' auctonté 
du Parlement, fuist cassel' les edicts en leul' presence, les pl'iant de 
continuer a faire Justice, et leur jura qu' il ne enuoYl'l'oit plus edict 
qui ne fust iuste et raisonnable«. 
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dotčené nařízení neb zákon. Přes to však parlamenty 
mnohdy setrvaly na svém rozkladu. Ordonance z r. 1566, 
zv. ordonance de Moulins, zapověděla v čl. 2. opětovný 
rozklad.29) Avšak i toto nařízení mnohdy selhávalo. 
Užívali tedy králové jako posledního prostředku slav~ 
nos1mích shromáždění parlamentu (lit de justice). V 
těchto slavnostních shromážděních byl král vlastním 
předsedou parlamentu a z této pravomoci dával zaná:~ 
šeti do protokolu zákony, nařízení atd., jichž protokolo~ 
vání nemohl vymoci na parlamentu. Mnohdy však ani 
lit de justice nepomáhalo. Parlament prohlašoval někdy, 
že se nemíní říditi zákony, nařízeními atd., které byly 
takovýmto způsobem protokolovány, aneb podal hro~ 
madně demisi, neb za,stavil dokonce výkon spravedl~ 
nosti. . 

Právo parlamentů činiti rozklady vzalo dočasně za své 
v druhé polovici ·17. století. Dekl~rací z 24. února 1673 
zapověděl totiž Ludvík XIV. parlamentům činiti roz~ 
klady dříve než protokolují zákony. Ale hned po smrti 
tohoto krále se právo činiti rozklady parlamentům opět 
vrací. 30) Tím spory krále s parlamenty začínají na novo. 
V těchto rozepřích pomáhali si králové tím, že buď celý 
parlament vypověděli do nějakého malého města a pra~ 
vomoc jeho přenesli na jiný úřad,3l) buď tím, že pro~ 
středkem zapečetěných listů (lettre de cachet)32) dali 
některé vůdce parlamentu vsa,diti do Bastily aneb ko~ 
nečně tím, že hrozili zápovědí vybírati určité dávky. 

29) »Apres que sur icelles remontrances leur aurons fait entendre 
nostre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre a la publica" 
tion, sans aucune remise a autres secondes.« Citováno u Esmeina, 
Cours, str. 527. 

30) Chéruel n. u. m.,_ II., str. 949, k tomu Martin n. u. m., svaz. 
XIII., str. 416, svaz. XV., str. 5. 

31) Tak tomu bylo zejména v r. 1753, kdy parlament byl vypově" 
děn z Paříže a nahrazen zvláštní královskou komorou (chambre 
royale); ale záhy na to byl parlament zpět povolán a ve svou dřívější 
působnost uveden. Rovněž v r. 1771 byl parlament vypověděn a na> 
hrazen zvláštní smíšenou komisí složenou z členů státní rady a ko" 
mory zpravodajské; to trvalo až do nastoupení Ludvíka XVL, kdy 
parlament byl ve svůj úřad zase navrácen. Chéruel n. u. m., 11., 
str. 950; k tomu Michelet n. u. m., svaz. XV., str. 287 a násl. 

32) Lettre de cachet byl list opatřený soukromou pečetí (nikoli 
státní pečetí) královskou, podepsaný některým státním sekretářem 
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Tyto spory krále s parlamentem nebývaly zjevem říd~ 
kým a byly začasté velmi prudké. 

10. Parlamenty vykonávaly také jakési právo zákono~ 
dárné prostředkem t. zv. arrets de reglement. Tyto ar~ 
rets de reglement byla všeobecná pravidla, vydávaná 
parlamentem bez zřetele na určitou právní věc. Původně 
zajisté upravovaly jen řÍ>zení před parlamentem, ale po~ 
stupem doby nabývaly povahy všeobecné, takže parla~ 
ment vykonával jimi, jakési právo zákonodárné v oboru 
práva jak soukromého, tak i trestního a správního. 
Mnohdy generální prokurátor svou činností přímo vy~ 
volával takovéto arrets de reglement s povahou záko~ 
na.33) Ovšem není to plné právo zákonodárné, které 
parlamenty takto vykonávají, nýbrž tato činnost parla~ 
mentu v oboru zákonodárství jest pouze prozatímní a 
doplňující; nad to pak jest parlament obmezen i potud, 
že arrets de reglement nemohou měniti ani zákon, ani 
práv.o obyčejové.34) 

11. Parlamentům příslušejí konečně i určitá práva po~ 
litická. Jest to důsledek pojetí, že parlamenty, v prvé 
řadě ovšem parlament pařížský, se poklád~jí jaksi za 
dědice generálních stavů, kteří zanikli počátkem 17. stó~ 
letí (když již před tím byli určitou dobu více méně jen 
živořili). 
Působnost parlamentů po této stránce pozorujeme 

.předem v oboru věcí církevních resp. církevně~poli~ 
tických. Bylo řečeno již z předu, že jedním z úkolů ge~ 
nerálního prokurátora bylo hájiti svobody církve gali~ 
kánské. Odtud vidíme, jak parlamenty přímo zasahují 
do věcí církevních. Již v druhé polovici 16. století parla~ 
ment v Chalonsu prohlašuje buly papežské proti králi 

a. nepodléhající ko~trole kancléře. Obsah jeho byl různý; avšak pra" 
vIdlem obsahoval Jen dva druhy rozkazů: buď na uvěznění v někte" 
rém státním vězení (nejčastěji v Bastile) bez jakéhokoli soudního 
řízení, aneb na vypovědění neb vzdálení ode dvora. Těchto zapeče~ 
t~n~ch listů ,bylo u~íváno po výtce k účelům politickým. Jak gene" 
raln~ ~ta:vove, tak 1, parlamen~y ~rotestovaly opětovně proti jejich 
vydavam, ale marne; odstranila Je teprve revoluce. Srov. Chéruel 
n. u. m. 1., str. 96, II., str. 653, Esmein, Cours, str. 438, 439. 

33) Auhert, Recherches, str. 185. 
34) Glasson n. u. m., svaz. IV., str. 172 a násl., Esmein, Cours, 

str. 528 a násl. 
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Jindřichu IV. za »nulles, abusives, scandaleuses, sédi~ 
tieuses, pleines d'impostures et faites contre les saints 
décrets, conciles approuvés, droits et libettés de l'Église 
ga1Hcane« a naHzuje, aby byly ty buly spáleny na veřej
ném místě.35) V prvé polovici 17. století (1621) parla~ 
ment v Aix (Provence), když jesuité se domáhali toho, 
aby bylo registrováno královské rozhodnutí, na základě 
kterého se jim dovoluje vyučovati v Aix filosofii a vě~ 
dám humanistickým, povoluje registrovati toto rozhod~ 
nutí jen s podmínkou, že bude k němu připojena dolo~ 
žka zavazující je-suity k uznání, že krá~ jest svrchovaným 
pánem ve svém státu, závislým ve věcech světských jen 
na bohu a na svém meči, jakož i k uznání, že poddaní 
královští nemohou býti za žádných okolností zproštěni 
přísahy věrnosti králi složené. DolO'žka tato nebyla však 
přijata a parlament byl po dlouhém odporu na základě 
lettre de jussion donucen k p O'volno sti. 36) 

Parlament jako zásadní stoupenec galikanismu potíral 
veškery snahy ultramontanní. V polovici 17. století (r. 
1663) podnítil theologickou fakultu v Paříži k vydání 
deklarace, která hlásá svrchovanost krále francouzského 
ve smyslu nauk církve · galikánské, hájí theorii episko~ 
pální a vyslovuje se proti neomylnosti papežské. Tuto 
deklaraci dal parlament také registrovati. Deklarace 
tato jest předehrou k památné deklaraci z roku 1682, 
v níž práva a výsady církve galikánské jsou jasně for~ 
mulovány. Deklarace z roku 1682 byla v parlamentu 
registrována, a universitám a theologickým fakultám 
bylo Ludvíkem XIV. zapověděno učiti něčemu, co by 
se příčilo této deklaraci. A přes to, že král na základě 
dohody s papežem nařídil v roce 1693 neprováděti zá~ 
sady této deklarace, parlament na svém setrval a v roce 
1753 nařfdil, aby deklarace dotčená byla přísně pro~ 
váděna. 37) 
Neméně významný v tomto směru jest zápas parla~ 

mentu proti bule Unigenitus, kterou papež Kliment XI. 
vydal v rO'ce 1713 proti jansenismu. Proti této bule po~ 

35) Martin n. u. m., svaz. X., str. 252. 
36) Viollet, Le Roi et ses Ministres pendant les trois derniers 

siecles de la Monarchie, Paris, 1912, str. 109, 110. 
37) Viollet, Le Roi, str. 118 a násl. 
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stavil se zásadně celý parlament a když Ludvík XIV. 
zaslal parlamentu k registrO'vání deklaraci, ve které se 
všem biskupům nařizuje, aby tuto bulu přijali, parla~ 
ment prO'stě odepřel registrovrati tuto deklaraci a přes 
opětovné rozkazy královy na svém odporu setrvaL Král 
registrování její neprosadil, zemřev dříve, než ji mohl 
prosaditi prostředkem lit de justice. Regent Filip Orle~ 
ánský nařídil sice tuto bulu registrovati, ale parlament 
znovu odepřel tak učiniti. Boj o to byl úporný a byl pro~ 
zatímně urovnán v r. 1720, kdy parlament, tehdy z Pa~ 
říže vypověděný, za cenu, aby se mohl vrátiti do Paříže, 
dal deklaraci královskou registrovati. Tím však boj 
proti bule neustal a o deset let později, když Ludvík XV. 
nařídil registrovati královskou deklaraci, která z buly 
Unigenitus činila zákon církevní a státní, parlament ka~ 
tegoricky odepřel tuto deklaraci registrovati. Deklarace 
tato byla registrována teprve na základě lit de justice. 
Celý spor tentO' byl pak formálně zakončen vynuceným 
registrováním zákona z 2. září 1754, zvaným loi du si~ 
lence, kterým se ukládá parlamentu mlčení. 38) 
Konečně sluší připomenouti, že parlament pařížský 

rázně vystoupil proti řádu jesuitskému, odsoudiv v r. 
1755 a 1756 některá jeho učení (což se opakovalo v létech 
1762 a 1763 od převážné části parlamentů) a způsobil, že 
královským ediktem v listopadu 1764 řád jesuitský byl 
ve Francii zrušen; edikt tento byl parlamentem paříž~ 
ským dne 1. prosince 1764 registrován a stal se takto 
zákonem.39) 

Ve věcech státněpolitických má parlament rovněž 
značný vliv. V r. 1610 vydává nařízení (arret), kterým 
se vladařství svěřuje vdově po Jindřichu IV., Marii Me~ 
dicejské.40) V r. 1643 ruší testament krále Ludvíka XIII. 
ohledně vladařství a pověřuje vladařstvím Annu Ra~ 
kouskou;41) rovněž v r. 1715 ruší opět testament Lud~ 

38) Gazier, Histoire générale du mouvement Janséniste depuis ses 
origines jusqu' a nos jours, Paris, 1922, 1., II., passim. 

39) Gazier n. u. m., svaz. 11., str. 82 a násL, Chéruel n. u. m., svaz. 
II., str. 613, 614. . 

40) Martin n. 11; m., svaz. XL, str. 5. 
41) Týž n. u. m., svaz. XI., str. 588. 
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víka XIV. ohledně vladařství a ustanovuje vladařem Fi~ 
lipa Orleánského.42) 

12. Z toho, co tuto bylo uvedeno, jest patrno, že par~ 
lament byl velmi důležitým činitelem ve veřejném ži~ 
votě francouzském. V dobách absolutní monarchie jest 
také jediným korektivem neobmezené moci královské. 
V 18. století veřejné mínění pohlíží na parlament jako 
na poslední záštitu obecné svobody; jest strážcem ne~ 
psané ústavy francouzské. 43) Bezprostředně před revo~ 
lucí stojí parlamenty v čele politického hnutí jako tlu~ 
~o~ník veřejného mínění; b?jUjí proti zapečetěným 
hstum (lettres de cachet), ktere parlament pařížský pro~ 
hlašuje za »nulles, i1légales, contraires au droit public 
et au droit naturel«, proti lit de justice;44) spory jejich 
s kr~lem jsou sledovány s velikou pozorností a poslední 
restItuce parlamentu pařížského z nucených prázdnin 
před revolucí děje se za velikého jásotu lidu paříž~ 
ského ;45) od nich vychází také první podnět na svolání 
generálnfch stavů.46) 
Přes to však parlamenty, což jest na první pohled 

dosti podivno, nezískaly si obliby ve veřejném mínění 
doby bezprostředně předrevoluční. Příčinu toho dlužno 
hledati v jejich složení _ a v jejich nehybnosti. Parla~ 
menty byly, což platí zejména o parlamentu pařížském, 
ač čítaly mezi svými členy také příslušníky vysoké 
šlechty, představiteli bohatého měšťanstva, pokládaly 
se za nástupce generálních stavů a dělaly ze sebe zá~ 
stupce národa oproti králi.47) V ochraně svých práva 
své důstojnosti stavěly se sice neohroženě proti králům, 

42) Týž n. u. m., svaz. Xv., str. 5, 6. 
43) Hanotaux n. u. m., iOtr. 175. 
44) Martin n. u. m., svaz. XV!., str. 596- 605, k tomu Michelet 

n. u. m., svaz. XV., str. 286. 
45) Martin n . u. m., svaz. XVI., str. 615. 
46) Dne 3. května 1788 parlament pařížský předkládá návrh ústa~ 

vy, podle které by generální stavové povolovali berně a soudní dvory 
by měly právo ověřovati v každé provincii rozhodnutí královská a 
nařizovati jich registrování jen tehdy, shodovala~li by se jak s ústav~ 
ními právy provincie, tak i se základními zákony státními. Aulard, 
Histoire politique de la Révolution Fran9aise, Paris, 1901, str. 15. 

47) Týž, Iltr. 13. 
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ale bylo to spíše hájení jejich zájmů vlastních než zájmů 
veřejných.48) Nedovedly se přizpůsobiti duchu času49 ) 
a jakákoli vážná snaha o reformu dosavadní soustavy 
nalezla v nich · rozhodného odpůrce. Jakmile se jedná 
o reformu, která by měla v zápětí jakoukoli újmu do~ 
savadních výsad, staví se parlamenty se vší rozhodností 
proti. Aspoň Turgot ve svých opravných snahách na~ 
razil na silný odpor parlamentu, který také vynutil na 
králi jeho propuštění;50) týž osud stihnul také N eckra 
a jeho reformy. 51) 

Také právo parlamentů zasahovati do veřejné správy 
zaČínalo se pociťovati jako velké zlo, neboť parlamenty 
mohly odepřením registrace zmařiti každou reformu. 
Ostatně toto právo se také příčilo myšlence dělené moci 
ve státu hlásané Montesquieuem, která v té době si zjed~ 
nala ve veřejném mínění již značného ohlasu. 
Bezprostředně před revolucí pozorujeme, jak parla~ 

menty začínají tratiti na své váze. Když pak při pod~ 
nětu na svolání generálních stavů parlament dal na jevo! 
že se mu nejedná o generální stavy ve formě, která by 
vyhovovala změněným poměrům, nýbrž ve formách 
feudálních z r. 1614, ztratil rázem veškeru svoji popula~ 
ritu a nezachránil ji ani, když dne 5. prosince 1788 žádal 
na králi zavedení ministerské odpovědnosti a svobody 
slova a tisku. úloha parlamentů byla dohrána; národ už 
neměl zapotřebí prostředníků staré soustavy vládní. 52) 
Cahiers šlechty z r. 1789 mluví o přehmatech parla~ 
mentů a žádají, aby parlamenty zpronevěřivší se své 
povinnosti; byly souzeny od generálnfch stavů a aby ve 

48) Toqueville, L' ancien régime et la Révolution, Oeuvres com. 
plete s, svaz. IV., str. 172. 

49) Parlament pařížský vyslovuje se v r. 1759 proti encyklopedii 
a v r. 1762 se prohlašuje proti Contrat social a jen ze zvláštní mi~ 
losti nechává Rousseaua zachrániti se útěkem před uvězněním. Mar
tin n. u. m., svaz. XVI., str. 50 a 128. 

50) Martin n. u. m., svaz. XV!., str. 369- 376, Michelet n. u. In., 

svaz. XV!., str. 202, Mignet, Histoire de la Révolution fran9aise, 
Paris 1898, svaz. 1., st,.· 20, Albert Sorel, L' Europe et la Révolution 
frau9aise, Paris 1897, svaz. I., str. 211 a násl. 

51) Michelet n. u. m., svaz. XV!., str. 228. 
52) Martin n. u. m., svaz XV!., str. 618. 
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smyslu Mo.ntesquieuovy nauky dělené moci ve státu 
byly o.bmezeny jen na činno.st So.udco.vsko.u.53) 

Parlamenty byly příliš silno.u So.učástko.U staré So.U
stavy (l'ancien régime), než aby mo.hly býti uvedeny 
v so.ulad s novými myšlenko.vými proudy. Právě tak 
jako. království samo., tak i parlamenty a ·o.statní insti
tuce staré mo.narchie po.dléhají bez o.dpo.ru revo.lučnímu 
duchu a sklánějí se před novým svrchovaným pánem.54) 
Revo.luce smetla parlamenty,55) jako. vůbec celý ancien 
régime a ještě Ludvík Napo.leo.n, president Druhé re
publiky francouzské, v pro.klamaci ze 14. ledna 1852 (Po. 
státním převratu z 2. pro.since 1851) mezi neo.blíbenými 
institucemi, se kterými revoluce na do.bro. vyúčtovala, 
jmenuje parlamenty. 56) 

13. Přes to. však, že parlamenty revo.lucí zmizely, měly 
na další vývo.j státního. ústrojí fr,anco.uzského. nemalý 
vliv; vtÍtskly franco.uzskému právu správnímu zvláštní 
jeho. ráz a daly po.dnět k vytvo.ření franco.uzského. So.ud
nictví správního. Zasaho.vání parlamentů do. správy a 
do. záko.no.dárství (dro.it de remontrances), zejména pak 
o.dpor parlamentu proti užitečným refo.rmám Turgoto
vým, Malesherbesovým a N eckrovým v době předrevo._ 
luční vzbudily za revoluce oprávněnou o.bavu, aby snad 
So.udy nezamezily žádoucí opravy zákono.dárné a správ_ 
ní. Bylo. tedy zákonem z 16.- 24. srpna 1790 so.udům za
pověděno. odpo.rovati výkonu zálkonů a nalézati o. správ. 
ní ch aktech, a to pod trestem zneužití úřední moci (for
faiture).57) První ústava francouzská z 3. září 1791 tuto 

53) Toqueville n. u. m., str. 396 a násl. 
54) Aulard n. u. m. str. 38. 
55) Srov. o tom m. j. Carré, La fin des parlements, Paris 1912. 
56) »Nous n' avons plus ni provinces, ni pays cl' état, ni parle~ 

ments, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, 
ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et 
militaires, ni juridictions différentes.« Duguit.Monnier, Les constitu. 
tions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, Paris 
1908, str. 269, 270. 

57) Titre lL, art. 13: »Les fonctions judiciaires sont distinctes et 
demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les 
juges ne pourront, II peine de forfaiture, troubler de quelque maniere 
que ce soit les opérations des corps administratifs .. . « Berthélemy, 
Traité élémentaire de droit administratif, Paris, 1910, str. 17; k tomu 
Jeze: Éléments du droit public et administratif, Paris, 1910, str. 107. 
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zásadu potvrdila. 58) Odtud jest vylo.učeno. zasahování 
soudů do. správy a zásada naprostého rozdělení úřadů 
správních a so.udních se stala jednou ze základních zá
sad franco.uzského práva veřejného. 59) 

Zásada tato se nemo.hla však udržeti v plné své ry
zosti. V té do.bě nebylo jiných tribunálů než soudních. 
Přirozený důsledek to.ho byl, že nebylo ~de instance, 
která by mohla přezkoumati správní úko.ny a že o.bčan
stvo postrádalo. práva jakéko.li stížnosti, jakékoli záruky 
a jakýchkoli o.branných prostředků proti libovůli správ. 
ních orgánů. Nedostatky ty byly za revoluce také silně 
pociťovány. Jakási náprava byla však zjednána teprve 
v r. VIII. při reorganisaci správy zřízením p1."efekturní 
rady (conseil de préfecture) a ve státní radě (co.nseil 
d'État). V těchto. dvou institucích jsou zárodky správ. 
ního soudnictví, kteréž jest ve Fr,ancii přivedeno na tak 
značnou výši. 60) 

58) Tit. III., kap. V . § 3: »Les tribunaux ne peuvent, ni s' immiscer 
dans ľ exercice du Pouvoir législatif, ou suspenqre ľ exécution des 
lois, ni entreprendre sur les fonétions 'administratives, ou citer de. 
vant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.« 

Code pénal pak má v čl. 127 toto ustanovení : »Seront coupables 
de forfaiture et punis de la dégradation civique: 1) ... 2) les juges, 
les procureurs généraux ou du roi ou leurs substituts, les officiers 
de police juďiciaire qui auraient excédé leur pouvoir en s'immis~ant 
dans les matieres attribuées aux autorités administratives, soit en 
faisant des reglements sur ces matieres, soit en défendant cl' exécuter 
des ordres émanés de ľ administration, ou qui, ayant permis ou 
ordonné de citer des administrateurs pour raison de ľ exercice de 
leurs fonctions, auraient persisté dans ľ exécution de leurs jugements 
ou ordonnances nonobstant ľ annulation qui en aurait été prononcée 
ou le conflit qui leur aurait été notifié«. 

59) Berthélemy n. u. m. str. 18. 
60) Berthélemy n. u. m. str. 19 a dále str. 886 a násl., 909 a násl., 

k tomu i Jeze n. u. m. str. 108 a násl., Esmein, Éléments, svaz. I., 
str. 531 a násl., Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1911, 
Tome I., str. 436 a násl. 
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smyslu' Montesquieuovy nauky dělené moci ve státu 
byly obmezeny jen na činnost soudcovskou.53) 

Parlamenty byly příliš silnou součástkou staré sou~ 
stavy (1' ancien régime), než aby mohly býti uvedeny 
v soulad s novými myšlenkovými proudy. Právě tak 
jako království samo, tak i parlamenty a -ostatní insti~ 
tuce staré monarchie podléhají bez odporu revolučnímu 
duchu a sklánějí se před no'vým svrchovaným pánem. 54) 
Revoluce smetla parlamenty,55) jako vůbec celý ancien 
régime a ještě Ludvík N apoleon, president Druhé re~ 
publiky francouzské, v proklamaci ze 14. ledna 1852 (po 
státním převratu z 2. prosince 1851) mezi neoblíbenými 
institucemi, se kterými revoluce na dobro vyúčtovala, 
jmenuje parlamenty.56) 

13. Přes to však, že parlamenty revolucí zmizely, měly 
na další vývoj státního ústrojí fr,ancouzského nemalý 
vliv; vHskly francouzskému právu správnímu zvláštní 
jeho ráz a daly podnět k vytvoření francouzského soud~ 
nictví správního. Zasahování parlamentů do správy a 
do zákonodárství (droit de remontrances), zejména pak 
odpor parlamentu proti užitečným reformám Turgoto~ 
vým, Malesherbesovým a N eckrovým v době předrevo~ 
luční vzbudily za revoluce oprávněnou obavu, aby snad 
soudy nezamezily žádoucí opravy zákonodárné a správ~ 
ní. Bylo tedy zákonem z 16.- 24. srpna 1790 soudům za~ 
pověděno odporovati výkonu záJkonů a nalézati o spráw 
ních aktech, a to pod trestem zneužití úřední moci (for~ 
faiture).57) První ústava francouzská z 3. září 1791 tuto 

53) Toqueville n. u. m., str. 396 a násl. 
54) Aulard n. u. m. str. 38. 
55) Srov. o tom m. j. Carré, La Hn des parlements, Paris 1912. 
56) »Nous n' avons plus ni provinces, ni pays ď état, ni parle~ 

ments, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, 
ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et 
militaires, ni juridictions différentes.« Duguit~Monnier, Les constitu~ 
tions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, Paris 
1908, str. 269, 270. 

57) Titre II., art. 13: »Les fonctions judiciaires sont distinctes et 
demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les 
juges ne pourront, II peine de forfaiture, troubler de quelque maniere 
que ce soit les opérations des corps administratifs ... « Berthélemy, 
Traité élémentaire de droit administratif, Paris, 1910, str. 17; k tomu 
Jeze : Éléments du droit public et administratif, Paris, 1910, str. 107. 
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zásadu potvrdila. 58) Odtud jest vyloučeno zasahování 
soudů do správy a zásada naprostého rozdělení úřadů 
správních a soudních se stala jednou ze základních zá~ 
sad francouzského práva veřejného. 59) 

Zásada tato se nemohla však udržeti v plné své ry~ 
zostL V té době nebylo jiných tribunálů než soudních. 
Přirozený důsledek toho byl, že nebylo zde instance, 
která by mohla přezkoumati správní úkony a že občan~ 
stvo postrádalo práva jakékoli stížnosti, jakékoli záruky 
a j,akýchkoli obranných prostředků proti libovůli správ~ 
ních orgánů. Nedostatky ty byly za revoluce také silně 
pociťovány. Jakási náprava byla však zjednána teprve 
v r. VIII. při reorganisaci správy zřízením pl"efekturní 
rady (conseil de préfecture) a ve státní radě (conseil 
d'État). V těchto dvou institucích jsou zárodky spráw 
ního soudnictví, kteréž jest ve Fr,ancii přivedeno na tak 
značnou výši. 60) 

58) Tit. III., kap. V. § 3: »Les tribunaux ne peuvent, ni s' immiscer 
dans l' exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre ľ exécution des 
lois, ni entreprendre sur les fonc'tions -administratives, ou citer de~ 
vant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.« 

Co de pénal pak má v čl. 127 toto ustanovení: »Seront coupables 
de forfaiture et punis de la dégradation civique: 1) ... 2) les juges, 
les procureurs généraux ou du roi ou leurs substituts, les officiers 
de police juďiciaire qui auraient excédé leur pouvoir en s'immisl;ant 
dans les matieres attribuées aux autorités administratives, soit en 
faisant des reglements sur ces matieres, soit en défendant ď exécuter 
des ordres émanés de ľ administration, ou qui, ayant permis ou 
ordonné de citer des administrateurs pour raison de ľ exercice de 
leurs fonctions, auraient persisté dans ľ exécution de leurs jugements 
ou ordonnances nonobstant l' annulation qui en aurait été prononcée 
ou le conflit qui leur aurait été notiHé«. 

59) Berthélemy n. u. m. str. 18. 
60) Berthélemy n. u. m. str. 19 a dále str. 886 a násl., 909 a násl., 

k tomu i Jeze n. u. m. str. 108 a násl., Esmein, Éléments, svaz. 1., 
str. 531 a násl., Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, 1911, 
Tome I., str. 436 a násl. 
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nI. RÁZ PARLAMENTU ANGLICKÉHO 

ASNĚMÚFRANCOUZSKÝCH 

RESP. PEVNINSKÝCH. 

1. Podle toho, co výše bylo uvedeno, stal se parlament 
francouzský, ač vyšel ze stejných základů jako pada~ 
ment anglický, institucí zcela odlišnou od parlamentu 
anglického. Stát francouzský měl však také instituci 
iak<;>u byl pa~la~ent an~lický, měl také svoje sněmy: 
Byh to: generalm stavove (les États genéraux) a stavové 
provinciální (les États provinciaux). 

Stavové generální jsou institucí feudálního státu a je~ 
jich vznik sluší přičítati hlavně dvěma skutečnostem' 
finanční tísni králů a potřebě králů raditi se o věcech 
veřejných. Podle zásad lenního práva nemohl král uklá~ 
dll;ti všeobecné dávky leč tam, kde byl bezprostředním 
selgneurem. Král francouzský jest však za prvních Ka~ 
petovců bezprostředním seigneurem jen v malé části 
francouzského státu a dávky z této části vybírané da~ 
leko nestačily na krytí výdajů státních. Jest tedy král 
n~cen dožadovati se finanční pomoci francouzsk)Tch 
selgneurů a k tomu cíli je svolávati. Vedle toho nemohl 
král všechny věci státní vyřizovati jen s úzkou radou 
svý~h úředníků, nýbrž potřebuje i v tom rady seigneurů. 
Z techto důvodů dochází ke svolání stavů. Ovšem tito 
~~nerální ,stavovév se ~á~ neobj~vují hned od prvopo~ 
catku v te podobe, v ,lake tu byh v novém věku. I zde 
jest patrný vývoj, zcela shodný s vývojem parlamentu 
anglického. 
. Prvotně svolává král jen seigneury světské a duchovní 
~~ko dva sbory, kteří také jednají odděleně. Města z po~ 
catku :bastoupena nebyla. Teprve později; když si mě~ 
sta sv~u ~ospodářskou váhou získala ve společenské 
skl~?b~ ~~roda .francC!uzského postavení jako jakási 
zvl~stm tr~da selgn~uru, dost~vují se i zástupci měst. 
Ovsem ?eJsou to vsechna mesta, která v generálních 
stavech JSou zastoupena, nýbrž jen města privilegovaná 
zvaná městy dobrými (les bonnes vil1es). Takto již od 
počátku 14. století jeví se nám generální stavové jako 
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shromáždění tří stavů: první stav jest šlechta, kterou 
tvoří světští seigneuři, druhý stav jest kněž'stvo, kte·ré 
tvoří seigneuři duchovní a třetí stav (le tiers état) jsou 
privilegovaná města. P,rvní dva stavy se dostavují osob~ 
ně, třetí stav svými volenými z:rstupci. Myšlénka zastu~ 
pitelská se uplatňuje z počátku jen u stavu třetího. Ale 
na tom nezůstalo. 

Myšlénka zastupitelská se uplatnila také u vyšších 
dvou stavů. Záhy vešlo totiž v obyčej, že se seigneuři, 
jak světští, tak i duchovní, nedostavovali osobně, nýbrž 
posílali na svůj náklad zástupce. Ježto pak tento náklad 
za zastupování byl značný, spojovali se mnohdy k vůli 
ušetření nákladů seigneuři určitého okrsku a dávají se 
na společný náklad zastupovati společným zástupcem. 
Zvyk tento se stále šířil, až konečně se této myšlénky 
ujímají sami králové: ocl 15. století dá:vají konati volby 
zástupců za oba dva vyšší stavy. Volby se konají podle 
obvodů soudních (balliage) neb podle okr šků senešab 
ských (sénéchaussée) a jsou přímé. Od konce 15. století 
pomíjí osobní dostavování se na generální stavy obou 
stavů vyšších: tito jsou zastoupeni již jen volenými zá~ 
stupci. 

V tutéž asi dobu s2adá změna ve stavu třetím. Pojetí 
třetího stavu se rozšiřuje: nejsou to jen privilegovaná 
města, nýbrž i venkovská menší šlechta, která až dosud 
byla zastoupena 'svými seigneury, dále i ostatní města 
neprivilegovaná a dokonce i vesnice, zkrátka veškero 
obyvatelstvo venkovské. Volby se konají podle obvodů 
soudních a jsou nepřímé s různými modifikacemi, po pří~ 
padě i několikerého stupně. 

2. Takto tedy od konce 15. století myšlénka zastupi~ 
telská jest ve Francii provedena úplně. V generálních 
stavech jest podle tehdejšího pojetí zastoupen celý ná~ 
rod francouzský. Avšak mezi zastupitelskou myšlénkou 
sněmovny obecných anglického parlamentu a generál~ 
nich stavů (všech tří kurií) jest velmi důležitý rozdíl. 
U anglického parlamentu se v zastoupení již záhy ujala 
moderní myšlénka representace; naproti tomu u gene~ 
rálních stavů f,rancouzských se zastoupení vůbec nevy~ 
zulo z úzkého pojetí práva civilního. Na zástupce v ge~ 
nerálních stavech bylo pohlíženo jako na mandatáře. 
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člen generálních stavů není 'zástupcem celého národa, 
nýbrž jen stavu, ke kterému náleží, resp. voličstva okre~ 
su, který jej vysílá. Odtud stav resp. okres scil. volič~ 
stvo jest mandantem, poslanec jest mandatářem. Ka~ 
ždý člen generálních stavů dostává od svého okresu se~ 
znam stížností (tcahier de doléances), který jest mu vo~ 
dítkem při jeho činnosti. V obou vyšších stavech byly 
tyto cahiers zdělávány zároveň' s volbou v okresu; na~ 
proti tomu ve sta:vu třetím, kde, jak již výše bylo uve~ . 
deno, byly nepřímé volby několikerého rázu resp. stup~ 
ně, byly při (konečné) volbě delegáta tyto různé ca~ 
hiers shrnovány v jeden cahier, který podával souhrn 
všech stížností třetího stavu dotčeného okresu soudního. 
Tyto cahiers obsahovaly současně také instrukce, kte~ 
rými byl poslanec povinen se říditi. Ba okres volební 
měl i právo svého delegáta odvolati. Soustava imper'a~ 
tivního mandátu byla zde provedena takřka do. nejzaz~ 
ších důsledků. 
Členové generálních stavů (všech tří stavů) dostávali 

za sněmování náhradu. Náhradu tu platily příslušné 
okresy; břemeno toto bylo od okresů velmi nelibě po~ 
ciťováno. 

Formální postup jednání nebyl stále stejný. Skuteč~ 
nost, že generální stavové jsou složeni ze tří stavů, vedla 
k tomu, že se jednalo a hlasovalo odděleně podle stavů. 
Ale tohoto pravidla nebylo vždy šetřeno. V dobách, kdy 
váha generálních stavů stoupá, l~dy se tito pokládají za 
skutečné representanty země, jednají všechny tři stavy 
společně. Ale společné jednání generálních stavů lze 
přece jen pokládati za výjimku. Zůstalo to konečně na 
jednání a hlasování odděleně podle stavů. Ve stavu sa~ 
motném se nehlasovalo podle hlav, nýbrž podle soud~ 
ních okresů. Každý okres měl jeden hlas, a v okresu 
samém rozhodovala většina; byla~li v okresu rovnost 
hlasů, ztrácel okres hlas. 

3. Obor působnosti generálních stavů byl rozsáhlý; 
byl jednak řádný, jednak mimořádný. Řádná působnost 
byla dána prvotním účelem a důvodem svolávání gene~ 
rálních stavů: povolovati berně a udíleti radu. Odtud 
spadá do této řádné :působnosti po výtce povolovati 
berně a vůbec dávky a přednášeti stížnosti svých okresů. 
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Mimořádná působnost byla pak ta, která vyplývala 
z postavení generálních stavů, t. j. kterou si generální 
stavové důsledkem své váhy v celkovém ústrojí státním 
zjednali. Táto mimořádná působnost byla mnohem dů~ 
ležitější řádné. Generální stavové schvalují smlouvy 
státní, po případě i jiné akty státní správy, dávají svole~ 
ní k odcizení od koruny, vykonávají vliv na správu i na 
soudnictví; jim přísluší prá,vo v případě, že panující rod 
vymře, voliti nového krále a v důsledku tohoto práva 
i právo rozhodov'ati spory o nápadnictví na trůn; gene~ 
rální stavové zřizují za nezletilosti královy i vladařstvo 
a vedou dozor nad vladař,stvem až do 'zletilosti krále, 
ba, ovšem jen na dODu krátkou a přechodně, rozhodují 
i o vládě. . . 

Pravomoc gener~lních stavů jest tedy značná a v celku 
si v ničem nezadá s pravomocí anglického padamentu 
doby současné. A přece jen generální stavové franéouz~ 
ští nejen že nedosáhli výše a váhy ,parlamentu angli~ 
ckého, nýbrž se vůbec ani neudrželi a púměrně velmi 
záhy zanikli. ' . 

4. DůV'oďy toho jsou několikeré. Předem jest to ne~ 
jednotná resp. různorodá skladba francouzského státu. 
Prvútní stát francouzský nebyl územím jednútným, ve 
kterém by se uplatňovala jednotná moc státní, nýbrž 
skládal se z několika různorodých území. Na některá. 
z těchto území doléhala moc královská bezprostředně, 
v .jiných však byl král vladařem spíše jen podle jména, 
pouze jako vrchní seigneur: byla to mocná korunní léna, 
z počátku dúkonce i samostatné státy, které s korunou 
francouzskou byly spojeny jen vratkým poutem man~ 
ského svazku. Rozdíly tyto se stále udržují a ještě dlouho 
do středověku, se kraje francouzské rozlišují na ty, které 
stojí pod poslušenstvím krále (sous l'obédience du roi), 
a na ty, které krále nejsou poslušny (hors de cette o,bé~ 
dience ).1) Když se však králi konečně podařilo rozšířiti 
svoji bezprostřední moc na celé území Francie, rozlišo~ 
vání mezi kmji sous l'obédience du roi a hors de cette 
óbédience přirozeně pomíjí, ale rúzdíly v jednotlivých 
krajích f,rancouZlských trvají dále v jiném směru. Rozlh 

1) Chéruel n. u. m., svaz. II., str. 960, 961. 
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šuje se tůtiž mezi t. zv. pays d'États a pays ďÉlectiůns. 
Pays d'États byly prvůtní můcná léna kůrunní resp. pr~ 
vůtní samostatné státy, které si důvedly i po. svém vtě< 
lení ve stát francůuzský udržeti různé velmi cenné vý< 
sady, jaků míti provinciální stavy, právo. půvolůvati 
berně a půd. Berně byly půvůlůvány průvinciálními 
stavy ve fůrmě důbrůvolné dávky (důn gratuit), a sta. 
vůvé průvinciální sami tyto. berně růzvrhůvali a vybírali 
a vedle toho. pečovali také o. půtřeby své vlastní země 
resp. průvincie. N aprůti tůmu pays d'Élections byly 
správní ůbvůdy finanční půdrůbené pravůmůci zvlášt~ 
níhů vůlenéhů komisaře zvaného. prostě élu; správní 
ůbvůd, na který se vztahůvala puvůmůc tůhůtů vůle< 
néhů kůmisaře, se nazýval électiůn. Již v druhé půlůvici 
14. sto. letí stali se tito vůlení kůmisaři králůvskými funk~ 
ciůnáři a byli jmenováni králem, avšak ůznačení élection 
pro. dotcený kraj zůstalo. přes to., že se tu dávno. již ne< 
vůlilů, až do. revůluce.2) (Počínajíc 17. stůletím půdařilů 
se sice králůvské můci v některých pays d'États ůdstra~ 
niti průvinciální stavy a zaměniti tyto země v pays 
d'Électiůns, nicméně rozdíly ty zůstaly u mnůhých zemí 
přece a byly ůdstraněny teprve re,volucí). 

Tato. různá půvaha jednotlivých zemí měla nepříznivý 
vliv na vývoj generálních stavů. V zemích, které měly 
vlastní svůje sněmy (průvinciální), nejevil se tak značný 
zájem o. sněmy generální; jim se v prvé řadě jednalo. 
o. zachů vání vlastnfch výsad a vlastních sněmů než 
o. pravomůc generálních stavů. Nebylo. tedy u všech 
zemí stejného. půchopení pro generální stavy; mnůhé 
země ůsud těchto. stavů nechal úplně lhůstejnými. 

Jiný důvůd jest rozdělení generálních stavů na stavy. 
Kdežto v anglickém parlamentu ůtázka rozdělení půdle 
stavů byla šťastně růzřešena zavedením sůustavy dvůu~ 
komorO'vé, takže sněmovna ůbecných se stala skutečným 
stejnůrodým zastupitelským sbůrem celého. nárůda, růz~ 
dělení půdle stavů ve Francii zůstalo.. Generální stavůvé 
jednali a hlasůvali až na řídké výjimky (viz výše) půdle 
stavů; zůstali sbůrem nestejnůrůdým, ve kterém velmi 
často. jednůtlivé stavy měly mezi sebůu ůdlišné zájmy. 

2) Týž, svaz. 1., str. 342, 343. 
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Generální stavůvé se nestali zastupitelským sborem ce< 
léhů nárůda, nýbrž jsůu zastupitelským sborem různých 
tří stavů s ůdlišnými názůry a s ůdlišnými zájmy. Že 
tato různůst nemůhla přispěti k vnitřní síle jejich, jest 
očividnů. 
Různá půvaha jednO'tlivých zemí a nestejné zájmy 

jednůtlivých stavů založené na odlišných privilegiích 
způsobily, že generální stavůvé neměli za sebůu jed~ 
notné smýšlení v nárůdě a že v bOo ji s můcí králůvskůu 
nenalezli důstatečné ůpůry v nárůdě. Důsledkem tůhů 
se můhli generální stavové držeti jen proti králům sla< 
bým. Ja~mile však se můc králůvská půsiluje, váha je~ 
jich značně upadá. K tomu přistupuje i ta ůkůlnůst, že 
pravidelné svůlávání generálních stavů není nikter,ak 
zaručeno.. Také skutečně ůd nů'V"éhů věku se generální 
stavůvé scházejí stále řídčeji. Ježto. však král půtřebuje 
peněžitých průstředků, začíná vypisovati berně bez svů~ 
lení generálních stavů. Jakmile se však začíná ujímati 
ůbyčej, že krá~ může vypsati berně bez svůlení generál< 
ní ch stavů, stává se instituce generálních stavů velmi 
problematickůu a dokůnce i zbytečnůu. K tůmu také 
důchází. Generální stavůvé ůd půčátku 17. stůletí pře< 
stávají. Napůsledy jsůu svůláni v r. 1614. V důbě, kdy 
v Anglii začíná veliký zápas mezi králem a mezi parla~ 
mentem, zápas, který kůnčí naprostým vítězstvím 'Par1a~ 
mentu, ve Francii generální stavůvé mizejí a ůhjevují se 
ůpětně, ůvšem za půměrů již napTůstů změněných, te~ 
prve v r. 1789, kdy se celý ancien régime začíná hroutiti 
až do. základů. 

5. Vedle generálních stavů byli tu ještě stavůvé prů~ 
vinciální, kteří byli takřka ve všech zemích. Slůžení je~ 
iich bylo. celkem tůtéž jakO' u stavů generálních. Živel 
zastupitelský byl tu však uplatněn v míře mnůhem 
menší; třetí stav zde tvůřila půuze města. Růvněž jejich 
pravůmůc byla celkem táž: povůlovali berně a nad to 
vykůnávali také určité akty správní. V některých ze~ 
mích t. j. v pays d'États, měli průvinciální stavůvé i prá~ 
va samostatně ukládati a vybírati berně pro zvláštní 
svůje účely a měli tu také zvláštní sVůje organisace. 
Průvinciální stavové sdíleli celkem ůsud stavů gene~ 

rálních; povlovně mizejí. V některých pays d'États pře~ 

5" 67 



žili i stavy generální a udrželi se až do revoluce; ovšem 
význam jejich nebyl již valný. Pouze čtyři země do~ 
vedly si uchovati svoje provinciální stavy s prvotní 
pravomocí až do revoluce; byly to: Bretagne, Bourgogne, 
Provence a Languedoc. . 

Nutno se konečně zmíniti leště o jedné instituci f,ran~ 
cOUlzské: o shromáždění notáblů (assemblée de notab~ 
les). Bylo to 'shromáždění dosti obdobné generálním 
staÝům, ovšem bez prvků zastupitelských. Důvodem 
členství tu bylo výhradně povolání se strany krále. Byly 
tu zastoupeny jak šlechta, tak i stav duchovní; ze stavu 
třetího byli sem povoláváni úředníci předních m:ěst. 
I v oboru působnosti podobalo se toto shromážděrií 
dosti generálním stavům, ovšem byl to sbor více méně 
jen poradný. Když generální sta'V'ové zanikli, shromáž~ 
dění notablů bylo svoláJváno dále. Beizprostředně před 
revolucí bylo svoláno na únor 1787 k úradě o reformách, 
jejichž nutnost byla všeobecně uznávána. Výsledek 
těchto úrad nebyl však nijaký. Znovu bylo svoláno na 
Hstop:ad 1788, ale rozešlo se již v první polovici prosince 
téhož roku; úloha jeho byla dohrána: tehdejší dobavy~ 
Žadovala sborů rázu již naprosto jiného.3) 

6. Institucí francouzským generálním i provinciálním 
stavům v ostatních státech střední Evropy obdobnou 
jsou stavovské sněmy. Vznik těchto sněmů jest všude 
(i v Anglii) stejný. Jest to původní knížeCÍ resp. králov~ ' 
ská rada, ze které se postupem doby vyvíjí zemský sněm. 
I základní myšlénka, na ~teré jsou tyto sněmy vybudo~ 
vány, jest takřka všude stejná: jest to jasný Výraz stře:: 
dověké dualistické povahy státu, protivy mezi rex a 
regnum. Středověký <lualism jest založen na pojetí, že 
jak král, tak i národ, jsou nadáni určitým okruhem 
op,rávnění, která jim ' plYnou z práva vlastního a která 
jeden od druhého neodvozují. Oba dva, král i národ, 
jsou spolunositeli státní moci: , ani král sám o sobě, ani 
ná.rod není výhr,adným jejím představitelem. Ovšem ná~ 
rodem jakožto spolunositelem moci státní nesluší zde 

3) Srov. o tom všem m. j. Esmeiú, Cours, str. 481 a násl., 598 a 
násl., a passim, Glasson n. u. m. svaz. V., str. 406 a násl., Hanotaux 
n. u. m. passim, Chéruel n. u. m., svaz .. 1., str. 376 a násl. a passim, 
Martin n. u. m. pássim, Michelet n. u. m. passim. 
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rozuměti souhrn veškerých p~~~lušni~ů ~tát~1 !l~brž 
pouze ty, kdož po rozumu tehdeJslch pravmch radu JSou 
k výkonu politických ~ráv opr~vn~n~. To jsvou stavo:y~: 
Stavové jsou v,rstvy naroda pravne 1 spolecensky VUCl 
ostatním vrstváJm národa uzavřené, kterým přísluší vý~ 
hradné právo spolurozhodovati o věcech státních (spolu 
s králem). Stavové tvoří národ v politickém smyslu. 
Oproti králi stojí tudíž stavové; jich forum jest zelllský 
sněm, a středověký dualism jest založen na protivě mezi 
králem a stavy. 

7. Z tohoto základního pojetí středověkého dualismu 
plvnou určité důsledky, jež jasně odlišují anglický par~ 
lament od ostatních sněmů stavovských, a jež jsou také 
příčinou, že běh politických událostí v novém, věku, 
v prvé ř,adě v 17. a 18. století jest zcela jiný v Anglii a 
opět zcela jiný na pevnině západní a střední Evropy. 

V Anglii jest král nejen členem parlamentu, nýbrž 
i jeho podstatnou součástkou; král tvoří s parlamentem 
jednotu. V pevninských státech stavovských král nejen 
netvoří se sněmem jednotu, nýbrž sněmy stojí zde oproti 
králi jako zosobněná protiva mezi rex a regnum; v tomto 
poměru resp. v této protivě krále ~ parlamentu spočívá 
jádro středověkého dualismu. Tento rozdíl v pojetí po~ 
měru krále a parlamentu re'sp. sněmů má nutný důsle~ 
dek, že veliký politický pochod, který zoveme unifikací 
státní moci, k níž se dospívá v západní a střední Evropě 
během 17. a 18. století, jde na pevnině jinou cestou než 
v Anglii. 

V Anglii byla unifikace státní moci pojmově snadno 
zjednána vnitřní jednotou krále a parlamentu. Důmyslná 
instituce krále v parlamentu (the king in parliament) 
dovedla odstraniti překážky, jež se této unifikaci sta~ 
věly v cestu, a provedla tuto unifikaci celkem bez otřesů, 
s jakými byla spojena v jiných zemích. Půda, kde se tato 
unifikace prováděla, byl parlament. Král v parlamentu 
jest stále touž institucí a jest stále držitelem veškeré 
moci ve státu, ať jest to absolutní vůle králova, která 
tuto instituci ovládá za Tudorovců a 'za prvních Stuar.~ 
tovců, aneb parlament resp. národ sám, který v této in~ 
stituci vládne v anglickém státu po Velké revoluci a 
dodnes. 
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Na pevnině evropské však tato unifikace se brala ce~ 
stou zcela jinou. Zde protiva bále a stavů představova~ 
ných sněmy nesla s sebou, že unifikace se mohla díti jen 
překonáváním dosavadního duaUsmu t. j. jen na tro: 
skách jednoho z obou představitelů resp. spolunositelů 
státní moci. Ježto pak tato unifikace jest zde dána 
vzrůstem moci královské, důsledek jest, že stavovské 
instituce se ,překonávají a dokonce i odstraňují. ' Pozo: 
rujeme ' to jasně na sněmech, které buď vůbec mizejí 
(ve Francii generální stavové a valná část stavů provin~ 
ciálních), aneb klesají na činitele takřka bezvýznamného 
(stát český, státy německé, země rakouské a z části 
i stát uherský). V některých zemích tento pochod nebyl 
celkem prová'zen nijakými značnými otřesy vnitřními 
(Francie), jinde však to nebylo možno jinak než za cenu 
úplného a násilného přeViratu celé skladby státní (stát 
český, země rakouské). Tam pak, kde k této unifikaci 
nedochází, dostavuje se úplný rozvrat a po případě 
i rozpadnutí se státu (říše římskoněmecká, Polsko). Moc 
státní jest nyní představována pouze mocí královskou. 
Pokud pak stavům resp. sněmům nezůstává přes to vy~ 
hr,azeno aspoň právo spolurozhodovati o existenci státu 
(jak tomu bylo na př. v českém státu na základě - maje: 
státu krále Vladislava II. z r. 1499) i regnum jest králem 
absorbováno a zaniká v králi jako ve svém absorptivnim 
representantu. 

Jiný rozdíl pozorujeme ve složení královské resp. 
vládní rady. V Anglii vnitřní jednota krále a parlamentu 
vedla k ustavení ministerského kabinetu jakožto výboru 
většiny parlamentu a k vytvoření soustavy parlamentní. 
V pevninských státech západní a střední Evropy nedo: 
stávalo se v důsledku výše uvedené protivy mezi rex a 
regnum styčných bodů dosti silných, aby došlo k vytvo: 
ření nějakého podobného sboru a k vybudování soustavy 
parlamentní. Nesluší ovšem přehlížeti, že v některých 
státech byl místy silný náběh k vytvoření takovéhoto 
sboru. Ve stMu českém na př. panská rada resp. zemská 
rada za Lucemburků byla již jakýmsi zárodkem tako~ 
véhoto sboru. Skutečnost, že na úřady v zemi mohli býti 
sázeni j~n lid~ domácí a že nejvyšší úřady zemské byly 
obsazovány členy sněmu poskytovala příznivé pod: 
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mínky soustavy parlamentní. Také skutečně za Jagai: 
lovců m~žeme již ml~viti o jakési vládě parlamentní. 
Za prvmch Habsburku byla pak takovouto institucí za~ 
jisté královská rada. V 'zemích rakouských a ve státu 
uherském nebylo v tomto směru velkých rozdílů. Ale 
výv<?j t~nto brl násilně přerušen nenadálým vzrůstem 
mOCI kral~vske v 17. ~tolet~.y Panovní~ osvojil si právo 
samosta!ne d.osa'zovatl na urady a vule stavů není re: 
spe~tovana;)s0l!Y to úředníci opo výtce královští, kteří 
nym za,sedaJI v uradech a vzrust moci královské ve sto: 
letí 17. ve~e n!! t~ v 18. století místo parlamentarisace 
k byrokratlsacl statu. 

. Dal~í rozdíl j~S! patrný v dobách, kdy ve státech pew 
nll~s~~cp- dochazl, k obnovení ústavnosti. Nedostatek 
vmtrn~ Jednoty hale a pyarlamentu ve státech kdysi sta: 
vovs~y<:h v,ede ,k tomu, ze obnovením ústavnosti se ob: 
novuJe I ~Y,valy ~ozpor. V nově utvořených parlamen: 
te~h. vy tvar! se sh9r, ~terý m,utatis mutandis stojí vůči 
krah v to~vze pomer~ J,a~o sv~ho času sněmy sta",ovské. 
Na !om mceho nem~m, ze snemy tyto nejsou již vybu: 
dovany na podklade stav<;>vském, nýbrž na myšlénce 
zastupltels~e. Pouze ~e. statech, kde se ujala soustava 
par1~mentm, lze mluvl~1 o překonání této protivy. Na: 
P:9!1 tomu v mo?ar<:~lích konstitučních ve vlastním či 
UZSlm smyslu (VIZ mze) rozpor tento nikdy překonán 
nebyl. 
. Ro~díl ,m~zi a~g1ický~ vparlamentem a mezi sněmy 
p~vnmSkyml sl}lsl ko~ec~e shledávati i v základní my: 
slence, na. kt~re ~yto !nstltuce byly vybudovány. Parla
ment a!1~hcky scd. s?emoyna obecných jest vybudována 
na mysle~ce, zastupltelske; v ní jest zastoupen celý ná
rod an~hcky proystř~dkem svých volených zástupců. 
Napro~l !omu. snemum pevninským se této myšlénky 
ne~ostava. Am tam, kde t. zv. třetí stav zastupuje takřka 
yesk~ro obyvatdstvo ne;šlechtické Tesp. ne stavovské 
Jako Jest ton;u u ~ener~lních sta:vů francouzských, nejd~ 
? zast?upem celeho naroda, nybrž vž,dy o zastoupení 
!e?- urclteho stav~ rest? urči!ých tříd obyvatelstva. My
sl enka z'astoupem celeho naroda parlamentem zůstala 
stavovským 'sněmům pevninským úplně cizí. Skutečnost 
tato působí, že na podkladě zřízení stavovského se mo-
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derní myšlénka zastupitelská v pevninských státech ne~ 
mohla ujati, nýbrž jen na jeho troskách. I ve státech, 
o kterých se tvrdilo, že dosavadní ústav:astavovská byla 
přeměněna v moderní ústavu zastupitelskou, nebylo 
zřízení zastupitelského, nýbrž jen stavovské zřízení při~ 
způsobené změněným poměrům (bývalé králov:ství 
uherské). Kdežto pak v Anglii tři veliké reformy vo~ 
lební v 19. století se uskutečnily bez jakýchkoli otřesů, 
bylo ve státech střeQní Evropy k tomu třeba revoluce 
(1848), aby bylo vyúčtováno i se zbytky zřízení sta;vov~ 
ského a aby mohla býti upravena cesta pro zřízení zastu~ 
pitelské.4 ) 

4) O zřízení stavovském srov. m. j. Tezner, Technik und Geist 
des standisch.monarchischen Staatsrechtes, Schmoller's Staats. und 
socialwissenschaftliche Forschungen, Bd. 19. (pojetí nesprávné), 
k tomu Rachfahl, Der dualistische Standestaat in Deutschland, 
Schmoller's Jahrbuch, roč. XXVII., seš. 3., Rieger, Landstande in 
Bohmen, týž, Landesordnung, (j. St. W. B., 2. vyd., svaz. III., Luschin 
v. Ebengreuth, Landstande in den altosterreichischen Landen, tamže, 
Below, Territorium und Stadt, Miinchen, 1900, Jellinek, Všeobecná 
státověda (v Laichterově bibliotéce), str. 336 a násl., Vavřínek, O stá, 
toprávní povaze království a zemí na říšské radě zastoupených, Pra, 
ha, 1905. zejména str. 139 a násl., v. Herrnritt, Die Staatsform als 
Gegenstand der Verfassungsgesetzgebung, Tiibingen, 1911, zejména 
str. 30 a násl., dále učebnice právních dějin německých, říšských 
dějin rakouských; právních dějin českých a dějin práva ve střední 
Evropě: Schroder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Rieger. 
Kadlec, Říšské dějiny rakouské, čelakovský, Povšechné české dějiny 
právní, Kapras, Právní dějiny zemí koruny české, Kalousek, české 
státní právo, Kadlec, Dějiny veřejného práva ve střední Evropě, 
Luschin v. Ebengreuth, Oesterreichische Reichsgeschichte, Huber, 
Dopsch, Oesterreichische Reichsgeschichte, Bachmann, Oesterreichi, 
sche Reichsgeschichte, Gumplowicz, Oesterreichische Reichsge, 
schichte; dále Tomek, Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského 
Ferdinanda II., Praha, 1868, Baxa, Inkolát a indigenát v zemích ko. 
runy české, Praha, 1908, Flieder, Příspěvky k dualistickým ústavám 
stavovským, Praha, 1910 a j. K tomu ještě Esmein, Cours, Glasson 
n. u. m., Hanotaux n. u. m., Toqueville n. u. m. 
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IV. vÝVOJ SOUSTAVY PARLAMENTNí. 

PRINCIP MONARCHICKÝ A PRINCIP 

DEMOKRATICKÝ. 

1. Soustava parlamentní, jak se vyvinula v Anglii od 
18. století,jest výsledkem dlouhého historického vývoje, 
jehož počátky můžeme pozorovati dokonce již ve stře~ 
do věku. Podklad její jest úzká součinnost moci výkonné 
s mocí zákonodárnou. Není dána niJakým (psaným) zá~ 
konem, nýbrž jest stanovena pouhým obyčejem, či spíše 
řečeno ústavními zvyklostmi, resp. ústavním mravem, 
a jest vyvolána politickými poměry resp. praktickou po~ 
třebou. Skutečnost, že soustava tato jest výplodem dlou~ 
hého historického a právního vývoje, jehož jednotlivé 
prvky zůstaly po nějaký čas utajeny, způsobila, že pravá 
podstata této soustavy zůstala dosti dlouho nepocho~ 
pena a že těm, kdož se obírali studiem anglické ústavy, 
právě tento základní .rys anglické ústavy ušel. Zjev tento 
lze si ovšem zcela dobře vysvětliti dvěma okolnostmi. 
Jednak nebyla tehdy věnována náležitá pozornost tra~ 
dicím, obyčejům a zvyklostem anglickým a pevnina 
evropská byla v té době o anglických poměrech vůbec 
špatně informována.1 ) Jednak právě 18. století dává 
jednoho z největších státovědců, Montesquieua, který 
měl mohutný vliv na právnictví jak f.rancouzské, tak 
i anglické; jeho vylíčení anglické ústavy pokládáno bylo 
dlouho za vzorné a jeho nauka o dělené moci ve státu 
se stala přímo státovědeckým dogmatem. 

2. Montesquieu v proslavené knize XI. svého díla: De 
l'esprit des lois pojednává v kap. VI. o ústavě anglické. 
Nevystihuje ji však náležitě, nýbrž spíše idea1isuje. 
Jemu jest tato ústava právě oddělením tří mocí ve státu: 
zákonodárné, výkonné a soudcovské vzorem a zárukou 
politické svobody.2) Nemůže býti přece svobody ,tam, 

1) Sorel n. u. m., 1., str. 344 a násl. 
2) »Lorsque dans la meme personne ou dans le meme Corps de 

Magistrature, la puissance législative est réunie II la puissance exé, 
cutrice, ll · n' y 'a point de liberté... II n' y a point de liberté si la 
puissance de juger n' est pas séparée de la puissance législative et de 
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kde ten, kdo provádí zákony, zároveň zákony dává, a 
moc výkonná, je~li zároveň mocí zákonodárnou, stává 
se naprosto libovolnou. Rovněž nelze moci :zákonodárné 
dáti také moc výkonnou, i kdyby tato moc byla volena 
lidem, neboť lid ye svém celku může svými zákony ohro~ 
ziti bezpečnost každého občana ve státu. A rovněž nelze 
moc soudcovskou sloučiti s některou jinou mocí, neboť 
pak by mohla svými rozhodnutími zvláštními zničiti 
každého občana.3) Ale Montesquieuovi ušlo, že pod~ 
statou a ,základem anglické ústavy není dělení tří mocí 
ve státu, nýbrž výše uvedená součinnost moci výkonné 
s mocí zákonodárnou. I to přehlédl dále Montesquieu, 
že vanglioké ústavě ani moc soudcovská není zásadně 
oddělena od moci zákonodárné; soudcovská moc sně~ 
movny lordů a instituce pověstného bilI of atteinder 
jemu patrně ušly. 

De Lolme ve svém spisu: ústava anglická podrobně 
rozvádí myšlénky Montesquieuovy o anglické ú'stavě do 
nejmenších podrobností, a kniha jeho svědčí o důkladné 
znalosti této ústavy. Ale ani on nepostřehl anglické sou~ 
stavy parlamentní. Mluví stále o přesném rozlišování 
státních mocí a v kapitole X. druhé knihy klade za vý~ 
značnou a odlišnou vlastnost anglické soustavy vládní, 
že »ti, které národ pověřuje svojí důvěrou, nemají ni~ 
jakého účastenství v moci výkonné«.4) 

Ale i Blackstone, nejlepší snadznatel anglického práva 
z 18. s,toletí, nezmiňuje se ve svém obšírném díle ani 
v nejmenším o parlamentní soustavě v Anglii; i on vy~ 
chází z úplného oddělení moci zákonodárné a moci vý~ 
konné a o součinnosti dvou těchto mocí není mu známo 
ničeho.5) Nesluší ovšem přehlédnouti, že Blackstone 
l'exécutrice ... Tout seroit perdu, si le meme Corps des Principaux, 
ou des N obles, ou du Peuple exer90ient ces trois pouvoirs, celui de 
juger les crimes et les differends des particuliers.« Montesquieu, 
De ľ Esprit des Lois, Geneve, I partie, str. 153, 154. 

3) Není zde na místě rozebírati učení Montesquieuovo. Výstižný 
rozbor jeho nauk podal m. j. Pavel Janet, Dějiny vědy politické se 
zřetelem,k mravovědě (český překlad v Laichterově bibliotéce). 

.) De Lolme, Constitution de l'Angleterre, 'Geneve, 1793, Tome 
II., str. 30. 

5) » ... But, where the legislative and executive authority are in 
distinct hands, the former will take care not to entrust the latter 
with so large a power" as may tend to the subversion of it's own 
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(právě tak jako i De Lolme) byl horlivým stoupen~e~ 
Montesqui~uový~ a že )~v jeho ~oz~o.ru ú~tavy anghcke 
se shledávame nejen s nazory, nybrz I s vyrazy Montes~ 
quieuovými. 6) • , 'V' 

A přece jen pravá podsbta anghck~. ~ousta~y tehde}sl 
(před revolucí francouzskou) ,nebyla JIZ ne~na~a. Tvuvr~ 
cové ústavy Spojených Státu Severoamenckych dobr~ 
vystihli že v Anglii nelze mluviti o úplném dělení mocI 
ve stát~, naopak že jest tu vzájemná sou~innost těcht,o 
mocí a že zákonodárná moc vykonává vhv na .moc ~y~ 
konnou.7) Ovšem bezprostřední vliv Montesqmeuovych 
nauk uplatnil se právě v ústavě Unie. To výslovně ~aké 
hlásali tvůrcové této ústavy,S) a zásada dělené mocI ve 
státu jest v Severoamerické Unii důsledně provedena.9) 

independence, and therewith of the liber~ of. t~e su~ject. With us 
therefore in England this supreme power lS dlvlded l!1t? two b~an~ 
ches; the one le,gislative, to wit, the parliament, .c0!lslshng of kl?-g, 
lords and commons; the other executive, conslshng of t~e kmg 
alone.« Blacks,tone, Commentaries of t~e laws o~ E?ll;land.m. four 
books, 10th edition, Londo~, I., str. 146, 147. ,Podl::n~ Jest, ze 1 vy. 
dání tohoto díla (šestnácte) z r. 1825, ktere por!dll Jo~n Taylo: 
Colerid(1e neobsahuje nijakých změn po této stran ce, ackoh v te 
době i ~e' Francii soustava parlamentní nabývala již jasných obrysů. 

6) Janet n. u. m., díl II., str. 227. ., , 
7) Madison, jeden z hlavních t.v~rců ústa~ ~everoamencke, pra.vl: 

»On the slightest view of the Bnhsh ConshtutlOn, we must percelve 
that the legislative, executive, and judiciary departments are by ,no 
means totally separate and distinct from eac~ ot~er. The e::-ecuhve 
rnagistrate forms an integral part of the leglslahve authonty .. He 
alone has the prerogative of making t~eat~es. wi!h foreign soverelgns, 
which, when made, have, under certam hmltatlOns, the force of le. 
gislative acts ... One branch of the legislatiye de~artment form also 
a great constitutional counci! to the execuhve chlef, as, on, another 
hand, it is the sole depositary of judicial power in c~s~s .of. lmp.each. 
ment, and is invested with the supreme appeHa:te Jundlct~on. lil aH 
other cases.« The Federalist, a commentary on the ConshtutlOn of 
the United States, New York, London, 1886, str. 301. 

8) Srov. vývody Madisonovy ve výše citovaném spisu The Fede. 
ralist, Číi. 47-49. . f 

9) They (= the men of the Convention). had for thei.r. oracle o , 
politi cal philosophy the treatise of Montesquleu ?n the SPlnt ~f Law, 
which . .. had wont its way an immense authonty on both sldes of 
the ocean ... No general principle of politics, laid such hold on the 
constitution~makers and statesmen of Amenca as the dogma that 
the separation of these three functions is essential to freedom. It had 
already made the groundwork of several State constitutions.« , Bryce, 
The American Commonwealth, New York, 1911, Tome 1., str. 29. 
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3. Soustava p,arlamentní, jež se us'tá1ila v Anglii od 18. 
století, byla 'zde podmíněna a vyvolána zvláštními po~ 
měry politickými a hospodářskými. Byla to v podstatě 
olig,archie, která soustavu tuto nejen uspíšila, ale :také 
upevnila. Správné jest tvr,zení, že s,oustava parlamentní 
nebyla by se m,ohla v Anglii ani vy tvářiti, ani uplatniti, 
kdyby se vládn,ouc~ třída nebyla přeměnila v úzkou 
aristokracii.1°) Zvláště pak zde na váhu padá skuteč~ 
nost, že zde déle jednoho století byly P,ouze dvě pevně 
organisované strany politické (od t. zv. Long Parlia~ 
mentu); tím bylo umožněno ,snadné přesunutí moci bez 
jakýchkoli vážnějškh politických neb ústavních ,otřesů. 
Tímto způsobem stala se parlamentní soustava anglioká 
(ústavní) institucí specificky anglickou, vyvolanou a 
podmíněnou anglickými poměry, které nějaké obdoby 
v jiných zemích nepřipouštěly. 

Bylo řečeno již výše, že se ústavní poměry anglické 
staly od druhé polovice 18. století předmětem pozor~ 
nosti a studia politiků a státovědců mimo anglických. 
To platí v prvé řadě o spisovatelích francouzských, 
neboť právě v této d,obě jest duševní styk Anglie a 
Francie velmi čilý. Svoboda anglického národa byla pak 
od počátku 19. st,oletíi předmětem mnohého obdi'vua to 
tím spíše, že st~la v příkrém odporu s policejním ~bso~ 
lurtismem, který v_ té době ve . střední Evropě zavládl. 
Není tudíž divu, že anglické ústavní poměry se tstaly 
jaksi ideálem a heslem liberálních stran politických na 
pevnině. T,o platí v prvé řadě o soustavě parlamentní. 
Ale anglický parlamentarism nemohl se státi právě pro 
svůj výlučněanglic~ý ráz bezprostředním vzorem par~ 
~amentarismu ve stMech pevninských, právě tak jako 
Jím nemohly býti ani 'Ostatní ústavní instituce anglické. 
Bylo tu třeba nějakého prostředníka, který by tyto an~ 
~lické instituce pro pevninu nějak přizpůsobil. Tako~ 
výmto zprostředkujícím článkem jsou parlamentní a 
ústavní poměry ve Francii, vyvinuvší se po Restauraci. 

4. Franc'Ouzský parlamentarism vyvinul se teprve za 
restaurace Bourbonů, a to v době poměrně krátké. Před 

10) Émile Boutmy, Le déve10ppement de la Constitution et de la 
Société politique en Angleterre, Paris, 1907, str. 285; k tomu i jeho 
charakteristiku tehdejší vlády anglické na str. 287. 
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tímto ,obdobím ustavení s,oustavy parlamentní bylo 
prostě nemožné nebaspoň nejvýše nesnadné. Vadilo 
tomu z největší části d.oktri~á~ství reVlo~učníc~ ústavv. 
Revoluce rozmetla :anClen _reglffie dozakladu, takze 
ústavodárné moci revoluční se nic nestavělo v cestu: 
z institucí franc,ouzských daných historií nezbylo nic 
a ústavodárná moc měla volné pole. Tvůrcové ústav 
revolucních, aspoň prvních, nebrali také nijaký ohled 
na stav daný historickým vý'vojem a přenášejí se přes 
něj, jakoby ho tu ani nebylo. Jsou ovládáni novými 
myšlénkami a z~sadami, které nyní podle zálmnů logiky 
pořádají v soustavu a vtělují ve stavbu - v ústavu.!l) 
Odtud vidíme, jak určité myšlénky se v ústavách těchto 
opakují a stávají se }akosi jejich základem. Jedn,ou z nich 
jest myšlénka dělené moci ve státu, hlásaná Montes~ 
q'uieuem. 

Již Prohlášení práv člověka a občana z 26. sr:pna 1789 
přijalo zásadu dělené 1l1:oci ve státu jak,o nutný základ 
a předp,oklred ústavy vůbec.12) První ústava francouzská 
z 3. září 1791 tuto zásadu přejímá; stan,oví výslovně zá~ 
sadu sVlrchovanosti nár,oda Gprincip demokratický)13) a 
vylučuje již předem součinnost moci zákonodárné 
s mocí výkónnou.14) 15) . T. zv. ústava girondinská po~ 
držuje siee zásadu dělené moci ve státu, ale zmírňuje ji 

11) Srov. m. j. Émile Boutmy, Études dedroit constitutionnel, 
Pa-ris, 1909, str. 261 a násl. . 

. 12) Art: 16: »Toute sociétédans laquelle la garantie des droits 
n' est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n' a point 
de constituíion.« . 

13) Tit. III., art. 1: »La souveraimeté est une, indivisible, inalié, 
nable et imprescriptible. Elle appartient a la Nation; aucune section 
du Peuple, ni aucun individu, ne pe ut s' en attribuer ľ exercice«. 

14) Hlava ll., sek. IV., čl. 2: »Les membres de ľ Assemblée Natio, 
nale actuelle et des législatures suivantes ... ne pourront etre pro. 
mus au ministere ... pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant 
deux ans apres en avoir cessé ľ exercice« . . 

15) Důvod toho, že Ústavodárné Shromáždění vyloučilo soustavu 
parlamentní nezáleží snad v tom, že by anglické instituce byly tehdy 
ve Francii neznámy. Důvod jest jednak, že se to příčilo jejich ab, 
straktním zásadám dělené moci ve státu, jednak i ten, že byla známa· 
tehdejší silná korupce ve veřejném životě anglickém a bylo domnění, 
že mezi touto korupcí a mezi úlohou ministrů v anglické sněmovně 
jest nutný vztah. Esmein, Éléments, 1., str. ' 224, 225. . 



potud, že připouští jakýs takýs styk moci výlwnné 
s mocí zákon'Odárnou v tom, že členové výkonného vý~ 
boru mohou přicházeti do sboru zákonodárného a mají 
zde vyhrazené místo. (Titul V., sek. III.: »Des relations 
du conseil exécutif avec le corps législatif«.) Naproti 
tomu ústava z r. 1793, která ostatně vůbec v život ne~ 
vstoupHa, jde ještě dále. U členů konventu byl to přímo 
»nepřekonaJtelný předsudek, že poslanec nemůže míti 
přímého účastenství na moci výkonné«,16) Nejen že 
bylo ,setrváno na úplném dělení moci ve státu,17) nýbrž 
i ministři zvalií les agents en chef de l'administr,ation 
générale de la République netvořili společné rády, byli 
od sebe odděleni bez jakýchkoli vztahů vzájemných a 
postrádali osobní autority (čl. 68.). Rovněž i ústava 
z Toku III. z 22. srpna 1795 vylučovala soustavu parla~ 
mentní. člen sboru zálwnodárného nemohl zastáv,ati 
jinou funkci veřejnou kromě funkce archiváře,lB) ne~ 
mohl býti ani členem direktoria, ani ministrem.19) Mi~ 
nistři netvoří jednotné rady (čl. 151.). 

Obrat nastává ústavou z 22. frimairu roku VIII. CZ 13. 
prosince 1799). Není zde již vyslovena zásada dělené 
moci ve státu, není zde již inkomptability mezi členstvím 
tribunálu neb sboru zákonodárného a mezi funkcí mi~ 
nistra. K platn'Osti jakéhokoli aktu vládního jest třeba 
podpisu ministerského (,čl. 55.) a rovněž jest stanovena 
odpovědnost ministerská (čl. 72.). Přes to se však sou~ 
stava parlamentní ve Francii nevyvinula ani za konsu~ 
látu ani za císařství. Důvod t'Oho sluší hledati v poli~ 
tických a ústavních poměrech celého tohoto 'Období. 20) 

16) Sorel n. u. m. III., str. 76. 
17) Cl. 24: "Elle (= la garantie sociale) ne peut exister, si les li. 

mites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées 
par la loi . . . « 

18) Cl. 47: "ll y a incompabilité entre la qualité de membre du 
corps législatif et ľ exercice cl' une fonction publique, excepté celle 
cl' archiviste de la République«. 

19) Cl. 136: "A compter du premier jour de . ľ an V de la Ré. 
publique, les membres du corps législatif ne pourront etre élus 
membres du directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs 
fonctions législatives, soit pendant la premiere année apres ľ expira. 
tion de ces memes fonctions«. 

20) Esmein, Éléments, I., str. 226, 227. 
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Soustava parlamentní byla přímo inaugurována teprve 
ústavou zvanou Acte Additionnel de l'Empire z 22. dub~ 
na 1815. Ústava tato byla vypracována Benjaminem 
Constantem a schválena zvláštní komisí za předsed~ 
nietví Napoléon'O'Va. Neobsahuje ničeho o dělené moci 
ve státu, prohlašuje hodnost péra a člena sněmovny re~ 
presentantů za slučitelnou s jakoukoli funkcí veřejnou 
mimo funkci úředníků účetních2l) a vyslovuje zásadu, 
že ministři budou pří,tomni jednání sněmoven;22) mož~ 
nost, že ministři budou členy jedné z obou sněmoven, 
se přímo předpokládá.23) Každý akt vládní potřebuje 
k své platnosti spolupodpisu ministra, ,pověřeného ve~ 
dením příslušnéhodepartementu (čl. 38.). Ministři jsou 
odpovědni z aktů vládních, kte,ré spolupodepsali (čl. 39.), 
a to i z toho, kdyby zadali bezpečnost aneb čest národa 
(čl. 41.). Zde ovšem nejde již jen o odpo'Vědnost právní, 
nýbrž zajisté také o odpovědnost politickou. Zalobu 
vznáší sněmovna representantů a 'soudí sněmovna pérů 
(čl. 40.). Tento Acte Additionnel nevstoupil však vůbec 
v život a padl zároveň s Napoléonem. 

Parlamentní soustava se vyvíjí teprve na podkladě 
Charty Ludvíka XVIII. Viděli jsme sice, že některé 
ústavy již před tím tuto s'Oustavu um'Ožňují; jest to 
ústav,a z r. VlIL, t. zv. ústava 'senátorská z 6. dubna 1814, 
a Acte Additionnel. Ale teprve Chartě z 4. června 1814 
zůstalo vyhr.azeno, aby se na jejím podstatě tato sou~ 
stava vyvinula. Jest po stránce právnické i politické 
velmi zajímaV1o, že jest to Charta Ludvíkem XVIII. proti 
vůli národa oktroj'Ovaná a 'Obsahující výhradu principu 
monarchického (viz níže), na základě které se vyvíjí 
soustava, jež ostatní Ev,ropě .zprostředkuje souSŤa!vu 

21) Cl. 17: "La qualité de pair et de représentant est compatible 
avec toute fonction publique, hors celles de compatables . .. « 

22) Cl. 18 : ,.,L' Empereul' envoie dans les Chambres des ministres 
cl' état et des conseillers cl' état, qui y siegent et prennent part aux 
discussions, mais qui n' ont voix délibérative que dans le cas ou Hs 
sont membres de la Chambre comme pairs ou élus du peuple«. 

23) Cl. 19: "Les ministres qui sont membres de la Chambre des 
Pairs ou de celle des Représentants, ou qui siegent par mission du 
Gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont 
jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l' intéret 
de l' État«. 
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parlamentní. A přece již sám způsob, jakým tato charta 
byla vydána, nemohl věštiti pro práva národa francouz~ 
ského nic dobrého. 
Předchůdce!ll Charty jest t. zv. ústava . senátorská z 6. 

dubna 1814. Ustava tato byla vyp,racována prozatímní 
vládou a schválena jak senátem, tak i zákonodárným 
sborem, vždy všemi hlasy. Vychází ze svrchovanosti ná~ 
roda; národ nejprve přijímá tuto ústavu a bál bude p,ro~ 
hlášen teprve, až složí na ni přísahu; soustavu parla~ 
mentní předpokládá (čl. 14.). Ale ústava tato nenabyla 
platnosti. Král Ludvik XVIII. odmítnul ji přijati a odů~ 
vodni! to v prohlášení z 2. května 1814 tím, že »ústava 
musí býti rozumně kom~inována« a že jest nutno, aby 
byla opravena;24) Zvláštní komise, složená z králov~ 
ských komisařů, ze zástupců senátu a sboru zákonodár~ 
ného vypracovala ústavní listinu, která z dúvodů že tu 
jde o dobrovolný ústupek krále vůči svým poddaným 
byla n3Jzvána nikoli ústavou, nýbrž pouze chartou. Tat~ 
»ústavní charta« . byla skutečně dne, 4. června 1814 vy~ 
hlášena; v ní položen důraz na princip monarchický25) 
i na to, že jest to vdo?rovolný ~stupek se str,any krále.26) 

5. Na p'odklade teto oktrojované charty se vyvinula 
ve Francll soustava parlamentní. Tím ovšem není a rie~ 
může býti řečeno', že to byla Charta, která tuto soustavu 
uvedla v život. Charta sama, obsahem svým dosti struč~ 
ná (čítá 76 článků), obsahovala celkem nemnoho usta~ 
novení. pří'znivých soustavě p;adamentní. Lze sem čítati 
čl. 13. (m~n!s~ři kr~lovi jsou odpovědni), čl. 54. (ministři 
m..?hou by tl cleny J~dné z oblOU sněmoven, mají kdykoli 
pnstup do obou snemoven a musí býti slyšáni kdykoli 

. 24) Duguit-Monnier, Les constitutions et les principales lois poli
tIques de la France depuis 1789, Paris, 1908, str. 182. 
, :5). »Nous avons considéré que, bien que ľ autorité tout entiere 

resldat en France dans la personne du Roi, nos prédécesseurs n' avai
ent point hésité a en modifier ľ exercice, suivant la différence des 
temp~; ... nous avons díi ~lOl!S souvenir aussi que ' notre premier 
d,e':Olr enver~ nos peupl~s etalt de conserver, pour leur propre in
teret, les drOlts et les prerogatives de notre couronne « 

26) A ... 
. »ces causes: ~ous avons volontairement et par le libre exer-

Clce de notre autonte royale, accordé et accordons fait concession 
~t oc~roi a nos sujets, tant pour nous que pour no~ successeurs, et 
a tou)ours, de la Charte constitutionnelle qui suit« . 
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o to požádají), a čl. 55. (sněmovna poslanecká může dáti 
ministry v obžalobu a soudem jest sněmQlVna pérů). Zá~ 
sada dělené moci ve státu v Chartě vyslovena není. 
Charta neobsahuje tedy v tomto směru více, než na př. 
ústava z roku VIII. Nad to i duch a prostředí, ve kterém 
vznikla, sotva byly způsobilé, aby zavedly soustavu par~ 
lamentní. I to nelze konečně přehlížeti, že Charta byla 
dílem neúplnýma že byla zdělána nikoli po dobré roz~ 
vaze, nýbrž s:píše na kvap. Musily to býti tedy zajisté 
ještě jiné skutečnosti, které soustavě parlamentní dopo~ 
mohly k platnosti. 

Jsou to předem vlivy anglické. PO' pádu Napoléonově 
celá veřejnost francouzská, jakoby v jakési horečce, byla 
zachvácena nadšením pro ústavu anglickou, jíž se vše~ 
obecně přikládal rozkvět anglického státu. ústavaan~ 
glická a vůbec instituce anglické byly bedlivě studovány 
a horlivě propagovány, a hlasatelé svobod politických 
obraceli SIVé z.raky k Anglii j;ako ke klasické zemi neod~ 
vislo sti padamentní. A byli to zejména stoupenci strany 
liberální, kteří tvrdili, že anglická soustava parlamentní 
zajistila Anglii půldruhé století zdaru.27) Vliv tento jest 
patrný u všech domácích spi'so.vatelů, kteří se obírají 
ústavními a politickými poměry francouzskými. 

Jako jednoho z předních takovýchto mužů můžeme 
označiti Chateaubrianda, jehož neveliký spis: O mo~ 
narchii podle Charty28) způsobil ve veřejnosti francouz~ 
ské hotový rozruch. Chate,aubriand, jehož literární čin~ 
nost spadala jinak pouze v obor kdsného pisemnictví, 
vykládá zde s prá'Vnickým ostrovtipem zásady mo~ 
narchie zastupitelské a dospívá, vycházeje z Charty, 
k monarchii parlamentní. Vzorem jest mu ústava an~ 
glická, jejíž podstatu také správně vystihuje, přes to 
však zůstává neustále na půdě Charty. Cha:teaubriand 
netají se nikterak, že Charta má dosti nedostatků, do~ 
vede je však zastÍJrati a vysvětlov1ati. Jedním z tako~ 
výchto nedosta,tků jest proň, že zákonodárná iniciativa 
přísluší pouze králi (čl. 16.) a že sněmovnám přísluší jen 

~'1) J. Barthélemy, L'introduction du régime parlementaire en 
France, Paris, 1904, str. 14 a násl. 

2B) Chateaubriand,De la Monarchie selon la Charte, Paris, 1816. 
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právo prositi krále za návrh zákona určitého obsahu 
(čl. 19.). Nazývá to logickým a ústavním rozporem mezi 
výhradnou iniciativou král9v'9u a, mez! sank~í.2~) Z tQI:0 
vyvozuje nutnost, poukazuje I k ustave anglIcke, aby za· 
konodárná iniciativa příslušela také sněmovnám. Velmi 
dobře vystihuje dále postavení ústavního krále při. od. 
povědnost! ~inisterské. 30) Mini:ster~tvo jest povll}no 
míti neustaly styk s poslaneckou snemovnou, nesml se 
postaviti na stan~visko, !-e j.est n~ ~í nezávislé; na;opa~, 
ministerstvo musI vychazetI z vetsmy poslanecke sne. 
movny a s ní také stále jíti. Bez většiny není vůbec 
vlády.3l) Ježto pak členové sněmovny jsou hlavními 
orgány veřejného mínění, ~est.v~řejné mínět;í ,:~stavní 
monarchii »základ a zdrOj mmlster,stv,a, prNlClplUffi et 
fons«. Mfnistři musí býti tedy členy sněmoven, neboť 
representují takto část ,:eř,ejného míněn}. Tím způso; 
bem mini'Str.poslanec vmka v ducha snemovny, ktera 
tím že jest v počtu jejích členů a že se stává přirozeným 
paÚonem poslanc~,. 's~ k něm~ připo,utáv~:3:) .Minister. 
stvo musí dále by tI Jednorode, musI tvontI Jednotu a 
vláda musí býti vedena v jednotném duchu.33) Pokud 
správy a vlády se týče, jest ministerstvo povinno sledo. 
vati veřejné mínění,které se Zlračí ve smýšlení posla. 
necké sněmovny. Ministerstvo musí většinu buď vésti, 
buď ji náJSledov,ati. N emůže.li učiniti ani jedno, ani 
druhé, jest povinno buď sněmovnu rozpustiti aneb samo 
Jíti.34) Zde vyslovuje Chateaubriand již plnou odpo. 
vědnost politickou oproti Chartě, která v čl. 55. a 56. vy. 
slovovala pouze odpovědnost právní. 

Nemenší vliv na vývoj parlamentarismu má přívrže. 
nec strany liberální Benjamin Gonstant, autor t. zv. 
ústavy sta dnů, výše uvedeného Dodatkového aktu 
(Acte Additionnel). I on proniknul podstatu ústavy an. 

29) L'iniciative et la sanction de la loi sont visiblement incompa, 
tibles; car, dans ce cas, c'est la cour on ne qui approuve ou désap. 
prouve son propre ouvrage ... Chateaubriand n. u. m. str. " 16. 

30) Tamže str. 6. 
31) Tamže str. 25. 
8!l) Tamže str. 39. 
33) Tamže str. 40, 41. 
34) Tamže str. 61. 
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J:!lickéa pod jejím vlivem vykládá obšírně zá"sady, na 
kterých má býti založen pravý živ1Qt ústavní. Constant 
není nadšeným stoupencem svrchovanosti národní. Ne. 
obmezená svrchovanost národa může se státi ve svých 
důsledcích skuteonou pohromou a svobodě osobní ni. 
kterak zvláště neprospívá;35) vytvořuje příliš velikou 
moc, ať jest vložena v ruce ty či ony. Constant vysvět. 
luje snahu o uplatnění svrchov,anosti národa tím, že její 
hlasatelé měli na záikla,dě Mstorické zkušenosti před 
očima vždy jen malý hlouček lidí po případě jen jedince, 
kterým, resp. kterému příslušela nesmí,rná moc. Jejich 
úsilí směřovaLo tedy proti držitelům resp. držiteli této 
moci, nikoli však proti moci samotné a k tomu, aby moc 
tuto př~nesli na ji.ného neb na jiné, místo k tomu, aby 
jí proste odstramlI. A v tom shledává Constant zá'sadní 
omyl. Neobmezená moc bez ohledu na to, v čí rukách 
jest, jest stejně nebezpečna. Nutno tedy tuto svrchova. 
nost resp., oož jedno jest, tuto neobmezenou moc nále. 
žitě obmeziti. »Nutno hledati základy politických in sti. 
tucí, které kombinují tím způsobem zájmy různých de. 
positářů mocí, že jejich nejpřesnější, nejvytrvalejší a 
nejji'stější prospěch jest, aby každý setrval v mezích 
sobě přidělených«.36) Jako jeden z prostředků, kterým 
se lze vystříhati despotis'mu, jeví se Constantovi sou. 
stava par1amentní.37) Mezi komtituční monarchií are. 
publilmu jest pouze ve formě rozdíl, mezi konstituční 
monarchií a monarchií absolutní jest však rozdíl zá. 
sadní.38) V ústavní monarchii jsou tyto ústavní moci: 
královská, výkonná, representativní a soudcovská.39) 
COlllstant výslovně odděluje moc kráLovskou od moci 
výkonné čili ministerské; ona jest mocí neutrální tato 
činnou. Zásluha, že byla vytvořena tato neutrální moc 

35) »L~ reconnaisance abstraite de la souveraineté du peuple, n'au, 
gmente nen la somme de la liberté des individus: et si l'on attribue 
a cette souveraineté une latitude qu' elle ne doit pas avoir, la Hberté 
peut etre perdue malgré ce principe ou meme par ce principe«. Con, 
stant, Cours de politique constitutionnelle, édition Laboulay, Paris 
1861, Tome 1., str. 274. . 

116) Tamže, svaz.!., str. 281. 
37) Barthélemy n. u. m., str. 185. 
38) Constant n. u. m., svaz. II., str. 70. 
39) Týž, svaz.!., str. 175. 
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královská, přísluší konstituční monarchii. V takovéto 
monarchii jest místo dosava:dních tří mocí nyní mocí 
pět: moc královská, moc výkonná, represent,ativní moc 
trvalá, repre'sentativní moc mínění, moc soudcovská. 
Trvalá moc representativní spočívá v dědičném shro~ 
máždění, representaHvní moc mínění ve. shromáždění 
vuleném. Moc výkonná jest svěřena ministrům, moc 
soudoovská soudům. Moc královská jest ve středu, 
avšak nad ostatními čtyřmi; jest to autorita vyšší a sou~ 
časně zprostředkující; jejím úmyslem není rušiti rovno~ 
váhu, naopak ona má zájem na tom, aby rovnováha bJ.la 
udržána.40) Podstata monarchie konstituční záleží tuaíž 
v oddělení moci královské od moci ministerské; tato 
monarchie vytvořuje v osobě hlavy státu moc neutrální. 
Rozdíl mezi mocí královskou a mocí ministel'skou jest 
podstatný: ona je1st neodpovědná a nedotknutelná, tato 
však odpovědná. Odpovědnost ministrů jest nezbytná 
podmínka každé konstituční monarchie. 41) Constant 
sice se nevy,slovuje jasně o tom, zda odpovědností mi~ 
nisterskou míní tu také 'Odpovědnost politickou, ale 
z ,ducha celého spisu, jakož i ze stálého poukazování na 
Anglii lze vším právem míti za to, že jest tomu tak. 
Rovněž nevyslovuje tak určité zásady soustavy parla. 
mentní, jako činí Chate'aubriand, kterému ostatně Con~ 
stant vytýká, že na př. myšlénky o posta'Vení krále pře. 
vzal úplně od něho.42) S tím ovšem souhlasí Constant 
úplně, že ministři jsou členy sborů zákonodárných a že 
členové sněmoven se mohou státi ministry, avšak s dvojí 
podmínkou: jednak že poslanci, struvše se ministry, jsou 
povinni se podrobiti nové Violbě, jednak že počet mi. 
nistrů, zase<;}ajících ve sněmovnách, nesmí nikdy pře. 
vyšovati počet jednoho ministr,a na každých sto členů 
sněmovny. Podmínka p.rvá jest prý odůvodněna tím, že 
každý poslanec, který přijme nějaké místo po svém 
zvolení, mění svoje osobní postavení, a jest ,tedy nutno, 
aby se národ vyslovil, má~li v něj dů'Věru i na dále. Pod~ 
minka druhá jest pak odůvudněna tím, že kdyby všichni 

40) Týž, svaz. I., str. 19. 
41) Týž, svaz. I., str. 383. 
42) Týž, svaz. I., str. 296. 
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ministři a funkcionáři státní nižšího řádu byli poslanci 
poslanecká sněmovna při svém počtu as dvou set prude; 
sáti členů byla by spíše radou královskou než zastupi~ 
te1ským sborem národa. Jinak však jest Constant roz~ 
hodně pro to, aby ministři byli členy sněmovny a uvádí 
výhody z toho plynoucí.43) Zajímavo jest vša:k, že v jeho 
spisech není určitě formulován požadavek, aby mini. 
sterstvo mělo většinu sněmovny za sebou a s touto 
vládlo, jako jest u Chateaubrianda, ačkoli uvádí pří. 
klrudy toho z anglické ústavy a praví výslovně, že při. 
pouštění zástupců lidu k úř,adu ministerskému snad za. 
chovalo ústavu anglickou.44) 

.Náhledy C~atea~briandov~ a Constantovy, ač půso~ 
bIly mohutnym vhvem, nezustaly přece jen bez od. 
půrc~. Je.~ním ~ n~jvýznamn~jších byl Royer~Col1ard, 
ktery broJ!1 p:oh napodobení ustavy anglické z důvodu 
(celkem mkoh nesprávného), že tu není těchže podmí~ 
nek fysických i mravních,45) dále proti výrazu: le gou. 
vernement représentatif, a neznal jiných pravidel a zá. 
sad mimo Chartu. Byl dále odpůrcem soustavy parla. 
mentní a z!Íisady svrchovanosti národa. V Chartě není 
prý obsažena zás,ada svrchovanosti národa, svrchova. 
nost není prý tedy v národě, nýbrž ve ' vládě, poněvadž 
ve vládu splývá celá společnost.46) Věrným stoupencem 
ROy'~r~Coll~r~a jest z počátku Guizot, který však po. 
zdeJl v hrozure Des moyens du gouvernment přestoupil 
k přívržencům soustavy parlamentní. 

A vša:k sami přívrženci parlamentarismu nebyli shodni 
v nazírání na svrchovanost národa; jedni ji spolu s roy. 
a1isty zamítali (Constant, Gui:wt i po svém přestou. 
pení), druzí ji h!Íijili. V jednom však byli všicci ,svorni: 
v přesvědčení o převruze veřejného mínění, nač konečně 
i někteří royalisté přistupovali. Moc a vláda veřejného 
mínění nebyla nikterak popírána; veřejné mínění samo 
. bylo všeobecně považováno za něco positivního, existu. 
jícího, opr,oti pojmu národa, subjektu svrchovanosti, 

43) Týž, svaz.!., str. 218 a násl. 
44) Týž, svaz. 1., str. 219. 
45) Barthélemy n. u. m. str. 17. 
46) Barthélemy n. u. m. str. 20. 
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který všeobecně uznáván nebyl. Veřejné mínění takto 
»jest souhrnem tužeb, myšlének, snah a víry; toto mí. 
nění jest přirozeným orgánem spravedlnosti, rozumu a 
práva; má převládati ve veškeré vládě státu«.47) Ale 
vláda veře1jného mínění (le gouvernement cl' opinion) 
byla tehdy pojmem totožným s vládou parlamentní. 
Takto tedy theorie veřejného mínění značnou měrou při. 
spív.ala k vybudování soustavy parlamentní a rozpory 
mezi přívrženci a odpúrci této soustavy byly spíše jen 
zdánlivé. 

N a tomto mí,stě nelze se konečně nezmíniti také o za. 
kladateli anglické školy analytiků, Jeremiáši Bentha. 
D?-0vi, který měl značný vliv na tehdejší názory poli. 
tlCiké. Bentham mnohem ,sprá'vněji než jeho předchůdce 
Bl~ckstone, pochopil ducha anglické ústavy. Ve svém 
Sp1:SU: A fr.agment on Government,48) kte,rý jest zároveň 
jakýmsi kritickým rozborem Blaokstonových Commen. 
taries of the laws of England, vytýká m. j. nevěcnost 
Blackstonova pojetí anglické ústavy, pokud se týče vzá. 
jemného poměru moci královské, sněmovny Lordů a 
sněmov:ny obecných. Blackstone tvrdí naprostou nezá. 
vislost jedné od druhých, ale Bentham 'zcela správně 
_při~omí.ná, že te.n, ~do uvá~í všechny vz~jemné vztahy, 
Jake tu JSou mezI kralem, snemovnou lordu a sněmovnou 
obecných, posoudí, zda a pokud jest toto tvrzení Black. 
stonovo správné.49) Podle Benthama spočívá svrchova. 
nost v národě;50) velmi se jemu zamlouvá soustava re. 
pre~el}tativní51) a vliv resp. přev,aha demokratismu jest 
Jedmym prostredkem pro reformu parlamentní, neboť 
demokratický zájem není nic jiného než zájem vše. 
obecný. 52) Monar'chie jest jakousi institucí věrné ruky 
(trust),53) ve které spoluúčastenství přísluší také de. 

47) BarthéIemy n. u. m. str. 25. 
::) Jeremy Bentham, Works, vol. 1., Edinburgh, 1842. 
50) Bentham, A .fragm~nt. on Government, Works, vol. I., str. 279. 

) »The sovere1gnty lS In the peopIe. It is reserved by and to 
them«. Týž, The ConstitutionaI Code, W orks, vol. IX., str. 153. 

51) Týž, PIan of Parliamentary Reform, Works, vol. III., str. 451. 
112) Tamže str. 446. 
53). »Monarchy a property? Not it indeed, Monarchy is a trust«. 

Tamze str. 440. O významu koruny jakožto korporace věrné ruky 
srov. m. j. Hatschek, Engl. Staatsrecht, 1., str. 78. 
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mokracii. Pokud parlamentu se týče, čím kratší období, 
tím lépe; nejlépe jest zavésti roční parlamenty. Aby 
však tímto pouze ročním obdobím důležité práce v par~ 
lamentu neutrpěly nijaké újmy, jest zvoliti zvláštní 
trvalý výbor 0Continuation Commitee), který podle di. 
rektivy, dané jemu parlamentem, udržuje jaksi konti. 
nuitu do příštího období. 54) Ministři jsou povinni zú. 
častniti se zasedání parlamentu, aby mohli zde podávati 
návrhy, odůvodňovati určité osnovy, zodpovídati do. 
tazy a pod.;55) avšak žádný ministr nemá práva hlaso. 
vacího.56) V čele kabinetu stojí první minÍistr, jehož 
funkce Jsou zde také vypočteny57) a pod kterým jsou 
ostatní ministři.5 8) 

Avšak zajímavo jest, že Bentham sám, ač vliv jeho 
na vývoj parlamentarismu resp. spíše parlamentní tech. 
niky jest zna~ný, právě zásadní otázky parlamentní sou. 
stavy nechává úplně nepovšimnuty. Připomíná sice zcela 
správně, že Ang.lie (na rozdíl od Francie a Španělska) 
nemá ústavy59) (scil. psané) a vytýká, že vládní sou. 
stava v Anglii jest naskrze špatná,60) avšak »nerozpo. 
znal velikých změn, které se od r. 1688 krok 'za krokem 
udály v celkové existenci anglického ministerstva, a to 
právě v jich skutečném státoprávním vý~namu«.61) Proto 
marně bychom hledali v jeho spisech náležitého dogma. 
tického vysvětlení poměru vlády a ministrů k sněmovně 
obecných j.akožto k rozhodujícímu činiteli v zákonodár. 
ství a politice.62) Bentham sice vytýká Blackstonovi ne. 
věcné pojetí anglické ústavy, ale sám náležitého výkladu 
právě v tomto důležitém směru se nepodjal, ·ač nemůže 
býti zajisté O tom pochybnosti, že politická technika, 
na základě které angličtí minÍistři doby tehdejší parla. 

54) Týž, The ConstitutionaI Code, Works, vol. IX., str. 170. 
55) » . • . every Minister is bound to attend troughout the sitting 

of the assembIy ... « tamže, vol. IX., str. 316. 
56) Tamže, vol. IX., str. 316. 
57) Tamže, vol. IX., str. 204 a násl. 
58) Tamže, vol. IX., str. 213 a násl. 
119) Tamže, str. 9. 
60) Tamže, str. 144. 
61) Redlich, Recht und Technik des englischen Parlamentarismus, 

litr. 792. 
6~) Redlich, tamže. 
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mentně vládli, byla jemu naprosto známa. I to nesluší 
dále přehlížeti, že se snažil uvésti anglické právo v práv~ 
ní soustavu, se kterou nebyl a z čehož mnohý omyl jeho 
bere svůj původ,63) a konečně, že přílišné racionalisování 
anglické praxe parlamentní, jak se jeví v jeho spisech 
má zajisté i svoje stránky stinné.64) , 

Vliv anglických institucí na strruně jedné a politické 
myšlénky doby tehdejší na straně druhé připravovaly 
takto ve Francii půdu pro soustavu parla;mentní. K tomu 
také silně napomáhala Charta jednak tím, že jednotlivá 
její ust,anovení umožňovala resp. aspoň nevylučovala 
tuto soustavu (viz výše), jednak i tím, že byla dílem ku~ 
sým a neúplným, takže zde velmi záleželo na tom jrukým 
směrem půjde skutečný vývoj. »Bylo pociťován~ velmi 
jasně, že způsob, jakým jí bude použito, jest krajně dů~ 
ležitý; a velmi dobře se cítilo, že Charta vymezuje jen 
vnější způsob života ústavního a že rozhodná bude 
praxe.«65) V neposlední řaJdě paJdá zde na váhu i osoba 
samotného krále Ludv]ka XVIII. Panovník tento znal 
velmi dobře instituce anglické a na počátku revoluce 
stál v nejužším styku s monarchickou stranou která 
horlila pro instituce anglické; za vyhnanství svéh~ v An~ 
glii pak se přes známý okřídlený výrok Napoléonův 
o Bourbonech přece něčemu přiučil, a přes to, že stál 
pevně na principu monarchickém, »byl spíše svou osob~ 
ní povahou než přesvědčením velmi blízký toho aby 
uskutečnil ideál hlavy státu parlamentního«.66) , 

Za vlády Ludvíka XVIII. pozorujeme, jak se soustava 
parlamentní čím dále, tím jasněji rýsuje. Prerogativa 
královská zůstává sice neustále v popředí, ale moc krá~ 
10V'ská již tu nerozhoduje o všem, nýbrž se obnrezuje na 
to, že jest jakousi mocí umírňující a neutrální ve smyslu 
nauk Constantových. Král jmenuje a propouští ministry 
podle svého uvážení nedávaje se v tom směru nikým 
obmezovati, ale bere je vždy z většiny sněmovny. Mini~ 
sterstvo samo začíná tvořiti jednotu, stává se stejnoro~ 

63) Hatschek, Eng!. Staatsrecht, 1., str. 31. 
64) Srov. o tom zejména Hatschek, Eng!. Staatsrecht, I., str. 434 

a násl., kde tyto stinné stránky jsou zevrubně probrány. 
65) Barthélemy n. u. m. str. ll. 

• 66) Týž, str. 101. 
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dým sbore~ a jest.př~d:stav~váno svjf!1 p.ředse<!o~ j~: 
kožto pohtickou mdtvIdualItou. Mtlllstn navstevuJl 
schůze sněmoven, ujímají se zde každou chvíli slova a 
berou horlivou účast na jednání jejich; byl sice učiněn 
pokus, aby ministři zde byli nahrazováni i jinými krá~ 
IOVrskými komisary, ale pokus ten selhal. Styk sněmoven 
s ministerstvem jest velmi čilý; sněmovny si bedlivě 
všímají činnosti vlá:dní, přednášejí svoje přání a stíž" 
nosti v rozpravách a při hlasování o zákonech obyčej" 
ných, zejména v~ak při jednání a hlasování o rozpočtu. 
Rozprava ro'zpočtová stává se rozpravou po výtce poli" 
tickou a hlrusování o rozpočtu dostává ráz projevu dů" 
věry vládě. Nad to pak projevují sněmovny svoje ná~ 
hledy samostatnými adresami, peticemi; pořádají také 
ankety parlamentní a dokonce již i vznášejí na ministry 
dotazy žádajíce jich o vysvětlení určitých vládních aktů. 
Charta sice o těchto právech sněmoven neví ničeho, 
nicméně práva tato stálým l!žíváním pevně zakotvila. 
Současně se také ustaluje .vzájemný poměr obou sně" 
moven. Charta v tomto směru nemá nijrukého ustano~ 
vení. J,akási vnitřní jednota obou sněmoven jest vyslo~ 
vena potud, že jest stanoveno, že obě sněmovny jsou svo" 
lávány králem současně a rovně,ž že zasedání obou končí 
v týž čas . Jinak však stále se mluví o obou sněmovnách 
jakožto sborech samostatných; Charta ani nemá jednot" 
ného výrazu pro obě sněmovny. Pouze ve věcech finanč" 
IÍích jest stanovena jakási přednost sněmovny poslane" 
cké potud, že se nařizuje, že osnovy zákonů finančních 
budou projednány nejprve ve sněmovně poslanecké, a 
teprve, když touto sněmovnou byly přijaty, budou před" 
loženy sněmovně pérů. Jinak však jsou si obě sněmov.ny 
politicky postaveny úplně na roveň. Avšak postupem 
doby zjednává si poslanecká sněmovna politicky pře" 
vahy nad-sněmovnou pérů. V theorii se to odůvodňuje 
předem tím, že sněmovna pérů jest sborem, jehož čle~ 
nové jsou výhradně jmenováni králem, kdežto sně" 
movna poslanecká jest sborem voleným. Dále i tím, že 
sněmovna Ipérů ' jest sborem trv,alým a nerozpustitelným, 
kdežto sněmovna poslanecká jest sborem dočasným ob" 
novujícím se jednak úplně, dojde"li k jejímu rozpuštění 
od krále, jednak částečně, totiž každého roku z jedné 
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pětiny. Půskytuje tedy půslanecká sněmůvna bezpeč~ 
nější ůbraz smýšlení v nárůdě než sněmůvna pérů a o. ůd~ 
vůlání se k nárůdu lze taktů mluviti jen u sněmůvny pů~ 
slanecké. Nad to i Charta sama napomáhá těmto. názů~ 
rům: sněmůvna pérů jest průhlášena za půdstatnůu sůu~ 
částku můci zákůnůdárné (,čl. 24.) a mimů to. za vy,sůký 
dvůr soudní nalé:bající při zlůčinech velezrady a při úkla~ 
dech proti bezpečnůsti státu (čl. 33.); její jednání jsůu 
tajná (čl. 32.). N aprůti tůmu, nepřihlížíme.1i ůvšem 
k ustanůvení čl. 15., pŮ'dle kterého. se můc zákůnůdárná 
vykůnává kůlektivně králem, sněmůvnou pérů a sně. 
můVinou půslanců, není příslušnůst sněmůvny půslanců 
vůbec vytčena; jednání její jsůu v zásadě veřejná Gčl. 
44.). Právo. ůbžalůvati ministry příisluší sněmůvně pů~ 
slanců, právo. je sůuditi sněmů vně pérů (čl. 55.). 

Všechny skutečnůsti tuto. vytčené půzdvihují sně~ 
movnu půslanců na silného. činitele půlitiokéhů. Vliv na 
vládu přisuzuje se půuze jí, jen jí jsůu ministři ůdpů~ 
vědni, a to. nejen právně, nýbrž již také i Ipůliticky. Ja. 
kési půtíže tu půsůbí neujasněnůst půměrů a nedůsta~ 
tečná disciplinůvanost půlitických . str,an.67) 

Za vlády KarLa X. dochází k reakci. Král tento. »neměl 
ani povahy, ani přesvědčení hllllvy státu parlament. 
níhů.«68) Důchází k zjevnému růzpůru mez,i králem a 
mezi parlamentem resp. sněmůvnůu poslanců, který 
v předpůsledním růce vlády tůhůtů krále vyvrchůluje 
v úplnůu krisi. Král hájí princip můnarchioký, sněmůvny 
zastávají svoje právo. »Průblém jest dán s ostrůu jas. 
nůsU: netrpěliv'Ost nárůda, zaslepenůst krále nedávají 
času, aby průblém byl růzřešen půvlovným vývůjem. 
Revoluce tří dnů řeší jej ve prospěch lidůvé sněmůvny 
a vlády parlamentní.«69) Karel X. jest vypuzen a sně~ 
můvna půslanců se ujímá vedení nárůda. Sněmůvna tato. 
se usnáší dne 7. srpna 1830 na prohlášení, kterým se 
jrusně vyslůvuje princip demokratický,7°) a sůučasně na 

67) Srov. o celém tomto období Barthélemy n. u. m. str. 70 až 302. 
68) Barthélemy n. u. m. str. 101. 
69) Týž, str 66. 
70) »La Chambre des Députés. " Déclare que le trone est vacant 

en fait et en droit, et qu' il est indispensable d'y pourvoir. Déclare 
secondement que ... Selon le voeu et dans l'intéret du peuple fran. 
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revisi ústavy. Na tŮ'tů průhlášení i na revisi ústavy při. 
stupuje sn,ěmůvna J,érů a ů1;ůF bez, vý~rady p~ijí~á. a 
na nůvůU ustavu pnsahu sklada novy bal, LudVIk Flhp, 
t ZV král ůbčanský . 
. 6. Ústavní Charta z 14. srpna 1830 liší se v některých 
bůdech ůd Charty z r. 1814. Zákůnůdárná iniciativa pří~ 
sluší nyní také ůběma sněmůvnám (čl. 14.); jednání sně~ 
movny pérů jsůu veřejná (čL 27.). Důležité jest ustanů. 
vení že sněmovna půslanců má právo ůbžalůvati mini~ 
stry' (>Čl. 47.), aniž by bylo. stanoveno., pro. jaké činy se 
tak může stMi. 71) OdpůvědnŮ'st ministerská má býti 
upravellla zvláštním zákůnem; k vydání tůhů zákůna 
však nedůšlů. Avšak nej>důležitější a přímo zásadní růz~ 
díl Charty z r. 1830 ůd Charty 'z r. 1814 jest ůdlišný duch, 
jakým se ůbě tyto. Charty nesou. Byla~1i Charta z r. 1814 
vybudůvána na principu monarchiokém, jest Charta 
z r. 1830 z'a'lůžena na principu demůkratickém. Důkla~ 
dem tůhů jest předem genese této. charty: nárůd resp. 
sněmůvna půslanců sesazuje Karla X., reviduje ústavu 
a na základě ,revidůvané ústavy pOV:ůlává na trůn nůvéhů 
krále, jakmile slůží na nůvůu ústavu přísahu.72) Vy,svítá 
to. vŠ1ak také z úst1avy samůtné: v úVůdu jejím král prů~ 
hlašuje ústavu, tak Jak byla důplněna oběma sněmůw 
nami. ' 

Princip demůkratický, vyslůvený ve výše citůvaném 
průhlášení poS'laneoké sněmovny tvořícím nyní sůučást. 
ku Charty z r. 1830 měl půdstatný vliv na další vývůj 
ústavních poměrů. Jím důstává 'SůustaVia parlamentní 
silnůu půdporu a vyvíjí se ve pravidelnůu fůrmu vládní. 

~ais, le préambule de la Cha rte Constitutionnelle (viz pozn. 25.) est 
supprimé, comme bles~ant la. dignité nati0!lale en paraiss~nt octroyer 
aux Fran9ais des drOlts qm leur apparhennent essenhellement et 
que les articles suivants de la meme Cha rte doivent etre .suppri~és 
ou modifiés de la maniere qui va etre indiquée ... «. Dugult.Monmer 
n. u. m. str. 212. 

71) Podle Charty z r. 1814, čl. 56, bylo lze obŽalovati ministry jen 
pro velezradu neb zpronevěru. 

72) »En conséquence, . .. Louis<Philippe ... sera invité II accepter et 
II jurer les clauses et engagements ci.dessus énoncés, l'observation de 
la Charte Constitutionnelle et des modifications indiquées, et, apres 
l'avoir fait devant les Chambres assemblées, prendre le titre de Roi 
des Fran~ais«. Duguit.Monier n. u. m. str. 212. 
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Skutečnost tato má ovšem v zápětí, že se tvoří nové po. 
jetí o moci králo",ské a vzriiká otázka, jaké postavení 
pHsluší kI'áli ja;kožto hlavě moCi výkonné ve státu par. 
lamentním. Otálzka byla konečně přetřá'sltna i ve sně. 
movně poslanců v květnu 1846 a vytvořilo se tu celkem 
dVOjí II].ínění. 

Podle jednoho mÍlnění, jehož hlavním představitelem 
byl Thiers, nepřísluší hlavě státu nijaké účastenství 
v řízení vlády; j.sou tu ministři, kteří zaň jednají a vůli 
p~o)e.vují, a král nemůže jinak než přistoupiti na jejich 
vuh; nutný předpoklad jest ovšem, že ministři jsou pod. 
porováni většinou sněmovny. Zásada tato vrcholí ve 
známé větě: le roi regne et ne gouverne pas. 73) 

Podle druhého mínění, jehož hlavním představitelem 
byl Guizot, má hlava státu, jako osoba mravně svobodná 
a odpovědná, byť i podle znění ústavy neodpovědná 
právo býti činným a skutečným účastníkem na vládě: 
Král má právo uplatňovati svoje osobní náhledy, ovšem 
za dvou podmínek: jednak že najde ministerský kabi. 
net, který za provádění jeho náhledů převezme odpo. 
vědnost a zjedná si k tomu cíli neb udrží většinu ve sně. 
movně, jednak že ministři kryjí hlavu státu a nikdy ne. 
d?p1!stí, aby !eho o~oba neb)eh~ činy byly brány na 
pretres ve snemovnach,ponevadz pro sněmovny jsou 
vládní akty pouze činy ministrů neh ministerstva.74) 

8. S francouzskou chartou z r. 1830 stojí v úzké ideové 
~ouvislosti úst~va, ~elgi~ká ze 7. února 1831, jejíž genese 
jest v podstate taz. Zasada svrchov.anosti národa jest 

7~) .Y prv~~v čí~le časopisu National, založeného v lednu 1830, 
uvereJ~uJ.e (Jeste pred Červencovou revolucí) Thiers svoje náhledy: 
»~e . rOl regne et le pays se gouverne, voiIa la Cha rte ... Le roi n'ad. 
mmlstre 'pas~ ne gouver~e. ~as, ,ll r~gne. Régner est quelque chose 
de .fort eleve, ~e fort .dlfhclle a falre entendre a certains princes, 
m~l~ que les rOlS anglals entendent a merveille ... Le roi regne, les 
mmlstres gouver~ent, les chambres jugent. Des que le mal gouverner 
commence, le rOl ou les chambres renversent le ministere qui gou. 
verne mal et les chambres offrent leur majorité comme liste de can. 
didats«. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome 1., str. 419. 

Mezi . Constantovým pojetím moci královské jakožto moci ne. 
utrální a mezi tímto 'míněním Thiersovým jest ovšem velmi úzká 
spojitost. 

74) Esmein, Éléments, I., str. 231. 
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zde vyslo~ena zcela jasně.75) Náro~, je'Syt ?;d,r~jem v~. 
"kery moci ve státu, práva jemu pnSlUSejlCI JSOU pU. 
s dní. Napr;oti tomu pll'áva králi přísl~šejíc~ Jsou ?dvo. 
;~na z moci národa, jemu náleží jen tohk pr~v, kohk n;u 
.' h národ ústavou vyměřil: zdrojem a měrítkem yI?rav 
k~álových jest tudí~ úst~vní HS,tina.:6), Podle toho pns11!. 
šejí králi pouze prava »ustavm« t. J. ust~v~}U '.:'ym~z~n~! 
která vykonává prostřednictvím svych mtn}stru. ~tnlstrt 
jsou odpovědni p.arlamentu a této odpovednosh nt;mo. 
hou býti zproštěni ,ani výsls>vným rozkazem, ~r~low 
ským ať ústním, ať písemnym.77) Mohou hyh cleny 
jedné' z obou sněn;~ven'Yll?ll:jí kdykol.i do ob.??SI!-~mo~en 
přístup a musí byh slysam, kdykoli o to Zaydajl. P!a;-yo 
hlasovati mají však jen t~hdy a )e~ v !é s~emovne, j~~ 
jímiž jsou členy. Na dr~h~ s!!ane vsll:~ I sn~n:?vny m!lJ~ 
právo žádati aby se mtnlstrt dostavlh do Je}lch SChUZI 
(čl. 88.). Ro~sah odpovědnosti min~s~ersk~ neI!í však 
nijak přesně stanoven. čL 90. stan~)vl .lt::n, ze snem0VJ?-~ 
representantů má právo obžalovati ~lmstry a 'pos,t~'Ylb 
je před kasační soud, aniž by byLo urceno, pr? }a:ke CI~y 
spáchané ve výkonu jejich mociy tak II}ůže b~b; ha v cl. 
134. jest vý,slovně stano,:eno, ~~ sp.eI!lOVne repres~n: 
tantů pokud nebude vydaTI zvlastm zakon oodpoved: 
nosti 'ministerské,78) přísluší diskreční právo oh~alovab 
ministra. b y'l 

Takto se na pevnině evropské vedle se e vy,tvort y 
dvě monarchie, francouzská a belgick~, k?e zásada svr. 
chovanosti národa (princip demokrahcky) by1a vyslo. 

75) čl. 25: »Tous les pouvoirs émane~t d~ lil nation. Ils sont exer. 
cés de la maniere établié par la Constltutlon«. . ' 

76) čl. 78: »Le roi n'a d'autres pouvoirs ~ue ce~x ~ue lUl att,rl' 
buent formellement la Constitution et les 100S partlcuheres portees 
en ve rtu de la Constitution meme«. 

77) čl. 89: »En. aucuI!- cas, l'ordre ~~r~al ou écrit du roi ne peut 
soustraire un mimstre a la responsablht~«. ". 

Předpis tento se v' ústavě francouzske nevyskytUJe; Jest prevzat 
z ústavy anglické. Na zdělání ústavy belgické měly tot~ž ,:edie. hl,aw 
ního zdroje ústavy francouzské vliv také instituce .an.ghcke, zeJme!l~ 
soustava parlamentní a instituce habeas corpus. VIZ I Errera, Tralte 
de droit public belge, Paris 1909, str. 13. . ' 

78) Tento zvláštní zákon ovšem do~nes yydá!l nebyl; Jest to ph 
soustavě parlamentní snadno POchopltelne. VIZ Errera n. u. m. 
str. 215. 
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Skutečnost tato má ovšem v zápětí, že se tvoří nové po. 
jetí o moci králo-yské a vzniká otázka, jaké postavení 
pHsluší báli ja;kožto hlavě moci výkonné ve státu par. 
lamentním. Otázka byla konečně přetřá!sá,na i ve sně. 
movně poslanců v květnu 1846 a vytvořilo se tu celkem 
dvojí tI].ínění. 

Podle jednoho mÍil1ění, jehož hlavním představitelem 
byl Thiers, nepřísluší hlavě státu nijaké účastenství 
v řízení vlády; j>sou tu ministři, kteří zaň jednají a vůli 
projevují, a král nemůže jinak než přistoupiti na jejich 
vůli; nutný předpoklad jest ovšem, že ministři jsou pod. 
porováni . většinou sněmovny. Zásada tMo vrcholí ve 
známé větě: le roi regne et ne gourverne pas.73) 

Podle druhého mínění, jehož hlavním představitelem 
byl Guizot, má hlava státu, jako osoba mravně svobodná 
a odpovědná, byť i podle znění ústavy neodpovědná 
právo býti činným a skutečným účastníkem na vládě: 
Král má prá,vo uplatňovati svoje osobní náhledy, ovšem 
za dvou podmínek: jednak že najde ministerský kabi. 
net, který za provádění jeho náhledů převezme odpo. 
vědnost a zjedná si k tomu cíli neb udrží většinu ve sně. 
movně, jednak že ministři kryjí hlavu státu a nikdy ne. 
dopustí, aby jeho osoba neb jeho činy byly brány na 
přetřes ve sněmovnách,poněvadž pro sněmovny isou 
vládní akty pouze činy ministrů neh ministerstva. 74) 

8. S francouzskou chartou z r. 1830 stojí v úzké ideové 
souvislosti ústava belgická ze 7. února 1831 jejíž genese 
jest v podstatě táž. Zásada svrchov,anosd národa jest 

73) V prvním čísle časopisu National, založeného v lednu 1830 
uveřejňuje (ještě před Červencovou revolucí) Thiers svoje náhJedy~ 
»Le roi regne et Je pays se gouverne, voila la Charte ... Le roi n'ad. 
rninistre pas, ne gouverne pas, il regne. Régner est quelque chose 
de .fort élevé, ~e fort .difficile a faire entendre a certains princes, 
m~l~ que les rOls anglals entendent . a merveille ... Le roi regne, les 
mlOlstres gouver~ent, les chambres Jugent. Des que le mal gouverner 
commence, le rOl ou les chambres renversent le ministere qui gou. 
verne mal et les chambres offrent leur majorité comme liste de can. 
didats«. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome 1., str. 419. 

Mezi Constantovým pojetím moci královské jakožto moci ne~ 
utrální a mezi tímto 'míněním Thiersovým jest ovšem velmi úzká 
spojitost. 

74) Esmein, Éléments, l., str. 231. 
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zde vyslóvena zc~la jas~ě.75~ Náro~)esvt ~d,r~jem v~~ 
"kery moci ve statu, prava Jemu pnsluseJlcl JSou pu~ 
s dní. Naproti tomu práva králi příslušející Jsou ?dvo~ 
;~na z moci národa, jem~~áleží je!l tolik p!~'Y' kolIk n;u 
"ch národ ústavou vymenl: zdrOjem a mentkem prav 
králových jest tudí~ úst~vní lis,tina.:6), Podle toho přisl,!~ 
šejí králi pouze prava »ustavnt« t. J. ustavou vymezena, 
která vykonává prostřednictvím svých ministrů. ~inistři 
jsoU odpovědni parlamentu a této odpovědnostI nemo~ 
hou býti zp['ůštěni ani výslovným rozkazem králow 
ským ať ústním, ať písemným.77) Mohou býti členy 
jedné' z obou sněmoven, mají kdykoli do obou ,sněmoven 
přístup a musí býti slyšáni, kdykoli o to žádají. Právo 
hlasovati n:ají však jen t~hdy a )e~ v !é s~ěmovně, j~~ 
jímiž Jsou cl~ny. Na drl:h~ s.,!:!ane vs~k: I sn~~?vny m!1J~ 
právo žádati, aby se mlnIstn dostaVIlI do JejIch schuzI 
(čl 88.). Rozsah odpovědnosti min1'sterské není však 
nij'ak přesně stanoven. čl. 90. stanoví jen, že sněmo~~ 
representantů má právo.?bžalovati ~inistry a 'po~t~yttI 
je před ~asačn! soud, .a~lz by h~10 urce??, pr? ,lake Cl~y 
spáchané ve vykonu Jejich mocI tak muze byh; ba v cl. 
134. jest vý,slovně stanoveno, že sněmovně represen~ 
tantů, pokud nebude vydá!n zvláštní zákon o odpověd: 
nosti ministerské,78) přísluší diskreční právo oh~alovatI 
ministra. . V' 

Takto se na pevnině ev!ropské vedle sebe vy,tvortly 
dvě monarchie, francouzská a belgická, kde zásada svr~ 
chovanosti národa (princip demokratický) byla vyslo~ 

75) čl. 25: »Tous les pouvoirs émanent de ta nation. lIs sont exer~ 
cés de la maniere établié par la Constitution«. 

76) čl. 78: »Le roi n'a d'autres pouvoirs q;ue ce~x que lui at~ri~ 
buent formellement la Constitution et les 10ls partIcuheres portees 
en ve rtu de la Constitution meme«. 

77) čl. 89: »En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut 
soustraire un ministre a la responsabilité«. 

Předpis tento se v ústavě francouzské nevyskytuje; jest převzat 
z ústavy anglické. Na zdělání ~stll;vy be~g~cké. měly tot!ž ,:edle. hl.av. 
ního zdroje ústavy francouzske vhv take InstItuce .an.ghcke, zeJme!l~ 
soustava parlamentní a instituce habeas corpus. VIZ I Errera, Tralte 
de droit public belge, Paris 1909, str. 13. . ' 

78) Tento zvláštní zákon ovšem dodnes vydán nebyl; Jest to ph 
soustavě parlamentní . snadno pochopitelné. Viz Errera n. u. m. 
str. 215. 
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yenay saT-0u ~s~avou a ~de sou~ta,;a parlamentní, byť 
I vysedsl z cl'zlch vzoru, zdomacnela jako pravidelná 
forma, vládní. M~~archi~ tyto se podstatně lišily od 
ost'atmch monarchu pevmnských, či spíše řečeno středo. 
evropských a to ve dvojím směru. . 

9.y Monarchie střt:doevrops~é byly vybudovány na zá. 
sac;Ie sv;rchova~ostI panovmkovy (principu monarchi. 
ckem). Typem JSou tu monarchie spolčené v Německém 
Bundu. Podle Vídeňské závěrečné akty (Wiener Schlusz. 
Akte~ z !5. května } 82979) jest totiž veškera státní moc 
so?~tred~~a v hlave statu a pouze výkon určitých práv 
mu;.e byt! podle. stavoyské ústavy popuštěn stavům. 
~rZlt.elem a zd~oJem veskery moci ve státu jest panov. 
n~k; Jeho moc Jest neobme,zená. Ovšem nemusí panov. 
ník tuto moc vykonávati výhradně sám nýbrž může 
výkon určitých práv popustiti stavům. T~ se děje ústa. 
vou, kterou panovník vy,dává ze své moci a jež jest tedy 
~ouze do~r?volným ústupkem se strany panovníka. 
US,tava ur~;tJe yO?,sa~ a rozs~h práv staviOV1ských. Tato 
prava nepnsluseJI vsak stavum z práva vla'Stního jako 
tomp bylo ve s!ř~d?věký~h, státech s~avoyských, ~ýbrž 
z yul~ a dopuš1em zemepana. V zasade jest veškera 
st~tm m~C~5mstř~dě~a v, rukáchy zeměpána; v jeho pro. 
sp~ch svedcl take pravm domneIllka. To jest podstata 
prmcipu monarchického. 
~,ro mona~chie, ve kterých panovník výkon určitých 

p~av popustIl stavům, .užívá tehdejší státovědecká dok. 
tnnya . vyr~z~ y m,onarchle representativní; jimi sluší roz. 
un;etI »dedlCne monarchie se zastoupením Hdu čili 
s uS'Íavou stavovskou.«80) 81) Akta Německého Bundu 

.. 79) Cl. LVII: »~a der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien 
Stadte, aus souveramen Fursten besteht, so musz, dem hierdurch ge
gebenen Grundbegriffe zufolge, die gesammte StaatsgewaIt in dem 
Oberha~pte des S!.aat~s vereinigt bleiben, und der Souverain kann 
d~rch eme landstand~sche . V ~rfassung nur in der Ausubung be
sti~mter Rechte an dle Mltwlrkung der Stiinde gebunden werden«. 
Kluber, Quellen-Sammlung zu dem offentlichen Recht des Teutschen 
Bundes, Erlangen 1830, str. 216. 

80) KlUber, Oeffentliches Recht des teutschen Bundes und der 
Bundesstaaten, Frankfurt a. M. 1831, str. 85. 
.. 8:) y~r~~ m~narchie v~e.presentativní jest pojem pro tu dobu za
jlste prlhš SIroky a neurclty, neboť jím se zahrnují oba tehdejší typy 
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(Teutsché Bundes.Akte) z 8. června 1815 .předpokládala 
ta:kovouto stavovskou ústavu ve všech státech, které 
tvořily Německý Bund;82) r.ovněž na kongresu vídeň. 
ském bylo ode všech států německých, jmenovitě od 
Pruska, zcela otevřeně uznáno, že se zřetelem na teh. 
dejší politickou vyspělost jest ve všech státech nutna 
ústava se zastoupením lidu stanovená základními úmlu. 
vami. 83) Skutečně také Vídeňská závěrečná akta stanoví 
v čl. 54., že spolkové shromáždění má bdíti nad tím, aby 
stavovské ústavy byly zavedeny. Avšak toto ustano. 
vení bylo valně seslabeno článkem 55. téže akty, podle 
kterého bylo ponecháno panovníkům na vůli, jak upra .. 
viti vnitřní věci státu. Ovšem následující čl. 56. stanovil, 
že »stavovské ústavy, jichž působnost a existence jest 
uznána, lze změniti opět jen cestou ústavní«. Přes to 
však lze říci, ~e jak Akta Německého Bundu, tak i Ví .. 
deňská závěrečná akta přes určité výhrady ve prospěch 
práN st~vovských . re~p. ústavníc.h, ~ikdy nezap~~ínala 
klásti dur,az na pnnCLp monarchlCky. To bylo Jeste nad 
to zdůrazněno v čl. 61. Vídeňské závěrečné akty ustano .. 
vením, že spolkorvé shromáždění mimo záruku stavovské 
ústavy a mimo zachování předpisu čl. 13. Bunde:sakty 
není oprávněno zasahovati do stavovských věcí neb do 
sporů mezi zeměpány a mezi jich stavy, pokud ovšem 
nejde o spory, kter~ mají již ráz vzpoury. Usnesením 
spolkového shromáždění ze dne 16. srpna 1824 bylo pak 

monarchie. Tak v Belgii Národní kongres rokující o ústavě přijal 
dne 22. listopadu 1830 jako formu státní »representativní monarchii 
konstituční s dědičnou hlavou státu« (Errera n . u. m. str. 112). Rov
něž akta Německého Bundu, jak výše v textu uvedeno, mluví o »za_ 
stoupení lidu« a předpokládají tudíž monarchii representativní. Avšak 
monarchie s ústavou stavovskou nemůže býti monarchií representa~ 
tivní neboť stavové zasedají na sněmech jménem a právem vlast
ním,' nikoli právem nějaké representace. Ovšem tehdejší doktrina 
brala výraz representace ve smyslu příliš širokém zahrnujíc tím 
i případy, kde zastoupení nevzniká oboustrannou vůlí, nýbrž jest 
dáno mocenskými resp. skutečnými poměry, a kde jakýkoli akt, 
kterým zastoupení vzniká, schází. Tak se mluvilo o zastoupení pod
daných jejich vrchnostmi a pod. Takovéto zastoupení nelze ovšem 
zařaditi do zastoupení v pravém smyslu. 

82) Art. 13: »In allen Bundes_Staaten wird eine landesstiindische 
Verfassung stattfinden«. 

83) Kluber, Offentliches Recht, str. 37L 
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dále stanoveno, že ve všech spolkových státech se sta~ 
vovskou ústavou jest přísně bdíti nad tím, aby monar~ 
chický princip zůstal ve výkonu práv přiznaných sta~ 
vům naprosto nedotčen. S4) Skutečně také praxe N ěme~ 
ckého Bundu bedlivě hájila princip monarchický a úsilně 
potírala všeliké zásady »demokratické«. Bund zasahoval 
svémocně i do vnitřních věcí spolkových států, kdykoli 
šlo o to, aby bylo zamezeno vše, z čeho by monarchický 
princip mohl doznati jakékoli, byť i jen dGmnělé 
újmy.S5) 

Princip monarchický jest nejen vysloven v Aktě Ně~ 
meckého Bundu, nýbrž objevuje se také v ústavách 
států něme~kých, které j,sou zdělány v první polovici 
19. století. Ustava bavorská ze dne 26. k'V"ětna 1818 sta~ 
noví v tito 1. čl. 1.: »Království bavGrské ... jest svrchG~ 
vaný stát monarchický, ve kterém se vládne pGdle před~ 
pisů této ústavy«. Tit. II. čl. 1. pak stanoví: »Král jest 
hlavou státu; spojuje v sobě veškerá práva svrohované 
mocnosti a vykonává je podle předpi:sů jím v této ústavě 
stanovených. Jeho osoba jest posvátná a nedotknutel~ 
ná.« ústava badenská ze dne 22. srpna 1818 stanoví v tit. 
I. čl. 5: »Velkovévoda spojuje ve své osobě všechna prá~ 
va svrchované mocnosti a vykonává je ve shodě s ústav~ 
ními předpisy«. V podstatě totéž ustanovení čteme 
v ústavě wlirtemberské, jejíž hl. II., čl. 4. stanoví: »Král 
jest hlava státu. Spojuje veškerá práva svrchovanosti 
a vykonává je za podmínek stanovených ústa'Vou«; rov~ 
něž i v ústavě saské, jejíž hl. 1., čl. 4. stanoví: »Král jest 
nejvyšší hlava státu. Vykonává veškerá práva svrcho~ 
vané mGcnosti ve shodě s předpisy ústavy«. 

Tyto německé státy spolkové s ústavami stavovskými 
byly nazývány také monarchiemi ústavními čili zastu~ 
pitelskými, ale lišily se podstatně od monarchií fraJll~ 
couzské (červencové) a belgické m. j. hlavně ve dVGU 
směrech. Jednak vznikem ústav: ústavy Istátů něme~ 
ckých té doby jsou buď přímo Gktrojovány panovníkem, 
aneb iniciativa vychází tu od panovníka a spolupůsobení 

84) Kluber, tamže str. 373. 
85) Viz o tom m. j. Bluntschli, Deutsche Staatslehre und die heu, 

. tige Staatenwelt, Nordlingen 1880, str. 273 a násl. 
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stavů se' obmezuje na pouhé přirstoupení jich k návrhu 
panovníkovu, CGŽ jest v pravidelných případech sotva 
více než pouhá fGrmalita. Jednak v otázce základu moci 
ve státu: německé státy kladou 'základ ten v krá:le, státy 
francouzský a belgický v národ. Takto byl německými 
státy vytvořen nový typ monarchie ústavní: monarchie 
ústavní vzoru německého čili monarchie ústavní v užším 
či vlastním smyslu. 

10. Oba tyto typy monarchie: ústavní monarchie VZGru 
francouzS'ko~belgického čili monarchie parlamentní a 
ústavní monarchie v:zoru německého čili ústavní mGnar~ 
chie v užším či vlastním smyslu, sbly se předmětem bá~ 
dání ve státo'V"ědecké literatuře němeoké, zejména v dru~ 
hém čtvrtletí 19. stGletí. Oba principy, monarchický 
i demokratický, měly svoje zastance. Princip monarchj~ 
cký byl hájen směrem konser,vativnim, kdežto směr libe~ 
rální držel se principu demokratického. 

Mezi konservativci vůdčí místo přísluší Friedrichu 
Juliu Sta:hlovi, který potíral princip demokratický co 
nejrozhodn~ji. Stahl vyšetřuje nejprve podstatu státu. 
Jemu jest stát božským zařízením, jehož ,středisko, 'První 
a nejpodstatnější prvek v pojmu státu, jest vr1chnostS6) 

čili státní moc. Tato státní moc jest zosobněna v panow 
níkovi. Panovník jest suverénem 'stMu tím, že jej repre~ 
sentujeS7) t. j. s ním se stotožňuje; panovník jest zosob~ 
nění státu. Panovník nemá tedy jen pouhý úřaJd ve státu, 
nýbrž má nejvniternější a vlastní držení moci a maje~ 
stMu jako stát sám.sS) Panovníkovi jako suverénu pří~ 
sluší vše, co vůbec leží v dosahu státní moci, pokud to 
zvláště není z jeho moci vyňato (in dubio pro rege). Moc 
panovníkova plyne z boží milosti, jest tG právo bož~ 
ské,89) a v podstatě moci knížecí jest púvodnost a samo~ 
statnost moci, ovšem nikoli její neobmezenost. Obme~ 
zenost mGci panovníkovy není v nijakém rozporu s prá~ 
vem boŽiským a se zásadou legitimity. Princip monar~ 

86) Friedrich Julius Stahl, Staatslehre, Berlin 1910, str. 25. 
87) Jest to pojetí o t. zv. absorptivní representaci státu panov. 

níkem, jehož se zejména osvícený absolutismus s obzvláštní zálibou 
držel. 

88) Stahl, tamže, str. 93 . 
89) Tamže str. 100. 

7 97 



chický lze nejlépe vysvětliti z jeho protivy t. j. z parla. 
mentarismu, který Stahlovi znamená »převládající po. 
stavení parlamentu oproti králi, jak se vytv:ořilo vAn. 
glii a jak toto postavení jest nikoli v menším, nýbrž ve 
zvýšeném stupni předmětem snah v ústaváchzaloženych 
na svrchovanosti lidu.«90) Naproti tomu princip monar. 
chický záleží v tom,« že knížecí moc stojí podle práva 
nad zastupitelstvem národa a že kníže zůstává ve sku. 
tečnosti těžištěm ústavy, mocí ve státu positivně (vše) 
vytvářející, vůdcem vývoje.«91) Vyžaduje tedy princip 
tento, »aby kníže měl právo a moc sám vládnouti.«92) 
»Princip monarchický jest základ německého práva stát. 
ního a německé státní moudrosti.«93) »Knížata nesmějí 
moc, kterou jim bůh svěřil, dáti z ruky ve prospěch ně. 
jaké neznámé a nevyzkoušené síly, která má teprve 
v budoucnosti vzrůsti.«94) »Mnohem závažnější argu. 
mentace proti státoprávním zárukám, než odv;olávání se 
na osobní svědomitost knížete jest odvolávání se na tra. 
diční způsoQ vlády. Mrav a obyčej jsou všude lepší a 
pevnější než psaný zákon.«95) . 

Na principu demokratickém stojí liberální směr, který 
záhy ovládnul veškero myšlení. Jeden z jeho prvních 
hlasatelů jest Aretin, který mluví o stavovských sně. 
mech jako o parlamentech ve smyslu francouzsko.belgi. 
ckých theorií a nechce tyto zemské sněmy obmezovati 
pouze na činnost zákonodárnou, nýbrž stanoví pravidlo: 
»N a každé z různých mocí státních má bráti účastenství 
král a sněm t. j. vláda a zastupitelstvo národa a to každý 
v takové míře a v takovém způsobu, jak podle okolností 
jest k tomu pNrozeně schopen, aneb jak to jeho povaze 
a jeho postavení jest přiměřeno a tedy jak to lze roz. 
umnou vůlí souhrnnou naň vznésti neb jemu přene. 
chati.96) Podle toho přílsluší spoluúčastenství jak králi 

90) Tamže str. 188. 
111) Tamže str. 196. 
92) Tamže str. 205. 
93) Tamže str. 22l. 
94) Tamže str. 226. 
95) Tamže str. 227. 
96) Joh. Christ. Freiherr v. Aretin, Staatsrecht der konstitutionel, 

len Monarchie. Nach des Verfassers Tode fortgesetzt durch Kari v. 
Rottek, Altenburg 1828, II. svazku II. díl, str. 157. 
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na zákonodárství, tak i sněmu na správě. Osobní neod. 
povědnost panovnfkova má nutný korektiv v odpověd~ 
nosti minist~ů, která st?j.í oPvět v úzk~m vzt~hu s 'pr~vem 
panovníkovym rozpustItI snem.97) Zakladmm prmClpem 
representativní ~st~'vy jest. vl~da opr~v~o,:"é ~ouI:r~n~ 
vůle i její pravy vyraz t . J. predpokbda stlne ve~eJne 
mínění i jeho nepochybný vnější výraz.98) S Aretmem 
jde ruku v ruce Zoepfl, který klade obmezenou monar~ 
chii za nejúčelnější ústavu v tehdejších společenských 
poměrech eVfOIpských99) a tvrdí, že konstituční monar. 
chie musí směřovati k lidovosti a že tato neusltále vyvo. 
lává veřejnou kritiku a opí'rá se tudíž o veřejné mí~ 
nění. 100) 
Nejvýznamnějšími představiteli a hlasateli tohoto 

liberálního směru jsou však v Německu Rotteck a Welk. 
ker,l0l) jichž politické a státovědecké kredo jest obsa. 
íeno ve Staatslexikonu jimi vydávaného.I02) Jsou roz. 
hodnými odpůrci principu monarchického, tak jak jej 
pojíma:ly AktaN~meck~ho Bu?~u a Vídeň~ká zá~ěreč~~ 
akota i ústavy nemeckych statu spolkovych a Jak Jej 
vykládala tehdejší úřední praxe. Hlásají zcela otevřeně 
princi'P demokratický, čili, jak se zde také jinak zove, 
princip svrchovanosti národa. Nejlepší formou státní 
jest jim monarchie »obmezená« čili monarchie konsti" 
tuční neb také monarchie representativní, po případě 
i monarchie se systemem representativ;ním zvaná. Tato 
forma vládní záleží v tom, že lid v ní ovládaný jest orga" 
nisován v osobnost a k ochraně za svoje práva a po. 
třeby. »System representativní uznává za neďůstojno 

97) Tamže str. 216. 
98) Tamže str. 239, 240. Doložiti sluší, že ve výrazech »souhrnná 

vůle« a »veřejné mínění« jest patrný vliv státovědecké doktriny 
francouzské doby tehdejší. 

99) Zoepfl, Grundsatze des allgemeinen und des constitutionellen 
Staatsrechtes, III. Ausgabe, Heidelberg 1846, str. 246. 

100) Tamže str. 25l. 
101) O Rotteckovi a Welckerovi viz m. j. Bluntschli, Geschichte 

des allgemeinen Staatsrechts und der Politik, Miinchen 1867, str. 533 
a násl. 

102) Staatslexikon oder Encyklopadie der Staatswissenschaften, 
herausgegeben von Kari von Rotteck und Kari Welcker, Altona 
1838, nové rozmnožené a opravené vydání z r. 1847. 
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lidstva, aby veškerO' blahO' a zdwr mili~mů byl závislý na 
náhDdě zrození a .osobní pDvahy JednDhD čIDvěka«. 
»KDnstitucnímu systemu jest králDvství hlavně udržující 
a zmírňující mDcí, která, i kdyby byla pDuze jakO' záva:ží 
hDdinDvé, upravuje chDd sVDbDdy a krDtí prudkoslt je~ 
jího hnutí.« KrálDvlství se svrchovanDstí národa nemá 
stinných stránek ani mDnarchie absDlutní, ani demokra~ 
cie. PO' právu platna jest jen ta ústava, kte,rá nastDluje 
vládu všeobecné vůle; protO' princip svrohovanosti lidu 
musí se státi všeDbecným přesvědčením a zjednati sDbě 
všeDbecné platnosti. Není mDžno, aby veškera mDC ve 
státu zůstala sDustředěna v rukách jednoho jedince, 
nýbrž jest nutnO', aby nárDdu byl přiznán přiměřený 
podíl na tétO' mDci.103) _ 

11. TheDrie tytO' hlásané liberálním směrem německým 
staly se ,směrodatnými v pDlitickém ~ivotě střední 
Evropy na sklonku p:rvní polovice 19. století. Monarchie 
vybudDvaná na principu demDkratickém stala se VZDrem 
resp. typem mDnarchie konstituční a byla všeobecně 
pDkládána za jediný mDžný druh mDnarchie vůbec. Zá~ 
sada svrChD'V3JllDsti národa hlásaná v theorli uvedena 
byla v praxi v r. 1848. Hnutí lidové v tomto roce samo~ 
vDlně a takřlka přes noc vypuknuvší pDstavilo se na tutO' 
zásadu, otřáslO' do základů dDsarvadními monarchiemi 
jakožto institucemi již přežilými a reklamovaLO' pro ná~ 
rDd právO' vyprr,acovati základy státu a dáti ústavu. 

Ve Francii se tDtD hnutí sDustřeďuje ve všeDbecném 
volání po refDrmě. Jemu nestačí již moIÍaTchie vybudD~ 
vaná na principu demDkratickém. Dne 24. února 1848 
dochází k revoluci; mDnarchie padá, aklamací lidu se 
ustavuje prDzatimní vláda, která vydává k náTodu fran~ 
couzskému prDklamacil04) a slibuje sVDlání NáTodního 

103) Srov. v tomto Staatslexikonu hesla: "Constitution,Fiirst, 
Monarchie, Stiinde, Volkssouverenitiit« atd. 

104) V úvodě tohoto prohlášení čteme: " ... Un gouvernement ré~ 
trograde et oligarchique vient d'etre renversé par ľhérolsme du 
peuple de Paris. Ce gouvernement s'est enfui en laissant derriere lui 
une trace de sang qui lui défend de revenir jamais sur ses pas. Le 
sang du peuple a coulé comme en juillet, ma:is cette fois ce peuple 
généreux ne sera pas trompé. II a conquis un gouvernement national 
et populaire en rapport avec les droits, les progres et la volonté de 
ce grand et généreux peuple ... «. DuguibMonnier n. u. m. stl'. 94. 
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shromá'ždění. SněmDvna pDslanců jest rozpuštěna a sně~ 
movně pérů jest zapověděnO' se shrDmažďovati. Dochází 
k volbám na podkladě všeobecného práva hlasDvacíhD 
dO' tohDtO NárodníhO' shromáždění, »které má dekre~ 
tovati ústavlU.« N árDdní shromáždění se schází dne 4: 
května 1848 a jehO' prvním činem jest prDhlášení repu~ 
bliky »demDkratické, jednDtné a nedělitelné.« 

V Německu NárDdní shrDmáždění ve Frankfurtu Sa~ 
mDvolně ustavené a přes hla'Vy tehdejších vlád Dbeslané 
osobuje si právo vypr,acovati ústavu, vydává zákJa.dní 
práva, která se pak prDhlašují říšským zákDnem ze dne 
27. prolSince 1848, buduje pDdle VZDru kDnstituční mDnar~ 
chie »německDu říši« jakO' sDuhrnný německý stát s cí~ 
sařem německým v čele a nabízí korunu cLsař,skou králi 

prvuskému. h" I t' k' d f' l' d v h' v b mDnarc II O' rms e ou a v aa, ze vy OVl vseo ec~ 
nému vDlání pO' ústavě tím, že v dubnu 1848 vydává ob 
trDjDvanDu t. zv. dubnDvou či PillersdolrfD'VU »ústavní 
listinu rakDuskéhD státu císařskéhD« z 25. dubna 1848, 
která zavádí jednDtný císařský stát rakouský,105) ovšem 
platí prO' země tohotO' císařství zde zvláště vyjmenDvané. 
ústava tatO' nevyslovuje princip monarchioký jakO' Akta 
NěmeckéhO' Bundu a dDsavadní ústavy spDLkových států 
německých. Císař jest ve vy-kDnu vládní moci neDdpD~ 
vědný, avšak jeho nařízení potřebují k plné platnDsti 
spDlupodpisu OdpDvědného ministra (§ 9). Moc výkDn~ 
uou vykDnává císař sám, moc zákonDdárnou spolu s říš~ 
ským sněmem (§ 10). ZákonDdárná iniciativa přislusí 
jak císaři, twk i oběma sněmDvnám, právo sankce vý~ 
lucně císaři (§ 15). CÍlsař sVDlává říš'ský sněm a může 
jej DdrDčiti a rDzpustiti; v případě rozpuštění schází se 
nDvý sněm ve lhůtě 90 dnů. Ipso jure schází se říšský 
sněm, zemře~li císař a to dO' čtyř neděl (§ 16). Ministři 

105) Nagy Erno, Az Ausztriai császári czim folvéte1érol, Budapest 
1897 na str. 32 tvrdí sice, že tato t. zv. ústava dubnová či Pillers~ 
dorfova nečítala země uherské k císařství rakouskému, avšak náhled 
tento sluší se zřetelem na ustanovení § 1 (»Siimtliche zum osterrei~ 
chischen Kaiserstaate gehorigen Liinder bilden eine untrennbare kon~ 
stitutionelle Monarchie«) a § 2 ("Die Verfassungsurkunde hat auf 
fo1gende Liinder des Kaiserreiches Anwendung, niimlich .. . . «) úst. 
listiny prohlásiti za . nesprávný. 
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jsou odpovědni za veškera jednání a veškery návrhy 
učiněné ve výkonu svého úřadu (§ 32). Tím zajisté jest 
stanovena odpovědnost nejen právní, nýbrž i politická; 
ovšem_ stanO'veno není, komu jsou ministři O'dpovědni, 
ale právem sluší míti za to, že říšskému sněmu. Říšský 
sněm se skládá ze dvou kO'mor : ze senátu, ve kterém za~ 
sedají jednak členové císařského domu po dokonaném 
24. roku svého věku, jednak členové císařem na doži~ 
votí jmenovaní, jednruk 150 členů volených ze skupiny 
velkostatkářů. Státní zřízenci mohou býti členy říšského 
sněmu, ovšem přijme~li některý člen sněmu státní úřad 
jest povinen se podrobiti nové volbě. Volební řád rov; 
něž oktrojovaný byl vydán dne 8. května 1848. 
Avš~k, ústava tat? přes t?, ~e. v ~isařském patentu ji 

UVOZUJlClm se praVl, ze »statm lnstItuce musí sledovati 
P?kr.o~y, které nastoupily v kultuře a v duševním vývoji 
~~rodu«, setkala se ~e vseobecnou nespokojeností. My~ 
slenka svrchovanostI národa tehdy již obecně rozšířená 
shledávala to naprosto nepřijMelným, jednak aby 
ú~taViIl.í listina i volební řád byly panovníkem oktroJo~ 
vany, Jednak aby tu byla (,druhá) sněmovna ve které by 
zasedaH členové národem nevolení, nýbrž 'panovníkem 
jmenovaní, jednak konečně, aby se volby do zákono~ 
dárného sboru konaly podle j!l!kékoli soustavy censové. 
Obecnému nMlaku z této nespokojenosti vzniklému 
vlávda povolila a již císařskou proklamací ze dne .16. 
kvetna 1848 byl první říšský sněm prohlášen za ústavo~ 
dárný pouze s jednou klOffiOroU a dos!l!vadní volební řád 
nahrazen novým prozatímním volebním řádem ze dne 
30. května 1848, který odstraňoval Jakýkoli census a za~ 
váděl bezmála všeobecné právo hlasovací. 
. Osnova ústavodárného sněmu kroměřížského se ,staví 
Jasně na zásadu svrchovanosti národa.106) Práva a moc 
příslušející císaři, jtSOU stanoveny ústavou (§ 41) a císař 
vykonává tuto moc za spolupodpisu OdpO'vědného mi~ 
nist:a, který svým podpisem přejímá za každý akt od~ 
povednost (§ 44). Moc výkonná přísluší výlučně císaři 

106) § 1. osnovy »základních práv rakouského národa«: »Alle 
Staatsgewalten gehen vom Volke aus und werden auf die in der 
Konstitution festgesetzte Weise ausji!eiibt«. 
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a vykonává se odpovědnými ministry (§ 38). Moc záko~ 
nodárnou vykonává císař spolu 's říšským sněmem resp. 
pokud jde ,o zákonodárství ~emské, spolu :se zemským 
sněmem jako hlava dotčené země (§ 35). PrávO' inicia~ 
Hvy zákonodárné přísluší k!l!ždémuzákonodárnému či~ 
niteli (§ 36). Právo sankce přísluší císaři, který však ne~ 
může ani suspendovruti zákony, runi jednotlivce z plrut~ 
nosti zákonů osv:obozovati (§ 46). Avšak ústavní listinu 
nepřisluší cisaři sankcionovati, nýbrž pouze přijati. Císař 
zahajuje a uzavírá říšský sněm; má právo sněm odročiti, 
avšak odroč<;mí nesmí překročiti dobu jednoho měsíce 
a nemůže býti v tomže ,období zasedacím opakováno bez 
přivolení říšského sněmu. Císař má konečně právo roz~ 
pusHti jednu neb obě snl':movny; avšak nařízení o roz~ 
puštění sněmovny musí býti provázeno nařízením o vý~ 
kanu nových v:oleb, takže lhůta mezirozpuŠ<těním sněmu 
a sejitím se sněmu nového nesmí přesahovati tři měsíce. 
Rozpustiti však sněm dvakráte v roce nelze (§§ 49- 51). 
Císař [skládá před říšským sněmem přísahu na tuto 
ústavu a rovněž tak činí každý nástupce bezprostředně 
po nrustoupooí vlády (§ 43). Nový vladař nemůže 'vy~ 
konávati vládní moc, pokud nesloží přísahu na ústavu 
(§ 57). Bez svolení říšského sněmu smí se císař zdrŽlovati 
v cizině nejvýše dva měsíce v rocel07) a mUlsí býti vždy 
provázen odpovědným ministrem (§ 63). Ministři j,sou 
z vedení úřadu odpovědní (§ 65) a nemohou býti císařem 
této odpovědnosti zproštěni (§ 68).108) Zde ovšem není 
řečeno, o jakou odpovědnos,t tu jde; sluší však právem 
míti za to, že tu jde o odpovědnost nejen právní, nýbrž 
i politickou. Mohou býti členy sněmovny, mají do obou 
sněmoven přístup a musí býti kdykoli na svou žádost 
sněmovnami slyšáni. Rovněž sněmovny mají právo žá~ 

107) Vzor pro toto ustanovení vzat byl, jak lze za to míti, z ústavy 
anglické. V Anglii záhy (konstatuje to již Stubbs, Constitutionnal 
History, vol. II., str. 67, 104) ustálila se zásada, že král, vzdálí<li se 
z vlasti, jest nezpůsobilý vykonávati práva vladařská, a zřizovalo se 
po dobu jeho nepřítomnosti vladařství, což se stalo nepraktick~Tm 
teprve v létech dvacátých 19. století (viz Anson n. u. m. vol. II., 
part I., str. 246). Podobné ustanovení máme v ústavě švédské (čl. 
39), což dodnes odvoláno není. 

108) Ustanovení toto jest převzato z belgické ústavy čl. 89, který 
jest citován výše v pozn. 77. 
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dati, aby se minilstři dosltavili do jejkh schů-zí. Hlasovati 
však mohou ministři jen v té sněmovně, jejíž jlsou čle~ 
nem (§ 67). Ministři mohou býti od kterékoli z obou sně~ 
moven dáni v obžalobu pro zneužití úřadu, zejména však . 
pro porušení ústavy, pro velezradu a pro úplatkářství 
(§ 69). Soudí je nejvyšší soud říšský a císař může dáti 
odsouzenému ministru milost jen k návrhu té sněmovny 
která dala dotčeného ministra v obžalobu (§ 70). Podrob; 
nější předpisy o odpovědnosti ministerské, o soudním 
řízení o obžalobě a o trestech obsahuje zvláštní zákon, 
k,terý se prohlašuje za součástku úsbrvní listiny (§ 71). 
Říšský sněm se skládá ze dvou komor: z komory li~ 

dové a z komory zemí. Komora lidová se skládá ze 360 
posllllnců volených hlasováním přímým na základě sou~ 
stavy volebních okresů a na podkladě censu s poměrnou 
většinou.1°9 ) Období volební činí tři roky a komora se 
obnovuje integrálně. Komor,azemí se skládá rovněž jen 
z volených členů a to jednak po šesti zástupcích každé 
říšské země, volených příslušnými sněmy zemskými, 
jednak po jednom zástupci každého kraje, voleném ktaj= 
ským sněmem ze zemí, které se skládají ze dvou neb 
více krajů. Období volební činí šest let a ,obnova ,se děje 
parciálně: každého třetího roku vystupuje polovina ,zá~ 
stupců každé země a polovina posl.anců krajských. Čle~ 
nové obou komor zastupují veškery země, nesmějí při~ 
jímati nijakých instrukcí a vykonávají hlasovací právo 
jen osobně (§ 75). Říšský sněm se schá'zí každého .roku 
ipso jure dne 15. března, pokud jej panovník nesvolá 
dříve (§ 74). K platnému usnesení říšského sněmu jest 
třeba souhlasného usnesení obou komo:r. Opr.oti usne~ 
sení říšského sněmu přísluší císaři veto pouze odklá~ 
dací. N eudělí~li císař sankci určitému usnesení říš,ského 
sněmu, nelze dotčený návrh zálwna přednésti v tomže 
období. Přijme~li však říšský sněm v roce následujícím 
tentýž návrh zákona, a il1esankcionuje~li jej císař opětně, 
nutno říšský sněm rozpustiti. Učiní~li však říšský sněm 
v n~vém období zákonodárném totéž usnesení, jest císař 
povmen tomuto návrhu záklOna uděliti sankci (,§g 86-88). 

109) Soustava poměrné většiny jest tu převzata z Anglie (kde tato 
soustava jest dodnes). • 
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Výjimká z tohoto pravidla jest jen tehdy, jde~li o změnu 
ústavy, kterou mají býti práva koruny ústavou zaručená 
umenšena; v tomto jediném případě přísluší císaři velto 
absolutní (§ 160). 

12. Demokratické snahy r . 1848 ztroskotaly však na~ 
dobro a nezdar těchto snah přináší s sebou v době 
beizprostředně nrusledující nejen v monarchii lotrinské, 
nýbrž i v Německu, ba dokonce i ve Francii naprostou 
reakci. Zásada svrchovanosti národa, která výbuchem 
lidového hnutí v zemích monarchie lotrinské a v N ě~ 
mecku byla vynesena na povrch, upadla zde právě tak 
rychle, jak se byla vznítila, a ustoupHa úplně zásadě 
svrchovanosti panovníkovy. Ve Francii pak státní pře~ 
vrat tehdejšího presidenta republiky Ludvíka Napoléona 
Bonaparta z prosince r. 1851 dovedl za formálního 'za~ 
chování vymožeností Velké revoluce pod mnohoznač~ 
ným a velmi pružným heslem, že hlava státu jest odpo~ 
vědna nrurodu a může se kdykoli k němu odvolati, obsa~ 
hově zvrátiti vymoženosti Restaurace, odstr,aniti nejen 
par1amentarism, nýbrž dokonce i formy ústavní a za~ 
vésti čirý absolutism. 
Nejdříve se dostavila reakce v monarchii lotrinské. 

Již manifest nastupujícího panovníka Františka Josefa, 
daný v »králov;ském hlav;ním městě« Olomouci dne 2. 
prosmce 1848 věštil tuto reakci dosti :zřetelně. Panovník 
zde prohlašuje, že si staví koruny SiVé říše na hlavu, že 
uznává z vlastního přesvědčení nutnost a vysokou cenu 
sV'obodných a době přiměřených institucí a že jest sice 
pevně odhodlán, zachovati lesk koruny nezkalený, avšak 
ochoten svoje práva sdíleti Ise zástupci svých národů. 
Mezi vládou nového panovníka a melzi ústavodárným 
sněmem kroměřížským došlo pak záhy k ostrému r.oz~ 
poru, který ,se konečně uká,zal býti nepřeklenutelným. 
Největší potíže zde působila a spor také rozhodla usta~ 
novení ústavní osnovy tohoto sněmu, kterými se pro~ 
hlašuje svr,chovanost národa, panovníkovi se přiznává 
veto pouze odklá,dací a jimiž se obmezují panovníkova 
práva .ohledně odročení a rozpuštění říšského sněmu a 
ukládá se panovníkovi povinnost slo'žiti přísahu na 
ústavu. Když plllk prVlllí čtení této osnovy bylo položeno 
na den 15. března 1849 a osnova měla býltipodle usne~ 
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sení většiny sněmu v celku přijata, předešel zde panov~ 
ník tím, že ústaV'odárný sněm kroměřížský dne 7. března 
~8~9 rozpustil. avyda.l sám ústavu t. zv. březnovou či (po 
JeJIm puv:odc~) StadlOn~vu, která byla o tři dny ante~ 
dato,vana" t. J. ~ne 4. br~zna }819. Císařský manifest, 
dany v kralovskem hlavmm meste Olomouci dne 4. břez~ 
~a 1849 výslo,v~ě ~ro~lašuj~, ~e ~ato ústava jest prop{ij~ 
~ena z vla:stm clsarske mOCI, ze Jest tedy ústa~ou oktro~ 
Jovanou. 
»Říšská ústava pro císař,s1:ví r,akouské« 'ze dne 4. března 

1849 č. 150~ ř. z. n~í ~~~em vzato dílem tak špatným 
(~oku~ ov~em nepnhhzIme k ní ze státoprávního hle~ 
dIska ceske~o). Jest n~ ní patrno, že myšlénky, které si 
v il'. 1848 Zjednaly vseobecnou platnost a všeobecné 
uz?ání; byly ještě i v této době příliš mocné, než aby 
vlada Je byla mohla nechati nepovšiIm1uty. Lze vším 
pr.ávem říc~, že bř~znová ~stava jest jakýmsi kompro~ 
mlsem meZI vymozenostmI roku 1848 a mezi principem 
monarchickým, který tu již opět zřetelně vystupuje na 
povrch. 

Moc zákonodárná přísluší ve věcech říšských císaři 
spolu s říš?kým sněmem, ve věcech zemských cisaři 
spolu se Slnemyyzemskými (§ 37). Říšský sněm jest usta~ 
ven ~a sousta,:e dvoukomorové: skládá se ze sněmovny 
~orm aze snemovny dolní. Horní sněmovna není ně~ 
Jakou panskou sněmovnou pozdějšího Rakouska. Čítá 
polovinu členů sněmovny dolní a skládá se z poslanců 
volených zemskými sněmy jednotlivých korunních zemí 
v ~ent<: způsob: dva?leny volí zemský sněm přímo ze 
svych clenů, ostatn~ členy, kteří připadají podle počtu 
obyvya~~lstva na dO,tč~~~~ z~mi, volí zemský sněm z řad 
n~}ve,tsIch p~platn*~ ns~k~ch: t. j. těch, kteří platí na 
prtmychdamch rocne neJmene 500 zl. konvenční mince 
(§§y 40-:-42~.. D?lt;~ s~ěm~vn~ neorná pře.sně stanovený 
P?set clenu'v~a cItatI tolIk clenu, aby Jeden poslanec 
pnsel na kazdych 100.000 obyvatelů. Volby v této sně~ 
mo~ě jsou p!ímé, ústní a veřejné, podle soustavy vo~ 
lebmch okresu a na podkladě nestejného censu a t. zv. 
hono!ací (§§ 43-46). Poslanci nesmějí přijímati jakých~ 
kolí Instrukcí a vykonávají svoje plfávo osobně (§ 50). 
Každá sněmovna si volí sama předsednictvo (§ 55) a 
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. stanoví si v rámci zásad, vy~lovený~h. ústavo~, ,s~~j 
jednací řád (,§ 64). Císař svoláva, odrocu)e .a uzavua rIS~ 
ský sněm, aniž by byl v tomto právu něJa~ ol:mezen; 
rovněž má právo jej rozpustiti, a to buď obe. sne~?vnJ 
aneb jen jednu, ovšem jest novt sl}ěm s;rolatI ~o tn vme~ 
síců po rozpuštění (§ 69). Ke kazdemu za~onu )~st treb!. 
souhlasu císaře a říšského, resp. zemskeho 'Snemu'vp~l 
čemž zákonodárná iniciativa přísluší všem těmto clm~ 
telům stejnou měrou (§§ 65,66, 80). Není~li však říšský: 
resp. zemský sněm shromážděn a je~li učiniti v té dobe 
nějaké neodkladné opatření, k čemuž by jinak bylo p~~ 
třebí zákona, může císař za odpovědnosti veškerého mI~ 
niste1rstva vydávati nařízení s prozatímní mocí zák(;ma, 
jest vša~ povinen, vyložiti říšskému !esp. zemskemu 
sněmu duvody a vysledky tohoto opatrem (§ 87). Moc 
výkonná přísluší výhradně císa!i,. k!~rý ji vykio~~v~ od~ 
povědnými ministry (§ 84). MImstn mohou byh cleny 
říšského ,sněmu, mají právo kdykoli do sněmu se dost~~ 
viti a zde se slova ujati; hlasují však jen v té sněmovne, 
jejíž jsou členy (§ 90). O odpově~nosti ~inil~ters~é se 
slibuje zvláštní zákon (§ 91). Zmenu v teto usta'Ve lze 
provésti v prvním říšském sněmu obyčejnou cest.,?u zá~ 
konodárnou. V příštích říšských sněmech lze se vsak na 
změně ústavy usnésti jen v přítomnosti tří čtvrtin všech 
pO'slanců a nejméně dvoutřetinovO'u většinoupřítom~ 
ných, 'a to v obou sněmovnách (§ 123). . 

Nelze ovšem předvídati, jak .by se:.věci byl~ ~muly, 
kdyby tato ústava byla V!stoupIla v ZlvOt. TolIk vsak lze 
říci, že tato ústava nebránHa vývoji soustavy par1a~ . 
mentní a že na jejím podklaJdě byla tato sousta~a zcela 
dobře mozná. Avšak ,ústava březnová vůbec v ŽIV?t ne; 
vstoupila. Reakci, která po povalení revoluc~ madar~ske 
se už hrdě hlásí k životu, byla i oktrojovaná ustava breiz~ 
nová příliš velikým ústupkem právům národů a příliš 
velikým průlomem do principu monarchické~o v ~o~ 
narchii lotrinské -zakořeněného a Aktou N emeckeho 
Bundu zaručenéhO'. Císařským patentem ze dne 13. dub~ 
na 1851 čís. 92 ř. z. byla říšská rada, kterou :slibovala 
březnO'vá ústava jako poradný :sbor ve věcech zákono~ 
dárství uvedena v život a kabinetním listem ze dne ~O. 
srpna i851 č. 196 ř. z., dáno jí postaveni státní rady. Říš~ 
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ský sněm stal se Hm institucí nejen zbytečnou ale také 
nepoh,odlnou. Kabinetním listem ze dne 20. s;pna 1851 
čís. 194 ř. z. bylo minister,sívo pliohlášeno za odpovědné 
výlučně císaři a :zproštěno všeliké Odp,ovědnosti , vůči 
každé jilIlé politické autoritě. Kabinetním listem z téhož 
dne čís. 197ř.z. bylo pak dáno císařem ministerstvu na 
uváženou, ·zda březnovou ústavu lze vilbec ještě pr,ovésti 
a císařským patentem ze dne 31. prosilIlce 1851 čís. 2 ř. z. 
ex 1852 byla březnová ústava odvolána a prohlášena za 
bezúčinnou. V týž den jako příloha ke kabinetnímu listu 
z téhož dne čís. 4. ř. z. ex 1852 byly prohlášeny »zásady 
pro organická zařízení v korunních zemích rakouského 
císařského státu«, ve kterých o nějakých sborech zastu~ 
pitelský,ch není vůbec již ,ani řeči. 

Nastal úplný absolutism, který zde trval až do roku 
1860. Císař!ským patentem ze dne 5. března 1860 čís. 56. 
ř. z. byla svolána říšská rada, sesílená mimořádnými 
členy, t. zv. rozmnožená říšská raJda. Tato rozmnožená 
říšská :rada byla !Sborem jen poradným ve věcech stát~ 
níh,o rozpočtu, zkoumání uz'avirek státních účtů a po~ 
dání komise pro státní dluh, dále v důležitějších osno~ 
váchzákonodárných a ve příčině podání zemský,ch za~ 
stupite1stev. Zákonodárná iniciativa jí však ,nepříslušela. 
Tato říšská rada nebyla sborem zastupitelským' členové 
její byli vesměs jmenováni CÍlsařem; také její por,ady 
byly z veřejnosti vyloučeny a žádný člen její nebyl 
opdvněn, něco z porad jejích uveřejňovati. Z porad 
této roz~!10žené ř~šské rady vyšel císařský diplom ze 
dne 20. rlJna 1860 cís. 226 ř. z., zvaný všeobecně říjno~ 
vým diplomem. 
. 13. Říjnový dipLom jest státn! akt, vydaný císařem 
jednostranně na základě pragmatické sankce a»z plnosti 
moci« panovnické. V něm císař prohlašuje, že pTávo 
dávati ,zákony bude na příště vykonávati jen ~a spolu~ 
p~lsob~}~í z~mských sněm~, resp. ve věcech t. zv. společ~ 
~yichv ~lssk~v ra?y. ~ aproÍ1 ton;u za,:edení nových daní, 
Jalmz 1 zvysem dam dosavadmch, dale uzavření nových 
půjček, konvertování státníh,o dluhu a disposice nad ne~ 
movitým majetkem státním jsou vázáJlly na souhlas říš~ 
ské rady. Říjnový diplom jest, jak již výše řečen,o, aktem 
oktrOjovaným a princip monarchický jest zde až příliš 
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'asně vyznačen. , Obsahově jest však p,ouhým zákonem 
~ámoovým: ,obsahuje jen zá,sady více méně všeobecné, 
jež bylo nutno novým zákonem provésti. P.rovedení t,o 
se stalo oktrojovaným císařským patentem ze dne 26. 
února 1861 čís. 20. ř. ,z., kterým se zavádí úno'rová ústav,a. 
Tento císařský patent není v základě ústavní listinou 
v běžném smyslu, neup:ravuje, resp. nevyčerpává zá~ 
klady státního úst~ojí. V t,omto směru se znatelně ,od~ 
lišuje od ústav předchozích, dubnové a březnové. Zdá 
se že únorový patent sám ani na to nároku nečiní; 
úř~dně se nazývá nikoli »ústaJvní listinou« neb »ústa~ 
vou«, nýbrž jen »zákonem o zast,oupení říše«, jemuž se 
propůjčuje pro soub,or království a zemí moc základ~ 
níh,o zák,ona státního. Obsah jeho jest celkem velmi 
stručný; čítá jen 21 parag'raf a jedná jen o zast,oupení 
král,ovství a zemí v říšské radě. O moci výkonné, 
o moci soudcovské, o pdvech státních ,občanů a pod. 
není tu ani zmínky. 

Zastupitelským ,orgánem říše jest říšská rada, Sl,o~ 
ženáze dV,ou sněmoven; ze sněm,ovny panské a ze sně~ 
m,ovny poslanců. členství v panské sněm,ovně se získává 
jedna:k rodem aneb úřadem, jednak jmenováním od 
císaře, O,oŽ se děje vždy na doživotí. Sněmovna poslanců 
jest obesílána zemskými sněmy; dsař si však vyhražuje 
právo naříditi v mimořádných případech v,olby přímé. 
Pravomoc říšské r1ady se vztahuje předem na věci všem 
královstvím a zemím m,onar,chie společné, jež příkladmo 
jsou uvedeny v § 10 (t. zv. širší říšská rada), jednak na 
věci, jež nejsou společ:ny všem král,ovstvím a zemím, 
pokud ovšem nejsou prohlášeny za věci zemské. Ovšem 
o těcht,o věcech posléze uvedených nejedná říšská r,ada 
ve svém celku, nýbrž jednají o nich jen zástupcové t. zv. 
zemí neuherských (t. zv. užší říšská rada). Ke každému 
zákonu jest třeba souhlasného usnesení obou sněm,oven 
a sankce císařovy; zákonodá'rná iniciativa přísluší zde 
jak císaři, tak i oběma sněmovnám (§ 12). Avšak císař 
má právo, není~1i říšská rada shromážděna, činiti nutná 
opatření, aniž by obsahově tot,o práNO bylo nějak vy~ 
mezeno; stanovena jest jen formální povinnost mini~ 
sterstva, důvody a výlsledky tohoto opatření říšské radě 
nejblíže příští vyložiti (§ 13). Císař iSvolává každého 
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roku říšskou radu (§ 9), odročuje ji a má právO' růz. 
pustiti sněmůvnu půslanců (§ 18), aniž by v tůmtů pří. 
padě byla stanůvena nějaká lhůta prO' ůpětné její svů. 
lání. Členůvé sněmůvny půslanců nesmějí přijímati ůd 
svých vůličů nijakých instrukcí (§ 15). Ministři, dvůr. 
ský kancléř a přednO'stové ústředních úřadů mohůu býti 
členy jedné z ůbůu sněmůven, mohůu kdykůli přijíti dO' 
ůbůu sněmoven a musí býti slyšáni, kdykůli O' tO' žádají 
hlasují však jen v té sněmůvně, jejímiž jsou členy (§ 19): 
~ředsedy a místopředsedy sněmů ven jmenuje císař ze 
členů důtčené sněmůvny; ostatní činůvníky si vůlí každá 
sněmůvna sama (§ 8). Jednání v říšské radě, jakůž i vzá. 
jemné a vnější styky ůbůu sněmůven upravuje jednací 
řád (§ 21). Nepraví se však, kůmu přísluší právO' tentO' 
jednací řád vydati. ll0) , 

I v úno~ovvé ústavě j~st pr~ncip mů~ar,~hický jasně vy. 
sloven. Clsarz plnostI mŮCI panůvmcke schvaluje »zá. 
kůn o zastoupení říše« a průpůjčuje mu můc základníhO' 
zákona !státníhů. Říšská rada jen »spoIUlpůsůbí« při 
vydávání zákůnů a nepřísluší jí právO' ani povolůvati 
každůrůčně daně, ani udíleti vládě absůlutorium. Za. 
stupitelský sbůr říše se dokonce ani nenazývá říšským 
sněmem, jak tůmu bylO' v ůktrojůvaných ústavách dub. 

110) Otázka tato se stala předmětem sporu mezi vládou a říšskou 
radou hned při počátku zasedání. Vláda totiž vydala oktrojovaný 
jednací řád z 2. května 1861, avšak poslanecká sněmovna říšské rady 
odepřela jej přijati a ustavila výbor k jeho prozkoumání. Výbor vy, 
pracoval skutečně také dvě osnovy: jednu pro jednací řád říšské 
rady jakožto zákon ústavní, který by ku přijetí a ke změně vyža, 
doval náležitostí potřebných ke změně jakéhokoli ústavního zákona 
t. j. podle § 14 únorové ústavy dvoutřetinové většiny v obou sně: 
movnách, a druhou pro jednací řád poslanecké sněmovny, který 
by podléhal usnášení se jen sněmovny. Panská sněmovna vyslovila 
s tímto zásadním rozlišováním svůj souhlas a vláda se konečně tomu 
podvolila. Takto byl vydán zákon o jednacím řádu ze dne 31. čer, 
vence 1861 čís. 78 ř. z. Rozlišování toto zůstalo směrodatné pro další 
úpravy jednacích řádů. Srov. o tom Kolmer, Parlament und Ver, 
~.assun~, ~. Band, Wien und Leipzig 1902, str. 70, Bernatzik, Die 
ost~rrelchl~chen V~.rfassun-gsgesetze, Wien 1911 (vyd. 2.), str. 808, 
Nelsser, Dle Geschaftsordnung des Abgeordnetenhauses des Reichs, 
rates, Wien und Leipzig 1909, J. Band, str. 9 a násl., Kulisch, Die 
rechtliche Stellung der beiden Hiiuser des osterreichischen Reichs' 
rates zur Geschiiftsordnung, Tiibingen 1908, Festgabe fUr Laband 
J. Band, str. 346. 
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nůvé a březnové, nýbd jen říšskůu radou, čímž prvotní 
jehO' povaha jaků sboru půuze pO'radnéhů 'zůstává v ná. 
zvu zachůvána. Nad to pak spO'lupůsůbení říšské rady 
při zdělávání zákůnů může býti velmi snadnO' ochrůmů. 
vlÍJ1O' právem císařO'vým, vydáNati pO' růzumu § 13. nutná 
ůpatření, prO' která nebyla ani fOT,~a př~deJ?sá?a, ~n.i 
O'bsah a růzsah nebyl vyme:zen, ta:kze v ramCI predplsu 
únO'rO'vého patentu ůbsahůvě mohl dsař dokonce i mě. 
niti neb rušiti ústavu. 

Vratkost tétO' »ústavy« a síla můnarchickéhů principu 
nejlépe se objevily v důbě bezp,růstředně následující, 
když císařským patentem z 20. září 1865 čís. 89 ř. z; 
byla ústava zastavena, ačkO'li říjnůvý diplom byl prO'
hlášen za »trvalý a neůdvO'late1ný zákla;,dní zákO'n státní« 
a ačkůli ůhledně ústavy únůrůvé dsař praví, že jsůu tO' 
»slavnO'stně prO'hlášené a pNpO'věděné normy« a chce 
je nejen »nezvratně zachůvávati a držeti«, nýbrž zava. 
zuje i svůje nástupce, aby »je nezvratně zachovávali a 
drželi« a z'achO'vávání jich »při svém vstO'upení na trůn 
v manifestu O' tům vydaném slavnůstně přislíbili«. Na
stává ůpětně absůlutism, který půdle jména přestává 
O' dva růky půzději t. zv. vyrO'vnáním s Uhry. 

14. VYJ:ůvnáním z r. 1867 byl princip monarchický 
v celé můnarchii IO'trinské jen posílen. JednO'stranným 
aktem absO'lutníhO' panovníka průvádí se vyrůvnání 
s Uhry, jednostranným aktem absůlutníhO' panůvníka 
se v důsledku tůhotů vyrO'vnání tvůří nůvý, dosud ne. 
bývalý útvar státní, hálůvství a země na říšské radě 
zastůupené, a pO' růzumu vyrO'vnávacích zákO'nů se roz
hůdO'vání určitých případů, t. zv. věcí spůlečných vkláJdá 
přímO' v ruce pa;,nůvníkovy. 
Vy,růvnáním se dO'stává celé mO'narchii LO'trinské nO'vé 

skladby státO'právní, avšak ústrO'jí celéhO' tohůtů po; 
měru státO'právníhO' se stává ještě složitější než jak byla 
dO'sud. Na místě státu jednotnéhO' vznikají tu útvary 
státní dva, právně samO'stiatné, které však mají určitá 
zřízení spO'lečná: králůvství a země na říšské radě za. 
stůupené, neúředně také Předlitavskem zvané, a země 
kůruny uherské čili neúředně Zalitavsků. Vyrůvnání 
jeví přirO'zeně státoprávní účinky i na nůvé tytO' státní 
útvary. V králůvstvích a zemích na říšské radě zastou-
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pených dochází k nové úpravě státoprávních porneru 
zákhtdními zákony státními z 21. prosince 1867 čís. 141 
.až 146 ř. z., jež všeobecně zoveme ústavou prosincovou. 
ústava tato jest právě tak jako všechny předchá:zející 
ústavy ústavou oktrojovanou.lll) 

15. Na záklrudě vyrovnání (a ovšem i ústavy prosin~ 
cové) jsou v monarchii lotrinské trojí sbo.ry zastupitel~ 
ské, jichž právní povaha není však stejná: delegruce 
jakožto orgán společný, říšská rada jako orgán králov~ 
ství a zemí na říšské radě zastoupených (nepřihlížíme~li 
ovšem k zemským sněmům jednotlivých království a 
zemí) a říšský sněm uherský jakožto orgán zemí koruny 
uherské. Kdežto říšská rada Ca rovněž i zemské sněmy) 
a říšský sněm uherský jsou skutečnými parlamenty, jest 
právní pOVlaha delegací spOTna. Ti, kdož viděli v cel~ové 
monarchii stát spol~ový, pohlíželi na delegace jako na 
sbory vskutku zákonodárné.112) Ti však, kdož přijímali 
náhled, že monarchie lotrinská jest v podstatě reální 
unie dvou státních útvarů právně samostatných, poklá~ 
dali delegace nikoli za sbory zákonodárné, nýbrž za vý~ 

. 111) . Tezner, Die Volksvertretung, Wien 1912, str. 155 praví sice, 
že ústava prosincová spočívá na ústavodárné činnosti (bývalé užší) 
říšské rady. S hlediska čistě formálního mohlo by se ovšem tak 
zdáti. 

Přihlédneme~li však k jádru věci, nabýváme pojetí jiného. Pře~ 
dem nesluší přehlížeti, že sám státní útvar: království a země na 
říšské radě zastoupené byl panovníkem v podstatě oktrojován. úpra~ 
vou státoprávních poměrů tohoto nového státního útvaru se arci říš~ 
ská rada obírala. Avšak při úpravě těchto poměrů neměla říšská rada 
ruce volné, nýbrž na obsah její vůle mělo již předem vliv rozhod~ 
nutí absolutního panovníka o vyrovnání, kterým ona již od počátku 
svého rozhodování a usnášení se byla vázána. Nebyla tedy říšská 
rada svobodna v rozhodování otázky, ba v určitých otázkách (na 
př. věci společné, delegace a pod.) neměla svobody ani v rozhodo. 
vání · quomodo? Sluší tedy vším právem . tvrditi, že i prosincová 
ústava (právě tak jako říjnový diplom a únorová ústava) jest ústa~ 
vou oktrojovanou. 

112) Jako přední zas tance této theorie lze uvésti: Dantscher v. 
Kollersberg, Der monarchische Bundesstaat ťjsterreich~Ungarn und 
der Berlíner Vertrag, Wien 1880, zejména str. 53 a násl., týž, Der 
staatsrechtliche Charakter der Delegationen, Wien 1903, zejména 
str. 169 a passim, z českých učitelů státního práva Pražák, Rakou~ 
ské právo ústavní, Praha 1902, část IV., zejména str. 241 a násl., 
93 a násl. 
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. bory par1amentů obou států, říšské rady předlitavské a 
říšského sněmu uherského. Právní konstrukce poměru 
rakousko~uherského nedopadala ovšem ani na spolkový 
stát, ani na čistou reální unii; spíše bylo lze poměr ten 
konstruovati jaiko reální unii s určitými přívlastky spol~ 
kového státu. 

Pokud delegací se týče, praví § 6. předHtavského zá~ 
kona vy,rovnávacího (Izákladní zákon státní ze dne 21. 
prosince 1867 čÍs. 146 ř. z.), že zákonodárné právo pří~ 
slušející zastupitelským sborům obou polovin říše: jest 
vykonáváno, pokud j~e o společné věci, prostředkem 
delegací, v obor jichž působnosti spadají podle § 13. 
téhož zákona všechny předměty, které se týkají společ~ 
ných věcí. V § 15. téhož zákona se pak praví dále že 
ke všem zákonům z oboru působnosti delegací jest deba 
souhlasu obou delegací a sankce panovníkovy. Podle 
toho pokládá předHtavský zákon vyrovnávací delegace 
za skutečný sbor zákon'odárný, jehož obor pravomoci 
jest samostatný a nezávislý na parlamentech obou po~ 
lovin říše; pokud pak jejich složení se týče, za jakousi 
komoru zemí. S tím souviselo, že posl3'necká sněmovna 
říšské r,ady nevolila delegáty z plena, nýbrž podle zemí, 
takže poslanci určité země tvořily voličské sbory, ktere 
volí delegáty naprostou většinou hlasů, nejsouce v tomto 
směru v~záni nijakými modalitami. (Postup tento se 
uchovall'po zavedení přímých voleb do říšské rady.) 

NaprotI tomu uherský zákon vyroV'návací (čl. XII. 
zákona z r. 1867) pokládá delegaJCi za pouhý vý,bor (bi~ 
zottság) říšského sněmu uherského, který podle § 38. 
tohoto zákona zastupuje uherský parlament »vůčiostat~ 
ním zemím jeho Veličenstva«. Výbor tento jest volen 
říšským sněmem uherským »k projednávání (tárgyalás) 
společných věcÍ«. Rozsah těchto společných věcí není 
jasně vytčen. V § 37. se praví, že v obor působnosti 
těchto »výborů« patří jen ty předměty, které vyrovná~ 
vacim zákonem byly výslovně jako společné těmto »vý~ 
borům« přikázány. V § 40. se označuje jako nejdůleži~ 
těj~í část úkolu delegad stanovení společného rozpočtu, 
avsak v § 43. se praví, že podobného postupu jako při 
stanovení společného rozpočtu jest šetřiti při 'Všech 
ostatních věcech, které jako společné spadají v pravo~ 
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moc delegací. Na čem ,se obě delegace souhlasně snesou, 
překládá se panovníkovi k sankci. Usnesení delegací 
panovníkem sankcionované vyrovnávací 2:ákon nena. 
2:ývá však zákonem, nýbrž opět jen usnesením (hatá. 
rozat). Podle vy,rovnávacího zákona uherského nejsou 
tedy delegace :zákonodárnými sbory a z jejich středu 
»zákony« nev~cházejí. A~šak p'ř~s to nelze p!ehlížeti" že 
zákon tento sam obsahuJe urclta ustanovem, z kterych 
nelze souditi na povahu delegací jako ,pouhých výborů 
parlamentů.· Naopak delegace vyk~zuje určité~~ak~ 
representace. Po~le § 3~. »zastupuJe~( delegac~ ynss~~ 
sněm vůči ostatmm zemlm neuherskym a nemuze byh 
nijakými instrukcemi váJzána;113) podle § 51. zastupuje 
delegace dokonce zemi, resp. 2:emě. Na čem se delegace 
sne'sou a ,co panovník sankcionuje, nemohou parlamenty 
bráti na přetřes (§§ 41.-43.). Podle § 47. přísluší členům 
delegací v této jejich vla~tnosti i}llunita. ~sD:~sení ~eIe. 
gací panovníkem sankclOnovana, nenazyvaJI se Izako. 
nem"avšak k tomu dlužno uvážiti, že i sám vyrovnávací 
záko'n uherský (čl. XII. zák. z r. 1867) nenazývá se 
v textu zákonem, nýbrž jen usnesením.114) P.odle toh,o 
může býti i podle uherského zákona delegace pokla~ 
dána nikoli za výbor, nýbrž za skutečnou representacI 
říšského sněmu resp. celézemě115) a text uherský srum 
by nevylučoval, že by mohla býti opravdoVým sborem 
zákonodárným v oboru věcí společných. Co předlitav. 
ský zákon vyrovnávací výs!ovně p~avil, t? u~ersk~ ~á. 
kon přes to, že se rozhodne vyslov!l protI eXlsten~1 Ja. 
kéhokoli ústředního parlamentu, mkter'a,k nevylucoval. 

,' '"'"rf •• 
113) »A kozos iigyek tárgyalására kikiildott bizottság ... az ország, 

gyiilést 6 Felsége t~bbi országainak .~rány;~ban képviseli. E bizottság 
el8leges utasitások altal meg nem kotheto«. 

114) V osnově 15členného subkomitétu a 67členné komise, jakož 
i v usnesení říšského sněmu stálo místo »usnesení« původně »~á, 
kon«. Žolger, Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Osterrelch 
und Ungarn, Leipzig 1911, str. 190. 

115) J ak sub~omitét, ta~ i komise a říšský sně~ si. předst';lVovaly 
delegaci jako teleso, ktere voleno svobodne od rISSke:lO sn~m.u za' 
stupuje říšský sněm vůči ostatním zemím neuherskym prave ~ak 
jako poslanci zastupují zemi na říšském sněmu. Proto nebylo uznano 
účelným, aby delegace byly vázány instrukcemi. žolger n. u. m. 
str. 191, 192. 
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I podle,uh.eTs~éh~ :zákonya mo~ly .se státi delegace 
sboren:;tzakonodarnym. Ovsem vyvOJ bral se směrem 
?pačnylI?' Po ce.lou dobu trvání n~yšel z delegací ani 
Jed~n zakon (:SCI1. ve smyslu hmotnem) a delegace byly 
a zustaly obmezeny na stanovení společného rozpočtu 
a na kontrolu veřejné správy. Parlamenty se deleg:ace 
nestaly.116) 

Pomineme.li delegace, zbývají nám jako skutečné 
parlamenty v královstvích a zemích na říšské radě za. 
stoupený~h říšská rada (a zemské sněmy jednotlivých 
královstvl a 'zemí), v zemkh uherských uherský říšský 
sněm .. (a ,sn~m chorvatsko.slavonsko.dalmatský). Ráz 
a pohtlcka vaha obou těchto parlamentů nebyly stejné 
právě tak jako byly odlišné ústavní a politická skladb~ 
obou států. 

~16) q, právní pova~~ delegací. (zvláště a poměru rakousko,uher, 
~~e~o v~bec) srov. vyse uvedene spisy Dantscherovy a spis Pra, 
zakuv • ~~eger, • .9 ;akous,ko,uherském vyrovnáni, Praha 1903, týž, 
Z nove]slch de]lll ustavmch, str. 23 a násl., týž, Ústavní dějiny Ra, 
kouska, Praha 1903, str. 50 a násl., Fiedler, Dualismus rakousko,uher, 
ský od r. 1867 :'. díle Ceská Politika, Laichterova bibliotéka II., 1, 
str. 13~-267, tyz, Rakousko,uherské vyrovnání po r. 1878, Praha 
1903: EIsen~ann, Le co.mpromis .austro,hongrois, Paris 1904, str. 594 
a nasL, Dems, ,La Boheme ~epuIs la Montagne,Blanche, Paris 1903, 
lL, str. 501 a nasl., .. v .. Herrnntt, Handbuch des osterreichischen Ver, 
fa~sungsrechtes, Tublllg~n 19??, st:. 225 a násl., Tezner, Der Kaiser, 
Wlen .1909, str .. 208. a nasl.: tyz, Dle Wandlungen der osterreichisch, 
?J1gans~h~n Relchsldee, Wlen 1905, passim, Hugelmann, Studien zum 
os~errelchlschen Verf~ssungsrechte, Wien 1886, str. 58 a násl., Ul. 
brIch, .f.:ehrbu.c.h des os~er~eichischen Staatsrechtes, Wien 1883, str. 
735, a nasl., tyz, Osterrelchlsches Staatsrecht, Tiibingen 1909, str. 60 
a ~asl., st~. 104- 106,. O~fermann, Das Verhiiltnis Ungarns zu »Oster. 
r.elch«, WIen und Lelpzl~ 1902, str. 101 a násl., Juraschek, Die recht~ 
hch~ Natur der ~e1egabonen, Griinhut's Zeitschrift, roč. v., str. 270 
a na~!. , Starzynskt, Delegationen, týž, Gemeinsame Angelegenheiten 
(obo]1 v Oesterr. Staatsworterbuch, 2. vyd., svaz. 1., str. 666- 668, 
s~az. l~., str. 352-356), Bluntschli, Deutsche Staatslehre, str. 437 a 
nasl., Bldermann, Ueber die rechtliche Natur der osterr.,ulllgarischen 
Monarchie, Juristische Bliitter 1877, str. 219- 232, Lustkandl, Art.: 
Gesetz, O~sterr. Staatswort~rbuch, svaz. II., str. 404 a násl., Máday, 
Versuch ellle~ . nel!en .Theone von den Staatenverbindungen mit be~ 
sonderer Beruckslchbgung der Schweiz und Oesterreich,Ungarns, 
Bern 1~12, Kmety, A magyar kozjog tankonyve, Budapest 1911, str. 
514 a nasL, ,Nagy, Magyarország Kozjoga (Allamjoll), Budapest 1914 
str. 429 a nasl. ' 

,. 
115 



16. V králůvstvích a zemích na říšské radě zastůu~ 
pených znamenala prosincůvá ústava ůprůti ústavě 
únůrůvé jistý půkrůk kůnstituciůnalismu, ale na základ~ 
ním rysu celé vládní sůustavy nebylO' jí změněnů ničehO'. 
Půkrůk kůnstituciůnalismu lze tu ffi. j. shledávati v tům, 
že ústava tatO' neůbsahuje jen ustanovení O' sbůru zastu~ 
pitelském, nýbrž upravuje také pravůmoc a meze můci 
výkůnné, upravuje můc soudcůvskůu a ůbsahuje ~á~ 
klady sůudní kůntrůly moci výkůnné a kůnečně t. zv. 
základní práva ůbčanů státních. 

Z,astupitelským sbůrem králůvlství a zemí na říšské 
radě zastůupených jest říšská rada, která ve 'Svém slů~ 
žení a v půčtu členů jest v půdstatě t. zv. užší říšskůu 
radůu ústavy únůrůvé.117) Podle § 1. zákl. zák. státníhO' 
ze dne 21. průsince 1867 čís. 141 ř. z. nebyla říšská rada 
zastůupením určitéhO' a zvláštním jménem označenéhO' 
státníhO' útvaru, ani zvláštníhO' jednůtného národa, 
nýbrž zastůupením králůvství a zemí v tůmtů paragrafu 

117) O tuto otázku střetly se bezprostředně před vyrovnáním 
s Uhry náhledy Beustův a . Belcrediův. Beust totiž vycházel zná, 
hledu, že vyrovnáním vstupuje ústava opět v činnost a že t. zv. užší 
rada říšská nastupuje jako zákonný zástupce zemí neuherských a 
stává se »ústavní radou říšskou« těchto zemí. Naproti tomu Belcredi 
hájil náhled, že svolání této užší rady říšské jako »ústavní" jest ne, 
možné, ježto vyrovnáním právě základ říšské rady jest zvrácen. 
Podle únorovky nejsou prý dvě říšské rady, nýbrž pouze jedna jako 
zastoupení celé říše; ovšem tato říšská rada má dvojí funkci (věci 
všech království a zemí monarchie - věci zemí neuherských) . Fikce 
»užší" říšské rady jako samostatného sboru zastupitelského jest 
prostě nepřípustna. Srov. Beust, Aus drei ViertebJahrhunderten, 
Stuttgart 1887, II. Bd., str. 88 a násl., a Belcredi, Fragmente aus dem 
N achlasse des ehemaligen Staatsministers Grafen Richard Belcredi, 
Die Kultur, roč. 1905, 1906, zejména roč. 1906, str. 286, 415, 418. 

Nebude, doufám, sporu o to, že náhled Belcrediův byl správný. 
»Užší« říšská rada nebyla samostatným sborem zastupitelským a ne, 
měla vlastní právní existence jsouc obsažena v říšské radě a na ní 
právně závislá. Důsledek toho však jest, že, pominula,li říšská rada, 
nemohla »užší" rada dále existovati. Ježto pak vyrovnáním z r. 1867 
byla říšská rada skutečně zvrácena, nemohla »užší" rada se státi 
pojednou ústavním sborem zastupitelským království a zemí neuher, 
ských, neboť se jí nedostávalo k tomu zákonného podkladu, a byla 
tedy prostě sborem nezákonným. Viz k tomu m. j. Rieger, ústavní 
dějiny Rakouska, str. 50, Bernatzik, Die osterr. Verfassungsgesetze, 
str. 370. 
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jmenůvaných.118) Na tůmtů pO' jetí pů'zdější refůrmy 
práva volebníhO' (;přímé VIOl by, všeůbecné právO' hlasů~ 
vací) nezměnily ničeho. 
Říšská rada s~ skládala ze dvůu kůmor: z panské sně~ 

můvny a ze snemůvny poslanecké. Při sněmovně pan~ 
ské důvůdem půvolacím byly členství určitéhO' růdu 
úřad a jmenůvání císařem.119) Ve sněmovně půs1anecké 
jest důvodem půvůlacim půuze vůLba: dO' r. 1873 obesí~ 
lají ~něm'y !~dnůtlivých království a zemí, pO' r. 1873 se 
dO' Ol vůlt pnmů půdle sůustavy vůlebních 'Okresů. PrávO' 
zá~onodárné 12~!sluší panovníkůvi a tO' ve věcech říš~ 
skych sp~lu.s n~skůu radou, ve věcech zemských spůlu 
se zems:kYll1;1 snen;y. Ini~iativa zákůnůdárná přísluší jak 
panůvOl~ův':~' t~k I sbůr.um zákůnůdárným. K platnému 
usnesem nsske rady Jest třeba sůuhlasnéhů snesení 
v ůbůu sněmůvnách. PrávO' sankce přísluší panovníkovi 
kte!ý. ta~~ t;dílí příslušný růzkaz zákůnný a zákůn vy; 
hlaSUJe; ~lm tak, půkud zákůnů říšských se týče jaků 
hlav~ kral?'Vlství ~ zemí na říšské radě zastoupených 
(,': tet? sve funk,cI neměl panůvník určitéhO' státůpráw 
mh? tI~ulu), pvůku~ zá~ůnů zemský'ch se týče, jaků hlava 
d?tce~e z~~. ~I~s.ka rada spůlupůsůbí při zdělávání 
z~~ůnu, urclte. vecI Jaků brance, daně, dávky a půplatky 
pr~m~ pů~ůluJe. Pravůmůc říšské rady ůprůti zemským 
~~em?m Jest upra~~nav tím způsůbem, že v pravůmůc 
nsske rady st:ad~JI vsech~~ věci taxative vypůčtené 
v § 11., ůstatOl vsechny vecI spadají pak v pravůmůc 

.~18). V v~z~ačení: ~rálovstv~v a ~emě na říšské radě zastoupené byl 
zajlste ur~lty ch~bny kruh. Řlsska rada byla podle prosincové ústavy 
z~stoupem~ kralo;ství a zemí výslovně jmenovaných. Zastoupení 
techto ~e~l ve svem so~~~nu tvořilo podle toho říšskou radu, resp. 
k ~polecn.emu zas!oup~:l1 Jich byl~ říš~ká rada »povolána«. Byly tedy 
k~alovstvl . a zeme neclm prvotnym, ríšská rada pak něčím druhob 
~ym: ktere z, tohoto prvotného vyplývalo resp. jím bylo určováno. 
Z n~z."uv: ~:~lo~ství a země na říšské radě zastoupené však bylo 
SOU~ltI, v ze flsska rada byla něčím prvotným a že teprve účastenství 
v ~i9urco~alo po~ahu ~rálovstv! ~ zemí, což ovšem správné nebylo. 

) Pravo clsarovo Jmenovati cleny panské sněmovny (doživotní) 
bylvo ,však o)Jmezeno jednak potud, že bylo lze jmenovati jen pří, 
~lu.smky kralovství a zemí na říšské radě zastoupených jednak 
I ': to:n, že podle čl. I. zákona ze dne 26. ledna 1907 čís: 16 ř z 
poc~t . clenů .ne.s~ěl ~ýti niž.ší 'počtu ~50 a vyšší 170. Nějakého kiíč~ 
mezI jednothvyml kralovstvlml .a zememi však v tomto směru nebylo. 

117 



zemských sněmů. ČlenDvé poslanecké sněmQvny ne~ 
smějí přijímati 'Od svých VDličů nijakých instrukcí. . 

Ministři a předsedDvé ústředních úřadů mohDu býti 
členy jedné z DbDU sněmDven. Mají pdVD účastniti se 
pDrad v DbDU sněmovnách neb dáti se tu zastupDvati 
některým svým zástupcem; musí býti slyšáni, kdykDli 
O' tO' pDžádají; hlasovati však smějí ' jen v té sněmDvně, 
jejímiž JSDU členy. RDvněž sněmDvny mají právO' žádati 
přítDmnQst ministrů. Obě sněmDvny mají právO' vykD~ 
návati účinnDu kDntr'Ůlu vše'ch aktů vládních inter~ 
pelacemia. kDmisemi různými a ukll1dati sVDje mínění 
v adresy a resDluce. 

PanDvník sViOlává a odrDčuje říšskDU radu a má právO' 
rD~pustiti pDslaneckDu sněmovnu, a,niž by něj.aká lhůta 
prO' opětné její sVQlání byla stanovena. Předsedu a 
místDpředsedy planské sněmDvny jmenuje panDvník; 
poslanecká sněmDvna si však předsedu a místDpředsedy, 
jakDž i Dstatní činDvníky VDlí sama. Jednací řád DbDU 
sněmDven jest upraven zákDnem. V rámci tDhD zákQna 
ma>jí 'Obě sněmovny právO' upravDvati si svůj autDnomní 
jednací řád. . 

VýkDnná mDC přísluší panovníkDvi, který }i vykonává 
. DdpO'vědnými ministry. Každý vládní akt panDvníkův 
musí býti spDlupodepsán ministrem, kteTý zaň přejímá 
DdpovědnDst. TatO' DdpDvědnost jest jen právní: pD~ 
rušiMi ministr ve výkonu svéhO' úřadu úmyslně neb ' 
z hTubé ne db aiDs ti ústavu říšskDU, ústavu zemskDu neb 
jiný zákDn, může jej každá z DbDU sněmQven dáti v Db~ 
žalDbu; sDudí zde státní sDud. PanDvník může DdsQuze~ 
nému ministru uděliti milost jen k návrhu té sněmQvny, 
která vznesla DbžalDbu. VýkDnná moc může také SUpID~ 
vati mDC zákDnodálrnDu. Podle § 14. zákl. zákDna stát. 
O' zast. říšském má panDvník právO' vydávati nařízení 
s prDzatímní mocí zákDna. F Drmální ,pDdmínky JSDu, 
aby opatření tO' bylO' nutné a aby nutnDst ta vzešla 
v dDbě, kdy říšská rada není shrDmážděna, aby dDtčený 
akt panDvníkův byl spDlupDde;psán všemi DdpDvědnými 
ministry a kDnečně aby tDtD nařízení bylO' předlDženD 
říšské radě ke schválení dO' čtyř neděl, kdy se tatO' sej,de, 
a tO' nejprve sněmovně pDslanecké. HmDtné pDdmínky 
JSDU, že se tímtO' nařízením ani nemění ústava, ani ne~ 
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zdzuje státní majetek, ani státní pDkla>dna trvalým bře~ 
menem nezatěžuje. . 

l}stay~ prosincO'vá v"e .~vém jl1dru ~ebyla špatná a byla 
zpusQbt1a, aby se na JeJlm pDdklade vyvinula SDustava 
parlamentní: Avšak SDustava ta se zde neujala. Příčiny 
tohO' byly Jednak nevyrDvnané pDměry nárDdnDstní 
kte,ré vyžadovaly mnDhdy přímO' zakrDčení hlavy státu' 
nedDstatek !r'a;;dic. ús!avních, pD~itických i parlament: 
ních a ~Dnecne prmclp mDnarchlCký, kterým celá tatO' 
ústaVla Jest prDdchnuta. V králDvstvích a zemfch na 
říšské radě zastDupených se nikdy parlamentarisin ne~ 
vyvinul, ale nemDhla se také ujati pravá ústavnost. 
Státní ú.tvar tent<? z~stal státem 'Ovládaným silnDu mDcí 
panDvnlokDU; ,vla~ll1 fD~ma byla absDlutism, zakrytý 
mnDhdy rDuskDu ustllvm, mnDhdy však naprQstD zjew 
ný. Myšlénka svrchDvanDsti nárO'da zůstala tDmutD stát~ 
nímu útvaru naprDst'Ů cizí.120) . 

V Uhrách pDměry veřejné byly zcela jiné. Zde sněm 
měl již ode dávna sVDje tradice a vyrDvnání z r. 1867 
neznamenalO' v pDdstatě nic jinéhO' než DbnDvení staré 
nep~ané ús!a;vY,uhe:ské. '\'Y:Qynáním byly Dživeny také 
tradIce pDhtlcke a ustavm, Jez zde nikdy nevymizely a 
DdpDr národa prDti centralistickým snahám vlád vídeň~ 
ských byl k'Ů:unDv~ zj~vný~ úspěchem. Odtud parla~ 
ment uhersky, ktery stal v~dy v čele tDhotD DdpDru 
prDt~ Vídni, měl zcela jiné pDstavení vůči králi než říš~ 
sk~ rada předli~a'yská vůči pan?vníkDVi státu předlitav~ 
skehD. Nepsana ustava uherska se dDvedla zcela dDbře 
při;půySDbiti pDměrŮIDydDby a převaha parlamentu razila 
zdarne cestusO'ustave parlamentní: zatím CD v Před~ 
Htavsku parlament živ'Ůřil, jsa ve své činnDsti neustále 
o~9rDmDv~n ~ná:mým »císařským« § 14., jehDž se zne~ 
uZlvalD nejen prDti duchu, nýbrž i prO'ti samé liteře zá~ 
k~na neústavně, v Uhrá'ch parlamentarism Dvšem s vý~ 
str elky naprDstD nezdravými zapustil silné k'Ůřeny 

A však přes tO', že v Uhrách parlament v mnDhém 
srněr~.vyva~DVal váhu a m'Ůc kDruny, přece jen v mD~ 
na!ch~l lptrmské až dO' jejíhO' zániku princip mDnar~ 
ChlCky zustal napr'ŮstD nedQtčen. Příčinu tDhQ sluší shle~ 

120) Tezner, Der Kaiser, Wien 1909, str. 9. 
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dávati, nepřihlížíme~li ovšem k ústavním či spíše řečeno 
neústavním poměrům předlitavským, v celkové skladbě 
poměru rakouskouherského, t. j. ve státoprávním ústrojí 
celkové monarchie. V tomto státoprávním ústrojí měl 
princip monar,chický naprostý vrch. Uhři z obavy, aby 
nedošlo k nějakému společnému parlamentu po způ~ 
sobu širší rady říšské, vyloučili v § 28, vyrovnávacího 
zákona uherského možnost jakéhokoli společného par~ 
lamentu a raději vyhradili rozhodování určitých t. zv. 
společných věcí panovníkovi. Tak tomu bylo v otáz. 
kách vojenských, pokud šlo o jednotné vedení, velení 
a vnitřní organisaci veškerého vojska, dále v otázce 
kvotové, pokud se kvotové deputace nedohodly. Státo. 
právnímu hledisku uherskému vyhovoval totiž ve vě~ 
cech společných panovnický absolutism mnohem lépe 
než konstitucionalism, ježto by jinak byl nutný nějaký 
společný zastupitelský sbor, který Uhři přece zásadně 
zamítali. Takovýmto způsobem v monar,chii lotrinské 
až do jejího zániku uchovala se jasně zásada svrchova. 
nosti panovníkovy a ovládala celý život veřejný. 

17. Nejina:k tomu bylo v Němcích. Bouřlivý rok 1848 
i. zde otřásl ve značné míře svrchovaností panovnickou. 
Ustavodárné shromáždění ve Frankfurtu up1atnilo prin~ 
cip demokratický na ráz již svým bytím, jež se stalo 
skutkem přes hlavy tehdejších vlád německých států . 
Vypr,acovalo říšskou ústavu po vzoru konstituční mo~ 
narchie typu francouz'8ko~belgiokého, který, jak již výše 
bylo uvedeno, stal se politickým dogmatem liberálního 
směru. Touto ústa:vou se vytvořuje německá říše jako 
stát celkový s německým císařem v čele. Moc zákono~ 
dárná přísluší císaři spolu s říšským sněmem, který jest 
ustaven na soustavě dvoukomorové: sklá'dá se ze sně. 
movny států a 'ze sněmovny lidové. Ve sněmovně států 
za:sedají zástupcové jednotlivých států němeokých; jsou 
z polovice jmenováni vládami, z polovice voleni sněmy 
jednotlivých států. Sněmovna lidová jest zastupitelským 
sborem německého národa; volí se do ní na podkladě 
všeobecného práva hlasovacího podle soustavy voleb~ 
ních okresů tak, že jeden poslanec připadá as na 100.000 
obYViatelů. Období volební činí tři roky. Moc výkonná 
přísluší císaři, který ji vykonává odpovědnými říšskýwi 
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ministry. Ministři mohou býti členy sněmovny lidové, 
nikoli však sněmovny států. Opatření říšské vlády se 
vykonávají prostředkem vlád jednotlivýoh států. Svr~ 
chovanost ústavodárného shromáždění frankfurtského 
byla pokládána všeobecně za tak samozřejmou, že toto 
i volně nakládá korunou císařskou a nabízí ji králi 

prHuskét~uI:d' ., v k' v,v"b v nu 1 love se proJeVllJe vsa nejen v TISl, ny rz 
i v jednotHvých státech. 

V Prusku král povoluje tomuto hnutí a svolává krá~ 
lovským patentem ze dne 14. března 1848 do Berlína 
»spojený zemský sněm«. Královskou proklamací ze dne 
21. března 1848 slibuje se »opravdová konstituční ústava« 
s ministerskou odpovědností vedle jiný,ch zařízení, jež 
se stala požadavkem doby tehdejší. Tomuto sněmu 
předložila vláda osnovu volebního řádu, který zaváděl 
všeobecné a rovné, ale nepřímé právo hlasovací. N a zá~ 
kladě tohoto volebního řádu sněmem schváleného, byly 
provedeny volby a dne 22. května 1848 bylo králem 
v Be1'líně zahájeno »shromáždění k dohodě o pruské 
ústavě«, zvané krátce pruské národní shromáždění; zá. 
roveň byla jemu předložena osnova ústavní listiny. 
Avšak toto národní shromáždění nezasedalo dlouho a 
vyřídilo jen několik článků osnovy ústavní listiny. Pro 
revoluční smýšlení, jež se v Berlíně uplatňovalo, bylo 
shromáždění toto přeloženo do Brandenburku, odročeno 
a dne 5. prosince 1848 rozpuštěno. 

V Bavorsku se pod tlakem hnutí lidového odstraňují 
soudnictví a práva feudální a volební řády se upravují 
podle ducha doby. »Generální shromáždění stavů krá. 
lovství« se přeměňuje v zemský sněm o dvou komorách 
a obě sněmovny nabývají práva zákonodárné iniciativy. 
Zavádí se kontrasignace ministe.rská a odpovědnost mi~ 
nistrů králových zemskému sněmu. 

V Sasku se vydává dne 15. listopadu 1848 »prozatímní 
zákon ústavní«, kterým se provádějí rllJdikální změny 
ve složení a v pravomoci zemského sněmu a ve voleb~ 
ním řádu. 

Ve Wi.irttembersku jsou stavové svoláni dne 20. září 
1848 a usnášejí se dne 1. července 1849 na důležitém zá~ 
konu, kterým ,se · dosavadní dvě sněmovny stavů krá~ 
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lůvství mění v ústavůdárné shrůmáždění 'O jedné ků,. 
můře. Tůtů ústavodárné shrůmáždění se pak půvěřuje 
úkůlem provésti důkladnůu revi,si ústavy. 

A vš'ak růk 1848 celkem nijakých půsitivních úspěchů 
nepřinesl. Říšská ústava, vyhlášená dne 28. dubna 1848 
v živůt vůbec nevstůupila a král pruský nabídnut'O~ 
jemu kůrunu císařsk'Ou dne 28. dubna 1848 ůdmítnul. 
Pů vzůru Rakůuska začaly i ostatní státy ůdůlávati svoje 
zástupce z ústavůdárného shrůmáždění frankfurtskéhů ' 
tůtů přesídlilů krátce na tů dů Stuttgartu kde bylů ků; 
nečně rozehnánů. ' 

V Sasku byl zákůnem ze dne 15. srpna 1850 »pl'oza" 
Umní zákůn ústavní« ze dne 15. listůpadu 1848 zrušen 
a ůbnůvena ústava tZ r. 1832. Ve Wiirttembersku bylů 
ústavodárné shrůmáždění třikráte nově vůlenů a tři,. 
~,ráte, pů sůbě r'Ozpuštěnů, až kůnečně královským na,. 
nzemm ze dne 6. hstůpadu 1850 byl zákůn ze dne 1. čer,. 
vence 1849, <Zrušen a obnůveny opět dvě sněmovny 
stavů králůvství. Těmtů sněm'Ovnámbyla v červnu 1851 
vládou předlůžena osnůva revise ústavy, ale 'Osnůva 
tatů byla dne 17. dubna 1852 králem ůdvůiána půd zá,. 
minkou, že se sněmůvny nemohůu důhodnůuti. 
Půměrně ještě nejlépe důpadla věc v Prusku. Dne 

5. průs.i,~cev 1,848 byly vkTá~em ~ároveň s růzpuštěním 
»shrůmazdem k dohůde o ustJave«) ůktrůjovány ústavní 
lisHna a nový vůlební řád. Sněmůvnám zůstalů však 
vyhrazenů právo spůlupůsůbiti s králem řádnůu cestůu 
zákůnůdárnůu na revisi ústavy. Poněvadž však v druhé 
sl}ěmův?ě byla učiněna ~sn~sení, pů náhledu vlády ne,. 
zakonna, byla tatů druha snem'Ovna dne 27. dubna 1849 
králem ro'zpuštěna. Nařízením ·ze dne 30. května 1849 
byl ůktrůjován nový vůle:bní řád, který ~aváděl takřka 
všeobe,cné, ~l~, n~rovné právo v~lasův~cí na p'Odkladě 
sů~stavy !růJtndm s vůlbůu nepnmůu, ustní a veřejnůu. 
Snem:ůynam byla o~trůj'Ovaná ústaV'llí listina předložena 
k revl~l va zop'Omd techt'O vzešla ústava pruská z 31. ledna 
18~0, jez zustala v platnosti až d'O pádu m'Onarchie. 
~stav~ prusk~ jest ~ílem kůmpromisu ve dvůjím 

smeru;. jed~ak. jest tů ?stava ůktr'Ojovaná, revid'Ovaná 
zastu~>Itelskyml sbůry; Jednak se uplatňují v ní ústavní 
theorle francůuzsků,.belgickéh'O státníh'O práva spolu 
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vaclavkem silné kTálovské můci.121) Můc zák'Ono" 
s půz I ' k' v ktery' se dárná přísluší králi spů u se zems ym sneme~, v 
kl ' da' ze dv'Ou kůmůr: ze sněmůvny panske a z. e sne~ s a d' , v, 1 v, • k Irt'Ovny poslanecké. Iniciativa zá:kon~ arna pns USl, Ja 

k 'li tak i 'Oběma sněmůvnám. Snemovna panska se 
kiáclá z členů, u kterých důvodem pův'Olacim )est bu? 

s d buď úřad buď jmenůvání se strany krale. Sne,. 
~'O~a půslanC:cká se skládá ze 350 členů, 122~ vůlenýc~ 
nepřímým hlas'Ováním podle s'Oustavy volebmch 'Okresu 
na důbu pěti let. Člen'Ové sněm'Oven jsůu, zástupcI ce~ 
léhů národa; hlasují p'Odle své~ů svěd.'Om! a ne:nů~ůu 
býti vázáni ~ij.aktm v ma~dátemv ~mp~rahvmm. ,S~em jes! 
svůláván kazdůrocne kralem k raJdnemuzase~am v dvů~e 
mezi začátkem list'Opadu a p'Olůvicí ledna. Kral ůdrocl!je 
a uzavírá sněm a může jej i r'Ozpustiti; v tůmtů p'Osleze 
uvedeném případě nutn'O však s~o!a~i vůl!č~ dů v 60 dnů 
a sněm dů 90 dnů 'Ode dne rozpustem. Kazd!l snem~v,;.a 
si sv'Obodně vůlí předsedu, místopředsedy 1 ůstatm C!~ 
nůvníky a upravuje si sama svůj jednací řád., ~'Oc vy,. 
kůnná přísluší výhradně králi, který ji vy~ůnava vůdP?~ 
vědnými ministry. Každý vládní akt ~rá~uv po~r~buje 
k své platn'Osti sp'Olup'Odpisu 'Odpů.v~d~~h'O mmlst:a! 
kte'rý zaň přejímá 'Odp'Ovednost. ~mlstn ~:nůhůu byh 
členy jedné z 'Ob 'Ou sn,ěm,'Oyen; }!l8;jl kdyk'O~l pns!~p ~~ 
ůb'Ou sněm'Oven a mUSl byh slysam~ k?~~O~lv ů. t'O Z~dajl, 
hlasovati můhůu jen v té sněmovne, jeJlml.z J.s'Ou ~!eny: 
N ávzájem 'Opět sněm'Ovny mohůu kdy~?h Sl vyzada!l 
přít'Omn'Ost minis~rů. Ministři ~.'Oh'Ou bY!l 'O,d, 'Obou sne: 
můven dáni v ůbzalůbu pr'O zlů~my půru~en~v~stavy, k~= 
rupce neb zemězrady; sůudem Jest tu neJvyssl ~oud kr~
lůvství. Můc výk'Onná může však t~k~ suplůvah m?~ zva~ 
konůdárn'Ou. Půdle § 63. ústavy, nem~h snem ~hr?ma}~e~ 
a je~li třeba učiniti nut?é opatřen~ bu~ k u<}rz~m ve~eJn: 
bezpečn'Osti buď z duvodu nepredvldane nar'Odm p'O. 
hr'Omy můŽe král vydávati nařízení s m'Ocí zák?na za 
'Odp'Ovědn'Osti celéhů ministerstva; 'Ovšem t~ků~etů ~.a~ 
řízení nesmí se příčiti ústavě a jest nutn'O Je predl'Ozlb 
k schválení 'Oběma sněmovnám, jakmile se seJd'Ou. 

l!ll) Bornhak PreuBisches Staatsrecht, Breslau 1911, str. 51. ' . 
1!l2) Počet te'nto byl při příležitosti postupných anexí zvyšovan, 

podle zákona ze dne 28. června 1906 dostoupil výše 443. 
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9stava pruská má mnoho ustanovení s olečn' 
s v uhstavou belgickou, takže není nesnadno !ajíti ych 
tec to ustanovení. T.a:ké dlužno uznati že' se n .V1~or 
podkladě mohla zceLa snadno vyvinouti soustav: JeJjm 
mentní. Přes to se však v Prusku tato soustava n ~ar ~. 
nula. Příčiny toho ležely v odlišn<r'ch pomv he'lYVl!· ticky' ch " '1 ' .J erec po 1-a zeJm~na .v ~I ne prerogaHvě královské kt . ; 
dove~la udrzeh prmcl:p monarchicky' aV d 'd' era 
narchle. z o pa, urno. 

18. Reakcí, nastoupivší po roce 1848 ve střed ' E . . v 
byla. zachvácena také Francie. Neu tT ,m vrope! 
pres~dentem republiky a mezi národ~i~ esh~;!~:y vm,ezl 
ktere v,e své většině bylo smýšlení protirepubHk;dk!h' 
a prohbonapartského, byly rozřešeny státní an~ e o 
tem ze dne 2. prosince 1851 Tohoto d m. prevra. 
kuťlikYdrloz~ustil nár?dní sh~omáždění t:tft~~s;~d~t (r~: 

o 1 po e ustavy narodní shromáždění vůb ac_ 
lze !~z'Pustiti a president republiky učinil-lfCt nkebdylo 
poustel se velezrady 123) Vl ,'" - a, o. 
by'ti dl'" : a c enove statm rady mohli 

o vo am Jen narodním sh ' v d V ' k ' 
pres~d~nta republiky), vydal pr~k:~ac~nkm , navrhu 
kpterel Jlsou, stdanoveny základní body příští ú~t:~;1~4)V~ 

ovo a nara francouzský k plebis 't ' 
svěřuje presidentu republiky moc, (Ú~~ ~sfav~~~iák~~ 

123) § ' , 
, . 68. ustavy: " ... Toute mesure p 1 II 1 P , . 

Repubhque dissout l' Assemblée f t r 1 aque e e res1dent de la 
II l' exercice de son man dat est n: IOn~ e, a proroge ou met obstacIe 
ce seul Fait, le Président est ' déchu cl cnmef de ~aute trahison. - Par 
tenus delui refuser obéissance' le ~ ses ~:mch(;>ns; les citoyens sont 
droit II l' Assemblée nationale.:.« OUV01r executif passe de plein 

124) Body tyto jsou: 

,,1. Un chef responsable nommé pour 10 ans 
32. (jes mini.str~~ dépendant du pouvoir exé~utif se u!. 

. n conse11 d etat formé des homme I I d' 
parant les lois et en soutenant la d ' s e~ p us lstingués, pré
législatif. lSCUSSlOn devant le corps 

4. Un corps législatif discutant et votant le I' , 
le sllffrage universel sans scrutin de l' t . f s · OlS, nomme par 

5 U ' lS e qU1 ausse l' élection 
. ne seconde assemblée formée d t tl ' . 

b:~~ésP~~~~~u~~.~dérateur, gardien du :act~U f~snd:~~~~~~r~~i03:s t~ 
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de'ch v proklamaci obsažený,ch.125) Když pak tento 
státní převrat byl všeobecným hlasováním národa 
ohromnou většinou schválen,126) vydal president repu. 
bliky ústavu dne 14. ledna 1851. 

ústava tato v článku 1. sice výslovně prohlašuje, že 
. uznává, potvr,zuje a zaručuje veliké zásady, prohlášené 
v roce 1789, jež tvoří základ veřejného práva francouz. 
ského, avšak ve skutečnosti znamená silnou reakci protj 
stavu dosavadnímu resp. proti zásadám hlásaným revo. 
lucí francouzskou. Duch této ústavy, kte,rá má hrdý ná. 
zev »vydaná na základě pravomoci delegované národem 
Ludvíku Napoléonu Bonapartovi hlasováním ze dne 20. 
a 21. prosince 1851«, jest čistě absolutistický. ústava 
zavádí sice novotu, - totiž osobní odpovědnost hlavy 
státu, presidenta republiky. A vš,ak tato odpovědnost 
není oděna v nijakou konlcrétní formu: podle § 5. jest 
president republiky odpověden národu francouzskému, 
k němuž má právo kdykoli se odvolati. Ale zásada, která 
v pravé své podstatě není nic jiného než lesklá fráse bez 
jakéhokoli skutečného vnitřního obsahu, uvedena v sou. 
lad s ostatním obsahem ústavy, dává vyniknout} celému 
duchu ústavy: absohrtistiokému, ba dokonce i diktá. 
torskému. 

Hlavou státu jest president republiky, který vykonává 
vládu prostředkem ministrů, státní rady, senátu a sboTu 
zákonodárného. Moc zákonodárná přísluší presidentu 
republiky spolu se senátem a se sborem zákonodárným; 
zákonodárná iniciativa přísluší však výlučně p,residentu 
republiky. Senát se skládá z kardinálů, maršálů a ad. 
mirálů a dále z občanů, kteTé president republiky na do. 
živoU jmenuje. Zákonodárný sbor jest sborem voleným 
podle soustavy volebních okresů a naprosté většiny, 
kombinované 'S poměrem k celkovému počtu voličů. Ob. 
dobí volební činí šest let. President republiky jmenuje 

125) »Le peuple franvais ve ut le maintien de l'autorité de Louís" 
N apoléon Bonaparte, et lui délegue les pouvoirs nécessaires pour 
faire une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation 
du 2 décembre.« 

126) Dekret ze dne 31. prosince 1852 prohlašuje tento výsledek 
plebiscitu: 7,439.216 »ano«, 640.757 »ne«, 36.820 hlasovacích lístků ne~ 
platných. 
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předsedu a místopředsedy jak senátu tak i sboru zá~ 
konodárného, vždy na jeden rok; sv~lává a odročuj~ 
o?a s,b~ry; ~á kone~ně právo i rozpustiti sbor zákono~ 
dar~y, Jest vv~a~ povmen sv.olati nový sbor zákonodárný 
d? se~b meslcu. PravomOCI sboru zákonodárného a se~ 
natu JS~u 00d se~e .n.ap~osto ,odlišné. Sbor zákonodárný 
-postra~a vubec l1;l1Clabvy zakonodárné; jeho úkol jest 
Je~n~t~ a h!a's?vab o berní~h a O osnovách zákonů, které 
z~elava statn~ rada z~ pre?sednictví presidenta repu~ 
bhky. ~aprob to~~ ma se?at pravomoc velmi obsáhlou. 
Jest prede~ »,strazce~ zakladní smlouvy a veřejný'ch 
sv?hod«. pale spolupusobí při zdělávání zákonů pro~ 
~tych: k~~dý vzáko~, dříve než jest promulgován, musí 
Je~u b~h predl~zen, a s~nát má pdvo z důvodů 
v u~tave uve~enych vpodatI odpor proti promulgaci. 
Senat., uprav~}e pr9stredkemv senatuskonsulta: ústarvu 
kolonu a . .t\!zlru; vse~ co, nepredvídala ústava a co jest 
l}utno k JeJlmu nerusenemu chodu; smysl těch článků 
ustavy, které zavdávají podnět k různým výkladům. 
Tato. senatuskonsulta jsou předkládána presidentu re~ 

. pubh~y k san~~i a jím pr?mulgována. Senát dále po~ 
tvrzu}e neb r!lsl akty, ktere byly jemu odevzdány vlá~ 
~ou Jako ne~stavní. ane~ k!eré z téhož důvodu byly 
Jem~ ode~zda~y petIce?II statních občanů. Senát může 
.na za~lade zpravy prresldent,a republiky vypraco'vati zá~ 
k~adm ?od~ ,?sno,vy zákona, který má velkou důležitost 
narodm. !"luze ?ale navrhovati změny ústavy; je~li ná~ 
vrh schvalen vykonnou mocí, stanoví se jako senatus~ 
kons~ltum; pokud by však šlo o změnu zákLadních zá~ 
sad us~avy, které byly obsaženy v proklamaci ze dne 
2. pro~mce 1851 a přijaty všeobecným hlasováním ná~ 
rod~, ~e~t vk !omu treba nového plebiscitu. Konečně má 
s~nat J~ste vseobecv~o~ 1?ravomoc, která veškeru i zdán~ 
bvou !lst~vnost pr!Vadl ad absurdum: je~li sbor zá~ 
kon~d~rny r?zpus~en a pokud nový sbor není svolán, 
opatruje s:nat k n~vr~u ~res~denta republiky prostřed~ 
kem nut~ych opatrem vse, ceho třeba k nerušenému 
chodu vlady. 

Moc, vtkonnáv přísluší p:e.sid~ntu republiky, který ji 
vykonava prostredkem mlmstru. Ministři jsou závislf 
pouze na presidentu republiky; není mezi nimi solida~ 
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rity netvoří .nijakého sboru a každý z nich jest odp'O~ 
věd~n pouze z vládních úkopů svého odboru. ~ohou 
býti dáni v obžalobu jen senatem. čI~ny sboE~ zakon?~ 
dáTného býti nemohou; mají však pravo se~eb, ~1U\:tI 
a hlasovati ve státní radě. Presider;tt repu!,bky m~ v dale 
roz'sáhlé právo nařizovací a jmenuje .na v~echnJ urady. 

19. ústava ze dne 14. ledna 1852 Jest Jen predehrou 
k monarchii. Skutečně také senatuskonsultem ze dne 
7. listopadu 1852 bylo ustaveno císařství francouzské, 
dědičné v rodě Ludvíka N apoléona Bonaparta, !esp. 
Napoléona 1. Monarchie tato jest neobmezená:.ve~kera 
státní moc jest soustředěna v rukách CÍJsaře a mS~lt!lce 
ústavní jako státní rada, zejména však senát, ktery Jest 
jmenován výhrradně císařem, dod~vají jí ja~ési zd~.~~ 
ústavní. Na této formě francouzske monarchie pozdeJsl 
zákony resp. setiatuskonsulta nezměnily ničeho. Teprve 
senatuskonsultem ze dne 8. září 1869 prolamuje se tent<? 
absolutism. Iniciativa zákonodárná přiznává. se t~ke 
sboru zákonodárnému, jemuž se také udělUje pravo 
voliti si předsedu, místopředsedy a ostatní činovníky; 
Senát i sbor zákonodárný dostávají prá:vo upravov~t~ 
si svůj jednací řád. Ministři tvoří sbor, mo~ou býtI 
Členy jak senátu, tak i sboru zákonodárného a JSou od: 
povědni. Senát) ~b.or zá:~onodá;ný mají 1?rávo ~odáv~t~ 
interpelace a cmltl motlvovane usnesem o poradu. Je
dnání (ordre du jour moHvé). Ještě dále ve směru hbe~ 
rálním a parlamentním jde senatuskonsultum ~e ~nev 21. 

. května 1870, sa:nkcionované a promulgovane Clsarem 
na základě všeobecného hla:sování národa,127) u?raVO'!~ 
jící »ústavu císařství«. Ale ústava tato byla vydan3; JIZ 
v soumraku císařství a neměla a:ni času, aby v ZlvOt 
vešla. Válka francouzskoměmecká učinila konec císař~ 
ství a po válce nastupuje zde republika, parlamentní. , 

Monarchie německé rakousko~uherska a fra:ncoU'zska 
(za Druhého císařství) vytvořily typ monarc~!í ~~m~ti~ 
tučních, který se zřejmě odlišoval od monarchu v Jmych 
státech, v Anglii, v Belgii, v Haili, v Rumunsku, v Řecku, 

127) K hlasování tomuto byl povolán národ dekretem presidenta 
republiky ze dne 23. dubna 1870 a výsledek jeho byl: 7,350.142 lOano«, 
1,538.825 ,.ne«, 112.975 hlasů neplatných. 
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v Srbsku atd. StátovědeClká dokt,rina doby tehdejší, resp. 
až do světové války uvykla nazývati monarchie typu 
prv uvedeného ko.nstituční monarchie vzoru německého 
čili monarchie konstituční v užším smyslu, kdežto mo~ 
narchie typu posléze uvedeného nazývala lmnstituční 
monarchie typu francouzsko~belgického čili monarchie 
parlamentní. ., . v v. 

20. Jaký jest ro.zdll meZI obema temlto typy mo~ 
narchií? Jest ro.zdíl ten právnický, jinými slovy: jsou 
tyto dva typy kategorie právnické, či jest tu ro.zdíl jen 
politický, takže by šlo jen o kategorie politické? Jsou 
spisovatelé, kteří mezi oběma těmito typy shledávají 
rozdíly zásadní a činí z nich kategorie právnické (Sey~ 
del, Rieker, Bornhak). Zejména Bornhak rozeznává 
dvo.jí organisaci státu: spole'čenste,vní a vrchnostenskou. 
Prvá jest stát, založený na svrchovanosti národa; sem 
sluší řaditi moderní demokratioké republiky a parla~ 
mentní monarchie, druhá jest stát, založený na prin~ 
cipu monarchickém,. kamž spadá konstituční monarchie 
vzoru německého. V tako.vémto státu není »monarcha 
snad orgánem něj,aké abstmkce státu za ním sto.jící, 
nýbrž právě tak, jako má všeohna práva státní moci, 
jest v něm vůbec spatřovati státní osobno.st, která se 
se všemi svými právy ztělesňuje v jednom jediném je~ 
dinci«. Parlamentní monarchie jest tu a contr. mo~ 
narchie konstituční řazena k republice.128) 

Náhledy ty však nejsou správné. Předem dlužno. při~ 
pomenouti, že pojetí vrchno.stenského státu náleží již 
minulosti (také Bornhak jest, tuším, /poslední státo~ 
vědec, který hájí ještě pojetí státu vrchnostenského a 
důsledkem toho monarchu jako osobnost státní). Mo~ 
derní nauka o státu přijala takřka bezvýjimečně korpo~ 
rační ráz státu. Stát jest veřejnoprávní korporace. 
Avšak pojetí státu jako korporace veřejného práva 
nutně přináší s sebou, že princip monarchický a princip 
demokratický nejsou katego.riemi právnickými. V tom 
nesmí nás mýliti skutečnost, že v některých státech 
monarchických jest princip demokratický ústavou vý~ 

128) Bornhak,. PreuBisches Staaisrecht, etr. 66, 67; týž, AlIgemeine 
Staatslehre, Berlin 1909, str. 57-68. 
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slovně vytčen. 129) Neboť tím se nestanoví nějaký nový 
právnický druh monarchie, nýbrž se vyslovuje po.uze 
určitá myšlénka, která má vÝiznam spíše jen historický 
a které se svého času přikládal značný vý'znam; ale ne~ 
jakého právn,ího ob~~ahu n;y~l~nka tato.nem~ ~ něco P<?~ 
dobného se jl v dalslm znem ustavy am nedava. NeslusI 
ostatně ani přehlížeti, že skutečnost, že ústavní listina 
určitého monarchického. státu vyslovuje princip demo.~ 
kratický, není směrodatná pro zodpovědění otázk~, je~li 
dotčená monarchie monarchií parlamentní čili me.130) 

Doklad toho podává ve Francii Druhé císařství, které 
výslovně v platnosti ponechalo Prohlášení práv člověka 
a občana z roku 1789 (viz výše), ale až do roku 1870 ne~ 
bylo monarchií parlamentní, ba nebylo vlastně ani m?~ 
narchií ústavní. Na druhé straně pak jsou monarchIe 
parlamentní, kde princip monarchický vůbec není vy~ 
sloven. Sem spadá na př. Anglie, která jest monar?hií 
parlamentní po výtce, ačkoli král anglický de jure Jes.t 
dodnes neobmezeným držitelem veškery státní mOCI. 
Sem patří dále ltaHe, jejíž ústavní zřízení jest založe~o 
v oktrojovaném základním statutu království Sardm~ 
ského ze dne 4. března 1848, který spíše ukazuje na mo~ 
narchii konstituční v užším smyslu; a přece ústavní vý~ 
voj doby přeměnil ji v monar'chii parlamentní. Nejlepší 
však doklad toho máme ve vývoji parlamentní mo~ 
narehie ve Frrancii za Restaurace na podkladě Charty 
(vip výše). , , .., , o 

Z označení státní formy v ustav11lch hstmach statu 
monarchických nelze rovněž souditi na ráz monarchie. 
Srovnáme~H na př. ústavní listiny tehderjších i dnešních 
monarchických států, vidíme, že se k označení státní 
formy užívá celkem výrazů ,týchž: »svrc:ho;an~ stát 
monarchický« (Bavorsko), »vlada monarchlCka a ustav~ 
ní« (Sasko), »vláda monarchická a representativn!« 
(ItaHe), »monarchie obmezená« (Dán~ko.), »:no?a!~h!e 
obmezená a dědičná« (Norsko), »kralovstvl dedlcne« 

129) Tak jest tomu zejména v Belgii: čl. 25. ústavy, v Rumunsku: 
čl. 31. úst., v Řecku: čl. 21. úst. 

130) To ostatně Bornhak ve svém spisu Allgemeine Staatslehre, 
str. 62, sám připouští. 
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(Švédsko), »monarchie dědičná a ústavní« GSrbsko) atd. 
A není přece pochybností o tom, že mezi monarchiemi 
zde vypočtenými byl veliký rozdíl. 

Dále sluší uvážiti, že ani znění ústavy samé není 
v tomto směru rozhodné. Jednak vidíme, že na základě 
dvou ústavních listin, z nichž jedna má silný vliv na 
druhou (belgická ústava z r; 1831, pruská ústava z r. 
1849) se v jednom státu ustavuje monarchie parlamentní 
(Belgie), v ,druhém státu to zůstává však při monarchii 
konstituční v užším smyslu (rPrusko). Jednak v tomže 
státu se ústavní listina nikterak nezměnila a přece zde 
nastává přeměna z monarchie konstituční v monarchii 
parlamentní (Francie 2Ja Restaurace, Italie). 

Jlsou~li mezi oběma těmito druhy monar,chií rozdíly 
právnické, musil by býti rozdílný pochod, jakým se tvoří 
státní vůle, musil by býti rozdíl v existenci nejvyššího 
orgánu státního a pod. Avšak rozebírámedi oba dva 
tyto druhy, shledáváme, že právě v nejdůležitějších 
otázkách nijakého právnického rozdílu tu není. Státní 
vůle se tvoří týmž způsobem v obou druzích monarchie; 
n~jvyšším orgánem, bez jehož souhlasu není změny 
právního a státního řádu, jest v obou monarcha, jehož 
existenci právní řády obou druhů připínají na tutéž sku~ 
teČnost (oba dva druhy monarchií jsou dědičné). Vůbec 
právnická ~kl3!?ba v ?bou těchto d:.uh~ jest ~e!kem to~ 
tožná: z pravlllho radu bychom lllJa:keho rozdIlu nevy~ 
četli. Projdeme~li ústavní zřízení monar,chie 'rparla~ 
mentní, nenajdeme zákona, který by přímo stanovil ně~ 
který z charakteristkkých zjevů této monarchie, na př. 
ukládal by králi povinnost bráti ministerstvo z většiny 
parlamentu a pod.; a naopak lze říci, že v monarchiích 
konstitučních přichálzíme mnohdy na zákony, které jsou 
pro ústavní život mnohem , liberálnější než v monarchii 
parlamentní. Není na př. pochybnosti o tom, že právo 
anglického krále, udíleti návrhům zákona sankci neb 
vysloviti svoje veto jest obsahově totožné jako právo 
bývalého krále pruského a naopak. V obou druzích 
monarchie má královská prerógaHva právnicky stejný 
obsah a rozsah; v tomto směru nějakého podstatného 
rozdílu tu není. Zjistíme~li však tyto skutečnosti, dospí~ 
váme závěru, že není právního r02Jdílu v ústrojí monar~ 
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chie konstituční a monarchie parlamentní a tudíž že tyto 
dva druhy monarchie nejsou kategoriemi právnickými. 

Není~li však právního rozdílu mezi těmito monar~ 
chiemi, jest tu vůbec nějaký rozdíl a v kladném případě 
jakého rázu jest rozdíl ten? Že tu rozdíl jest, je nepo~ 
chybné. Avšak rozdíl ten nezáleží v odlišném právním 
ústrojí, nýbrž v odlišných politických poměrech. Politi~ 
cké poměry či spíše řečeno politické názory jsou to, jež 
rozdíly tyto ustavují. A právě proto, že tu jde o rozdíly 
politické, nikoli právní, marně bychom rozdíly ty hledali 
v ústavní listině a vůbec v právním řádu. Soustava par~ 
lamentní, jíž se vyznamenávají monarchie (a vůbec 
státy) parlamentní, není a nemůže býti diktována ústav" 
ní listinou neb nějakým jiným zákonem (ovšem může 
ústava resp. zákon soustavu tuto vylučovati), nýbrž jest 
podmiňována celkovými poměry politickými a ustavo" 
vána ústavními zvyklostmi, konvencemi čili ústavním 
mravem. Tyto úst3!vní zvyklosti jsou velmi důležifým 
činitelem v životě politickém a ústavním. Dicey (n. u. 
m. str. 413, 414) praví, že právník nemůže ovládati zá~ 
konnou stránku anglické ústavy, aniž by nevěnoval po" 
zornost povaze ústavních zvyklostí, které nutně upou" 
távají pozornost historiků i státovědců. 

S těmito ústavními zvyklostmi se shledáváme v kaž" 
dém státu, ve kterém se vyvinula soustava parlamentní. 
Ony vyvírají z tradic, jež se tu postupem doby vytvořily 
a které kotví v právním a politickém přesvědčení oby" 
vatelstva dotčeného státu. Tyto tradice dovedou pa;k, 
aniž by mohly měniti literu ústavy neb zákonů, měniti 
ducha ústavy a zákonů a udávati směr, ja;kým se bere 
vývoj na podkladě ústavy a zákonů. V Anglii na př. 
nikdo nepochybuje o tom, že udělení sankce souhLas" 
nému usnesení obou sněmoven parlamentu jest výronem 
svobodné vůle královské a že tudíž král má právo ode~ 
příti sankci a k udělení sankce není vázán a nikým ne" 
může býti donucen; rovněž nik!do nepochybuje o tom, 
že král, odepře~li sankci, neporuší nijaký zákon. Rovněž 
není v Anglii sporu o to, že není předpi,su právního, po~ 
dle kterého by byl král vázán bráti ministry z většiny 
sněmovny obecných, resp. v dnešní době z politické 
strany, která při všeobecných volbách zvítězí. Že přes 
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to bál déle dvou set let (napósledy v r. 1707) sankce 
neodepřel, že bere ministry pouze z určité strany politi~ 
cké atd., jest výsledek politických poměrů a názorů, 
jimž se i král jako příslušník (anglického) národa pO'd~ 
řizuje. Právě tak je1st tomu v Belgii a v ostatních mo~ 
narchiích parlamentních. 

Podle toho, co tuto bylo uvedeno, liší se monarchie 
konstituční od monarchie parlamentní pouze růzností 
ústrojí politického. J ISOU tudíž monarchie konstituční 
v užším · smyslu a monarchie parlamentní kategoriemi 
(nikoli právnkkými, nýbrž) politiokými. _ 

Monarchie konstituční v užším smyslu čili vzoru ně~ 
meckého náležejí dnes minulosti. Světová válka zasadila 
jim ránu smrtelnou. Princip monarchický nemohl ob~ 
státi před pokračující demokracií a monarchie vybudo~ 
vané na tomto principu padly a udělaly místo republi~ 
kám. Monarchie vybudované na principu demokrati~ 
ckém však zůstaly; jich se světová válka nedotknula. 
Dnes jsou jen monarchie parlamentní. 
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HLAVA I!. 
(Část obecná.) 

1. PRAvNí POVAHA PARLAMENTU 

A JEHO SLOZENí. 

1. Parlament neholi sbor zastupitelský 1) jest orgánem 
státním: projevy vůle jeho, pokud se dějí způsobe~ 
ústavou předepsaným, mají náležité místo ve skladbe 
státu platí za projevy vůle samotného státu. Toto orgá~ 
nové' postavení parlamentu vyplývá přímo z úst,avy; 
parlament jako orgán státní jest právně sa~ostatny, na 
jiném orgánu státním nezávislý. Parlament Jest bezp.ro~ 
střední orgán státní.2) 

1) Parlament a sbor zastupitelský neb také zákon.odár?ý pokl~dá 
se v neúřední mluvě všeobecně za synonymum, a to I v tech zemlch, 
kde parlament znamenal po dlouhou dobu sbor povahy napros.to od: 
lišné (ve Francii až do revol?ce). Ú~edně nazývá se spor z~stuplt~l.sk~ 
parlamentem pouze v AngIn (parhament), v ost~tmch .state~h ured; 
ního označení parlament není; v některý.ch st~tec!: ~est Jed~otIl;e 
označení pro (dvoukomorový) sbor zastupltelsk~: uZlva. se pr<;>n vy~ 
razu generální stavové (Nizozemsko), kortesove (Španely), rIgs~ag 
(Dánsko), Riksdag (Švédsko), kongres. (větš~na ame:i.ckýc}l repubhk), 
národní zastupitelstvo (Rumunsk?), na!odm s~romaZde!ll ~Českos~o< 
vensko); v jiných státech není vubeS Jedno!neho ozna.c~m (~.ranc!e, 
Belgie, Italie). Přes to však se ve vse.ch statech mluv! I v uredmm 
slohu o práci »parlamentní«, o stranach »parlamentmch«, dokonce 
i o »parlamentu« atd. Z toho důvodu, ~lu.vím<!i ~de.o parla~entu, 
nemíním tím snad jen parlament anghcky, nybrz vseobecne sbor 
zastupitelský. . .. 

2) O orgánové povaze parlamentu srov. m. J. Gerber, Grundz~ge 
des deutschen Staatsrechtes, 3. Aufl., Leipzig 1880, str. 125 a nasl:, 
Laband Das Staatsrecht des deutschen Reiches, 5. Aufl., I. Bd., Tu< 
bingen '1911, str. 293 a násl., Haenel, Studi~n zum ~eutsche? Staats: 
rechte, II. Th., Leipzig 1880, str. 147 a nasl., Jelhnek, Vseo~ecna 
státověda, str. 573 a násl., týž, Gesetz und V:ero:dnun.~, Fre~burg 
i. B. 1887, str. 205 a násl., týž, System der sub~ektIven. offenthchen 
Rechte Freiburg 1892, str. 212 a násl., Lukas, Dle rechthche Stellung 
des Pa~laments, Graz 1901, str. 15 a násl., Kelsen, Haup.tprobleme 
der Staatsrechtslehre, Tiibingen 1911, str. 465 a násl., DUgUlt n. u .. m., 
1., str. 357 a násl., Saripolos, La démocratie et l'élection proportlOn~ 
nelle, Paris 1899, Tome II., str. 75 a násl. 
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Parlament jako bezprostřední orgán státní vyplývá 
sice přímo z ústavy, ale ústavou není dána již také jeho 
existence; ústa~a sama parlamentu ještě netvoří. Parla
ment není prvotním (primárním) orgánem státním, ný
brž k jeho ~zniku jest třeba jednak zvláštního, ústavou 
p_ředepsaného, aktu, t. zv. pochodu tvořivého neboli kre_ 
ačního, jednak jiného orgánu, který by tímto kreačním 
pochodem parlament vytvořil, t. zv. orgánu tvořícího 
neboli kreačního. Tímto orgánem tvořícím jest dnes 
takřka všeobecně národ.3) 

2. Parlament jest sbor zastupitelský, jest represen
tace.4) 5) Z této právní skutečnosti plyne, že tu musí 

- 3) Výjimkou jsou tímto kreačním orgánem také orgány jiné. V ně< 
kterých monarchiích jest vlivem historického vývoje ohledně horních 
sněmoven kreačním orgánem dosud panovník; tak jest tomu zejména 
v Anglii (ačkoli i zde členové horní sněmovny za Skotsko, počtem 
16, nejsou jmenováni králem, nýbrž voleni skotskými peery, kteří 
tudíž jsou jejich kreačním orgánem), v Italii a ve Španělsku (ovšem 
jen z části). V Norsku jest kreačním orgánem pro horní sněmovnu 
parlament sám: storthing volí ze svého středu čtvrtinu svých členů, 
kteří tvoří horní sněmovnu (lagthing), zbývající tři čtvrtiny tvoří 
pak dolní sněmovnu (odelsthing). V některých amerických spolko
vých republikách jsou pro spolkovou horní sněmovnu kreačním orgá
n.e~ legislah~~y. dílčích stát~; ta~. j~s~ tomu v~ Venezuele, v Argen_ 
tme a za urcltych okolnostI z cash 1 v Mexiku; v Severoamerické 
Unii bylo tomu tak až do r. 1912, kteréhožto roku byly i do spolko_ 
vého senátu zavedeny volby přímé. 

4) Zastoupením neboli representací rozumíme podle panující theo_ 
rie francouzské a německé povšechně poměr, na základě kterého 
jedna osoba (zástupce) jedná jménem jiné osoby neb více osob ji, 
n~ch (zastoupentch), takže 'pr~~ev ,:ůle oné osob'y pla!í za projev 
vule teto resp. techto. ° vyVO]l myslenky zastupltelske srov. m. j . 
můj článek: vývoj a dnešní stav myšlenky zastupitelské ve sborech 
zákonodárných, Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy 
university v Brně, I 1922. 

5) O .. právní povaze .a podstatě representace srov. m. j. Held, 
Grundzuge des alIgememen Staatsrechtes, Leipzig 1868, str. 395 a 
násl., Mo~l, Staatsrecht, Volkerrecht und Politik, Tlibingen 1860, 
str. 1 a nasl., Gerber n. u. m. str. 129 a násl., JeIlinek Všeobecná 
státověda, str. 600 a násl., Esmein, Éléments, 1., str. 402 a násl., 
Tambaro, II diritto costituzionale italiano, Milano 1909 str. 46 a násl. 
Contuzzi, Diritto costituzionale, Milano 1907, str. 136' a násl. Miceli' 
I m<?de~ni parla~enti, Milano 1913, passim, týž, Principii di diritt~ 
coshtuzlonale, MIlano 1913, str. 288 a násl., Rieker, Die rechtliche 
Natur der modernen Volksvertretung, Leipzig 1893, Bornhak, Alb 
gemeine Staatslehre, Berlin 1909, str. 111 a násl., týž, PreuBisches 
Staatsrecht, str. 385 a násl., Duguit n. u. m., 1., str. 296 a násl. 
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býti určitý subjekt, v jehož jménu parlament svoje práva 
vykonává. Tento subjekt jest národ (lid, v:oličstvo) a 
musí býti sám nadán určitým okruhem práv, musí býti 
sám orgánem státním. :ECde toho není, nelze, doufám, 
mluviti o representaci; proto absolutní monarchie insti
tuce parlamentu neznají. Okruh t. j. roz'sah a obsah 
prá'V" příslušejících národu nebyl vždy stejný. V dobách 
absolutní monarchie, jak bylo již výše uvedeno, národu 
nijaká prá'V"a nepříslušela, ná,rod nebyl podmětem práv, 
nýbrž jen předmětem panství absolutního vladaře. Te
prve pokrokem konstitucionalismu stává se národ (v po
litickém smyslu) podmětem práN, jest státním orgánem 
a postupem demokratisace státního zřÍ'zení se okruh 
těchto práN šíří. Myšlenka demokratická, které bylo 
světovou válkou dopomoženo k naprostému vítězství, 
povýšila dnes tento okruh práv na plnost moci: národ 
jest dnes nesporně uznaným zdrojem a základem ve
škery moci ve státu (zásada svrchovanosti národa, prin
cip demokratický). 

Národ jako podmět plnosti moci ve státu může tuto 
moc vykonávati sám; v takovémto případě odpadá ja
kákoli representace. To jest demokracie přímá neboli 
bezprostřední. Avšak tento způsob vládní formy pro
veden do nejzazších důsledků není z důvodů prakti
ckých prostě možný; vždy tu musí býti nějaká repre
sentace. Z toho důvodu pravidelným zjevem jest vládní 
fOTma demokracie prostředečné neboli zastupitelské 
čili representativní. Representace jest tudíž pravidlem; 
talwvouto význačnou formou representace jest parla
ment. 

Parlament jest representace národa: národ jako pod
mět práv tvoří s parlamentem právní jednotu, na zá
kladě které je.st tu jedna a jednotná vůle; vůle parla
mentu jest přirozeně také vůlí národa. Tato právní jed
nota může býti buď úplná, takže národ může projevo
vati svoji vůli výlučně jen prostředkem parlamentu a 
jiné odlišné vůle než parlament míti nemůže; buď může 
vyka~ovati určité mezery, takže národ může v určitých 
přípa;dech projevovati svoji vůli přímo, bez prostřed
nictví parlamentu resp. že tu může býti dvojí vůle: ná
roda a parlamentu a vůle onoho má vrch nad vůlí to-
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hoto. V prvém případě mluvíme o representaci úplné, 
ve druhém o representaci neúplné. 

3. Z~kla;d myšlenky neúplné representace sluší hle. 
dati v učení o svrchovanosti národa. Podle tohoto učení 
jest výhrardným nositelem a vlastním představitelem 
veškery moci ve státu národ Cviz výše Hl. 1. díl IV.) 
který má výlučné právo usnášeti se na základech stát; 
ní~o a pr~v?-ího ř~d~ a který tu.to moc státní jednotli. 
vYlIl1 organum statmm »deleguJe«. Souběžně s tímto 
učením, resp. jarko jeho důsledek jde učení o t. zv. moci 
ustayuj~cí neh, ús!a~odá:né (le pouvoir constituant) a 
ll}0.Cl z~konodarn.e Jakoz!o mOCI ustavené (le pouvoir 
leglslahf, pOUVOlr conshtué), a dále rozlišování mezi 
zá~0J?-~. ~stav~ÍI~i ,(v~ smys.l;t f~rI?álním) a zákony pro. 
stylffil clh obyceJnyml. Rozhsovam toto vzalo svůj púvod 
ve Fra:ncii. Zde již ancien régime lišil zá:kony království 
(les 100S du royaume) zvané také zákony základními neb 
ústavními (les lois fondamentales ou constitutionnelles) 
a zákony vy,~~né jednot1iv~mi králi (les lois du roi); 
parlamenty uZlvaly pak srveho práva odporu (rémon. 
trance), shledaly.li. že některý zákon neb nařízení krá. 
lovské odporuje základním zákonllm království (,viz 
O to~ )'ýše).6) ~eyoluge f.ran~'~uzs~á (která poprvé na 
pevnme evropske Jasne prohlasI1a zasadu svrchovanosti 
nár~da), toto rozlišování prohloubila stanovivši rozdíl 
mezI mocí ústavodárnou a mocí zákonodárnou a při. 
řknuvši každou z těchto mocí jinému sboru. Moc úst'a. 
vodárná jest něčím prvotným, moc zákonodárná však 
neClffi druhotným; prvá moc jest neobmezená kdežto 
druhá jest z prvé odvozena a má obor působ~osti vy. 
mezený.7) 

Avšak učení o svrchovanosti národa se ve francouz. 
ské revoluci uplatnilo ještě v jiném směTU. Z pojetí, že 

6) Viz. k tomu i Hancke, Bo~in,. Breslau 1894, str. 33, 34, Treu~ 
mann, Dle Monarchomachen, Lelpzlg 1895, str. 77. 

7) Již první ústava z r. 1791 přiděluje moc zákonodárnou N árod~ 
nímu shromá~děn~ zákonodárnému, j~hož pravomoc jest v tito III., 
hl. III.,J. ~ presne .vymezena. NaprotI tomu moc ústavodárná resp. 
moc melllÍ! ustavu Jest po rozumu tito VII. svěřena zvláštnímu revis~ 
nímu shromáždění (;\sseII!bl~e de ~évi~ion). Ostatní ústavy za re~ 
v?luce toto O?meZelll sboru zakonodarnych Jen na moc dávati prosté 
zakony podrzely. 
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národ má právo usnášeti se na zá!kladech právního a 
státního řá!du, se vyvozovalo, že národu ja:kožto sou. 
hrnu státních občanů přísluší rozhodovati přímo o nej. 
důležitějších otázkách státních a usnesení sborů zákono. 
dárných v těchto věcech učiněná potvrzovati. Toto roz. 
hodování se děje (všeobecným) hlasováním všech ob. 
čanů státních. Že na toto pojetí mělo nemalý vliv také 
učení Rousseauovo o volonté généra'le, nebude, tuším, 
sporno. Již Prohlášení prárv člověka a občana (Déc1ara. 
tion des droits de ľhomme et du citoyen) z 26. srpna 
1789 pojímá vůbec zákon jako výraz všeobecné vůle a 
přiznává občanům právo bráti účastenství na zdělávání 
zákonů buď přímo, buď prostřednictvím zástupců. S) Na. 
proti tomu první ústava z 3. září 1791 zavádí však vládní 
formu (přísně) representativní a nepřipouští přímé zá. 
konodárství, nýbrž jen prostředkem delegace.9 ) ústava 
girondinská zavádí sice sbor zákonodárný na podkladě 
zastupitelském, arvšak právo revidovati, reformovati a 
měniti ústavu vyhrazuje l1árodu,lO) kteréžto právo se 
vykonává prostředkem národního shromáždění (Con. 
vention nationale). Nad to pak zavádí lidovou iniciativu 
potud, že každý občan má právo obrátiti prostředkem 
t. zv. prvotních shromá~dění (les assemblées primaires) 
pozornost zástupců národa na akty ústavy, zákonodár. 
ství neb všeobecné správy, vyvolati reformu platného 
zákonu neb promulgaci zákona norvéholl) a vyvolati 

8) Art. 6: "La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous 
les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 
représentants, a sa formation ... « 

9) Tit. lIL, art. 2: "La N ation, de qui seule émanent tous les pou~ 
voirs, ne peut les exercer que par délégation. - La Constitution 
fran~aise est représentative: les représentants sont le Corps législa~ 
tif et le Roi«. 

10) Art. 33: "Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, 
et de changer sa constitution ... «. 

11) Tit. VIII., art. 1: "Lorsqu'un citoyen croira utile ou nécessaire 
ďexciter la surveillance des représentants du peuple sur des actes 
de constitution, de législation ou d'administration générale, de pro~ 
voquer la réfarme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi 
nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son assemblée 
primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain, 
pour déliberer sur sa proposition«. 
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:volákÍ národ~Ího shr?~~ž~ění k revisi ústavy.l2) Nad 
o dPab prvotllI shroma~dellI vykonávají právo ce . 

na ,~'. orem :zá'konodárným a mohou d . l' nsury 
bezu?m~ý prohlásiti každý akt zákonodá~~y3ltk[esp. zda 
poruje ustavě.l3) , ery o' ~ 

Svrchovanost národa byla uplatněna tak' . d 
f7~~emk n~rodního ~~r~máždění (konvent~) VZP2~XIZ':~ 

, terym se nanZUje že k:aždo 't . . v l:I,n 
ložiti národu k přijetí.14)' Odtud u us, ď;'u Jest ,'Pred~ 

dú~tavpí yří1?é hlasování národa: s~ik~'ít ~6ro ~kkony 
arny, mkoh sbor ústavodárn' 'b v, o; za ono~ 

duje všeobecným hlasováním ~'ú~fa:: rakd sa~ ~ozho~ 
montagnardská z 24. čer,vna 1793 ~kte~á :šakv:!lb ustay.a 

;t~~n~~ks~~~~p~~a~v~~ ~0~Oh~!~~~ěř~un1~š~ě l~ál~: ~b;a~~ 
nejen o ustavě nýbrž také v h 'kod, ) rozhodUJI 
~ árodní shro~. á'ždění této ,ú~t:svyec j'akzaJ 

v °t necbh pr~sktých. 
darný ď' 'k 'v.. oz o s or za ono~ 

~:M~hd~~?a;::. ~P~~~~V~~~r~áko~~dá:ý~~Jb~r~~~~~ 
dění mohl sech ~bcI repub~ll~y, aby. se prvotní shromáž~ 

~n~a~d!ld;c:lo~~~ ;lt~~~~'e;:~~~~:n~ó l~~~~ ~~~\~~~ 
maci, :sf~á :ť~~~%e~!ko~epo.dala p'rvo~ návrhu rekla~ 
sbor zákonodár' . em, v.opacnem případě jest 
(čl 56 -60) TankYtopov~m~n ,skvolatI prvotní shromáždění . . . . '. pnme za onod' t' , d 
pravidlem; národ také o tét ' aEs Vl naro a stalo se 
nOl!. většinou (1,801.918 'prot? 11s6ta10v)e ~la'~<?yall a převáž~ 

Vst d' k "1 . jl pn:ja 
1795) ~~:Cí lsr: jf~kas~~~:~l~uctid~ru r . ,III.' (22. s!pna 
slovuje se sice i ohledně z 'k asotuPltels~e. V uvode vy~ 

, a onu prostych možnost zá~ 

, 12) Tit. IX., art. 5: »Chaque cito 1 d . 
I appel ďune Convention pour la r,len a e rOlt de provoquer 
ce droit est soumis aux formes et e or~el de la constitution; mais 
du droit de censure" aux reg es étabIies pour I'exercie 

13) . 
Tit. VIII., art. 27: »Seront sou' • l' . 

censure toutes les lois et généraleme ~s:s a I exerClce du droit de 
ti on qui seraient cont;aires li la const~t t?US es actes de la législa~ 

14) L C' 1 U IOn«. 
»a oncenhon Nationale décIare ' 1 Q "1 

de Constitution que celle qui est accept" . I u 1 ne peut y avoir 
15) Art 7' L I ee par e peuple « 

Fran~ais«. . .» e peup e souverain est l'universaIité d~~ ~itoyens 
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konodárství přímého,l6) ale ústava sama svěřuje pravo::: 
moc zákonodárnou shoruzákonodárnému, složenému ze 
dvou komm: z rady starších a z rady pěti set, a přímého 
zákonodárství při zákonech prostých nezná. Moc ústavo::: 
dárná svěřena jest 'zvláštnímu shromáždění revisnímu. 
ústava tato byla všeobecným hlasováním národa schvá::: 
lena. ústava konsulární z 22. frimairu r. VIII. (12: 13. pro~ 
since 1799) nezná rovněž pro zákony prosté přímého zá::: 
konodárstvÍ. Zákony k návlrhu vlády, když byly pro~ 
debatovány v tribunátu, dekretuje sbor zákonodárný a 
senát rozhoduje k podnětu tribunátu o otázce, jsou~li 
tyto dekrety sboru zákonodárného ve shodě s ústavou 
čili nic. Ovšem ústava sama zůstává i na dále předmětem 
všeobecného hla:sování národa. 

N a tomto stavu nebylo až do restaurace Bourbonů 
měněno ničeho: o zákonech 'prostých rozhodují sbory 
zákonodárné, naproti tomu o ústavě, jakož i o opatře::: 
ních vlády a senátú, jež se dotýkají zá!kladů státního 
zřízení, se rozhoduje všeobecným hlasováním nár'Ůda.l7) 
Za Bourbonů nastává ,změna ta, 'že ani '0 ústavě neroz::: 
hoduje národ: 'ústava 'sama jest dána králem ,z jeho svr~ 
chované moci bez slyšení národa neh jeho ,zástupců; 
je to »ústavní charta« z r. 1814. Avšak již Acte Addi::: 
tionnel nařizuje v úvodě opět všeobecné hlasování ná::: 
rodal8) a akt tento byl také národem skutečně schvá::: 
len. l9) Za druhé restaurace Bourbonů nastává návrat 
k zásadám ústavní charty z r. 1814 a ani Če.rvencová re::: 
voluce v tomto směru nijakých ,změn nezavádí: i ústavní 

16) Art. 6: »La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité 
ou des citoyens ou de leurs représentants«. 

17) ústava konsulární byla přijata všeobecným hlasováním národa 
s tímto výsledkem: 3,009.445 hlasů »ano«, 1.562 )>ne«. Senatusconsulum 
ze 14. thermidoru r. X. (2. srpna 1802), kterým Napoléon Bonaparte 
byl jmenován doživotním konsulem, bylo přijato vseobecným hlaso. 
váním národa s tímto výsledkem: 3,568.885 »ano«, 8365 »ne«, a usta~ 
vení dědičného císařství v rodě Napoléonově s tímto výsledkem: 
3,572.329 »ano«, 2569 »ne«. 

18) »En conséquence les articles suivants, formant un acte supplé~ 
mentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis li l'accepta. 
tion libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue 
de la France«. 

19) Výsledek hlasování byl: 1,532.327 »ano«, 4802 »ne«. 
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charta z r. 1830 bV'la přijata jen oběma sněmovnami a 
králem, nikoli náJrodem a o hlasování národa se tu ni. 
jaká zmínka neděje. 
Druhárepublikanepřev:zala instituci hlasování ná. 

, roda o ústavě. 20) Podle ústavy ze 4. listopadu 1848 vy. 
konává národ francouzský veškeru svoji 'moc nikoli 
pří~o, ~~brž {de~) I?rostře~ketp delegace; ovšem před. 
stav~tele ]~k I}10CI iz,a;kono~arne (národní shromáždění), 
t~~ I mop vykonne (presldent republiky), jsou voleni 
pr~mo narrode~ na podk~adě všeobecného a ,přímého 
prava hlasovaclho. RepublIka tato netrvala však dlouho 
a jak stá~ní převrat Ludvíka Napoléona z 2. prosinc~ 
1851, tak I senatusconsultum z 7. listopadu 1852 kterým 
se ustavu~e císařství, i senatusconsultum z 21: května 
1870, kterym se mění ústava, byly opět přijaty všeobec. 
ným ~lasováním národa (viz výše hl. I., oddíl IV.). 

A'vsa!k není to jen Francie, kde se nejdůležitější otázky 
v~, ,státu, odnímají zastupitelskému sboru a předkládají 
pnmo narodu k rozhodnutí. Na pevnině evropské jsou 
to také Švýcary. Zde ovšem již instituce zemské obce 
(Landsgemeinde) nesla s sebou, že o určitých věcech 
rozh?doval,? ~b~a?styo samo. Také ve skutečnosti po. 
zoru]eme, ze ]este pred ,revolucí francouzskou v mno. 
hých případech občanstvo samo rozhoduje přímým hla. 
sováním. Avšak teprve počátkem 19. století stává se 
rozhodování národa o ústavě prostředkem všeobecného 
hlaso;vání pra;videlnou institucí. ústava z roku 1848 v čl 
114. přím<! nařizuje, že změny ústavy jest předložiti ná; 
ro~u k vseol)ecnemu hlasování. Spolková ústava z 29. 
ky<?t~a 1874 ~dnes platná ,zachovává ustanovení, že o re. 
V~SI ustav}', Jak celkové, tak i částečné, jest rozhodnouti 
vseobe~~y~.hlasováním národa i že změny ty nemohou 
VJtOUlPltI v zlvot,dokud národ přímo o nich nerozhodne 
(cl. 1~3). Nad to ~ak s~ přiznává národu právo ,rozho. 
~,ova~1 I o spolkoYY0J:zakonech prostých, jakož i o na. 
nzemch spolkove vlady, ovšem za podmínek v této 
ústavě stanovených (čl. 89.). (O tom ostatně ještě níže.) 

, 20) Návrh poda~ý v n~rodním ~~.roI?áždění (ústavodárném), aby 
~.stava byla pr~dlozenao narodu k .pn]eh, byl výslovně zamítnut (vět. 
smou 733 proh 42 hlas um). DugulbMonnier n. u. m. str. XCIX. 
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I na půdě Nového Světa nebylov'p!í~é rozh,?,dování 
národa zjevem neznámým, ba lze fl?l, ze z. poc~tku t~ 
b I i zjev pravidelný. Pojetí o vzmku ne]~n ~Irkevm 
ohce, nýbrž i státu ('základní) smlo~1Vou. o~canu (cove. 
nant), rozšířené ? oto zv. ~o:r:g,regaclOnalI~tu a sml?uv~ 
prvotních O'sadnrku anghckych v ~meflce, yzavIr~ne 
pravidlem ještě před odjezdem na pudu N ov~ho, Sve!~, 
přinášely přirozeně s sebou, že o základech ,sta~mho ~)y 
zení a vůbec o nejdůležitějších aktech statn~ch ;mu,ze 
rozhodovati jen národ sám ja:~(Qžtov souhrn ,obcanlf svtat. 
ních. Myšlenka tato nebyla sice vzdy t~ke t?!ovadena,. 
ale postupem doby se všeobecně uplatmla. JIZ v druhe 
polovici 18. století s~ ve~tá~ec~ Massach~~et!~l a Ne,,: 
Hampshire ústava pl'edklada narodu k pfl]etI ) a po~ 
čátkem 19. století jest ve státu Connechcut stanoveno! 
že o ústavě, jakož i o jejich dodatcí,ch jest ,rozhodovatI 
všeobecným hlasováním národa.2~) P,rávo naroda,ro~ho. 
dovati o ústavě a o jejích změnách 's~ává se yyvoJem 
doby v Severoamerické Unii všeobecne uznanY?1 a z~. 
chovávaným pravidlem a rozšiřuje se dokonce I na za. 
kony prosté. . .., h ť t h 

Takovýmto způsobem se ujímá I v Jm,Yc; s ~ ec 
myšlenka, že národ, je.1i pramenem azdro]em yes~ery 
moci ve státu má míti také právo rozhodovatI pnmo 
o všech nejdůl~žitějších aktech státních, jako j~ou ústava 
a pOd.23) Myšlenka tato uvádí v život institUCI t. zv. re~ 
ferenda. - I ' v, , 
. 4. Referendum24) v nejširším smys u ~namena pn!llY 

projev národa prostředkem všeobecneho hlasovam, 

21) Everett Kimball, The national Government of the United 
States New York, 1920, str. 13. I 

22) 'Viz O tom m. j. Lowell, Public opinion and popu ar govern. 
ment, London, 1913, str. 169, 170. . 'd . 'L' 

23) Dlužno doložiti že myšlenka svrchovanostI naro a ne~usI ,mILl 
. 't' 'pětí že by ~árod měl také právo přímo rozhodovatI o u~ta. 
~eěs = ~Óbec ~ nejdůležitějších aktech státIl:ích., Doklad toho, mam~ 

. Belgii v Rumunsku a v Řecku, kde SIce ustava ~ama vy~lovn~ 
~'ohl:šuje s;rchovanost národa, ale přímé hlasování naroda o ustave 
p 'd' 
a pod. nezava 1. • P I I . 1 ť . th 

24) O referendu srov. m. j. Lobingler, op~ .ar eg~s a IOn In e 
U 't d States Development of the System, PohtIcal SCIence quart~rly 
ro~I XXIII., str. 577- 587, Sanborn, Popul~r legislation in the Um~ed 
States: Value of the System, tamže roc. XXIII., str. 587 a nasl., 
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v užším a obvykle užívaném smyslu jest to přímé záko~ 
nodárství národa. Referendum lišíme podle různých dě~ 
lidel; rozeznáváme: 

1. závazné neboli obligatomí, je~li ústavou nařízeno 
že o určitém aktu státním jest provésti hlasování ná: 
roda a volné neboli fakultativní, stanovHi ústava že 
k takovémuto hlasování dojíti může, ale nemusí' ' 

2. ústavní, je~li předmětem všeobecného hla'sování 
ústava neb nějaký zákon ústavní, a zákonodárné neboli 
legislativní, jde~li o ně'ja:ký zákon ,prostý; 

3. ratifikační, potvrzuje~H se hlasováním národa ,zákon 
řádným zastupitelským sborem již přijatý, a konsulta~ 
tivní, dotazuje~li se ,zákonodárce předem národa o určité 
věci; 

4. vládní, vych~,zí~li ~odnět ~ hla'~ování~d vlády neb 
od sboru .zastupItelskeho, a hdove, vychazí~li podnět 
z řad <?b~anstva ~amého; ,v t~o~t~ .dr.uhémvpřipadě pak 
rozeznavame opet popularm ImcIatIvu, zádá~li určitá. 
část občanů, aby se národ vyslovil o určité věci jimi na~ 
vrhované, '~ pop~lární veto, ~Adal~:1i <?bčané o to, aby zá~ 
kon zastupItelskym sborem JiZ pnJaty, byl národu doda~ 
tečně předložen k přijetí. 
Předmět referenda nemusí ovšem býti vždy nějaký 

zákon, nýbrž ta:ké jiná věc kromobyčejné důležitosti' 
v tomto druhém případě se mluví také o plebiscitu. 25) 
Moffet, The referendum in California, tamže roč. XIII., str. 1 a násl. 
Bryce, The American Commonwealth, New York 1911, zejmén~ 
vol. I., str. 463-475, vol. II., str. 259- 358, Taft, Popular Government 
London 1913, str. 42 a násl., Lowell, Public Opinion, str. 152 a násl' 
týž, The Government of England, I., str. 4 a 430, Low, The Goven;; 
ance of England, London 1914, str. XVII. a násl., Esmein , Éléments 
1., str. 420 a násl. a passiI!l' DUl;fuit, Traité de droit cons'titutionnel 
1., str. 327 a násl. a passlm, tyz, Manuel de droit constitutionnel 
Paris, 1918, str. 147 a násl. a passim, Ostrogorski, La démocratie et 
les par tis politiques, Paris 1912, str. 565 a násl. a passim Saripolos 
La démocratie et ľélection p~oportionelle, Paris 1899, I.: str. 350 ~ 
násl., Moreau, Précis élémentaue de droit constitutionnel Paris 1911 
str. 32 a násl., Errera, Traité de droit public belge, Paris 1'909, passim' 
Jellinek, Všeobecná státověda, str. 775 a násl., Bornhak, Allg. Staats~ 
lehre, str. 190- 192, ,Schwarz, Das Volksstimmenhaus, Griinhut's 
Zeitschrift, roč. XXIII., str. 403 a násl. ' 

25) Duguit, Traité de droit constitutionne1, I., str. 328 chce roz~ 
lišovati mezi referendem a ple~iscitem pravě, že refer~ndum jest 
»částí vlády bezprostřední«, kdezto plebiscit »směřuje naopak k to~ 
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Jako zvláštní příJpa~ referend~ lze dále uvésti !. zv. ,re~ 
caH (odvolání). InstItuce tato Jest zavedena v nekterych 
státech Severoameriůké Unie. Podstata její ~ále~í v t~m! 
že lze na základě žá,dosti určitého počtu obcanuzavestl 
hlasování národa o tom, je~li ~eřejného zřízence (vo~ 
leného) odvolati resp. sesaditi před vypršením <;>b,~obI 
jeho úřadu: Pr?stř~dku toho s~ užívá tednak protI u:ed~ 
níkům spravnIm, Jednak protI soudcum,. pokud ?yse~ 
tito posléze uvedení nejsou ustanovem na dozIvotI; 
v jednom státu {Colorado) lze takovýmto způsobe~ 
zvrátiti i nález nejvyššího soudu, že některý zákon, J~ 
neústavní.26) V nejnovější době instituce t. IZV. odvolam 
byla ·zavedenazejména v Německu a v Prusku. ~O t.om 
ještě níže.) Konečně jako zvláštní případ referenda Jest 
uvésti t. zv. královské referendum. Podstata tohoto re: 
ferenda záleží v tom, že král, nechce~li uděliti sankCI 
návrhu ,zákona přijatému parlamentem, může, ovšem se 
zárukou odpovědnosti ministerské, vyžádati si o tom 
rozhodnutí národa. Návrh na zavedení takovéhoto refe~ 
renda byl v létech devadesátých minulého století podán 
vládou v Belgii, byl však zamítnut.27) 

5. Referendum má předem svoje místo ve státech, ve 
který'ch se jeví silný sklon k demQi~r.acij př~mé Cbyť 
i, jak ,již výše bylo uvedeno, lze mlUVItI vzdy J~n O de~ 
mokracii smíšeně přímé, jakožto přechodu meZI demo~ 

mUr aby ustavil vládu representativnÍ«. (Du~uit má zde hl~vně n,a 
mysli hlasování z 20. prosince 1851, kterým narod francouzsky schva
lil známý státní převrat Ludvíka Napoléona.) Nepokládám toto roz. 
lišování za správné, protože neshledávám nějakého podstl~tt;ého . r?z~ 
dílu mezi oběma těmito způ~oby hla~ov~ní náro~a. Ostatne.! defm~c~ 
plebiscitu Duguitem podana nevystthuJe po mem soudu Jadro veCl 
a rozeznávání toto nemá vůbec praktické ceny. Za revoluce francou~~ 
ské až do Restaurace všechny ústavní změny a převraty byly schva~ 
leny hlasováním národa. Které z nich bylo referendum a které ple~ 
biscit? . 

26) Srov. James W. Garner, La révocation des age'?-ts pubh~s. par 
ll! peuple aux États~Unis, Revue du droit et de}a sClenc~ pohh9ue 
en France et II ľ Étranger, Tome XXXVII. (roc. 1920), c. 4., 1.aft 
n. u. m. str. 80 a násl., Lowell, Public Opinion, str. 147 a násl., Kl~n~ 
ball n. u. m. str. 421, 422, Ostrogorski n. u. m. str. 566, 567, Esmem, 
gléments, I., str. 452 a násl. . 

27) Errera n. u. m. str. 119, k tomu Bornhak, Allgememe Staats~ 
lehre, str. 192, Mayer~Jellinek, Das parlamentarische Wahlrecht, 
Berlin 1901, str. 302 a násl. 
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kracií 12řil;lOU a demokradí zastU!P.itels~<?u). Jes,t t<?mu 
tak ve Svycarsku, kde referendum Jest JIZ zdomacnelou 
institucí. 

Zde jest v prvé řadě obligatorní referendum ústavní. 
Podle čL 123. spolkové ústavy, jak již výše bylo řečeno, 
každá změna ústavy, ať celková, ať částečná-, musí býti 
přijata všeobecným hlasováním národa; dokud se tak 
nestane, nemůže ,změna vstoupiti v život. Podnět k re~ 
visi ústavy může podle čL 121. spoL úst. vycházeti buď' 
od spolkového shromáždění, buď z občanstva samého 
{iniciativa populá'rllí). Jedná~li se o revisi celkovou, do~ 
chází podle čl. 120. spoL úst. závazně k hlasování národa 
předem o otázce, má~li vůbec dojíti k celkové revisi čili 
nic, tehdy, jestliže Ise ob~ komory spolkového shromáž~ 
dění, Rada Národní a Rada Států, v této otázce neshod~ 
nou, aneb žádá~li o to 50.000 občanů, majídch právo 
hlasovací. Má~li jíti o revisi jen částečnou, ,jest k inicia~ 
tivě populární třeba žádosti opatřené podpisy 50.000 ob~ 
čanů, majících právo hlasovací; obsah této žádosti jest 
buď přijetí nějakého nového článku ústavy, neb zrušení 
určitého článku ústavy platné. Obsah žádosti může býti 
podán buď jen všeobecně, aneb může býti přiložen ná~ 
vrh na :změnu přesně vypracovaný. V prvém případě 
spolkové shromáždění buď vypracuje osnovu částečné 
revise ústavy ve směru, jak je žádáno, a předloží ji ná~ 
rodu k přijetí, aneb, nesouhlasUi s návrhem, předloží 
návrh národu k rozhodnutí, přeje~li si vůbec částečné 
revise čili nic; vyzní~li všeobecné hlasování ve prospěch 
revise, spolkové shromáždění vypracuje osnovu a před~ 
loží ji znovu národu k přijetí, v opačném případě jednání 
o revisi se zastavuje. V druhém případě předloží spol~ 
kové shromáždění 'osnovu národu k rozhodnutí; může 
však také vypracovati osnovu vlastní, odlišnou od té, 
která je žádána populární iniciativou, a národ hlasuje 
o obou osnovách současně. 

Vedle obligatorního referenda ústavního máme tu 
ještě fakultativní referendum o zákonech spolkových 
a dokonce i o nařízeních spolkových, mají~li tato dosah 
všeobecný a nejsou~li naléhavě nutná. Podle čL 89. spol~ 
kové ústavy a spolkového zákona z 17. června 1874 do~ . 
jde k tomuto referendu, žádá~li o to 30.000 občanů, mají~ 
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cích právo hlasovací adn~b 8 kadntonů·hl~~do,stdt~!O j'ht 
odati neJdéle do 90 nu ode, ne v>, asem ,0. cene, o 

iá:kona neb nařízení ve spolkovém hstu. N~m~h. v te!o 
lhůtě vůbec žádost takováto podána, aneb, zJlsh:h se, ze 
podaná žádost není podepřena předep~~nympocte~ ob: 
čanů neb kantonů, spolková rada nandl, abyv.dotceny 
zákon resp. dotčené na.řfzení byly uve~eny v, cmnost a 
uveřejněny v úřední sbírce zákonů šyyc!lrske konfed~~ 
race. Je~li však předepsaný počet obcanu neb kantonu, 
nařídí spolková rada všeobecné hlasování ná:o?a. H~a~ 
suje se v týž den ve všech kantonech.vyYS!OVl~!~ s,e vet~ 
šina občanů pro dotčený ,zákon neb nan~e:~ll'vn~nd~ vspol~ 
ková rada uvedení jich v činnost a uvereJnem v ured~l 
sbírce zákonů. Vysloví~li se všaJk v~!šin~ o~čanů 'proh, 
má se za to, jakoby zákon resp. nanzenl vubec nebyly 
vydány. k' h . f 

V jednotlivých kantonech švýcars yc )e~t re eren~ 
dum rozšířeno ještě mnohem více. Mnohe ~stavy s~3l;~ 
noví že se svrchovanost národní vykonává pnmo VO~lCI, 
nepřímo pak representa~ty. Ob,ligato:ní ~efe!~ndum 1es~ 
tu nařízeno nejen pro z~ony ustaym, nybrv~ ~ pro d~le: 
žité dkony prosté, ba Qokonce I yr,o mClta o1(atrem 
správní. V kantonu bernském na pro ustava z 4. cerY'D:a 
1893 podrohuje v čl. 6. (nadepsaném: referendU1;t) za~ 
vazně hlasování národa: jakékoli změny ústavy, ~akony: 
návrhy vyšlé z ,populární iniciativ>" !O~hO~l1Uh Velke 
Rady, která přiná~~j~ s ~~,~ou vÝ~~J ,vets~ ?e~ 500.~00 fr~ 
pro tutéž věc, urclte pUJcky, melta zvysem d~m, ko; 
necně žádosti o mimořádné, celkové ,~b?o~en~ Ve1k:e 
Rady před vypršením .zákon;te~o. o??ol;H ctyrleteho.: vy~ 
slovené prostředkem popularm lmclahvy. P?dl!l. c~ .. 9. 
ústavy se vyžaduje k tomu, aby tu byla popularm l~lcla~ 
tiva počtu 12000 občanů majících právo hlasovacl. Po~ 
kuďjde o změnu ústavy, ~luší roze~náv~ti změnu }~~plnou 
a změnu Částe,čnou. Návrh p.a !menuv uplnou muze vy~ 
jíti buď od Velké Rady, bud 'z ;ad o?canst~a cestou po~ 
pulární iniciativy; předepsany pocet ??c~~tva. Jest 
v tomto případě 15.000. Velká Rada vy~a~a Sl nejprve 
rozhodnutí národa všeobecným hlaso~amm ? otaz~e! 
má~li dojíti k revisi čili nic, a v případv~ kla,~ne~, ma~h 
změnu ústavy vypracovati Velká Rada Cl 'zvlastm usta~o~ 

10 
145 

r_. ___ . 



dárné shromáždění; podle výsledku hlasování vypracuj~ 
pak huď sama ústavu, a,neb učiní bezodkladné opatřen! 
k tomu, aby ústavodár~é shromáž~~ní bylo z;roleno. ~e:::h 
vypracováním pávr~u }:st~vy poy:eren~ Ve~k~ ~ad,a, Jest 
posturp jednám v m tyz, Jako ,pn !pToJednavam zakona; 
Jest však předepsáno dvojí jednání, me,zi kterým ml!s! 
uplynouti lhůta tří měsíců. ~ áyrh ~s!av~ mu~í by tl, 
oznámen národu hned po prvmm ']ednam. N avrh ustavy, 
vYPifacovaný buď Velkou Radou, buď ústavodárnýJll 
shromážděním se ,předloží národu k přijetí. Nová ústava 
vstoupí v život, vysloví:::li 'se pro ni většina hlasujících. 
Je:::li první návrh ústavy zamítnut hlasováním národ~~ 
zdělá sbor, který vypracoval návrh první, návrh druhy, 
je:::li . i tento druhý návrh zamítnut, schází vúbec se 
změny ústavy a tímto ,zamítavým druhým hlasování~ 
ruší se zároveň rozhodnutí národa, že má dojíti ke změne 
ústavy. K částečné změně ústavy může dojíti rovněž 
z podnětu buď Velké Rady, aneb nModa samého. Vy~ 
chází:::li podnět iZ Velké Rady, jest pOStiUp jednání v nI 
týž, jako při jednání o celkovou změnu. Výsledek jak 
prvního, tak i druhého jednání se předloží ná'rodu, a 
částečná změna ústavy jé přijata jen tehdy, vysloví:::li se 
pro ni při obojím hlasování dvě třetiny hlasujících ('čl. 
93.- 104. ústavy). , 

V kantonu Appenzell Auszer Rhoden, který se uvádl 
jako typ demokracie přímé, vykonává podle ústavy z 26. 
dubna 1908 národ svoji svrchovanou moc přímo v zetJn: 
ské obci (Landsgemeinde), nepřímo prostředkem úřadu 
jím volených. Orgánem zákonodámým jest podle čl. 42. 
ústavy výlučně Clemská obec sama, která 'se s'chází k řá.?~ 
nému zasedání jednou do roka, obyčejně poslední nedeb 
v dubnu, k mimořádnému zasedání pak, kdykoli to kan::: 
tonální rada uzná 'za potřebné, neb když o to žádá počet 
voličů, rovný počtu členů kantonální rady (čl. 41. úst.). 
Předmětem usnášení zemské obce jsou: revise ústavY, 
zákony, smlouvy státní povahy :zákonodárné, rozhod::: 
nutí kantonální rady, jež přinášejí s sebou výdej jedno,! 
pro vždy větší než 30.000 fr., aneb roční výdej větší neZ 
10.000 fr., schvalování ,ročního :fOZpočtU. Iniciativa po::: 
pulární není tu, pokud předmětu se týče, nijak obme~ 
zena: může se týkati jak ústavy, tak i zákonů prostých, 
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jakož i jaké~okol.iv opat!ení y správ~!,~o. K ~'čin~ost! ini: 
ciativy se vyzaduJe aspon pocet vohcu rovny poctu clenu 
kantonální rady. Pokud zvláště změny ústavy se týče, 
jde:::li o změnu ~elkovou, ,u':ltno ~i př.~~e:r?- .vy~ádati roy~::: 
hodnutí zemske obce, ma:::h k nt dOJItI cIh ntC, a v pn::: 
padě kladném, zda vypracováním osnovy jes~ :pověřiti 
kantonální radu či zvláštní radu revisní GRevlslOnsrat), 
již k tomu cíli zvláště jest voliti (čl. 83. úst.). 

Obdobné poměry jako v kantonu bernském a appen::: 
zellském jsou (s většími či menšími změnami) v kanto::: 
nech, jichž vládní forma jest demo~racie přímá, jako 
jsou na př. Zurich, Uri, oba kantony Unterwalden a j. 

Jiné poměry jsou v kantonech, jichž vládní forma jest 
demokracie prostředečná. Ty;pem jest tu kanton ,ženev::: 
cký. Podle čl. 1. ústavy tohoto kantonu jest vládní forma 
demokracie zastupitelská. Sbor všech voličů, pokud 
jedná kolektivně, tvoří Generální Radu. Sbor tento ne::: 
rokuje, nýbrž jen hlasuje o změnách ústavy a jmenuje 
přímo Státní Radu, jakožto sbor, kteTému přísluší moc 
výkonná a všeobecná správa kantonu (čl. 25, 26. úst.). 
Moc zákonodárná jest vykonávána volenou Velkou 
Radou (čl. 31. úst.). Podle čl. 153. ,úst. jest každých 15 let 
předložena Generální Radě otázka úplné revise ústavy. 
Usnese:::li se tato na revisi, vypracuje změnu ústavy 
zvláštní ústavodárné shromáždění, a o osnově rozhoduje 
Generální Rada. ústavním zákonem z 25. května 1879 
bylo zavedeno fakultativní referendum zákonodárné ve 
formě populárního veta o zákonech a opatřeních zá::: 
konodá!rných, vydaných Velkou Radou. Vyloučeny jsou 
z referenda rozpoČet státní, pokud jde o celek a zákony 
a zá!konodárná opatření, jež jsou zvláště naléhavé. K re::: 
ferendu dojde, ,žádá:::li o to do 30 dnů ode dne vyhlášení 
dotčeného ;zákona neb opatření aspoň 2500 voličů. V tom 
případě nařídí Státní Rada ne,jdéle do 40 dnů hlasování 
národa a rozhoduje se naprostou většinou hlasujících. 
ústavním zákonem ,z 12. ledna 1895 bylo fakultativní re::: 
ferendum zavedeno také do obcí. Ustavním zákonem 
ze 17. června 1905 bylo upraveno právo zákonodárné ini::: 
ciativy. Právo toto přísluší (:vedle Velké Rady a Státní 
Rady) voličům v počtu aspoň 2500. Žádost voličů, kte1rou 
jest říditi na Státní Radu, musí obsahovati buď přes~ě 
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vypmcovaný návrh zákona neb zákonodárného opatření 
buď žádost, aby Státní Rada buď vypracovala sama zá; 
kon neb opatření o určité věci, buď zrušila neb změnila 
určitý platný zákon neb zákonodá'rné opatření. Roz~ 
hoduje se naprostou většinou voličů. 

6. Referendum jest rovněž zdomácnělou institucí v Se~ 
veroamerické Unii. Zde, jak již výše bylo řečeno, shle~ 
dáváme se s počátky ústavního referenda již v druhé' 
polovici 18. století a referendum toto se během 19. sto~ 
letí rozmohlo ve všech státech. Dnes lze zjistiti tento 
právní stav. 

ústava spoLková nezná referenda, a to ani 'Óstav~ 
ního,28) ani zákonodárného. Jinak však je tomu ve stá~ 
tech. Z,de předeI?ústavní referendum jest pravidlem.29) 
Pod!~v'~stayy staÍl~ 9klahoma, která jest jednou z ne,j~ 
noveJs!ch ustav ~t~tu S~veroamerické Unie, přijaté vše~ 
obecnym hlasovamm naroda dne 17. září 1907, jest ná~ 
ro~u ~hrll;zen? . práv? nav:rhoy-ati. záko~y a dodatky 
k ustave a Je prIiJlmatI neb zamltatI. 30) Navrh na změnu 

~8) P,?dl.e čl. 5. spolkové ústavy přísluší právo navrhovati dodatky 
k ustave, Jak ko?gresu, ~ če~1Už se vyžaduje dvoutřetinové většiny 
v obOl~ snemovna~h, t~k 1 leglslatur~m .stát,?ím (k čemuž se vyžaduje 
sho~neho ,usnesem leglslatur dvou trebn vsech států). V obojím pří~ 
pa~e svola kongres zvláštní shromáždění (Convention), které vypra_ 
cUJ~ po. rozumu usnese~í kongresu resp. legislatur osnovu dodatku 
k., u,:;tav~. O,:;nova !a!o Jest schválena, přijmou_li ji buď legislatury 
tJ!. ct~:t~n v~ech .statu, ~n;b zvláštní shromáždění (Convention) rov_ 
~ez tn, ctvrtm ysec,h sta tu. ~ozho~nutí o tom, předloží_li se osnova 
us~~vl}l ,k schvalem buď leglslaturam státním, aneb zvláštním shro_ 
ma~demm svolaným podle států, přísluší kongresu. 

Ustava ~polková mluví však výslovně jen o dodatcích k ústavě . 
Ustano,:em o tom, komu, y S.everoamerické Unii přísluší právo dávati 
novou ~stavu, resp. ~snaseh se na celkové revisi ústavy, v ústavě 
sp?lkove ~ema~e. Klmball n. u. m. str. 47 a násl., opíraje se jednak 
o uvo~ ~ ustav~ 0,We, the people of the United States " .«), jednak 
? devaty a ~es~ty do?a.tek k spolkové ústavě, podle kterých práva 
ustavou SpoJenym Statum nedelegovaná, ani státům nezapověděná 
J,sou vyh!!1ze?-,a ~~átům peb národu, tvrdí sice, že právo dáti novo~ 
ustavu pnslu~l p~lmo narodu. Tentýž náhled vyslovuje i Macdonald, 
A ~ew c0!1stJtuhon .for a. New America, New York, 1921, str. 214 
a ~~sl. Otazka tato Jest vsak rozho~ně sporná. 

) B:yce n. u. m. I., str. 432 a nasl., Lowe11, Public Opinion str. 
169 a nasl. ' 
. 30) Se~. 51: »The L~gi.slative authority of the State sha11 be vested 
ln a Leglslature, conslshng of a Senate and a House of Representa_ 
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se podává ve formě petice, která musí býti opatřena pod" 
pisy aspoň 15% všech voliM; 'petice tato musí obsahovati 
přesný text navrhované změny (čl. 52. úst.). O návrhu se 
rozhoduje všeobecným hlasováním. Referendum ústavní 
jest zde obligatorní; zároveň jest tu referendum také 
konsultativní (čl. ~47. úst.). Tak je tomu i v ostatních 
státe'ch Unie. 31) 

Dále jest tu referendum zákonodárné. Podle ústavy 
státu Oklahoma, kterou lze uváděti jako vzor, jest zá" 
konodárné refetendum jednak obligatorní, jednak fa~ 
kultativní. Obligatorní jest při zákonech, které se tý" 
kají veřejného řádu, zdravotnictví neb veřejné bezpeč" 
nosti. Při ostatních zákonech jest jen fakultativní a pro~ 
vádí se buď na Izákladě petice podepsané aJspoň 5% ve~ 
škerého voličstva, aneb z nařízení legtslatury. Petice 
o referendum nutno podati nejdéle do 90 dnů po koneč" 
ném uzavření legislatury, která se na dotčeném zákonu 
usnesla; petice ta se může týkati buď celého 'zákona neb 
jen některé jeho části. Občanstvo může dále samo na" 
vrhovati vydání nějakého zákona. Petice toho druhu 
musí býti opatřena podpisy nejméně 8% veškerého vo~ 
ličstva a musí obsahovati přesně vypracovaný návrh 
zákona. Petice jak o referendu, tak i o vydání určitého 
zákona se podávají u úřadu 'státního tajemníka a jsou 
řízena na guvernéra, který je pŤedkládá náTodu k hla" 
sování. Při hlasování rozhoduje prostá většina odevida~ 
ných hlasů ~čl. 52, 53, 55, 56 úst.). Jakékoli opatření za~ 
mítnuté hlasováním národa, ať šlo o populární inicia~ 
tivu, neb o referendum, nelze prostředkem populární 
iniciativy navrhovati opětně ve lhůtě tří let, leč peticí 
podporovanou aspoň 25% veškerého voličstva (čl. 60. 
úst.). Populární iniciativy a referenda lze užiti nejen po" 
kud se týče zákonů a opatření státních, nýbrž i ve vě" 
cech hrabství a distriktů, pokud jde o zákonodárství a 

tives; but the people reserve to themselves the power to propose 
laws and amendements to the Constitution and to enact or reject 
the same at the polls independent of the Legislature, and also re
serve power at their own option to approve or reject at the polIs 
any act of the Legislature«. 

31) Viz o tom souhrnnou zprávu u Dareste_Dareste, Les constitu
t ions modernes, Paris 1910, Tome II., str. 430 a násl. 

149 



opatření místního rázu (čl. 57. úst.) a dále pokud se týče 
i měst (čl. 415.--419. úst.). Konečně ,jest stanoveno, Že 
veškerý osnovy ,zákonů, kterými se uzavírá nějaký dluh, 
jest, pokud v ústavě zvláště není stanoven opak, předlo~ 
žiti voličstvu k přijetí (čl. 291., 292. úst.). 

Referendum zákonodárné v těchto formách jest s vět~ 
šími neb menšími změnami zavedeno takřka ve všech 
státech Severoamerické Unie.32) -
Konečně sluší uvésti ještě t. zv. recal1, kte~ý jest dvo~ 

jíhozpůsobu. První .způsob záleží v tom, že lze hlasová~ 
ním národa odvolati soudce a jiné veřejné zřízence před 
vypršením doby jejich působnosti. Tento z.působ jest 
zaveden v některých státech, pikoli VŠa!k ve všech.33) 
Druhý způsob jest ten, že lze hlasováním národa prohlá~ 
siti nález nejvyššího soudu, kterým byl některý zákon 
státní ,prohlášen za neústavní, za bezúčinný. Tento způ~ 
sob jest .zaveden ve ,státu Colora!do: :podle ústavy tohoto 
st,átu může 5% veškerého voličstva žádati, aby takovýto 
nalez soudcovský byl předložen národu k všeobecnému 
hlasování; prohlásí~lise pak při hlasování většina volič~ 
stva proti nálezu, zůstává dotčený zákon přes opačný 
nález nejvyššího soudu v platnosti.34) 

7. Mimo Švýcar'sko a Severoamerickou Unii (a Fran~ 
cii) referendum v jiných státech během 19. století ne~ 
bylo zavedeno. Myšlenka svrchovanosti národa, ze které 
referendum vyplývá jako logický její důsledek ač v ně~ 
kterÝ':~ státech n;tonarchických výslovl1ě byla' v ústavě 
pr()hlasena (BelgIe, Rumunsko, Recko), nedovedla je 
uplatniti. Přes to však referendum získává si ve veřej~ 
ném mínění stále půdy. Tak na př. byly v r. 1896 podány 
v Novém Jižním Walesu a v Jižní AustraHi vládní osno~ 
vy na zavedení referenda, sněmovnou dolní také při~ 
jaty, avšak sněmovnou horní zamítnuty. Věc se opako~ 
vala se stejným výsledkem v r. 1897 ve Viktorii a v No~ 

32) Bryce n. u. m., 1., str. 466 a násl., Lowell, Public Opinion, str. 
171 a násl. 

33) Viz Taft n. u. m. str. 168 a násL, Kimball n. u. m. str. 421, . 
Lowell, Public Opinion, str. 147, 148, Esmein, Éléments, I., str. 453 
a násl. 

34) Garner n. u. m. 
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vém JiŽnímWalesu.35) Spolkovou ústavouaustra1skou 
z 9. července 1900 bylo však v čl. 128. zavedeno ústavní 
referendum obligatorní v tom směru, že každá osnova 
zákona, kterou se mění tato ústava, musí býti přijata 
naprostou většinou v obou sněmovnách a ve lhůtě nej~ 
méně dvou, nejvíce šest měsíců předložena v každém 
státu voličstvu k rozhodnutí; je~li osnova tato přijata 
většinou hlasů ve většině států a zároveň většinou všech 
hlasů v konfederaci australské, může býti generálním 
guvernérem předložena králi k sank,ci. Tímže článkem 
. spolkové ústavy se nařizuje dále že každá osnova :zá~ 
kona některého státu konfederac~, kterou se zmenšuje 
poměrné zastoupení státu v obou sněmovnách Parla~ 
mentu, neb -minimální počet zástupců státu ve sněmovně 
representantů, aneb mění hranice státu neb ústava státu 
musí býti přijata (při všeobecném hlasování) většino~ 
voličstva dotčeného státu. 

Ve 20. století POlzorujeme, že i v Anglii, v klasické 
zemi myšlenky representativní, dějí se pokusy. o zave~ 
dení referenda. Za sporu ústavního mezi vládou a sně~ 
movnou lordů o 'pravomoc této sněmovny byl hlavou 
oposice podán ve sněmovně lordů návrh (dne 21. 1isto~ 
padu 1910), »aby otázky výjimečné důležitosti byly před~ 
lo~eny rozhodnutí voličů prostředkem referenda.«36) 
Navrh tento byl, když po nastoupení krále Jiří V. byl 
b?j obno,:en, podán,v obsahu změněném, aby totiž každý 
bilI, ktery by se tykal koruny, protestantské sukcese, 
Home Rule aneb každékoli jiné důležité otázky byl po~ 
dán k referendu.37) 

8. Značný pokrok referenda zaznamenáváme po svě~ 
tové válce, kdy demokratism jest rozhodně na postupu, 
po výtce ve státech republi:kánských, které tli vznika!jí 
na půdě bývalých států monar,chických tY'Pu něme~ 

35) . Esmein, Éléments, 1., str. 437. ' 
36) Vialláte-Claudel, La vie politique dans les deux mondes, Séme 

année, Paris 1912, str. 87, 88. K tomu viz i Horwm, The problem of 
the House of Lords, Political science quarterly, roč. XXII!., str. 90 
a násl. 

37) Návrh tento resp. dodatek k t. zv. Parliament billu byl také 
dne 5. července 1911 253 hlasy proti 46 ve sněmovně lordů přijat. 
Viallate-Claudel n. u. m. str. 97. 
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ckého. Nejen že v těchto státech jest myšlenka svrcho~ 
vanosti národa na no'vo (a celkem zbyte6ně) prohlášena 
(,republika českoslovensld § 1. úst., Německo čl. 1. úst. 
Prusko čl. 2. úst., Sasko čl. 2. úst., Rakousko čl. 1. úst.' 
Polsko čl. 2. úst.), nýbrž jest zavedeno (s výjimko~ 
ovšem republiky polské) také referendum. Toto refe~ 
rendum jest však jen fakultativní, nikoli obligatorní. 

V Německu jest referendum jednak na rozkaz říš~ 
skéh.o presidenta, jednak nažá,dost říšské rady. Říšský 
preSIdent může naříditi hlasování národa: 

a) o každém :zákoně usneseném říšským sněmem před 
jeho vy~lášellím a to ve lhůtě jednoho měsíce (čl. 73. 
odst. 1. ust.); 

~) o wzpočt;t, ?zákonu, kterým se ukládají dávky a 
o ~adecI:" kte~Y~I ~~v st~noví platy, (čl. 74. odst. 4. úst.); 

c) v p;Ipad~,'v ze psskavrada poda odpor proti zákonu 
usnese~~~u nsskym sne~em a, že mezi říšským sně~ 
mem a nsskou radou nedOjde v teto věci k dohodě' lhůta 
k"předložení věci voličstvu činí tu tři měsíce. Setrvabli 
V~3!~ říšský sněm přes odpor říš'ské rady dvoutřetinovou 
vets~:r:ou p~ ~vém ,us!1e,sení, jest říšský president povinen 
do tn meslCU bud zalmu ve znění přijatém říšským sně~ 
mem v~hlásiti, aneb naříditi hlasování národa (čl. 74. 
ods!; 3. uvst.). !~též, práyo přísluší říšskému presidentovi 
v ~npade, ze nssky snem bez svolení říšské rady v roz~ 
poctu vydání zvýší neb nová zařadí (,čl 85 odst 4 5 úst.). " ..,. 

N a žádost říšské rady dojde z nařízení říšského presi~ 
~ent~vk h,lasování národa, když se říšský sněm přes od~ 
1?0tr )nsske rady usnesl na změně ústavy (čl. 76., odst. 2. 
us .. 

Populární ipiciativ,a j~st zavedena v těchto případech: 
a~ ve forme popularmho veta, usnese~li se říšský Isněm 

k navrhu jedné třetiny svých členů na tom že se vyhlá~ 
~ení .~áJkona ř~šský.m sněmem již přijatého odkládá a 
Jesthze dvacetmaoprárvněných v;oličů navrhuje abyzá~ 
kon t~n, byl předložen voličstvu k rozhodnutí' (čl. 73., 
odst .... ust.); 

b) navr,huje~li deseti~~ yšech, oprávněných voličů, aby 
by~a ?.o~a:na osnova urcIteho zakona; k žádosti této jest 
pnloZ1h vypracovanou osnovu dotčeného zákona. Při~ 

152 

jme~li říŠský sněm tuto navrhovanou osnovu ,?eze' zrriě~ 
ny, schází s hlasování národa (čl. 73., odst. 3. uS,t.),; , 

c) žádá~li se voličstvem o to, aby bylo hlasovanm~ na~ 
roda rozhodnuto o změně ústavy v~čl. 76., ;od~t: ~ .. us~.),; 
. Řízení při hlasování národa a pn popularn~ ImcIatIve 

upravuje zvláštní Izákon; zákon ten byl vyda'? dne 27. 
června 1921.38) . 

ústava zavádí konečně také instituci odvolání. Podle 
čl. 43. úst. může býti říšský president k návrhu říšského 
sněmu se svého úřadu hlasováním národa sesazen. 
K platnému usnesení říšského sněmu v této věci jest 
třeba dvoutřetinové většiny. Zamítne~li voličstvo při 
všeobecném hlasování tento návrh, pokládá se to za no~ 
vou volbu říšského presidenta a má to nad to vzápětí 
rozpuštění říšského sněmu. 

V Prusku jest referendum rozšířeno více než v říši 
německé. Naznačuje to již čl. 3. ústavy, který praví, že 
národ vyslovuje svcoji vůli podle předpisů zemské ústavy 
(pruské) a ústavy říšské bezprostředně hJasováním h~ 
dovým a prostředečně prostředkem orgánů ústavou sta~ 
novených. 

Prušká ústava zavádí předem referendum ústavcní; 
k usnesení že se ústava mění, jest třeba nadpoloviční 
většiny vš~ch oprávněných voličů (čl. 3., odst. 6. úst.). 
Ovšem k hlasování národa o změně ústavy dojde jen 
tehdy, vychází~li podnět k změně ústavy od voličstva 
samého. Dále jest tu referendum zákonodárné. K hlaso~ 
vání národa o zákonu dojde, pokud tu nejde o populárm 
iniciativu (viz níiže), vznikne~li o zákon rozpor mezi zem~ 
ským sněmem a státní radou. Vznese.li totiž státní rada 
odpor proti zákonu usnesenému zemským sněmem, 
vrártí se zákon zemskému sněmu; setrvá.li pak tento 
dvoutřetinovou většinou na svém prvcotním usnesení, 
stává se toto usnesení zákonem. Dosáhne~li se však při 
tomto opětovném hlasování v zemském sněmu jen vět~ 

38) Srov. o tom také Berthold, Zweck der Volksab~timmung, ihre 
recht1iche und politische Losung in der deutschen Relchsverfassung, 
Zeitschrift flir die gesamte Staatswissenschaft, roč. 1~22/23, str. 52 
a násl., Stier~Somlo, Die Verfassung des deutschen Relches vom 11. 
August 1919, Bonn 1920, str. 164, 165; Meiszner, Das neu~ Staatsrecht 
des Reichs und seiner Liinder, Berlin 1921, str. 119 a nasl. 
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ši?y ~rosté, padá usnesení, leč že ze k ' . v v v 
vec na. rodu k hlasování (čl. 42 ' d t m3s .y s)nem predlozí 

Popula'""" . .. . ., o s. . ust . .Lul mlclatI o vb· . 
resp. návrhy: změn;;~s~uze o s~h?vati v tyto předměty 
zákona, rozpuštění zems~h vyda~I, zme~u ncb zrušení 
touto iniciativou jsou řízeny °nasnste!llt u; ~ ayfihy podané 
k nI· v.v., .. a III mInIsterstvo . ,v 

m PrICIlll SVOljI zprá'VU a předlo v, . ' k' ' j~Z 
mu. Jde~1i o změnu ústavy aneb o z~ je ,ze~ms e~u sne~ 
zrušení zákona nutno k žádosti V. ~?~lll, z,menu neb 
vanou osnovu;' vyhoví~1i zem k ,pnPvOjIÍl take v~I?racó~ 
odpadá hlasování ' dl. ~ ~ snem tomuto zadání 
~á,~e~1i žádání P~d~~o a·ur~~~~atlva j~'St jen t~hdlúčin; 
jde~h o vy;dání změnu neb z y~ po~tem obcanu a to, 

t · ·d· ' ' ruselll zakona . d d ce mou, J e~h o změnu ústavyb . v ~ j~ nou va~ 
sn ět;Iu , jednou pětinou všech ne ,ro:pl!stelll z~!l:ského 
SOVaní náToda jest ve všech v?prdvhe~.ych 'v'Ůltcu. Hla~ 
účinné, zúčastní~1i se jeho v~~~I?a ee J,en !e~dy práyně 
Jde~1i o návrh na změnu' sIna opravnenych vohČů. 
ského sněmu, pokládá se l!stavy ne~ . ro~puštění zem~ 
P!?ň většina všech oprá~~~h,ďzh pry~to~' vysloví~1i, se 
pnpadech stačí většina pl /~ 'do 1CU, v, ostatnlOh 
O otázkách rázu finančního a n~ 'O e",zd.~n~ch hlasů. 
dějí dáViky a o řádech j·.I·m·': o zakonech, JImIŽ se zavá~ 

t ' , . lZ se upravuj'í platy 'v, 
p~s nav populární iniciativa (čl 6 Ú t) V ' ne pl pr!~ 
mlto predpisy jest stanoveno i . v. s ':' ,e shode s te~ 
př~ jeho vyhlášení uvésti, bý,J~I~ ~~k~azd~~ zákoně j~st 
snemem aneb hlasováním n' d (Vl ~ PrIJat zemskym 

Hlasování národa může sea~o.k a t'\ 1.~ 0vd~t. 1. 'úst.). 
volání, t. j. může jím býti r'Ůz' ~t:n 1 onec~e Iv t. zv. 'Ůd~ 
soyání tohoto 'způsobu dOjdi b ď zems~r s~e.m: ~ ~la~ 
(VI'Z) výše), aneb z usnesení stá~ní ~ido:(Vr~4mICdIaÍlVY 
ust. ; v obou př$padech jest 'h c . ., o st. 1. 
hlasuje~1i pr'Ůň J·ak J'iž vy 's ve bnalvr nad rozpuštění přijat, 

Vt v. v' y o uve eno nadp I . v , 
ve sl1~a ,vsech oprá,.v~ěn~ch ",oličů. 39) , o OVlcm 

SteJne v podstate InstItuce' B 
a jiných státech německých Vayhl~ cl t.ayorskdul' v Sasku 
příliš daleko. . a a 1 je ve o by nás 

Rakollsko zavádí referendum' v 'v h mne mno em obme~ 

39) Srov. k tomu i Stier~Somlo Da . 
Bonn 1922 str 61-64 M . ,s preuszlsche Verfassungsrecht 

,. ,elszner n. u. m. str. 140, 141. ' 
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zenější. Podle spolkové ústavy z 1. Hjna 1920 připOuští 
se referendum ve věcech spolkových (nikoli také zem~ 
ských), jako populární veto a dále populární iniciativa. 
podle čL 43. úst. jest spolkový president pO'Vinen naříditi 
o zákonu hlasování národa, usnese~li se na tom národní 
rada neb žádá~li o to většina členů národní rady. Při 
hlasování rozhoduje naprostá většina všech platně ode~ 
vzdaných hlasů (čL 45. úst.). Důsledkem toho jest ta:ké 
podle čL 48. úst. nařízeno, že u každéh'Ů zákona jest při 
jeho vyhlášení uvésti, zda byl přijat usnesením národní 
rady či hlasováním národa. 

Populární iniciativa jest zavedena čL 41., odst. 2. úst.; 
návrh v této formě jest jen tehdy právně účinný, je~li 
podán 200.000 oprávněných voHčů aneb \Ze tří zemí 
aspoň polovinou oprávněných voličů. Návrh jest ve 
formě vypracované, osnovy podati u spolkové vlády, 
která jej 'Odevzdá národní radě k dalšímu řízení. Po~ 
drobnosti o hlasování národa a o populární iniciativě 
obsahuje spolkový zákon. 

9. Právní význam neúplné representace jest, že stát!lÍ 
orgán, národ, není jen orgánem kreačním, neobmezllje 
tedy svoji působnost jen na výkon voleb, nýbrž že nad 
to jest vybaven ještě určitými právy. V ,celkové skladbě 
státní přistupuje zde národ k orgánům státním jakožto 
orgán nadaný také mocí rozhodovací: stát tu projevuje 
svoji vůH přímo také samým národem. Tato práva ná~ 
rQda neprýšti ovšem přímo z myšlenky 'svrchovanosti 
národa (svrchovanost národa není kategorií právnickou, 
nýbrž jen politickou, a z pouhé svrchovanosti národa 
ještě ni:jaJká positivní oprávnění neplyn'Ůu; z toho dů~ 
. vodu ve státu vybudovaném na myšlence svrchovanosti 
národa může býti právě tak repre'Sentace neúplná, jako 
úplná), nýbrž teprve Z právního řáJdu, z ústavní listiny: 
právní řád v ústavní listině po případě v zákonech zvlášt~ 
ních propůjčuje národu určitá práva.40) 

Doložiti sluší, že referendum má také svoje odpůrce. 
Esmein (Élé~ents, 1., str. 409 a násl.) tvrdí, že soustava 

40) Proto rčení, že národ si vyhražuje právo rozhodovati o urči~ 
tých otázkách přímo a pod. výrazy, sluší pojímati vždy ve smyslu 
politickém, nikoli právnickém. . 
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referenda jest špatná jak ve svém základu, t3Jk i ve for: 
mě; v základu proto, že převážná většina ob Č3JllŮ , velmI 
schopná zvoliti si schopné ,zástl!P~e, není sc?~pr:a ho~: 
notiti zákony neb osnovy zakonu Jl k hlasorvam predkl~
dané, ve formě pak proto, že vylučuje při hlasování o zai 
konech rozpravu nutnou k tomu, aby obsah zákona moh 
býti vytříben; pokládá referendum za neslučitelné s my: 
šlenkou representace vůbec a se soustavou parlament1l1 
zvláště. Podstatně téhož náhledu jest Ostrogorski (n. u. 
m. str. 682 a násl.), který souhlasí s tím, že referenduI?
by bylo zkázou soustavy representativní a parlamentI:l1; 
upírá nejširším vrstvám jako celku schopnost hodnot1!l 
zákony, tvrdí, že referenda nelze upotřebiti jako pr~:l: 
delné instituce vládní a připouští jen, že lze jeho U~lt1 
jen ve zvláštních případech jako jsou na př. zmeD:a 
ústavy a otázky kromobyčejné důležitosti. Stejný na; 
hled vyslovuje v podstatě i Taft (n. u. m. str. 42.), ~te,ry 
se zejména ostře vyslovuje proti tomu, aby hlasovamm 
národa bylo lze zvrátiti rozhodnutí soudoovské.41). , 

Nelze upříti, že referendum má určité svoje stmne 
stdnky a že námitky proti němu činěné nejsou vždy n~~ 
oprávněny. Avšak výtky ty se po mém soudu netykaJl 
ani tak podstaty referenda, jako spíše jeho rozs!lhu. 
Nerozeznává se tu totiž náležitě mezi referendem jako 
institucí právní a referendem jako institucí politickolf' 
Referendum jako instituce právní jest přímý projev ~a~ 
roda resp. voličstva prostředkem všeobecného hlasovaJ?-l 
právním řádem upravený, jemuž právní řád přiděluje 
také určité právní účinky. Naproti tomu referendum v,e 
smyslu politickém jest vůbec každý přímý projev na: 
roda právním řádem sice upravený, jemuž však práv,:"m 
řád jako takovému určité zvláště stanovené právní úcm~ 
"ky ne:Qř,iděluje. V tomto politickém smyslu setkává!lle 
se však s referendem v každém státu, tedy i v takovem, 
jeho,ž právní řád referenda jakožto právní instituce rie~ 
zná. Takovýmto politickým referendem jsou totiž každé 
volby parlamentní, a to nejen všeobecné, nýbrž i čá~ 
stečné resp. doplňovací. Nelze přece si mysliti, že by 

41) »Indeed it is difficult to tell whether the recall of judicial de. 
cision is not as socialistic as it is anarchistic.« Tamže, str. 180. 
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volby znamenaly prostě vykonání funkce prvotního or
gánu - zvolení orgánu druhotného, relPrese~tace - be.z 
jakékoli myšlenky politické, a že by tedy narod .<?rg~m
sovaný ve sboru voličském resp. ve sborech, vohcslkych 
měl prostě a pouze povahu orgánu porvolan~ho ,k usta
vení sboru zastupitelského, 3Jniž by měl take pravo, vy
sloviti volebním aktem implicite určitý ná~or, k!ery by 
se pak (politicky) uplatnil ve sbOl;u zastupltelsk~m. To. 
mu kdyby tak bylo, bylo by lze vyrok Rousseauuv o ne~ 
svobodě anglického národa42) vztahovati dodnes na 
všechny národy resp. na všechny státy. A v~!l~ t0lD:u. ta~ 
není. Každá volba se děje ve znamení mOlte pohtIcke 
myšlenky, kaž'~ou volbou se vys:lovuj~ ur~~tý ná~oT J?o~ 
litický, závazny pro shor zastupItelsky. PI:I volbe nejde 
přece jen o to, aby byl ustaven neb do:plne? sbor ~~stu: 
pitelský, nýbrž t,aké o to, ~.by byl? zJedn~;?~ s~~slenI 
voličstva resp. na,roda v urclte dobe a o urclte veCI. Je~ 
tím lze si vysvětliti, proč v některých státec~, kde r:em 
referenda (ja:lmmo instituce právní), jde-!l o~menu 
ústavy dochází k rozpuštění parlamentu lpSO Jure, a 
změnu' ústavy pro'jednává parlament vyšl~ z nových vo. 
leb, kdy tedy národu j~s~ poskytr:u~a ~o.znos~t vs~obec. 
nými volbami se VYSlOVItI o tom, preje.h Sl zmeny usrtavy 
čili nk,43) proč na př. v Anglii, v klasické z.emi}eprese~. 
tace, když v letech desátých !ohoto stoleh

o 
doslo k v veh. 

kému sporu ústavnímu o snemovnu ~ordu, byl behem 
jediného roku 1910 ,parlament dV'akrat~ z~ sebo,:. ro~. 
puštěn (v lednu a v listopadu),44) a proc vubec, pncha. 
zejídi na přetřes otázky mimořádné důle'žitosti, dochází 
k rozpuštění parlamentu, právě tak, jako když vyp~ne 
ostrý spor ústavní a není jiného. řešení než »odvlOlat1 se« 

42) »Le peuple Anglais pense etrelibre, il se tromp .f~rt; iI, .ne I'est 
que durant l'élection des membres du Parlement; SltOt qu l~S sont 
éius, il est esclave, il n'est rien ... « Rousseau, Du contract soclal, str. 
129 (Bibliotheque N ationale). v 

43) Tak jest tomu v Belgii (čl. 131 úst.), v Holand~ku (cl. 194:-197 
úst.), v Lucembursku (čl. 114 úst.), v Dánsku (čl. 95 ~st.), ve Šve<,lsku 
(čl. 81 úst. a čl. 64 zákona o organisaci riksdagu - Riksda~~or~nmg!, 
v Norsku (čl. 112 úst.), v Islandě (čl. 61 úst. zvákona ? zvlastmch ve. 
cech Islandu z 5. ledna 1874) a v Rumunsku (cl. 128 ust.). 

44) Viallate,Claudel n. u. m., 4éme année (Paris 1911), str. 73 a násl., 
5éme année (Paris 1912), str. 89 a násl. 
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k voličstvu resp. k národu. V takovýchto případech jde 
zajisté o to se,znati smýšlení národa, jemuž z,de připadá 
úloha rozhodující. Avšak to jest již přímé dotazování 
se národa, takže mezi tímto ~půs'Obem dotazování se ná
roda, a !llezi ref~rende~ není po?statt;ého rozdílu. Obojí 
nastava z podnetu vlady resp. lpSO Jme, v obojím jest 
do,tazován přímo národ. Správně tedy praví Duguit (n. 
u. m. 1., str. 415), že rozpuštění prurlamentu »vyvolává 
opravdové referendum«, i Errera (n. u. m. str. 168), že 
ro~uštění paT1amentu jest prostředek dotazování se 
země a surogát referenda.45) V této fmmě 'zjednalo si 
referendum (ve smyslu politiCkém) dnes půdy ve všech 
státech ústavních.46) 

10. Při representaci úplné jest naproti tomu ' právní 
jednota národa a shoru zastupitelského úplná, takže 
vůle parlamentu jest nutně také vůlí národa a národ 
svoji vůli pTávně jinak než prostředkem parlamentu ne
může projevovati. N áflod organisovaný ve voličském 
sboru 'resp. ve~ voličských sborech jest tu výlučně jen 
orgánem kreačním. Bezprostřední právní vůle národa 
není. Takováto representace úplná jest ve všech státech, 
kde referendum jako právní instituce schází. (Že ovšem 
i v takovýchto ' státech jest referendum ve smyslu politi_ 
ckém, byLo v předchozím odstavci.) 

Z povahy parlamentu jakožto representruce plynou m. 
j. , dvě důležit~ zásady: jednak že parlament zastupuje 
nrurod a to nejen parlament jako sbor, nýbrž i jednot
liví jeho členové jako takoví; jednak že ani parlament 
jako sbor, runi jednotliví jeho členové nejsou v nijakém 

45) Právní možnost rozpustiti parlament jest dána, nehledíme.li 
ovšem ke ,švýcarsku, ve všech státech evropských, i v republice 
fr~ncou:ske: Pouze v ~vorvsku nepřísluŠí, králi právo rozpustiti stor< 
thmg, ackoh tak bylo JIZ casto navrhovano. Viz Morgenstierne Das 
Staatsrecht des K6nigreichs Norwegen, Tubingen 1911, str. 57: 

46) I v Anglii, kde nesporná svrchovanost parlamentu jest v pří, 
mém odporu s referendem, uznává se dnes tento způsob dotazování 
s~ národa., Lowell, jeden z nejlepších znalců anglického práva stát. 
mho, pravl (The Government of England, 1., str. 4.): »There is 
a growing feeling that no fundamental or far.reaching change ought 
to be made unless, as a result of a general election fought on that 
issue, Parliament has received from the nation a mandate to made 
the change«. 
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právním závazku vůči národu a že národ svým repre
sentantům niJakých příkazů udělovati nemůže; t.zv. 
imperativní mandát jest právně neplatný. 
Obě tyto zása1dy potřebovaly k svému uznání dlou

hého vývoje. Všeobecně byly uznány nejprve v Anglii 
(v,iz výše hl. 1., oddíl I.) a to poměrně velmi záhy, a po
stupem doby byly přejímány i v ostat,hích státech, zde 
ovšem nikoli vždy,cky souběžně resp. současně. 

Prvá zásada byla uznána na pevnině evropské nejprve 
ve Francii. Již zákon z 22. prosince 1789 výslovně sta. 
noví, Že Členové národního shromáždění ne,zastupují de
partement, za který jsou voleni, nýbrž celý národ, a 
první revoluční ústava z 3. září 1791 tuto zásadu opa
kuje.47) Z pozdějších ústav francouzských ji přejímají 
ústava z 5. frucHdoru roku III. (22. srpna 1795) v čl. 52. 
a ústava druhé republiky z 4. listopadu 1848 v čl. 34., 
35.48) V ústavě třetí republiky z r. 1875 ustanovení toto 
chybL Z ústav dnes platných tuto zásadu stanoví tyto 
ústavy: belglická v čl. 32., nizo~zemská v čl. 73., italská 
v čl. 41., rumunská v čl. 38., řecká v čl. 67., německá (z 11. 
srpna 1919) y. čl. 21., pruská ÚZ 30. listopadu 1920) v čl. 9., 
polská v čl. 20. Není však pochybnosti o tom, že se zá
sada tato všeobecně uznává i v těch státech, kde ústavní 
listinou výslovně stanovena není. Pouze v Severoameri
cké Unii, lak sluší míti za to, jest tomu jinak. ústavní 
listina Unie nijakého ustanovení o tom nemá. Praxe však 
této zásadě n~přeje. Aspoň se ustáLil obyčej, že repre. 
sentant může býti volen jen za to město resp. za ten 
okršek, ve kterém má sVioje, řádné bydliště. Také volič. 

47) Tit. III., chap. 1., sec. 111., art. 7: »Les représentants nommés 
dans les départements ne seront pas représentants ďun départe. 
ment particulier, mais de la Nation entiere, et II ne pourra leur 
etre donné aucun mandat«. 

48) Naproti tomu v ostatních ústavách francouzských vydaných 
za revoluce a za restaurace toto ustanovení chybí. ústavní charta 
z r. 1814, zdá se, nebyla této zásadě příliš nakloněna, neboť čl. 42 
této charty stanoví, že nejméně polovinu poslanců jest voliti z osob 
majících pasivní právo volební, které mají svoje bydliště v dotče. 
ném departementu; zásadu tuto opakuje ústavní charta z r. 1830 
v čl. 36. 
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stvo pohlíží naň ja:ko na zástupce siVého okršku, nikoli 
jako na zástupce celého národa.49) 

Ne tak najednou, ani ne ta:k obecně byla uznána zá~ 
sada druhá. Jí bylo na peV<1lině evropské překonati těžké 
boje. Důvod toho byl, nepřihlížíme~li ovšem k stavov< 
skému základu tehdejšího zřízení státního, že sev za~ 
stoupení dlouho uplatňoval prvek soukromoprávní. Na 
zastoupení se totiž dlouho pohlíželo jako na ,poměr man~ 
dátní (dodnes se užívá výrazu poslaneoký mandát!): za~ 
stoupený vystavuje svému 'zástupci plnou moc, a zá~ 
stupce jest povinen po skončeném zasedání klásti počet 
ze svého jednání. Ve Francii to byly t. zv. seznamy stíž~ 
no stí (cahiers de doléances), které zástupci od svého 
voličstva dostávali a jimiž byli povinni se říditi; ba vo~ 
licstvo mělo dokonce právo representanta, se kterým 
nebylo spokojeno, odvolati a na jeho mÍ'sto nového zvo~ 
liti. Platila zde tudíž soustava impemtÍ'vního ,mandátu. 50) 

Francouzská revoluce i zde proiVedla změnu, ačkoli 
nikoli ta:k radikální, jako při zásadě prvé. Ještě v r. 1789 
dostavují se generá'lní stavové se svými cahiers a dne 
27. července téhož roku, tedy již po ustavení ústavodár~ 
ného národn~ho shromáždění, člen tohoto shromáždění 
hr. ClermonbTonnerre -mluví o voličstvu jako o man~ 
dantech členů nár. shromáždění a dovolává se obsahu 
cahiers. První ústava francouzská z r. 1791 ruší však 
v tito 111., h1. 1., sekc. 3, § 7 zásadu imperativního man~ 
dátu a stanoví, že členové ústavodárného shromáždění 
nemohou býti vázáni nijakými instrukcemi (viz výše 
pozn. 47.). Naproti tomu t. zv. ústava girondinská OpOW 
ští opět zásadu volného mandátu; nepřejímá ustanovení 
tit.lIL,h1.L, sekc. 3, § 7 ústavy z r. 1791 a staví t.zv. prvotní 
shromáždění nad sbor zákonodárný: prvotní shromáž~ 
dění mají právo censury nad sborem zákonodárným, a 
usnesou<li se na tom, že jest uvažovati o odvolání někte~ 
rého dekretu vydaného sborem zákonodárným, jest sbor 
zákonodárný ipso jure rozpuštěn a členové, kteří h1a~ 
sovali pro dotčený dekret, nemohou býti znovu voleni, 

49) Srov. Bryce n. U. m. 1., str. 191 a násl., II., str. 70, Kimball 
n. U. m. str. 275, 276. 

50) Viz o tom můj výše citovaný článek: vývoj a dnešní stav 
myšlenky zastupitelské ve sborech zákonodárných. 
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ani jmeno,váni členy, srb?ru zá:kon9dárného, po do~u zá~ 
konodárneho obdobl, (tIt. VlIL, cl-: 22.):. T., zv. ustava 
montagnardská nema v tomto smeru UlJa:keho ustano~ 
vení. Zásadu tuto opětně prohlašuje t . zv. ú~tava dir~ik~ 
toriální v č1. 52. a pak teprve ústava Druhe -repubhky 
v čl 35. Z moderních ústav tuto zásadu prohlašují ústa~ 
vy: ~izozemská v č1. 86., dánská,: č1. 56:, it~lská v čl. 41.,. 
československá v § 22., odst. 1., nemecka v cl. 21., pruska 
v č1. 10., polská v čl. 20. 
Přes to, že v některých ústavách ustanovení této zá~ 

sady chybí, nelze pochybo,,:"ati,. že ~ Vv těch s!~te~h ~iv z~~ 
sada tato zjednala platnostI. Nlcmene neslusl prehhzett, 
že jakési přežitky po~ěru mandátního ~,e tu udrvže1y 
přece, ba že dokonce I na novo vystUPUJI do popredl. 
Předem dlužno připomenouti, že neodvislost re'Presen~ 
tantova platila jen v ohledu právním, nikoli vša~ tak~ 
ve směru politickém. Naopak této politioké neodvlslo~-h 
tu nikdy nebylo. Již skutečnost, že se pravidlem vohlo 
a volí podle politických stran, ukládá zvolenému repre~ 
sentantovi určité závazky vůči srtraně, která jej kandido~ 
vala a to tím spíše, lže se voH vždy jen na určité, pŤedem 
stan~vené období. Existence politických stran neod~ 
vislost representantovu ~ilně stlačuje. Se~ p~tří v dále 
některé zjevy, které se nam v pa;r1amentmm Zlvote oh~ 
jevují teprve v době takřka nejnovější, j~o ~so~ I?arla~ 
mentní kluby, klubovní resp. par1amentm dl'SC1Jphna a 
pod. Ale i po stránce právní pozorujeme, jak neo?p.o~ 
vědnost resp. neodvislost representantova se stlacuJe. 
Přináší to s sebou neúplné zastoupení zejména tam, kde 
lze na základě hlasování národa sbor z,a:stupite1ský roz~ 
pustiti (tPrusko), a vidíme to v těch státech, kdeo ~ůsle,d: 
kem sHného prvku mandátního representant muze býtI 
na základě výroku zvláštního soudu prohlášen za iZba~ 
vena mandátu (republika československá). 

11. Sbory zastupitelské se ustavují. dnes vt.akřka vý~ 
hradně volbou (výjimky z toho praVIdla pn soustave 
dvoukomorové jsou uvedeny nížet Volba jest va~t, kte~ 
rým .prvotní orgán, národ resp. vohcstvo, vytv<?ruJe s~or 
zastupitelský, orgán d~uhotný. Tent<; k;ea~~l akt Jest 
ve všech st Mech pevne stanoven pravmm radem. Jest 
to řád volební. Podle volebních řádů celkem všech států 
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r'Ozeznáváme čtverO' stadium při vDlbě: řízení přípravné, 
vDlební úkDn, zjištění yýsledků vDlebníh'O úk'Onu" 'Ově~ 
ření výsledků vDlebních. 
Přípravné řízení zahrnuje v sDbě vypsání v'Oleb, zdě~ 

lání seznamů vDličských (ipDkud ovšem není zavedena 
SDustavla t. zv. stálých seznamů vDličský,ch, jak jest tDmu 
dnes v převážné většině stMů), sestavení k'andidátních 
listin a usta:vení kDmisí v'Olebních. K pr'Ovedení vDleb~ 
níhD úk'Onu jest země rDzdělena na určité ok.resy v'Olební. 
P'Odle t'OhD, jak jest t'OtD dělení prDvedenD, lišíme dvě 
sDustavy: sDustavu vDlebních 'Okresů nebDli system uni~ 
nDminální a SDustavu listinn'Ou nebDli princip skrutinia 
listin. Prvá SDustava záleží v tDm, že se celá země rDzdělí 
na tDlik vDlebních okres-ů, kDlik jest VDliti representantů, 
takže každý 'Okres VDlí pravidlem jen jednDhD represen~ 
tanta. Soustava listinná pak záleží v tDm, že celá země 
tVDří jen jeden vDlební 'Okres, aneb že se země rDzdělí 
na něk'Olik málo velkých okršků v'Olebních, takže každý 
Dkršek vDlební VDlí někDlik representantů najednDu. 
TatO' druhá SDustava jest pravidlem kDmbinDvána se 
sDustavou poměrnéhO' vDlení ('O tom níže). DO' nedávna 
SDustava vDlebních 'Okresů měla naprDstDu převahu. Od 
nejnDvější dDby však šmahem si zjednává půdy SDU~ 
stava listinná, takže SDustavu vDlebních 'Okresů lze dnes 
čítati již k výjimkám (drží ji zejména Anglie a SeverD~ 
americká Unie). 

12. Volební úkDn znamená vlastní prDvedení vDlby t. 
j. 'Odevzdání vDlebních hlasů. KdO' má právO' DdevzQati 
vDlební hlas, a prO' kDhD lze s právní platnDstí hlas ode~ 
vzdati, jeslt obsaženO' ve vDlebním řádu v předpisech 
'O právu volebním. Zde r'Ozeznáváme: aktivní právO' V'O~ 
leb ní neb'Oli právo hlas'Ovací, a pasivní práv'O v'Olební 
neb'Oli právo býti v'Olenu. 

P'Okud práva hlas'Ovacíh'O se týče, máme tu dvě the'Orie. 
Podle jedné jeslt práv'O t'Oto nutným přívlastkem vlast~ 
n'Osti státníh'O 'Občana, jest tedy právem 'Os'Obním a pří~ 
sluší každému 'Občanu stMnímu. PřirDzený důsledek tDhD 
bylO' by všeDbecné právO' hlasDvací. PDdle theDrie druhé,
jejížzastancem jest Esmein (Éléments, 1., str. 3&7 a ná'sl.) 
není právO' hlasovací právem DSDbním přfslušejícím kaž~ 
dému 'Občanu státnímu, nýbrž t. zv. spDlečenským ÚkD~ 
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nem nebDH sociá!lní funkcí. Funkce tatO' vyplývá prý 
Z myšlenky, že se svrchDvanDst národní nedělí mezi 
členy nárDda, nýhr~ zůstává ~edělitelným. va ~ezci~ite!~ 
ným přívlastkem narDda sameho v ustavlCnem VYVOJ1 
postupných pDkDlení. Jedinci, kteří v různých Dbd'Obí~h 
tDhDtD výv'Oje vykDnávají právO' hlasDvací, nečiní tak ve 
vlastním jménu, nýbrž ve jménu nárDda, jehož js'Ou zá~ 
stupci. Tím plní spDlečenský úkDn. Správná jest the'Orie. 
pDsléze uvedená. PrávO' hlas 'Ovací není přívlastkem vla:st~ 
nosti státního 'Občana, nebDť nutný důsledek tDh'O by 
byl udělení práva hlasovacíh'O každému státnímu Dbča~ 
nu bez výjimky, tedy zavedení všeDbecnéhD práva hla~ 
sDvacíhD v naprostém smyslu. Ale s tímtO' stavem se 
nikde nesetkáváme a ani setkati nemůžeme. Ani v nej~ 
ryzejší demDkracii nepřísluší právO' hlasDvací bez vý~ 
jimky každému státnímu Dbčanu,nýbrž právO' tDtD jest 
upraveno volebním řádem. Řád tentO' předem stanDví 
určitDu hranici věkDVOU, vylučuje z hlasDvacíhD práva 
'Občany z určitých důvodů ('OdsDuzení prO' určitý čin 
trestní a pDd.) atd. Ta:ldD tedy poz'Orujeme,že záleží 
vždy na vDIlebníin řádu, kDmu ve státu přísluší právO' 
hlasoVlacÍ. Není tudíž právo tDtD nezhytným přívlast~ 
kem státníhO' občana a z tDhD důvodu všeDbecnéhD 
práva hlasDvacíhD v naprostém smyslu není a ani býti 
nemůže. Ti, kdDž ve sborech voHčských právO' hlas'O~ 
vací vykDnávají, plní tím DrgánovDu funkci. 
BD~ud rDz'sahu práva hlasovacíhO' se týče, dlužn'O při~ 

pDmenDuti, že se pDstupem dDby právO' tDtD rozšířilO' na 
vrstvy nejširšÍ. SDustava censová (J.'ozhoduje výše pla~ 
cených daní) a SDustava kapacitní (rozhDduje výše v:zdě~ 
lání) JSDu dnes na dDhrD 'Opuštěny. Převážná většina 
států přiznala hlasovací právo i ženám; učinily tak ze~ 
jména i státy plemena anglosaského: v Anglii jest tO' 
RepresentatiDn 'Of the PeDple Act z 6. únDra 1918 a v Se~ 
verDamerické Unii čl. XIX. dDdatků k ústavě z 26. srpna 
1920. Francie se však hlas'Ovacímu právu ženám h'Oužev~ 
natě brání. V zásadě přísluší každému v'Oliči jen jeden 
hlas; některé státy však zavedly t. zv. v'Otum plurální, 
na základě jehDž vlivem určitých 'OkDln'Ostí v'Olebním 
řádem stanDvených může v'Olič míti i více hlasů (Belgie 
až dO' r. 1919). 
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zavedena v r. 1907 ve Švédsku, dále ~ Německu. v Ra~ 
kousku a v republice Československé. 

. Sousta",a v'Olný,ch listin záleží v t'Om,že v:'Olič může na 
kandi!dátních listinách pr'Ováděti změny, a t'O buď jen 
v rámci kandidátní listiny samé, aneb bez 'Ohledu na kan~ 
didátní ,Listinu, takže lze . na kandidátní listinu psáti 
i jména n'Ová, čemuž říkáme panaš'Ovati kandidátní li~ 
stinu. Prvý způs'Ob jest zaveden v Belgii, kde v'Olič má 
práv'O 'Odevzdati kandidátní listinu tak jak jest beze 
změny (v'Ote de liste), aneb dáti předn'Ost některému 
z kandidátů, který jest na místě 'zadnějším (v:'Ote de pré~ 
férence); v 'Ob'OU případech sčítají se při skrutiniu nej~ 
prve kandidátní listiny jak'O celek a v rámci jejich roz~ 
hoduje pak p'O'čet hlasů. Druhý způs'Ob jest zaveden ve 
Francii a ve Švýcarsku. . 

Jakýsi střed mezi s'Oustav'Ou většin'Ov'Ou a s'Oustav'Ou 
poměrnéh'O v'Olení zavádí volební řád ve Francii zák'O~ 
nem z 12. července 1919 a volební řád ita1ský 'z r. 1923. 
Ve Francii jest t'O ve Třetí republice již čtvrtá změna 
volebníh'O řádu. 54) Tent'O zák'On z r. 1919 jest k'Ombinace 
'Ob'OU těcht'O S'Oustav p'Otud, že rozhoduje (nejprve) na" 
pr'Ostá většina a teprve. tehdy, není~li tét'O většiny d'O:sa~ 
žen'O, d'Ochází na p'Oměrné v'Olení. V'Olebnířád přihlíží 
jednak 'Os'Obně ke kandidátům , jednak ke kandidátním 
listinám. U kandidátů rozhoduje napr'Ostá většina; ne~ 
ní~li jí d'Osažen'O, aneb byl'O~li jí d'Osažen'O jen u ně~ 
kterých kandidátů, takže jsou .zbylá místa, přihlíží se ke 

že volič jinou kandidátní listinu než jimi zdělanou odevzdati ne~ 
může. Naproti tomu odepírá soustava ta voliči zákonnou ochranu 
tím, že nutí jej odevzdati kandidátní listinu, kterou sáin nesestavil 
a odnímá mu právo odevzdati svou vlastní kandidátní listinu; tím 
bere jemu právo svobodné volby. 

54) Organický zákon z 30. listopadu 1875 o volbě poslanců zavedl 
soustavu volebních okresů. Tento zákon byl však nahrazen záko~ 
nem z 16. května 1885, který zavedl soustavu listinnou. Avšak zá~ 
konem z 13. února 1889 byla soustava listinná odstraněna a zave~ 
dena opětně soustava volebních okresů s kombinovanou soustavou . 
naprosté většiny potud, že kandidát, aby byl pokládán za zvolena, 
musil dostati nejen nadpoloviční počet všech platně odevzdaných 
hlasů, nýbrž nad to ještě dosáhnouti čtvrtiny počtu všech zapsa~ 
ných voličů. Nebyly~li obě tyto náležitosti splněny, došlo k volbě 
druhé, p'ři · které stačila většina poměrná. 
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Kandi,dátním listinám podle s'Oustavy p'Oměrného V'O~ 
lení. 55) 

S'Oustava p'Oměrnéh'O v'Olenízískává proti s'Oustavě 
většin'Ové neustále půdy. Před světovou válk'Ou byla7Ja" 
vedena v některých kant'Onech švýcarských, ve Wiirtem~ 
bersku, v Belgii, v Dánsku při v'Olbách d'O Landsthingu, 
ve Švédsku při v'Olbách d'O 'Obou sněmoven, je~li Vl'Oliti 
najedn'Ou alesp'Oň dva p'Oslance. Po sVět'OVé válce byla 
zavedena ve Francii (s'Oustava k'Ombin'Ovaná) v !talii, ve 
Švýcarsku a takřka šmahem ve státech, které na půdě 
t. zv. střední Evropy buď nově vznikly, aneb se asp'Oň 
'Od základů přetv'Ořily (Česk'OsI'Ovensk'O, P'Olsk'O, Rák'Ou~ 
sk'O, Německ'O, Prusko atd.). . 

55) Způsob tento jest tak zajímavý, že pokládám za záhodno 
blíže k němu přihlédnouti. Ježto jest tu zavedena soustava naprosto 
volných listin (úplná svoboda volební), dlužno přihlížeti nejen k po~ 
čtu hlasů odevzdaných pro určitou kandidátní listinu, nýbrž nad to 
ještě k počtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v rámci 
kandidátních listin. Mandáty se přidělují tím způsobem, že se nej~ 
prve zjistí počet platně odevzdaných hlasů a z toho jednak na~ 
prostá většina, jednak volební číslo okrsku volebního, které dosta~ 
neme, dělíme~li počet platně odevzdaných hlasů počtem poslimců, 
které jest voliti. 

Ti z kandidátů, kteří dostali naprostou většinu, jsou prohlášeni 
za zvoleny. NedostaUi nikdo z kandidátů této většiny, aneb do~ 
sáhnuli~li někteří z kandidátů této většiny, avšak přes to zůstávají 
některé mandáty neobsazeny, obsazují se zbývající mandáty podle 
soustavy poměrného volení. Způsob, jakým se obsazují, jest tento : 
séčtou se všechny hlasy odevzdané pro každou kandidátní listinu 
zvláště, a to hlasy i těch kandidátů, kteří dostali naprostou většinu 
a důsledkem toho byli již prohlášeni za zvoleny. Tento součet hlasů 
dělíme počtem poslanců, jež jest voliti, a dostaneme takto volební 
číslo každé kandidátní listiny. Volební číslo kandidátní listiny dě~ 
líme volebním číslem volebního okrsku a kolikráte jest volební číslo 
okrsku obsaženo ve volebním číslu kandidátní listiny, tolik mandátů 
připadne na kandidátní listinu (čl. 10.). V rámci kandidátní listiny 
ovšem nerozhoduje pořadí, v jakém jsou kandidáti uvedeni, nýbrž 
kolik každý kandidát dostal hlasů. Stane se někdy, že takto na 
kandidátní listiny připadne více mandátů než kolik jich ve skuteč~ 
nosti zbývá obsaditi; v takovém případu nepřicházejí na řadu kandi~ 
dátní listiny, nýbrž kandidáti sami, t. j. za zvoleny se prohlásí (bez 
ohledu na kandidátní listiny) ti kandidáti, kteří mají největší počet 
hlasů. Srov. o tom Annuaire de la législation frant<aise, roč. 39., str. 
139 a násl., dále Esmein, Éléments, II., str. 309 a násl., a Pierre, 
Traité de droit politique, électorale et parlementaire, Paris, Supplé~ 
ment 1919, str. 299 a násl., 1555 a násl. 
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14. Poslední stadium voleb jest ověření volebních vý~ 
sledků. Oproti stadiím již uvedeným má toto stadium 
zvláštnost, že k ověření V'oleb mnohdy nedoohází hned 
po skončení voleb. Poněvadž právní domněnka svědčí 
obeoně pro platnost voleb, dochází k ověření volebních 
výsledků někdy jen na zák1a:dě stížnosti vznesené proti 
některé volbě neb p.roti některému kandidátu resp. re~ 
presentantu, někdy však výsledky některých voleb zů~ 
stáVllljí vůbec neověřeny. 

V ověřO'vání výsledků volebních lišíme dva způsoby: 
buď ověřuje Violby parlament sám scH. každá sněmovna 
o sobě, aneb zvláštní soud. První způsob byl až do nej~ 
novější doby pravidlem. Pokládalo se to jaksi za 'záleži~ 
tost konstitucionalismu a parlamentarismu, aby sně~ 
movny Siamy rozhodovaly o mandátech svých členů a 
tudfž o platnosti voleb, a to tím spíše, že o tuto otázku 
bylo v monarchických státech nejprve svésti tuhý boj 
mezi panovníkem a parlamentem. 56) Také skutečně po~ 
zorujeme, že až do druhé polovice 19. století právo roz~ 
hodovati o platnosti voleb příslušelo výhudně sněmov~ 
nám. Sněmovny tím vykonávaly jakousi jurisdikci; byl 

56) Boj tento lze nejlépe sledovati v Anglii, kde dlouho to trvalo, 
než si sněmovna obecných vybojovala právo rozhodovati o platnosti 
voleb. Viz o tom m. j. Anson n. u. m., I., str. 168 a násl. a Hatschek, 
Englisches Staatsrecht, 1., str. 298 a násl. 

Doložiti sluší, že i ve státech stavovských myšlenka, že stavové 
sami rozhodují o platnosti voleb resp. tam, kde voleb nebylo, 
o otázce, jsou~li splněny všechny náležitosti, jichž jest třeba k člen~ 
ství ve sněmu, nebyla neznáma. Tak ve Francii generální stavové sami 
ověřovali plné moci svých členů (vérification des pouvoirs), ačkoli 
králové pokládali toto oprávnění generálních stavů za ústupek se 
své strany a vyhražovali si někdy jeho výkon (Duguit n. u. m. II. 
st~. 301); ještě j~dnací řád generálních stavů z r. 1789 vyhraž~vai 
pravo r?zhod?yah ty!o spory v poslední inst.anci králi (Pierre, Traité 
de drOlt pohtIque, el~ctoral et parlementalre, Paris, 5éme édition, 
str. 404). Revoluce přIznala právo ověřovati volby členů zákono~ 
dárných sborů těmto sborům samotným. První ústava z r. 1791 
výslovně prohlašuje, že akty zákonodárného sboru, kterým se ově. 
řují volby representantů, mají moc zákonů, aniž by byly předloženy 
králi k sankci. (Tit. III., hl. III., sec. III., čl. 7.) 
. V českém státu od konce 18. století sněm sám rozhodoval zda 
náležitosti opravňující českého inkolu ke vstupu na sněm' jsou 
splněny. Viz o tom můj spis. Inkolát a indigenát v zemích koruny 
české, Praha 1908, passim. 
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tó pozůstatek prvotního pojetí parlamentu jako (králov~ 
ského) soudu. 

Avšak pravidlo, že sněmovny samy si ověřují man~ 
dáty svých členů, mělo v zápětí určité nepřístojnosti, 
ježto rozhodování o pla:tnosti naříkaných v'Oleb nedálo 
se ani tak s hlediska -spravedlnosti jako spíše s hlediska 
příslušenství k politické straně. Nad to pak byl,a uplat~ 
ňována i závažná námitka, že není 'správné, rozhodl!jí~li 
o platnosti v:olby členové, jichž mandáty často nejsou 
ještě ověřeny. úvahy ty vedly k snaze, odníti právo 
rozhodovani o platnosti voleb sněmovnám a svěřiti je 
zvláštním soudům, . u kterých Lze mnohem spíše očeká~ 
v:ati nestranné rozsouzení věci než u sněmoven samých. 
Počátek byl učiněn v klasické zemi konstitucionalismu 
a parlamentarismu, v Anglii, což tím více padá na váhu, 
že právo rozhodovati o platnosti voleb patřilo zde 
k jedné z nejdůležitějšíoh výsad parlamentu. Zákonem 
z r. 1868 (31. & 32. Viet. c. 125.) bylo sněmovně obec~ 
ných vzato právo ověřovati mandáty jejích členů a dáno 
soudu (High Court of Justice).57) Příkladu toho následo~ 
valo před světovou válkou, pokud mi známo, Švédsko, 
kde o platnosti voleb rozhoduje podle čl. ll. a 22. Riks~ 
dagsordningu správní dvůr soudní. Po ,světové válce se 
zásada ta uplatnila šmahem ve státech na půdě t. zv. 
střední Evropy. Zde o platnosti voleb nerozhodují sně~ 
movny samy, nýhrž zvláštní soudy, a to: v Německu po~ 
dl'e čl. 31. ústavy zvláštní volební soud, zřízený při 
říšském sněmu, v Prusku podle čl. 12. ústavy rovněž 
zvláštní volební soud, zřízený při zemském sněmu, v Ra~ 
kousku podle čl. 141. ústavy ústavní soud, v Polsku po~ 
dle čl. 19. ústavy nejvyšší soud a v republice českoslo~ 
venské podle § 19. ústavy volební soud. 

15. Pokud složení sborů zastupitelských se týče, lišíme 
podle toho, skládá~B. se parlament z jedné sněmovny či 
ze sněmoven dvou, soustavu jednokomorovou (systém 
unikamerální) a soustavu dvou'komorovou (systém bi~ 
kamerální). Rozlišování toto nemá na práVlllí pojetí par~ 

57) A však právo prohlásiti člena již zvoleného za nezpůsobilého 
a tím mandát poslanecký za uprázdněný jest vyhrazeno sněmovně 
samé. Anson n. u. m., 1., str. 172. 
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lamentu jakůžtů sbůru zastupitelskéhů nijaký Vliv: 58) 
i při sůustavě dvoukůmorové zůstává jednůta parla. 
mentu zachována potud, že se za usnesení parlamentu 
půkládá jen tů, na čem se obě sněmůvny souhlasně 
usnesly, pokud 'Ovšem v 'ústavách jednůtlivých států 
zvláště 'Opak stanůven není (na př. v republice českůslů. 
venské, v Ang'lii Parliament ad z r. 1911). V dnešní 
skladbě států neuplatňují 'se 'Obě soustavy měrůu stej. 
nůu. Sůustava dvůukomůrůvá má ,značnůupřevahu nad 
sůustavou jednůkůmorovůu; tatů jest zavedena ve stá~ 
tech německých, vyjma Prusků (o zastupitelském sboru 
říše německé bude jednánů ještě níže), v Norsku,59) 
v Řecku, v Bulharsku, v kantůnech švýcarských, v Ka. 
nadě (mimo dvě provincie Quebec a N ůvé Skůtsků, které 
mají sůustavu dvůukůmůrovůu), a kůnečně v některých 
republikách středů amerických (Quatemala, Salvadůr, 
Hůnduras, Nicaragua, C'Osta.Rica, Panama); v 'Ostatních 
státech jest zavedena sůustava dvoukůmůrůvá. 

Při soustavě dvoukůmůrové jiné jest slůžení sněmůvny 
důlní a jiné 'Opět sněmovny hůrní, a pravidelně také zá. 
sady, na kterých jsůu ustaveny 'Obě sněmovny, se 'Od 
sebe různÍ. Kdežto sněmovna dolní se ustavuje výlučně 
volbou, lze při sněmoV1l1ě hůrní rozeznávati čtverou sůu. 
stavu. Podle jedné soustavy se ustavuje sněmůvna horní 
výlučně volbou, právě tak jako sněmůvna důlní. Půdle 
druhé se ustavuje vůlbou jen z části, k!dežto z druhé 
části se skládá z členů, u kterých důvod povůlací resp. 
členství se nezakládá na volbě, nýbrž na příslušenství 
k určitému rodu, neb na držení určitého úřadu, aneb na 
jmenůvání 'Od hlavy státu. Podle třetí sůustavy, která 
však dnes již jest zjevem 'Ojedinělým, neustavuje se sně. 
movna hůrní vůbec volbůu, nýbrž důvod pO'Viůlací jest 

58) úvahy o tom, která z obou soustav jest lepší, jakož i o dů' 
vodech pro i proti, náležejí v obor politiky a nelze se jimi zde 
obírati. 

59) Norský storthing skládá se vlastně ze dvou komor: odels~ 
!~ing,u a l,!lg.th!ngu .. Podle čl., 73 .• ústa,VY vo!~ storthing ve své první 
r~.dn.e SC~UZl ct,::tmu ze svych c!enu, kterl tvoří lagthing; ostatní 
trl c~vrtmr tVOrl odels~hmg. ~usledkem !?ho jest lagthing jen 
pouhym vyborem storthmgu a Jest tu tudlZ v podstatě jen sou~ 
stava jednokomorová s jakýmisi příznaky soustavy dvoukomorové. 
Srov. Morgenstierne n. u. m., str. 55, 56. 
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t~ zcela jiný. Půdle čtvrte sůustavy ustavuje se sně. 
můvna hůrní z (větší) části vůlbůu, z (menší) části ků. 
'Op tacÍ. 

Prvá sůustava jest zavedena v republikách (Francie, 
Československů, Půlsků, Rakůusků, Prusků, Sever-oame. 
rická Unie, Mexiko, Argentina, Brasilie atd.), dále v Ni. 
zozemsku, v Rumunsku, v Dánsku a ve Švédsku. Způsůb 
vůlby jest 'Ovšem jiný než ve sněmovně důlní. Ve Francii 
na př. jest senát, čítající 300 členů vůlených na důhu 
devíti let60) vůlen po departementech a kůlůniích volbou 
nepřímůu. Přidělování počtu senátorů na departementy 
se řídí lidnatůstí. Vůlby se kůnají půdle sůustavy listinné 
bez zastůupení mensin. Voličské sbory se ,skládají: z pů. 
slanců důtčenéhů departementu (nik!ůli také senátůrů), 
z generá<lnfch radů (conseillers généraux),z radů okres~ 
ních (cůnseil1ers d'arrůndissement), z vůlitelů volených 
municipální radou z řadvůličů obce; počet těchtů voli. 
telů se řídí počtem hlasů municipální rady od vůlitele 
jednůho až do třiceti (Paříž). Půdmínky pasivníhů práva 
vůlebníhů dů senátu jsou tytéž j.aků dů sněmovny pů. 
slanecké s tím tůliko růzdílem, že se vyž.ll!duje věk 40 
růků. V Nizozemsku jest horní (první) sněmoVltla vů. 
lena průvinciálními stavy pů provinciích podle lidna. 
tůsti a k pasivnímu právu vůlebnímu se vedle pasivníhů 
práva vůlebníhů dů sněmůvny dolní (druhé) vyžaduje, 
aby kandidát buď náležel k nejvyšším poplatníkům aneb 
zastával (ať v přítůmnosti, ,ať v minulosti) určitou ve. 
řejnou funkci zák.ůnem stanůvenou. V Dánsku se Land. 
sting skládá ze 72 členÓ. Z tůhů 10 vůlí Kůdaň a Frede. 
riksberg, 42 vůlební 'Okresy, 1 ůstrův Bůrnhůlm, 1 ůstrůvy 
Feroerské, 18 členůvé Landstingu. Půdmínky pasivního 
(a růvněž i aktivníhů) práva volebníhů jsůu: právů hlasů. 
vací dů Fůlketingu a důkůnaný 35. růk. Ve Švédsku jsou 

60) Podle organického zákona o volbě senátorů z 2. srpna 1875 
byla čtvrtina celého počtu senátorů 75 jmenována na doživotí (tak 
zv. sénateurs inamovibles). Tato čtvrtina byla jmenována Národ, 
ním shromážděním a měla býti pak doplňována senátem samým 
kooptací. Avšak organickým zákonem o organisaci senátu z 9. pro~ 
sin ce 1884 byla instituce doživotních senátorů (ovšem s výjimkou 
dosud žijících, jimž mandát ponechán), zrušena a zavedeni jen čle~ 
nové volení. . 



členové horní Gprvní) sně~?,:ny, v?leni pr?v~nciáln!mi 
radami (la:ndsting) a munlclpal~lm~, ra?aml v tech me.st, 
která nejsou zastoupena v p:ovlI~clal~l rade. K paSlV~ 
nímu právu volebnímu se vy~aduJe vek 35 let, a 9,en~?~ 
ve výši zákonem pře,depsane. V ,P~lsk~ sel}at cltapcl 
čtvrtinu počtu členů sněn;u se sklada z c!ent; volenyc~ 
podle okršků na podklade ,soustavy ~ome.rne~o volem; 
k pasivnímu právu volebmmlf se vyz'!lduJe 'Ye~ 40 let. 
V Prusrku státní rada jest za~tupce )ednothyych pro~ 
vincií pro ,zákonodárství ~ spravu statu. Voho se vpodl~ 
provincií tak, že na každ~c~ 500.090 ?byva~e!u p~lp~d~ 
jeden zástupce, avšak kaz?a pro~mcl~ yys!!a ne}mene 
tři zá'stupce. Členové státm, r~dy, JakC?z ~ JeJ!ch nahrad~ 
níci jrsou voleni provinciál~lml ~emsk~ml sncI?Y (v Ber~ 
líně shromážděním městskyoh zastupcu, v zemlCh hohen~ 
zollernských a v pohraničn~ n:arc~ Pozňansko~Západní 
Prusy ,komunálními zeII1s~yml snemy) podle, soustavy 
poměrného volení (:v zem1ch hohenzoller~skych podl~ 
soustavy většinové). V Rakousku sp'olko~a rada se voh 
podle zemí zemskými sněmy ~a podkl!lde v&o?stav~ po; 
měrného volení tak, že po~e h~natos~l kazda zeme ma 
nejméně tři, nejvíce dva~act ~ast~pcu. V, Severoame~ 
rické Unii skládá se senat z clenu volenyoh p'O dvou 
z každého státu (původně legislatur.ami dotčených států, 
na základě čl. XVII. dodatků k ústavě z r. 1912) přímo 
voličstvem. K pasivnímu p:ávu v?le~il1í~u se vvyhledá~á 
dokonaný 30. rok věku, obcans~vl statm aspon po devet 
roků a bydliště v dotčeném statu.61).. v 

Druhá soustava jest lia~edena Vv AngIn, ve Španelsku 
-a v Irsku. V Anglii JSOU cleny ,sn~'I?ovny lordu rod~m: 
peerové Spojeného Králo,vs,tv~; ur.adem,: dvac~t ses! 
lordů duchovních; jmenovalll.m. soudcove v~ snem..?lvn~ 
lordů (1or,ds of appeal in ordmary). Vedl,e te~hto clenu 
jsou tu členové, jichž důvov~e?l povola~lm Jes! volba. 
Jsou to peerové škotští, kterI JSou volem do snemovny 

61) ' Podobným způsobem JSOU, složen~ sen~ty v rep~bli~ách: me~ 
xické, argentinské a brasilské s y~ r<?zdl!em, ~e v Me~l~u Jest v?lba 
vlastně nepřímá a že v Argenttn~ ~mkoh ta~~. v Bras~lll) se, voh ,se
nátoři legislaturami dotčených st;:ttu. Y B:asl!ll ,se v?h po tr~ch cb 
nech z každého státu a spolkoveho ~.zeml tymz zpusobem Jako do 
sněmovny dolní se zastoupením mensm. .. 

172 

lordů pro každé ohdobí parlamentní zvláště; jest jioh 
šestnáct a jsou voleni peery škotskými v jednom voleb~ 
ním sboru. Ve Španělsku se skládá senát jednak z členů 
ipso jme (rodem a úřadem) a z členů králem na doživotí 
jmenoVlaných, jedna!k z členů volených. Obě tyto kate~ 
~orie jsou si počtem rovny; volených členů jest 180 a 
členů prvé kMeg'orie rovněž tolik. Volených 180 členů 
jest ro~vdeno takto: 9 jest voleno duchovenstvem, 
6 akademiemi, 10 univer,sitami (iZ každé university jeden 
člen), 5 hospodářskými společnostmi a 150 provinciál~ 
ními deputovanými a delegáty jmenovanými municipa~ 
litami spolu s největšími poplatníky.62) V Irsku záko~ 
nem z 23. prosince 1920, kterým se zřizuje svobodný 
stát irský, (úř.: pro lepší správu Irska, An act to provide 
for the better government of Ireland), byly podle §u 1. 
ustaveny dva odlišné parlamenty irské: pro Jižní Irsko 
a pro Severní Irsko, každý o dvou komorách. Senát Již~ 
ního Irska čítá 64 členy, z nichž 2 jsou mocí svého úřadu, 
27 jest jmenováno místodržícím královským (Lord Lieu'~ 
tenant), 44 jsou voleni a to: 4 od katolických arcibiskupů 
a biskupů, 2 od arcibiskupů a biskupů Jižního Irska, 16 
od pérů Jižního Irska, 14 od členů hra:bských rad. Senát 
Severního Irska čítá 26 členů, z nichž 2 jsou mocí svého 
úřadu, 24 jsou voleni dolní sněmovnou Severního Irska. 
Třetí soustaVla jest dnes již zjevem ojedinělým. Jest 

zavedena, pokud mi známo, ji'ž jen v !taHi a v Japonsku. 
V Italii vedle zletilých členů královského rodu j,sou v se~ 
nátu jen členové králem jmenovaní na čas života· Počet 
jejich jest neobmezený. Avšak král v tomto svém právu 
jmenovacím jest obmezen potud, že může členy jmeno~ 
vati jen z osob příslušejících k jedné z 21 kategorie, vy~ 
počtené v čl. 33. základního statutu z 4. března 1848. 
O platnosti titulu, z kterého byl nový senátor jmenován, 
rozhoduje však po rozumu čl. 60. téhož statutu výhradně 
senát sám.63) 

62) Viz Posada, Spanisches Staatsrecht, Tiibingen 1914, str. 103 
a násl. 

63) Důsledkem toho, když král jmenuje nového senátora, má se
nát na vůli nového člena přijati neb odmítnouti; hlasování o tom 
jest tajné. Z toho důvodu jest nově jmenovaný senátor připuštěn 
k přísaze teprve tehdy, když jeho jmenování jest senátem schvá-

173 



Čtvrtá soustava jest zavedena v Belgii ústavou revido~ 
vanou v r. 1921. Podle této ústavy skládá se senát ze tří 
skupin senátorů. První skupina jest volena týmž sborem 
voličským jako sněmovna representantů; jejich počet 
se však rovná polovici počtu representantů. Druhá sku~ 
pina se skládá z členů volených provinciálními radami 
podle lidnatosti, takže jeden senátor přijde na 200.000 
obyvatel. Třetí skupina se skládá z členů kooptovaných: 
senát sám kooptuje členy z kategorií osob zde stanove~ 
ných; počet členů kooptovaných se rovná polovici členů 
volených provinciálními radami. 

Zvláštní postavení má v Německu říšská rada. Sbor 
tento nelze pokládati za nějakou horní sněmovnu ně~ 
mec~ého sboru zastupitelského. Jest tu .zřejmá analogie 
I?eZl býv;tlou, spolkovou radou říše německé po rozumu 
cl. 6. a nasl. ustavy z 6. dubna 1871 a mezi nynější říš~ 
skou radou; ba říšskou radu lze pokládati za přímého 
ná'stupce bý'valé spolkové rady.64) Podle .čl. 60. a násl. 
ústavy říšská rada není sborem voleným, nýbrž jest to 
souhrn delegátů jednotlivých zemí říše vysílaných zem~ 
skými vládami. K tomu cíli oznamují podle § 4. jedna~ 
cího řádu pro říšskou radu z 3. prosince 1919 zemské 
vlády říšské vládě (říšskému ministerstvu vnitra) svoje 
plnomocníky v říš~skéradě. Vedle těchto plnomocníků 
mohou zemské vlády jmenovati po rozumu § 6. téhož 
je,dnacíh5l . ř~du ješ~ě .náhradníky s udáním, jsou~li tito 
nahradmcl Jmenovam trvale neh jen na určitou dobu 
neb pro určité úkoly. V říšské radě jsou po rozumu 

le?o a po vykonané přísaze jest od předsedy senátu prohlášen se
natorem. kralovství. čl. 104 jednacího řádu senátu italského. Viz 
k tomu 1 Tambaro n. u. m. str. 192. 

64) Zákonem o prozatímní moci říšské z 10. února 1919 byla 
v § 2. vytvořena instituce výboru států (Staatenausschufi) ač ještě 
osnov~ k ~omuto zákonu navrhovala označení spolková ;ada. Pře
chodm~ zakonem z 4. března 1919 bylo pak v § 3. výslovně stano. 
ven?, ze, ,pokud se. v zák?r:~ch, a nařízeních říšských mluví o spoJ. 
k?ve ra?e, nastupuje na Jej! m!st<: tento výbor států. ústavou říše 
nemecke z ll. srpna 1919 byla v cl. 60. a násl. vytvořena instituce 
říšské , rady, a přech?d?í a zá,:ěrečná ustanovení této ústavy v čl. 
17~ vr~!ov?e stanoy!, ~e na . ~msto dosavadního výboru států nastu
pUJ~ :!~~~a rada. Uz~a SP?J!to~t mezi bývalou spolkovou radou a 
~ne,s,r:! r!sskou ~adou J,est, hm ?ana a odůvodněno jest tudíž tvrzení, 
ze nsska rada Jest pnmym nastupcem bývalé spolkové rady. 
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čl. 63. ústavy země zastoupeny členy svých vlád. Lze 
tudíž v říšské radě spatřovati souhrn vlád jednotlivýdl 
států resp· zemí. Právě tak jako bývalá spolková ra,da 
říše německé byla shromážděním plnomocníků jednotli~ 
vých členů říše a nositelkou svrchovanosti říše ně~ 
mecké,65) tak i dnešní říšská rada jest zastoupením všech 
zemí, tvořících říši německou a představuje ve 'svém 
sboru svrchovanost říše německé. 

16. Sbory zastupitelské jsou voleny na ur.čitou, předem 
stanovenou dobu. Dobu tuto nazýváme zákonodárným 
neb také parlamentním obdobím. Ve státech, které mají 
soustavu dvoukomororvou, jest toto období stanoveno 
jinak pro sněmovnu dolní a jinak pro sněmovnu horní; 
směrodatné jest tu však vždy období stanovené pro sně~ 
movnu dolní.66) Období toto není všude stejné: nejkratší 
jest období ve středoamerické republice Salvador (jeden 
rok), nej delší, možno říci, v republice československé 
(šest let); v ostatních státech se pohybuje toto období 
od dvou až pěti let. Zákonodárné období horních sně~ 
moven, pokud jsou ovšem tyto voleny (viz výše), jest 
delší; nejd elší období jest ve Francii (devět let). 

Po vypršení parlamentního období se sbory zastupi~ 
telské obnovují. V tomto směru rozlišujeme dva způ~ 
soby: obnovu úplnou neboli integrální a obnovu částeč~ 
nou neboli parciální. Podle ,prvého způsobu se sněmovna 
obnovuje ve svém celku a vQllbyse konají pro celý sbor 
najednou, t. j. pro všechna místa sboru. Zde tedy sně~ 
movna jest sborem jen dočasp.ým. Při .druhém způsobu 
se sněmovna obnovuje jen z části, t . j. v určité předem 
stanovené lhůtě vystupuje část jejích členů a místa takto 
uprázdněná se obsazují novými volbami. Zde tedy sně~ 
movna jest sborem trv,alým (pe1."manentnL.'TI.). 

Sborem dočasným, obnovujícím se úplně, jest pra~ 
vidlem sněmovna dolní. Výjimky z tohoto pravidla činí, 
pokud mi známo, jen republiky středoamerické a jiho~ 

65) Viz zejména Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, 
Tiibingen 1911, 1. Bd., str. 237 a násl.; týž, Deutsches Reichsstaats~ 
recht, Tiibingen 1909, str. 57 a násl. 

66) Důsledkem toho se v Severoamerické Unii kongresy označují 
pořadovými čísly podle (dvouletého) parlamentního období sně. 
movny representantů, nikoli podle (šestiletého) období senátu. 
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americké: Nicaragua, kde se podle čl. 56. ústavy sně~ 
movna poslanecká volí na dobu šesti let, ale obnovuje 
každého druhého roku z jedné třetiny, dále Costa~Rica, 
Bolivia,Argentina, Paraguay, kde se sněmovna volí na 
dobu čtyř let a obnovuje každého druhého roku z po~ 
lovice. 

Horní sněmovny jsou naproti tomu sborem trv,alým, 
obnovujícím se podle délky parlamentního období buď 
každého druhého neb každého třetího roku. Výjimku 
máme jen v Belgii, kde podle čl. 55. ústavy (revidované 
v r. 1921) jest senát volen na dobu čtyř let a obnovuje 
se úplně, v lepublice československé, kde jest senát vo~ 
len na dobu osmi let a obnovuje se vždy úplně, dále 
v Polsku, kde období parlamentní je totožné s obdobím 
sněmovny (pět roků) a v Rakousku. Soustavu jaksi smí~ 
~enou máme v Dánsku. Podle čl. 39 ústavy revidované 
v r. 1920 činí volební období Landstingu 8 let. Členové 
volení Landstingem samým, v počtu 18, zůstávají ve své 
funkci celých 8 let, kdežto členové ostatní, počtem 54, 
po čtyřech letech z polovice vystupují a konají se nové 
volby. 

Obnova úplná nastává také při rozpuštění parlamentu. 
V monarchických státech přísluší právo rozpustiti sně~ 
movnu dolní, nikoli také sněmovnu horní, králi. vý~ 
jimku toho máme jen v Norsku, kde králi nepřísluší 
právo rozpustiti storthing,67) a v Belgii, kde podle čl. 71. 
ústavy král má právo rozpustiti sněmovny, a to buď obě 
nrujednou neb každou zvláště; rovněž tak jest tomu 
v Rumunsku podle čl. 95. ústavy, a v Nizozemsku podle 
čl. 73. ústavy. Ve státech republikánských v tomto 
směru nijaké pravidlo stanoviti nelze, poněvadž ustano~ 
ve ní se naprosto různí. Nepřísluší právo rozpustiti sně~ 
movny vůbec presidentu republiky v Severoamerické 
Unii, v Mexiku, v Argentině a v Brasilii. V jiných stá~ 
tech má president republiky právo rozpustiti obě sně~ 
movny, a to buď současně aneb každou o sobě zvláště; 
tak je tomu v republice československé podle § 31. a 
64., odst. 4. ústavy a v Polsku podle čl. 25. ústavy. Ve 
Francii má president republiky právo rozpustiti jen sně~ 

67) Morgenstierne n. u. m. str. 57. 
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movnu poslaneckou, potřebuje však k tomu svolení se~ 
nátu (čl. 5. ústarvního zá:kona o organisaci veřejné moci 
z 25. února 1875). V Rakousku může podle čl. 29. ústavy 
vysloviti rozpuštění sněmovny (národní rady) jen ná~ 
rodní rada sama. V Prusku může býti podle čl. 6. ústavy 
o rozpuštění sněmu rozhodnuto všeobecným hlasováním 
národa, v Sasku sněm sám vyslovuje svoje rozpuštění, 
nrud to pak může Dýti sněm rozpuštěn všeobecným hla~ 
sováním národa na základě populární iniciativy aneb na 
žádost ministerského kabinetu (čl. 9. úst.). 

Doložiti sluší, že ve všech r~publikánských státech, ve 
kterých jest presidentu republiky dáno právo rozpustiti 
sněmovnu resp. sněmovny, jakož i v převážné části mo~ 
nar,ehických států jest ústavou samou stanovena lhůta, 
do které jest sněmovny v případě jich rozpuštění znovu 
sv01ati. 
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II. PŮSOBNOST PARLAMENTU. 

1. Působnost parlamentu není ve všech státech stejná. 
Světová válka význam a rozsah činnosti parlamentu sice 
ve všech takřka státech značně posílila, avšak přes to 
rozdíly, jež se v působnosti parlamentu již před válkou 
jevily, nesetřela. V těch státech, kde zásada dělené moci 
ve státu byla postavena ·za základ celého zřízení stáb 
ního, obsah a rozsah působnosti se celkem valně nezmě. 
nil. Jinak však jest tomu ve státech, ve kterých světová 
válka způsobila naprostý převrat celé · skladby státní; 
zde pokrok demokratismu, silně znatelný, povýšil p,a'rla. 
ment za vůdčího činitele ve státu. Přes to však možno 
i při různém postavení parlamentu v jednotlivých stá. 
tech stanoviti čtverý základní druh působnosti parla. 
mentu: funkci .zákonodárnou, funkci správní, funkci 
autonomní a funkci soudcovskou. 

A. Funkce zákonodárná. 

V této funkci jest parlament orgánem státním,který 
jednak spolupůsobí při zdělávání, jednak se přímo usnáší 
na zákonech, t. j. právních pravidlech závazných pro 
jednání lidská. Rozdíly v tHo činnosti parlamentu se. 
známe nejlépe, rozložíme.1i celý složitý pochod zákono. 
dárný na jednotlivé jeho složky, kteréž jsou: 1. navrho. 
vání 'zákona, .2. stanovení obsahu zákona, 3. s!linkce, 
4. vyhotovení zákona (promul'gation, Ausfertigung), 5· 
vyhlášení zákona (publication, Verkiindigung). 

2. Ad 1. Moderní ústavy přiznaly obecně parlamentu 
zákonodárnou iniciativu, t. j. prárvo navrhovati zákony.l) 

1) Zajímavý jest vývoj zákonodárné iniciativy ve Francii v době 
porevoluční. Podle ústavní charty z r. 1814 čl. 16. iniciativa zákono~ 
dárná příslušela výlučně králi, a sněmovny měly jen právo prositi 
krále, aby navrhnul zákon určitého obsahu. Podle ústavní charty 
z r. 1830 čl. 15. příslušela iniciativa zákonodárná jak králi, tak 
i oběma sněmovnám. Druhá republika přiznala zákonodárnou inicia~ 
tivu jak národnímu shromáždění, tak i presidentu republiky. Avšak 
ústava z 14. ledna 1852 vydaná po státním převratu Ludvíka Napo~ 
léona přiznává právo zákonodárné iniciativy v čl. 8. výlučně jen 
presidentu republiky, což za císařství změněno bylo teprve ústavou 
(senatuskonsultem) z 21. května 1870 čl. 12, kterým iniciativa zá~ 
kon6dárná přiznána byla vedle císaře oběma sněmovnám. 
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Avšak toto právo nepřísluší výhradně jen parlamentu 
scil. 0při soustavě dv'Oukomorové) oběma sněmovnám, 
nýhrž parlament v~e o tvo~o prá,vo dělí s hla~ou státu r~sp: 
s vládou a po pnpade 1 s narodem samym (popularm 
iniciativa). Pouze v Severoamerické Unii a v Brasilii ini. 
ciativa zá;konodá:rná přísluší výlučně kongre,su; nicméně 
i v těchto státech přísluší presidentu republiky jakási 
podružná iniciativa: v Severoamerické Unii má podle 
hl. II·, sekc. 3., § 1. ústavy president republiky právo do. 
poručovati v písemných poselstvích kong'resu k~ úva:ze 
veškera opatření, která pokládá za nutná a účelná; v Bra. 
silii má podle čl. 48., odst 9. ústavy president právo »po. 
dávati kongresu ročně zprávy o povšechném stavu země 
a oznamov;ati jemu opatření a reformy nutné, prostřed. 
kem poselství, které dodá tajemníku senátu v den za. 
hájení zákonodárného zasedání«. Jinak vš~k zá~on<?" 
dárná iniciativa přís'luší jak parlamentu, tak 1 hlave sta. 
tu resp. vládě.2) O právu národa samého navrhovati zá. 
kony (populární iniciativa), bylo mluveno již výše. 

Právo zákonodárné iniciativy jest velmi důležitou sou· 
částkou práva zákonodá,rného vůbec, ba lze říci, jeho 
nezbytnou podmínkou. Kdo nemá zákonodárné inida'" 
tivy, nemá v 'podstatě ani práva zákonodárného, neboť 
schází mu právo uvésti zákonodárný pochod v pohyb 
a dáti jemu také určitý obsah. Odtud lze si vysvětliti 

2) Až do nejnovější doby nebylo činěno ve výkonu moci vládni 
a výkonné rozdílu mezi .hlavou státu, a mezi vládou: P?dl~ uče~í 
o dělené moci ve státu Jest hlav;a statu hlavou mOCI vladm a vy~ 
konné a vykonává ji prostředkem ministrů, ať již parlamentu od. 
povědných, ať n~odpovědntc~ (Sev~roameric~á ~nie). I?ůsledke~ 
toho vše, co ve vykonu mOCI teto .platilo o hlave sta tu, plablo vlastne 
O vládě. Po světové válce pozorujeme však v republikách, které 
vznikly na půdě t . zv. střední Evropy na místě monarchií k~nsti,tuč: 
ních vzoru německého zvláštní, dosud nebývalé, dělení mOCI vladm 
a výkonné mezi presidenta republiky a mezi vládu, takže obor pra, 
vomoci obou těchto činitelů jest vůči sobě navzájem více méně 
pevně vymezen. V těchto státech přiz~ává ústava p~ávo zák0!l0~ 
dárné iniciativy . vládě, nikoli však preSIdentu republiky; tak .lest 
tomu v republice československé, v Polsku, v Rakousku a v Neme. 
cku. S podobným zjevem setkáváme se ještě před válkou v Turecku, 
kde podle čl. 53. ústavy (modifikované v r. 1909) zákonodárná .ini. 
ciativa nepříslušela sultánu, nýbrž ministrům a vedle toho ovsem 
také oběma sněmovnám. 
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snahy, přiznati zákonodárnou iniciativu i voličstvu resp 
ná~odl;1 př.ímo, kt~ré~t? ~~a~y nabyly konkrétní formy 
v mshtucI popularm lmclatIvy; ze stejného pramenu 
pr~ští ivsměr v par}an:ent~, nečiniti ~ tohoto. práva právo 
cele snemovny, nybrz pravo kole'ktIvní, po případě do. 
konce i individuální (t. zv. návrhy iniciativní). 

3. Ad ? Stan~vit! obsah zák~n~ nazýváme tu část po. 
chodu zakonodarneho, ve ktere Jest obsah toho co má 
p~~yti!i jalw, zákonný J?~edpis, nepochybně a n~sporně 
zj1sten. Pravo stanovItI obsah zákona jest souběžné 
s právem zákonodárné iniciatiyy a jím také podmíněno : 
kde n~~! práva z,ákonodá~né iniciativy, není ani práva 
stanovl~l obsah zakona. Dusledkem toho v těch státech 
~~e . ar:l1 hl~vě státu, ani vládě nepřísluší zákonodárná 
Imc~ahva, tIto o,rgánové nemají nijakého vlivu na stano. 
v~n~ o~sahu ~akona C~.eyeroamerická Unie, Brasilie). 
Jmak ,:slak m?zno o;znaclh za pravidlo, že stanovení ob. 
sahu za~ona Jest vrsledek volné činnosti parlamentu a 
h~avy ~tat~ re~'P . vlady: v tomto směru jsou oba tito or. 
~an?ve pr~vn~ samostatní a na sobě nezávislí. Není ni. 
Jakeho pravmho donucení, ani závazku přijati obsah 
celý, neh jen, jeho ně~ter~)U část. Rovněž 'jest pro obsah 
a vyznam zakona (mkoh také vždy pro způsob řízení) 
ner?zhqdno, z které strany se podává návrh zákona scil. 
v tech 'st~tech'ykd~ iniciativa zákonodárná přísluší par. 
lamentu I hlave statu resp. vládě stejnou měrou Obsah 
zákona definitivně při;j~tý ,a k sankci hotový jest dů. 
sledkem toho v podstate vysledek dohody mezi oběma 
zákono~árnými orgány: parlamentem a hlavou státu 
resp. vladou. 
,4. Ad ~. K,dyž takto obsah zákona jest dohodou obou 

za~o,no.darn}'c~ ?;g~nů pevně a konečně stanoven, do. 
splva se k treh cash pochodu zákonodárného k sankci 
S~nkct? jest ukončení přípravného pochodu z~konodár; 
neho, Jest projev svobodné vůle, že se ně'co má státi zá. 
konem; J7stliže ~e dvou p~vních částech pochodu zá. 
konodar!leho !lem P?dystatneho rozdí,lu mezi monwfchií 
a !epubl~ko}l, Je~t prave v oboru sankce právnicky znač. 
ny ro~dI1, Jde.h o monarohii neb o republiku. V mo. 
,:archll , po st,rá~ce ~rávnické jest sankce skutečný pro. 
Jev svobodne vule, ze obsah osnovy zákonné, jak se na 
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ní dohodli panovník s parlamentem, má se státi záko. 
nern. Sankcí se stává obsah osnovy zákonem, sankcí pa. 
novnik jako bezprostřední samostatný a nejvyšší orgán 
státní uděluje svým vý:rokem resp. svobodnýun proje. 
vem své vůle určitému návrhu závaznou moc zákona. 
Právo svobodné sankce jest podstatným právnickým 
znakem _ mOl!a'rchie : v tom právniaky záleží podstata 
monarchie, že bez vůle panovníkovy změna právního a 
státního řádu jest vyloučena. Juristicky jest tudíž v mo. 
narchii vlastním zákonodárcem pano.vník sám: státní 
vůle, která se v zákonu projevuje, jest v podstatě vůle 
panovníka jakožto nejvyššího orgánu státního a panov. 
ník sám udílí rozkaz zákonný.3) , 

Tuto právní skutečnost lze nejlépe pozorovati také ve 
formuli, kterou se udílí sankce zákonům. V Anglii sou. 
hlasné usnesení obou sněmoven se stává zákonem tím, 
že ve společné schůzi obou sněmoven se přečte návrh 
zákona, a král buď osobně, buď v zastoupení komisí 
k tomu př~svědČí, což se děje fOTmulí : »Le Roy le veult«.4) 
V Anglii stává se návrh zákonem proto, že »král to 
chce«; zde tedy stále se uplatňuje zásada absolutních 
monar,chií: suprema lex regum voluntas, a o zá:konodár. 
ném právu parlamentu není ani řeči. 5) V Belgii formule, 
kterou se udílí sankce, zní: »Les Ohambres ont adopté, 
et nous sanctionnons ce qui suit:« (následuje text zá. 
kona). Podobná formule jest v Italii: »I1 Senato et la Ca. 
mera dei Deputati hanno approva:to, Noi abbiamo san. 
zionato e promulgato quanto segue . .. «. Podobné for. 

3) V tomto směru nebylo podstatného rozdílu právnického mezi 
monarchií parlamentní a mezi (dnes již neexistující) monarchií vzoru 
německého přes to, že úřední názvosloví a panující nauka spatřovaly 
u monarchií vzoru německého v činnosti parlamentu při přípravném 
pochodu zákonodárném spí~e jen »spolupůsobení« resp. »přivolení« 
k projevu státní vůle. 

4) Viz m. j. Anson n. u. m., 1., str. 315 a Hatschek, Das Staats~ 
rccht des vereinigten Kónigreichs GroBbritannien~lrland, Tiibingen, 
1914, str. 9. 

5) Po stránce politické má se však věc zcela jinak. ústavními 
zvyklostmi jest král vázán uděliti souhlas každému návrhu parla~ 
mentem usnesenému. Výhradným zákonodárcem jest tu tedy parla~ 
ment ve specificky anglické instituci »král v parlamentu (the King 
in Parliament)«. 
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ml!le se užívá i v ostatních státech monarchických .6) 
z ustav těchto států jde na jevo, že teprve sankce dodá~á 
nálvrhu moci zákona, byť i někde bylo stanoveno že moc 
zák.?no~árnou vykonáv~ král spolu s parla~entem. 
Ovsem Jest obmezeno kralovské právo sankce potud že 
sankce se může vztahovati vždy jen na celý obsah 'ná~ 
vrhu; uděliti sankci jen částečně jest vyloučeno. 

Z právní skutečnosti, že sankce jest výronem svo~ 
bodné vůle panovníkovy, vyplývá, že panovník může 
sv?bo?ně sankci také odepříti a že nikým nemůže býti 
:pravne donucen k tomu, aby sankci udělil: právě tak 
Jako s~~bod~ě uděluje král sankci, tak i svobodně může 
VYSlovItI svoJe veto. Veto jest rub sankce. O tom mezi 
státovědci není nejmenšího rozporu. Veto se může 
vztah?vati o~ě! jen k celému obsahu návrhu; čá'stečné 
veto ~est Plave tak vyloučeno, jako částečná sankce. 
Vet? Jes~. vzdr naprosté; veto jen odkládací, sl.lJs:pensivní 
net.u sluc,ltel?e s podstatou monarchie. 7) Veto se vyslo~ 
vUJe bud urcltou formulí,8) aneb jen mlčky tím že bál 
ve stanovené lhůtě zákon nepodepíše resp. nes~hválí. Ba) 

. 6) Srov. na př. ve Španělsku čl. 51. ústavy k tomu Posada Spa
msches Staatsrecht, Tiibingel1l 1914, str. 134; v' Dánsku čl. 24. ú~tav : 
k "to.mu Goos~Hansen, Das Staatsrecht des Konigreichs Diinemark 
Tubmgen 1913, str. 94.! y R,ecku čl. 36. ústavy, k tomu Saripolos: 
Das Staatsrecht de~ Komgrelches Griechenland Tiibingen 1909 t 
94, 95; v Rumunsku čl. 93. ústavy atd. ' , s r. 

7) V~to odkladací zavedla první ústava francouzská z r. 1791. 
Po~le ht. IJI., .hl. ~II. , sek,;. ~. , § ? veto královské jest jen odkla< 
dacI. Odepr~I.h ~ral .s~nkcI, JakmIle dvě legislatury, které následo~ 
v~!y po leglslatu~e, Je~ ,dekret předložila králi k sankci, předloží 
tyz d~~ret v tomze znem, má se za to, že král sankci udělil. Podle 
§ ~. teze sekce sankce se udělovala formulí : "Le Roi consent et fera 
executer(~ ll; veto, s.e vyslovovalo formulí: "Le Roi examinera«. 
, V dne~r:l d,~be Jest .veto odkladací v Norsku. Podle čl. 75. lit. a) 
ustavy p~ls,luSI, storthmgu "dávati a zrušovati zákony«. Formule 
promul~acm zt;l : "My ... oznamujeme, že nám bylo předloženo roz~ 
hodnuh St?~t?-l~gU z .toho a toho dne tohoto znění : .. . na základě 
toho .schv.ahh J~me J~ a sankcionovali a tímto je schvalujeme a 
san!cclOnuJeme ,Jako z~kon, v~~stní rukou a pod pečetí královstvÍ«. 
Avsak usnesem storthmgu muze se státi zákonem bez sankce k '_ 
l.ovy, dokonce i proti vůli králově. Pokud se týče ústavních záko~~' 
Jest sporno, je~li k zákonné platnosti jejich třeba sankce čili nic' 
(Da;e~te~Dareste, Le,s constitutions modernes, II. , str. 146, praví, ž~ 
nym Jest nesporno, ze změny ústavy usnesené storthingem nepotře~ 
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Doložiti sluší že v dnešních monarchiích, které jsou 
naskrze typu p~rlamentního, veto ~rá'lo~!~~ upadlo, t~~ 
měř v zapomenutí a že se ve skutecnostl JI~ neprovadl. 
V Anglii na př. bylo na,posledy veto vykonano v r . 1707 
za královny Anny a od té doby není příkladu" že by král 
odepřel svůj souhlas ná",rhuzá:kona, usn~senemu pa~la~ 
mentem; ba odepření souhlasu by se poklad~lo za veh,ky 
poklesek proti -duchu ústavy. Tak je tomu I v ost~tmch 
monarchiích. Přes to tedy, že jak sankce, tak 1 veto 
jsou právnicky výronem svobodné vůle královské á že 
v ohledu právním král jest stále vla'stnÍm zákonodárcem, 
ve skutečnosti ev politickém ohledu) král dávno přestal 
vykonávati svobodné právo sankce i veta a tím přest~l 
býti také vlastním zákonodárcem. Politicky vlastním zá~ 
konodárcem jest dnes parlament sám, a královské právo 
sankce kleslo na pouhou formu obřadní'. Jest to nutný 
důsledek soustavy parlamentní. 

5. Zcela jiný právní stav jest ve státech s formou re~ 
publikánskou. Zde presidentu rep.,!hl~~ nepř~sl~š~ práy~ 
sankce, a to ani v těch státech, )lchz ustavm lIstIna Jej 

bují sankce královské; naproti tom';! Mor~enstierr:e n. u. m. ~!r .. 112 
tvrdí, že všeobecné předpisy o kralovske sankCI se vztahUjI I na 
změny ústavy.) Pokud se týče zákonů prostých, má však po rozum~ 
čl. 79. ústavy usnesení storthingu i bez sankce moc zákona, b}lo~l: 
přijato bez změny třemi storthingy po trojích volbách bezprostredne 
po sobě následujících, ve třech řádných zasedáních .a je~li to!o usne~ 
sení nyní předloženo králi s prosbou, aby sankCI neodeprel. Ne~ 
obdrží~li takovéto usnesení ani nyní sankce, stává se přes to záko~ 
nem a formule promulgační pak zní: "Neuznali jsme za záhodno 
sankcionovati učiněné usnesení. Se zřetelem na čl. 79. základního 
zákona jest je však přes to jako zákon vyhlásiti«. Morgenstier;ne 
n. u. m. str. 126. V takovýchto případech objevuje se však storthmg 
jako vlastní zákonodárce a důsledkem toho Norsko k pravým mon~ 
archiím čítati nelze. . . 

S) Tak jest tomu zejména v Anglii, kde formule veta eufemistIcky 
rzní: "Le roy s' avisera«. , , 

Sa) Tak jest tomu na př. v Řecku, kde podle cl. 36. ustavy re-
vidované v r. 1911 (viz Annuaire de la législat~on ~trangere, r?č: 
XLI. 1912 str. 769) král schvaluje a promulguJe zakony. Nem~h 
záko~ prox'nulgován králem do dvou měsíců, čítajíc od konce zase~ 
dání, pokládá se za zamítnutý_ Prohlášením republiky pře.dpi,s tento, 
jako vůbec i ostatní předpisy týkající se práva monarchlckeho, po. 
zbývá přirozeně platnosti. 
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výslovně prohlašuje hlavou státu.9) Republikánské zw 
zení státní v tomto směru institucí monarchických ne~ 
převzalo. Sluší tudíž řešiti otázku, jaká pravomoc v tomto 
směru .přísluší presidentu republiky a komu vlastně pří~ 
sluší právo sankce. Otázka tato jest dosti složitá i ta:ké 
se zřetelem na to, že mluva ústavních listin není tu vždy 
zcela jasná. 

Pokud pravomoci presidenta repubHky se týče, užívají 
ústavní listiny porůznu vý:mzu »podepisuje« neb »schva~ 
luje« zák?ny a pod. (.o právu presidenta republiky, pro~ 
mulgovab zákony, bude jednáno v odstavci následují~ 
cím.) Že president republiky má naprosté právo návrh 
zákona podepsati neb nepodepsati, není vůbec sporno. 
Jakou však právní povahu má zde akt podepsání neb 
schválení? Není sporu o to, že podepíše~li president ná. 
vrh zákona, stává se návrh zákonem a nevadí již nic 
t~mu, aby ja~o z~kon byl v)'lhlášen. Nepodepíše.li jej, 
naVirh pro:zabm zakonem se nestane. Podle ústavních 
listin takřka všech států republikánských jest v tako. 
vémto případě president republiky povinen vrátiti návrh 
parlamentu k opětnému projednávání s udáním důvodů 
proč návrh nepodepsal resp. neschválil; lhůta pro t~ 

.9) Pouze ve dvou republikách, pokud mi známo, jest ústavní li~ 
stmou vy~loveno, že president republiky »sankcionuje« zákony. Jest 
to Argentma (čl. 86., odst. 4. ústavy) a Brasilie (čl. 48., odst. 1. ústa~ 
vy, ve kt~rém ~e praví, že s.ankcionoyati z.ákony patří výlučně do 
pravomOCI presIdenta repubhky) . Avsak rcení toto nelze v obou 
těchto republikách bráti doslovně t. j. ve smyslu sankce obvyklém 
ve stá,tech n:on~rch~:kých. V Argentjně je~t podle čl. 36. ústavy 
m~c zakonodarna sverena kongresu a cl. 72. ust. mluví o právu obou 
~nemoven kon$~e~u zá~ony »san~ci?nova!i«. Nad to podle téhož 
cl. 72., neschvah.h preSIdent repuohky navrh zákona mohou sně. 
~?.v~y dvou!řetinovou ,:ět~inou samy zákon »sankcion~vati«. V Bra~ 
SI!l1 cl., 16. ustavy pravI SIce : ,»Moc. zákonodárná jest vykonávána 
!,larodm,m kon~resem, ~e sankc~ presldel}ta republiky«. Avšak podle 
cl. 34. ust. dluzno mlb za to, ze vlastmm zákonodárcem ve věcech 
spolkových jest kongres, kterému také přísluší právo »dekretovati 
orgal}i;~é zák~:my nutné k .úplné~lU chodu ústavy«. Nad to pak, ne. 
s~h~ah.h pr~s~~ent repub!iky ;tavrh, zák~ma, může kongres dvou. 
tretmovou vetsmou na svem puvodmm navrhu setrvati a takto sám 
návrh dekretovati; to dochází také náležitého výrazu ve formuli 
v ja~é. se z~kon vyhlás~. Nelze tudíž ani v těchto dvou republikách 
mlUVlb o pravu naproste sankce a není zde v tomto směru podstatné 
úchylky od jiných republik. 

184 

,~ ~ 

není vŠude stejná a pohybuje 'se mezi deseti dny (Se~ 
veroamerická Unie) a jedním měsícem (Francie, repu. 
bIika československá). Nevykonal~li president republiky 
toto právo ve lhůtě stanovené, pokládá se za to, že ná. 
vrh zá!kona schválil a lze tudíž zákon vyhlásiti. 10) 

Návrh zákona presidentem republiky vrácený dostává 
se znovu do parlamentu. Parlament má právo na svém 
původním návrhu setrvati. Rozumí se, že hlasování o tom 
týká se vráceného návrhu v původním znění; kdyby se 
parlament usnesl na vrácenéim návrhu v novém, pozmě~ 
něném znění, jest to nové usnesení, nový návrh zákona. 
K platnému usnesení, kterým parlament setrvává na 
svém původním návrhu, vyžadují ústavy všech států re~ 
publikánských kvalifikované většiny, pravidlem dvou~ 
třetinové;l1) v některých státech (Severoamerická Unie, 
Mexiko, Argentina, Bra:silie) vyžaduje se k tomu hlaso. 
vání podle jmen a o hlasování se vede zvláštní protokol, 
kde jest zjištěno, kdo a jak hlasoval. Bylo.li této přede~ 
psané většiny v obou sněmorvnách parlamentu dosaženo, 
stává se návrh zákonem i bez podpisu resp. souhlasu 
presidenta republiky. Nepodepsání resp. neschyálení 
návJlhu se strany presidenta republiky nemá tudíž v zá~ 
pětí, že se náVlrh vůbec nestane zákonem, nýbrž má úči~ 
nek jen ten, že se uzákonění jeho o nějakou dobu od~ 
loží. President republiky nemá práva a možnosti zame~ 
zitizákon, nýbrž jen jeho uskutečnění oddáliti. JehO' ne~ 
souhlas má účinek jen odkládací.12) 

10) Pouze v Severoamerické Unii sluší rozeznávati, zda se kongres 
v této desetidenní lhůtě, která jest dána presidentu republiky k vrá. 
cení návrhu zákony, odročil, čili nic. Neodročil.li se zatím kongres, 
stává se návrh zákoneni; odročil.li se, návrh padá. Hl. I., sekc. 7, 
§ 2. ústavy. Viz k tomu i Bryce n. u. m., I., str . .56 a násl. 

11) Pouze v ústavě francouzské nemáme ustanovení, je.li k tako. 
vémuto usnesení parlamentu třeba většiny prosté neb kvalifikované. 
Podle ustáleného mínění stačí však většina prostá. Otázka ta jest 
však potud bezpředmětná, že za Třetí Republiky president republiky 
svého práva vrátiti návrh zákona k novému projednávání dosud ne~ 
užil. Viz o tom m. j. Esmein, Éléments. II., str. 71 a násl., Pierre, 
Traité, str. 977, 978, Duguit n. u. m. II., str. 328 a násl., Moreau 
n. u. m. str. 269 a násl., Jeze, Éléments du droit public et admini~ 
stratif. str. 27 a násl. 

12) Jest samozřejmo, že zde mluvím jen o účincích právních. Že 
za jistých okolností může míti vrácení návrhu zákona k opětov~ 
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Pro toto právo presidenta republiky užívá státověde~ 
cká doktrína i praxe výrazu: odkládací veto, výrazu, 
který po mém soudu není bezvadný. Veto znamená 
zmařiti vůbec návrh zákona a učiniti celý .zákonodárný 
pochod, který dospěl až k definitivnímu stanovení ob~ 
sahu zákona, bezúčinným; výsledek jeho pak jest, že 
návrh ten nelze znovu podati během téhož zasedání 
parlamentního. V tO!IIlto směru není celkem rozdílu mezi 
vetem naprostým a vetem pouze odkládacím monarchi~ 
ckého zří-zení státního. Avša:k t. zv. (quasi) veto presi~ 
denta republiky neznamená nic podobného: celý dosa~ 
vadní poohod zákonodárný zůstává nedotčen, dosavad~ 
ní práce se nemaří a parlament se může na tomtéž ná~ 
vrhu be~prostředně po jeho vrá'cení znovu usnésti a ná~ 
vrh (dosáhne~li se předepsané většiny) se stává. ihned 
zákonem. Z toho důvodu nepodepsání resp· nesohválení 
návrhu zákona presidentem republiky a vrácení jeho 
k opětovnému projednávání parlamentu nemá povahu 
ani veta odkládacího, a, užívá~1i se přes to tohoto vý~ 
razu, l'ze si to vysvětliti tím, že státovědecká doktrina 
ani praxe pro tento akt presidenta republiky lepšího a 
přilehavějšího ná'zvu dosud nenalezla. 

Z toho, co až dosud bylo uvedeno, jde na jevo, že pre~ 
sidentu republiky nepřísluší právo ani sankce, ani veta. 
President republiky neudílf nijaký rozkaz zákonný, jej 
nelze pokládati za zákonodárce po způsobu panovníka 
ve státech monarchických. Podepisuje~li však president 
návrhy zákona, neznamená to, že by k rozka'zu zákon~ 
nému bylo jeho podpisu nutně třeba - vždyť návrh se 
může státi a také stane zákonem i be;z podpisu jeho; -
podpis jeho není tudíž aktem povahy zákonodárné. Pod~ 
pisem svým stvrzuje jen president re,publiky, že státo~ 
právně není závady, aby zákon mohl býti vyhlášen. T'Ů 
však spadá již v další část pochodu ,zákonodárného, v t. 
zv. promulgaci (.o tom níže). 

N ení~1i v republice president zákonodárcem, kdo jest 

nému projednávání se zřetelem na rozvrstvení politických stran 
v parlamentu (nepatrná vládní většina a pod.) vůbec v zápětí defi~ 
nitivní pád dotčeného návrhu a že tedy v politickém smyslu může 
president republiky takto vykonávati někdy i veto skutečné, jest 
ovšem otázka jiná. 
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zde právně zákonodárcem? V republice jest · vlastním 
zákonodár,cem předem parlament, jemu přísluší moc 
zákonodárná ve vlastním smyslu. To vyslovují také ja~ 
sně všechny ústavy států republikánských bez rozdílu. 
Vidíme to předem na znění, které se s nepatrnými změ~ 
nami objevuje ve všech ústavách, že totiž parlamentu 
přísluší »zdělávati« zákony neb »usnášeti se« na záko~ 
nech. V dalších ustanoveníoh jest to pak zřejmo z toho, 
že, v.zejde~li o návrh 'zákona rozpor mezi presidentem 
republiky a mezi pwr1amentem, přísluší konečné roz~ 
hodnutí právně vždy parlamentu.13) Konečně také mlu~ 
va ústavy jest toho dokladem: návrhy zákonů, které 
jdou presidentovi republiky k podpisu resp. ke schvá~ 
lení, se začasté již předem, před podpisem, nazývají 
zákony atd. Parlament ~dělává zákony a jeho k'Ůnečné 
usnesení o návrhu zákona resp. o zákonu má právní po~ 
vahu sankce (panovníkovy ve státech monar chických), 
byť i takovéto usnesení nemělo ráz formálního rozka'Zu 
zákonného. 

Avšak parlament není zákonodárcem výhradným. 'Pře~ 
dem nemusí býti zákonodárcem ve všech oborech stát~ 
ního života. Ve státech, kde jest t. zv. parLament nesvr~ 
chovaný (viz níže), není parlament ~působHý usnášeti 
se o ústavě a o ústavních zák'Ůnech. Další však ohme~ 
zení výhradného práva 'zákonodárného přinesla pokra~ 
čující demokratisace v instituci referenda. Referendum 

13) S hlediska politického může tomu býti ovšem také jinak. 
V Severoamerické Unii na př. kongres oproti presidentu republiky 
politicky rozhodně nemá té váhy, jakou mu přiděluje ústavní listina. 
Vidíme to zejména z toho, že, vzejde~li rozpor mezi presidentem 
republiky a mezi kongresem, jest to pravidlem kongres, který zde 
ustupuje, nikoli president republiky. Z toho důvodu také, vrátí~li 
president republiky kongresu návrh zákona k opětnému projedná~ 
vání, návrh pravidlem padá, poněvadž se kongres málokdy odváží 
na svém původním návrhu setrvati. Zvláštním poměrem veřejného 
mínění ke kongresu, a kongresu k presidentu republiky lze si také 
vysvětliti, proč president republiky, čím častěji vrátí návrh kongresu 
k opětnému projednávání, tím jest populárnější. Politicky vzato 
tedy, jest zde spíše zákonodárcem president republiky než kongres. 
Ve Francii ovšem i politicky jest parlament plným zákonodárcem, 
poněvadž parlamentní povaha státu francouzského přináší s sebou, 
že president republiky vůbec nevrací, jak ostatně již výše bylo uve~ 
den o, návrhy zákona parlamentu k opětnému projednávání. 
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konsultativní i ratifikační, populární iniciativa a 'popu~ 
lární veto (viz výše) odnímají pa:rlamentu vla;stnost vý~ 
hradného zákonodárce a přesunují ji na národ sám. Ve 
státech, kde tyto instituce referenda jsou zavedeny, jest 
národ resp. voličstvo konečným rozhodčím o všech zá~ 
konech, jest potenciálně výhradným zákonodárcem. 
Ovšem jest tu fO'zdíl od činnosti parlamentu potud, že 
národ resp. voličstvo nezasahuje tu již v této (třetí) části 
pochodu zákonodárného, nýbrž teprve, až celý pochod 
zákonodárný jest skončen. Z toho důvodu rozhodnutí 
národa přivozené všeobecným hla'sováním má rá'z doda~ 
tečného přivolení resp. schválení, nikoli formálního roz~ 
kazu zákonného; ovšem právní skutečnost, že tepTve 
po kiladném výsledku hlasování národa zákon nabývá 
právní platnos'ti, se zračí v tom, že teprve po tomto hla~ 
sování dochá'zí k řádnému jeho vyhlášení. 

6. Ad 4. Jakmile byl v předepsané formě učiněn pTO~ 
jev, že se obsah návrhu má státi zákonem, jest třeba 
aktu, kterým se zjišťuje, že státoprávní náležitosti po~ 
třebné ke vzniku zákona byly skutečně s.plněny, kterým 
se zákon uvádí v náležitou písemnou formu a kterým se 
konečně prohlašuje obsa:h záJkonaza závazný a nařizuje 
jeho vyhlášení. Pro tento akt uži:la státovědecká dok~ 
trina fTancouzská z konce 18. století výrazu promulga~ 
tion, kterýžto výraz přejala v plném jeho významu pa~ 
nujíd státovědecká doktrina německá pře1ož,ivši jej na 
Ausfertigung. 

Promulgaci dlužno dobře odlišovati od sankce: pro~ 
mulgace neobsahuje zákonný ro'zkaz, nýbrž dává to~ 
muto rozkllizu předepsanou formu k tomu účelu, aby 
mohl vstoupiti v platnost. Promulgace není aktem moci 
zákonodárné, neboť llikt zákonodárný dov,ršen jest tím, 
že fO'zkaz zákonný byl udělen, nýbrž moci výkonné; 
z toho důvodu parlament v pova'ze sboru zákonodár~ 
ného nemá s touto činností již nic společného. 

Rozeznávání mezi sankcí ja:kožto aktem moci zákono~ 
dárné, a mezi promulgací jakožto aktem moci výkonné 
pozorujeme již na konci 18. století ve státo'vědecké dok~ 
trině francouzské doby revoluční. Již první ústava fran~ 
couzskáz r. 1791 rozlišuje sankci od promulgace: sankce 
i promulg,ace přísluší kráJli, ale jsou některé dekrety 
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sboru , zákonodárného (v prvé řllidě akty týkající se 
berní veřejných), které se nazývají (také) zákony a krá.li 
k sankci se vůbec nepředkládají; král je jen J'roI?ulgU']e 
a uvádí v činnost (tit. III., hl. III., sekc. 3., S ~ ustavy). 
V ústavě z 22. flrimairu roku VIII. (z 13. pr:OSlllce 1799) 
rozlišuje 'se pak mezi sankcí a promulg,a;cí i pok~d se 
týče příslušnosti: sankce (Izde ovšem jest výra;z »faue la 
loi«) přísluší sboru zákono~áTnému, promulg,ac~ Prw 
nímu konsulu (čL 34., 37.). Ustavní charta z 4. cervna 
1814 (čl. 22.) i ústavní charta z 14. srpna 1830 ,(~l. 18.) 
přiznaly prá:vo jak sankce tak i promulgace krall, a t~~ 
prve ústava Druhé republiky z r. 1848 oba tyto akty opet 
od sebe odlišila i co do příslušnosti (čl. 20. a 56.). 

V monarohiích pmmulgace spadá namnO'ze zajedno se 
sankcí a .přísluší panovníkovi, takže často oba tyto státo~ 
právní a~ty nelze at;i od sebe n~ležitě odli~it~.14) ZEačÍ 
se to take ve fOTffiuh, kterou se zakon vyhlasuJe. Ovsem 
v některých státech se i v samé formul,i sankce a pr.on;ul~ 
gace dobře od sebe odlišují. Tak jest ~omu zeJmen~ 
v Belgii, kde formule zní: » ... nous sanctwn~ons c~ qUl 
suit. Promulgons la présente loi ... «, a v Italn: »NOl ab~ 
biamo sanzionato e promulgat'o quanto segue ... «. . 

V republice presidentské promulgace příslušÍv preSl~ 
dentu republilky. Názvy pro tento akt neJsou ovsem ve 
všech státech stejné. Ve Francii užívá ústava pro to 
přesného výrruzu;15) tak jest tomu rovněž v Něm~ku,l:) 
v ·R,akousku 17) v Polsku (čL 35. ústavy), v MeXiku GcL 
85. ústavy). 'v jiných státech se užívá výrazů od~išných; 
tak v republice československé president repubhky »P~~ 
depisuje« .zákony (§ 64, odst. 5. ústavy), v Severoamerl~ 

14) Výjimku z monarchií doby před světovou vá~k~u z?e činil? 
Německo, kde právo sankce příslušelo spolkové rad~ jakozto nOSI~ 
telce státní svrchovanosti, a císaři podle čl. 17. ústavy jen promulgace 
a' publikace zákonů. ... v., • 

10) čl. 3. ústavního zákona o orgamsacI mOCI verejne z 25 .. unora 
1875: "ll (= le Président de la République) promulgue les lOlS lors~ 
qu'elles ont été votées par les deux Chambres«. 00 . 

1?) čl. 70. ústavy: "Der Reichspriisiden~ hat die verfassungsmaBIg 
zustande gekommenen Gesetze auszuferhgen ... «. 

17) čl. 470 ústavy: "Das v~rfassungsma~ige Zustandeko~~en der 
Bundesgesetze wird durch dle Unterschnft des Bundesprasldenten 
beurkundet«. 
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cké Unii »schvaluje« a »podepisuje« zMmny (hl. 1., selcc. 
7., § 2 ústavy). ústavy argentinská v čl. 86. a brasifská 
v čl. 48. mluví dokonce o sankci a promulgaci; ovšem, 
jak již výše bylo uvedeno, výraz sankce nesluší zde 
bráti ve smyslu aktu mOci zákonodárné jakožtozákon~ 
ný rOlzk,az, nýbrž jako akt moci vÝ,konné. V ústavě bra~ 
silské nad to máme ještě tu zvláštnost, že v případě, že 
president republiky opomene ve stanovené lhůtě pro~ 
mulgovati zákon, učiní tak po rozumu čl. 38. předseaa 
senátu, aneb, zajde~li co předsedu, místopředseda se~ 
't I " ~'k!' f!'~ na: u. . . . ! 1"J;,i>;P 'iS;l:t! 
V republikáoh nepresidentský.ch přísluší promulgace 

představiteli moci vý:konné. V některých republikách 
máme o tom výslovné ustanovení v ústavě (na př. v kan~ 
toně ženevském v čl. 82.); v jiných však zvláštního usta~ 
novení o tom nemáme. 

7. Ad 5. Poslední částí pochodu zákonodárného jest 
vyhlášení zákona. Tím rO'zumíme akt státní moci, kte~ 
rým se udílí rozkaz, aby 'zákon již hotový byl uveden ve 
všeobecnou známost. Rozkaz na vyhlášení zákona jest 
aktem po výtce moci výkonné. V monar,chických státech 
udílí rozkaz k vyhlášení zákona panovník; rozkaz ten 
pravidlem spadá v jedno se sankcí a pr,omulgací. V re~ 
publikách presidentských udílí rozkaz na vyhlášení zá~ 
kona pravidlem president republiky. VÝ,jimky z toho 
pravidla máme, pokud mi známo, v republice českoslo~ 
venské, kde rozkaz ten udílí ministr vnitra a v Rakou~ 
sku, kde tak podle čl. 49. ústavy činí spolkový kancléř. 
V republikách nepresidentských rozkaz na vyhlášení 
zákona dává představite,l moci vvkonné. 
. Pokud způsobu vyhlašování zákonů se tý·če, moderní 
doba18) zavedla vyhlašování zákonů uveřejňováním 

18) Střední věk a doba nová měly také svoje způsoby vyhlašování 
zákonů. V Anglii se k tomu účelu hojně užívalo kazatelen' tak již 
v potvrzení Velké Charty od krále Eduarda I. z 10. října 1297 v čl. 3. 
čteme: "A chceme, aby tyto charty byly poslány, opatřené naší pe~ 
četí, všem katedrálním kostelům království, aby zde byly uschovány 
a předčítány lidu dvakráte do roka«. Vedle toho byly ovšem zákony 
zasílány také šerifům, aby je v hrabství uvedli ve známost způsobem, 
jak sami za dobré uznají. V jiných státech sloužilo tomu účelu za~ 
psání zákonů v určitá registra; tak ve Francii zapsáním v registra 
parlamentu, v českém státu v zemské desky; ovšem i zde jiné způ. 
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. jich ve zvláštní úřední sbírce zákonů.19) Rozka~ na uve~ 
řejnění jde tu pravidlem souběžně se sankcí a promul~ 
gací. Pouze v těch státech, kde ratifikační referendum 
se stalo řádnou institucí ústavní, k vyhlášení zá!kona do~ 
chází až po provedeném hlasování národa (viz výše). 
V tako'výohto státech ovšem také se pravidlem při vy~ 
hlášení určitého zákona oznamuje, zda byl zákon usne~ 
sen řádným sborem zastupitelským, či zda o něm bylo 
rozhodnuto teprve všeobecným hlasováním národa. 

8. Hledíc. vk ro~sahu činnosti zákonodárné lze par1a~ 
menty rozlIsovatI podle ná~v;osloví anglického učitele 
~~át~íh? právll; Di,c~yho ve dva druhy. Jsou parlamenty, 
JIC~Z zakon.od~rna cl~nost se vzt,ahuje na všechny obory 
pra'va bez JakehokolIv obmezem. Na druhé straně jsou 
však parlamenty, jichž zákonodárné činnosti jsou polo~ 
ženy určité meze v tom totiž směru, že podle ústavy jest 
parlament nezpůsobilý usnášeti se na zákoneoh 'určitého 
druhu. Prvý druh nazýváme parlamenty svmhovanými 
druhý nesvrchovanými. ' 

Typem parlamentu svrchovaného jest parlament an~ 
glický, o kterém již Blackstone praví, že »může učiniti 
vše, co podle přirozené povahy není nemožné«. 20) Svr~ 
chov·anost anglického parlamentu záleží v tom, že par~ 
lament ))má právo vydati neb zrušiti jakýkoli zákon a 
že nijaká osoba ani sbor nemá podle angliokého zákona 
práva zvrátiti aneb odstraniti zákonodáI'ství parlamen~ 
tU.~(21) Naproti tomu podstata nesvrchovaného parla~ 
mentu záleží v tom, že se paTlament může usnášeti jen 
na zákonech obyčejný.ch neboli prostýoh, nikoli však 
také na zákonech ústavních, které spadají v obor působ~ 
nosti sboru jiného (vyššího). Ja:ký'Si střed me,zi oběma 
těmito druhy tvoří parlamenty, které se sice mohou 

soby na ~ř. vyhlašování s kazatelen nebylo neobvyklé. Když byl vy_ 
nalezen hsk, užívalo se k tomu účelu také tisku. 

19) Pouze v Anglii není dnes úředního vyhlašování zákonů. Jest 
to důsledek Plávní fikce, že v parlamentu anglickém jest prostřed. 
kem svých zástupců zastoupen každý občan státní a tudíž nejen 
s obsahem zákona souhlasí, nýbrž má také vědomost o všem, co se 
v parlamentu děje. Viz o tom m. j. Hatschek, Englisches Staatsrecht 
1., str. 131 a násl. ' 

20) Blackstone n. u. m., 1., str. 161. 
~1) Dicey n. u. m. str. 38. 
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usnášeti také na zákonech ústavních, avšak prO' tyto jest 
stanoven složitější a obtížnější pochod zákůnodárný. 

Rozlišování parlamentů na svrchované a nesvrchované 
souvisí úzce s rozlišůváním mezi t. zv. pouvoir consti; 
tuant a pouvoir constitué, dMe mezi zákony ústavními 
(ve smyslu formálním) a zákony obyčejnými a v dů~ 
sledku tůho i mezi ústavou pružnou (flexible constitu~ 
tion) a ústavůu ztrnulou (rigid constitution). (O tom 
všem bylo jednáno již ' výše.) 

Rozlišování mezi můcí ústavodárnou a mocí zákono~ 
dámou jakožto mocí ustanovenou jest úzce spjato s teo~ 
rií psaných ústava zákůnů ústavních.22) Instituce psa~ 
ných ústav, rozdíl zákonů ústavních (ve smyslu formál~ 
ním) a zákonů obyčejných, povýšenost oněch nad tě~ 
mito a váz~nost zákonodárných sborů oněmi byly pře~ 
vzaty všemI státy evropskými vyjímajíc jedinou Anglii. 
V tomto státu není ústavy psané a důsledkem toho ani 
rozdílu merzi zákony ústavními a zákůny obyčejnými. 
Avšak i ve státech s ústavou psanou není někde rozdílu 
mezi zákůny ústavními a zákony obyčejnými. Tak jest 
tomu na př. v Italii, kde pro změnu ústavních zákonů 
není předepsána zvláštní forma. 23) Naproti tomu v ostat~ 
ních státech nelze ústavní zákony měniti týmž Z'půso~ 
bem jako zákony obyčejné. 
Nezpůsobilé k změně ústavy a tudíž nesvrchůvané 

jsou parlamenty v evropský,ch republikách ve Francii a 
ve Švýcarsku, dále v republice argentinské v podstatě 
i v Severoamerické Unii, v Mexiku a v Brasllii, z můnar~ 
chií evropských pak v Řecku. Ve Fll'ancii jest podle čl. 8. 

22) Pojem zákona ústavního jest dvojí: materiální a formální. Ve 
smyslu .. pr,:ém n~~vám~ zá~ony ústavními takové zákony, které 
up,ra,:U]l zaklad~l US!ro]l sta tu" pravomoc bezprostředních orgánů 
statmch a pomer obcana ke statu; ve smyslu druhém pak takové 
zákony, které jsou výslovně prohlášeny za ústavní a k jichž změně 
bývá zapotřebí obtížnějšího a složitějšího pochodu zákonodárného, 
takže rázovitým jejich rysem jest sesílená formální moc zákonná. 
Viz o tom zejména Jellinek, Gesetz und Verordnung, str. 262, 263, 
Laband, Staatsrecht, II., str. 72, Bornhak, Allg. Staatslehre, str. 193. 
Kde v dalším mluvím o zákonech ústavních, rozumím tím ústavní 
zákony ve formálním smyslu. 

23) Viz i Tambaro n. u. m. str. 211 a násl., Contuzzi n. u. m. 
str. 94. 
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ústavního zákona z 25. února 1875 k změně ústavy ať 
úplné,ať jen částečné povolánO' Národní shromáždění 
vzniklé spojením senátu a sněmůvny poslanecké. Po 
stránce formální jest třeba, aby se obě ·sněmovny, buď 
z vlastního půdnětu, buď k žádosti presidenta republiky, 
usnesly nap'rostůu většinou hlllSů , že má dojíti k změně 
ústavy. Změnu tuto projednává Národní shromáždění.24) 
Ve Švýcarsku jest pil'O změnu ústavy předepsána zvláštní 
cesta a to pro úplnou změnu zákůnem z 27. ledna 1892, 
pro změnu částečnou článkem 121. spolkůvé ústavy. 
Avšak změna ústavy, ať Úlplná, ať jen částečná, vstoupí 
v život teprve, až jest přijata většinou hlasujícíoh občanů 
ve většině států. Podobně jest tomu v jednotlivých kan~ 
tonech švýcarských. V Řecku podle čl. 107. ústavy nelze 
provésti úplnou změnu ústavy, nýbrž jen čá'stečnou; na 
změně se usnáší sněmovna složená z dvojnásobného 
počtu poslanců. 25) V Severů americké Unii přísluší vy~ 
pracování změny ústavy buď kongresu (k čemuž se vy~ 
žaduje dvoutřetinové většiny v obou sněmovnách), aneb 
k návrhu legislatur dvou třetin všech států z'vláštnímu 
ústavnímu shromáždění (cůnvention) svolanému kon~ 
gresem. Vypracované změny neb dodatky ústavy poklá~ 
dají se však tehdy za schváileny, vysloví~li se pro ně buď 
legislatury tří čtvrtin všech států aneb ústavní shromáž~ 

. 24) Pokud oprávnění Národního shromáždění se týče, jest ve státo~ 
vědecké literatuře francouzské spor o to, zda Národní shromáždění 
jest ve své pravomoci vázáno souhlasným usnesením obou sněmoven, 
či zda jeho pravomoc jest neobmezená. Duguit n. u. m. II., str. 530 
a násl., hájí náhled, že Národní shromáždění není vázáno usneseními 
obou sněmoven, takže může provésti změnu ústavy i v těch bodech, 
na kterých se sněmovny neusnesly. Téhož názoru zdá se býti Moreau 
n. u. m., str. 426 a násl. Naproti tomu Esmein, Éléments, II., str. 502 
a násl., tvrdí, že Národní shromáždění jest vázáno usnesením obou 
sněmoven a že může tudíž změnu ústavy provésti jen v rámci tohoto 
usnesení. Téhož náhledu jest Pierre, Traité, str. 22 a násl. V praxi 
se až dosud uplatnil náhled Esmeinův. 

25) Ke změně ústavy dojde, jestliže sněmovna ve dvou po sobě 
jdoucích obdobích zákonodárných se na změně usnese a to vždy 
většinou tří čtvrtin celkového počtu členů sněmovny. Jakmile jest 
usneseno, že dojde k změně ústavy, sněmovna jest rozpuštěna, a jest ' 
svolána nová s dvojnásobným počtem poslanců, která se usnese na 
.změně v bodech stanovených předešlou sněmovnou. Viz k tomu 
i Saripolos, Staatsrecht, str. 16 a násl. 
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dění téhDž PDčtu států. Zda rozhO'dnutí má příslušeti 
legislaturáJm aneb shrO'máždění ústavnímu jest pDne~ 
chánD na uvážení kDngresu (hl. V., čl. 1. ústavy).26) V Ar~ 
gentině rozhoduje pDdle čl. 30. spolkDvé ústavy O' změně 
ústavy zvláštní shromáždění, sVDlané ad hDc, když nut~ 
nDst změny byla vyslDvena dVDutřetinDvou většinDU 
kDngTesu. V Mexiku jest ke změně ústavy třeba dVO'U~ 
třetinDvé většiny kDngresu a většiny legislatur všech 
států Cčl. 127. úst'avy). V Brasilii jest pDdle čl. 90. ústavy 
k změně ústavy třeba dVDutřetinové většiny v DbDU sně~ 
mDvnách kDngresu, ale pO'chod zákDnodárný jest zde 
mnDhem více stížen riež v Dstatních republikách ame~ 
rických. 

V Dstatních státech JSDu parlamenty optl"ávněny usná~ 
šeti se na změnách ústavy; můžeme zde tedy mluviti 
O' parlamentech svrchDvanýoh. Ale i tu sluŠí dDbře rO'~ 
zeznávati: v jedné části států dDchází pO' usnesení parla~ 
mentu, že jest přikročiti ke změně ústavy, ihned iPSD 
jure k rozpuštění parlamentu a změnu ústavy může prD~ 
vésti teprve parlament vyšlý z nDvý,ch voleb, Dvšem vět~ 
šinDU v ústavě předepsanO'u; v druhé části států mŮŽe 
týž parlament, který se usnesl na změně ústavy, ji také 
prDvésti, Dvšem většinDu, jak ústava dDtčenéhD státu 
předepisuje. V prVDU skupinu států náležejí Belgie (čl. 
131. úst.), NizozemskD (čl. 194.- 197. úst.), Lucemburk 
(čl. 114. úst.), Dánsko (čl. 95. úst.), ŠvédskO' (čl. 81. úst. a 
čl. 64. zákona O' Drganisaci riksdagu), NDrskD (čl. 112. 
úst.),27) Island (čl. 61. úst. zákO'na O' zvláštních věcech 
Islandu) a RumúnskD (čl. 128. úst.). Ve druhDu skupinu 
náležejí Dstatní státy. 

9. RDzlišDvání me'Zi zákDny ústavními a zákony Dby," 
čejnými a důs,ledkem tDhD vázanDst parlamentu Dněmi 
v pochodu zákDnDdárném jakDž i v jehO' pTaVDmDci 
Dsvědčuje ve skutečnosti plný účinek jen tehdy, je~li tu 
také instance, která by bděb nad zachDváváním těchtO' 
rDzdílů a dovedla v konkrétním přÍJpadě nešetření jeho 
zabrániti. Tato instance dána byla nejprve v Severoame~ 

26) Srov. Bryce n. u. m. I., str . .365, 366. 
27) Zde sice nedochází ispo jure k rozpuštění storthingu, ovšem 

změnu ústavy může provésti teprve storthing příští; o jiných náleži~ 
tostech změny ústavy viz Morgenstierne n. u. m. str. 120 a násl. 

194 

rické Unii a po příkladu tDhDto státu vytvořeny byly 
podobné instance pO' světové válce v některých státech 
evropských. 

V Severoamerické Unii jsou to soudy, které jsou pO'~ 
vDlány k tDmu, aby rozhodovaly Dtázku, zda určitý zá~ 
kDn jest vydán způsobem ústavním resp. odporuje~li 
ústavě čili nic. Zde všechny zákony nemají stejnou moc 
zákonnDu, nýbrž je~t stanovena určitá stupnice zákonů 
tak, že zákon na nižším místě postavený nesmí DdpDrO'~ 
vati zákO'nu po stavenému na místě vyšším. Stupnice tatO' 
jest: spDlková ústava, spolkové zákDny, ústava státní t . 
j. ústava jednDtlivých států, záJkony státní. Spolkové zá~ 
kDny nesmějí odporDvati spolkové ústavě, ústavy státní 
spolkovým zákDnům a spDlkDvé ústavě atd. Shledá~li tu~ 
díž sDudce v Unii, že na př. ústava některého státu se 
příčí některému zákonu spDllmvému neb spO'lkDVé ústa~ 
vě, nepřihlíží při svém rozhDdnutí k dDtčenému ustano~ 
ve ní ústavy a nalezne za právo jakDby tu tohDto ustall'D~ 
vení nebyID.28) 
Příkladu Severoamerické Unie následovaly v Americe, 

MexikO' a Brasilie, v EvrO'pě pak, pDkud mi známO', jen 
českDsIDvenská republika a RakDuskD. V republice če~ 
skDislovenské jest to pDdle čl. II. uvo·zovacíhD zákDna 
k ústavní listině ústavní sDud, kte'rý rozhDduje O' Dtázce, 
vyhDvují~1i zákDny republiky českDsIDvenské, zákDny 
Podkarpatské Rusi a opatření StáléhO' Výboru pDdle § 54 
úst. listiny ústavě. V Rakousku jest tO' pDdle čl. 140. 
ústavní listiny ústavní sDud, který rDzhDduje O' tDm, zda 
zákDny spDlkDVé a záJkony zemské neDdpDrují ústavě. 

V Dstatních státeoh podobné instituce nemáme.29) P'O~ 
něvadž však soudy, krom výjimek právě vytčených, ne~ 
mají práva zkoumati otá'zku, zda zákony řádně vyhlá~ 
šené JSDU právně platné čili nic, není zde instance, které 

28) Tím jest dána soudům americkým přirozeně značná moc do 
rukou. Také lze vším právem tvrditi, že ústavu severoamerickou do~ 
tvořily vlastně jen soudy. . 

Doložiti sluší, že protí této ohromné moci amerických soudů jeví 
se v nejnovější době znatelný odpor, který vyvrcholil v instituci 
t. zv. recallu. O tom viz výše. 

29) Pouze v Norsku mají soudy právo zkoumati ústavní platnost 
zákonů. Morgenstierne D. u. ID. str. 115. 
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by přislušelo právo rozhodovati otálzku, zda zálkon řá:d~ 
ně vydaný a vyhlášený neodporuje ústavě . Vzniká tudíž 
otázka, jaké jsou 'záruky toho, že ústavní předpisy bu~ 
dou vždycky dodržány, resp. že ústavní zákony nebudou 
měněny zákony obyčejnými? Záruky tyto se namno!ze 
spatřují v právu sankce resp. veta příslušejícím hlavě 
stMu. Avšak, jak již výše bylo uvedeno, v dnešní (pad~ 
mentní) monarchii právo veta panovníkova vyšlo více 
méně už z obyčeje, a v republikách právo veta presi~ 
dentu republiky nepřísluší. Ve skutečnosti není tu in~ 
stance, která by hděla nad ústavností zákonů, a před. 
pisy o ústavních zákonech, o vázanosti moci zákono~ 
dárné jimi atd., mají v podstatě povahu t. zv. legis im~ 
perfectae. 

10. Na rozhraní mezi funkcí zálkonodárnou a funkcí 
správní jest činnost parlamentu, jejíž obsah tvoří t.zv. 
zákony formální.30) Zákonem formálním nazýváme ta~ 
kový akt státní vůle, kteJ."ý neobsahuje nějaké právní 
pravidlo, nýbrž úkon povahy sprá:vní, avšak formu má 
zákona t . j. může býti vydán jen za šetření náležitostí 
předepsaných pro vznik zákona. Takovýto zákon fO:r~ 
mální není výronem mocizá:konodárné, nýbrž moci vý~ 
konné a zůstává i přes formálnou povll!hu zá:konnou ve 
své podstatě úkonem správním. Parlament tím, že má 
účastenství na takovýchto zákonech, nevylmnává moc 

30) O zákonech formálních srov. m. j . Laband, Staatsrecht II. sv. 
str. 61 a nás!., týž, Reichsstaatsrecht, str. 121 a nás!., týž, Zu; Lehr~ 
vom Budgetrecht, Archiv fur oHentliches Recht, roč. 1., str. 172 a 
násl., !ellinek, Ge~etz und Verordnung, str. 226 a násl., Brie, Zur 
Theone des konshtutionellen Staatsrechtes, Archiv fur oH. Recht, 
roč. IV., str. 10 a násl. , Arndt, Das preuBische und deutsche Reichs
budgetrecht, Arch. f. oH. Recht, roč. III.: str. 533 a násl., Bornhak, 
PreuBisches Staatsrecht, str. 514, 518, Haenel, Studien II., 2 : Das 
Gesetz im formellen und materiellen Sinne, passim, Herrmann v. 
~errnritt, Handbuch des osterreichischen Verfassungsrechtes, Tu_ 
bmgen 1909, str. 198- 200, Pražák, Rakouské právo ústavní, III. str. 
219 a násl., týž, Beitrage zum Budgetrecht und zur Lehre von' den 
formellen Gesetzen, Archiv fur oH. Recht, roč. II., str. 441 a násl., 
Duguit n . u. m., 1., str. 132 a passim, Esmein, Éléments, II., str. 398 
a passim, Errera n. u. m. str. 119 a passim, Tambaro n . u. m. str. 213, 
214, Seligmann, Der BegriH des Gesetzes im materiellen und formeb 
len Sinne, Berlin 1899, Seidler, Budget und Budgetrecht im Staats_ 
haushalte der konstitutionellen Monarchie, Wien 1885. 
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(materiálně) zákonodárnou, ani nekoná funkci (fomnál~ 
ně) zálmnodárnou, nýhrž bere podíl na moci výkonné 
tím, že účinně zasahá do správy státní a vykonává tedy 
vlastně funkci správní. A však forma, ve které se pada" 
ment na takovýohto aJktech usnáší, jest tá:ž, která jest 
předepsána pro zákony v materiálním smyslu: (přísný) 
pochod zákonodárný; odtud jméno záJlmny ve formál. 
ním smyslu neb prostě zákony formální. 

Jako takovéto zákony formální po výtce sluší uvésti 
t . zv. zákon finanční, akty, kterými se poválují berně, 
nováčkové atd. Že tu nejde o akt obsahově zákono~ 
dárný, jest očividno. T. zv. zákon finanční jest hospo" 
dá,řský plán, upravuje státní r00počet a jest tudíž úko~ 
nem správy hospodářské resp. finanční. Rovněž povo~ 
lován! berní spadá v obor správy finanční, povolování 
nováčků v ohor správy vojenské atd. Že věci tyto vyža~ 
dují dnes ve všech státech spolučinnosti parlamentu 
resp. formy zákona, vysvětluje se důvody jednak histo~ 
rickými, jednak politickými. 
Důvod historický záleží v tom, že ode dávna právo 

povolovati berně a pod. patřilo k nejcennějším právům 
politickým a bylo vším právem pokládáno za pramen a 
základ všech politických svobod. Skutečně také historie 
jasně uka:zuje, že jen ta shromáždění stavovská si do~ 
vedla uchovati svoje práva proti rostoucí moci země~ 
panské, která si udržela právo povolovati berně a jiné 
dávky. A naopak v těch státech, kde právo toto bylo 
průběnem doby ztraceno, nabytím svobody bylo ihned 
zastupitelským sborům přiznáno. 31) 

31) Přímo poučný doklad toho podává Francie, kde generální sta
vové právě tím, že si nechali vzíti právo povolovati berně, se stali 
zbytečnýIJli a po r. 1614 přestali vůbec býti svoláváni (viz výše hl. 1., 
odd. 111.). Trvalá však finanční tíseň, do které se dostala Francie 
během 18. století, přiměla konečně krále k tomu, aby generální stavy 
opět svolal. Národní shromáždění, které se z těchto generálních stavů 
ustavilo, vyhradilo hned v prvních dnech právo povolovati berně vý
hradně národu. Již v dekretu Nár. shromáždění z 17. června 1"189 
čteme : »L'Assemblée nationale, considérant que les contributions 
telles qu'elles se pen;:oivent actuellement, n'ayant pas été consenties 
par la nation sont toutes illégales et, par conséquent, nulles dans 
leur création, extension ou prorogation . .. «. Prohlášení práv člověka 
a občana v čl. 14 praví : »Tous les citoyens ont le droit de constater, 
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Důvod politický pak záleží v tom, že konstituční teo~ 
rie právě v tomto právu spatřovala nejbezpečnější zá~ 
ruku obme,zení moci panovnické a zámlku práv parla~ 
mentu a do jisté míry i závisl'Osti panovníkovy na sbo~ 
r~?h. zast':l;~ite~s~<:ýoh. I tím l~e si vy~větHti, proč na př. 
pn fmancmm zakonu se neUjala anglIcká soustava rozlb 
šování na příjmy resp. dávky založené na permanentní 
aktě a na dávky zal'Ožené na každor'Oční aktě,32) nýbrž 
proč byl převzat francotJIzskobelgický system každowč~ 
ního povolování všech pNjmů a dávek. Pokud pak se 
týče ostatních aktů, které j:s'Ou vyřiz'ovány ve formě zá~ 
~?J?-a~ jest p'Olitický důvod ten, že akty ty jsou tak důle~ 
zlte, ~e s~ n~~oJdá~.~ z~ záhodn? ~vě,řiti je jen moci vý~ 
kon~e, nyb.rz ze se JIZ predem k JejIch platnosti vyžaduje 
soucmnostI parlamentu. 

Doložiti sluší, že při formálních zák'Oneoh kterými se 
povolují berně a jiné dávky a nováčkové, jest činnost 
parlamentu jiná než při zákonech materiálnkh. Kdežto 
při těchto parlament (aspoň právnicky) spolupůsobí při 
oněch. n~sp'Ol~působí jen, nýbrž povoluje. Zde vlálda' vy~ 
stUlpUje Jako zadatel, parlament pak povoluje neboli udě~ 
luje. A dále, že pN soustavě dvoukomorové postavení 
obou sněmoven není v tomto směru stejné, nýbrž sně~ 
movna dolní má potud přednost před 'sněm'Ovnou horní, 
že O~?ovy ,zváko~ů ~inanč?ích ~. ~ákonů, .kterými se p'O" 
VOIUJI novackove, Jest predlozltI a prOjednati nejprve 
ve sněmovně dolní. I to má svůj důvod historický. Ve 

par. eux~me~es ou par leurs représentants, la nécessité de la contri~ 
butlOn pubhque, de la consentir librement, ďen suivre l'emploi et 
d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée«. 
První ústava z r. 1791 deleguje pak v tito III., hl. III., čl. 1 sboru zá~ 
konodárnému právo »de fixer les dépenses publiques d'établir les 
con~ributions publiques, d'e~ détermi?er la nature, ia quotité, la 
dur~e et . le mode de perc~phon; de faue la répartition de la contri~ 
butlOn dll"ecte entre les departements du royaume, de surveiller l'em~ 
ploi de t?US les .!.evenus publics et de s'en faire rendre compte ... «. 
Odtud zustalo JIZ parlamentu vyhrazeno právo povolovati berně a 
jiné dávky. 

32) Revenue depending upon permanents Acts a contr. revenue 
depending upon temporary yearly Acts. Ony zakládají t. zv. Con~ 
sol!date~ ~und service~, ,tyto t. zv. supply servicys. Tyto potřebují ' 
kazdoroclllho schvalovam parlamentu, ony nikoli. Dicey n. U. m., str. 
308 a násl. , Marriott n. u. m., str. 239. 
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stá:tech stavovských, a rovněž i v Anglii, byl to vždy jen 
panovník, který předstupoval před sněmy s určitými tpo~ 
žadavky, sněm pak povoloval jemu žáJdané berně, které 
ovšem ukládal,gám Isobě.s3) Ježto tedy jest to národ sám, 
který povoluje královské Ipožadavky,p'Okládalo se za 
spravedlivé, aby požadavky ty pov'Olovali ti, kteří sku~ 
tečně zastupují národ. Proto v Anglii již od konce l3. 
st'Oletí, t. j. od doby, k:dy byla zavedena soustava d'V'ou~ 
komorová, předkládaly se králov&ké požadavky nejprve 
sněmovně obecných a teprve, a:ž tato sněmov;na je :p'O~ 
volila, šlo žádání královské do sněmovny lordů, kte,rá 
k tomuto povolení jen přistupovala. Tato zvyklost pře~ 
šla do všech ostatních států, jakmile byla ústavnost 
v nichza:vedena. OdůvodněníZlde bylo totéž jako vAn" 
glii. Při soustavě dvoukomorové to byla vždy sněmovna 
dolní, která jaksi představovala národ, nikoli však sně~ 
movna horní, která v těcht'O dobách ještě nijrukého prvku 
zastupite18kého v sobě neměla. Odtud buď sam'Ou ústa" 
vou, aneb jinými zákony bylo stanoveno, že 'Osnovy fi~ 
nanční a r'Ozpo.č1;ové jest předložiti nejprve sněmovně 
dolní k projednání a přijetí. 34) 

33) Odtud se vyvinula v Anglii ústavní zvyklost, že iniciativa při 
osnovách zákonů finančních přísluší výlučně" králi, nikoli také par' 
lamentu. Zvyklost tato přešla do všech států; není sice nikde ani 
ústavou, ani zákony stanoveno, že by hlava státu resp. vláda měla 
výlučně právo předkládati rozpočet, žádati berně, nováčky atd. ale 
v.e skutečnosti jest tomu tak. ' 

34) S předpisem tím se setkáváme v té době nejen v monarchiích, 
nýbrž i v republikách. V Severoamerické Unii jest to stanoveno 
v hl. J., sekc. 7., § 1. úst. listiny; zde ovšem obě sněmovny byly 
sborem voleným, takže odůvodnění běžné ve státech monarchických 
nedopadalo na Severoamerickou Unii jakožto na republiku. Že však 
i Severoamerická Unie tuto instituci přejala, lze si vysvětliti jed~ 
nak tím, že tvůrcům ústavy byly zde vzorem (monarchické) insti~ 
tuce anglické, jednak i tím, že prvotně (až do r. 1912) jen sněmovna 
representantů byla volena přímo národem, kdežto senát byl ' obe~ 
sílán legislaturami jednotlivých států, takže anglosaské představy 
o sněmovně horní národem přímo nevolené se hodily mutatis mu~ 
tandis i na senát. 

Doložiti sluší, že i v těch dnešních státech, kde obě sněmovny 
jsou stejně volenými sbory a v podstatě i na těchže základech, 
předpis, že osnovy zákonů finančních atd. jest předložiti nejprve 
sněmovně dolní, ·s pojetím demokratickým srovnati nelze. Že se 
předpis ten až dodnes udržel, ba i ve státech, které tu vznikly po 
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B. Funkce správní. 

11. Funkcí správní r'Ozumíme ten obor činnosti, kterou 
parlament zasahuje ve správu státu. Prav'Omoc parla" 
mentu tohoto druhu jest původu prastarého. Již ve stá" 
tech stav'Ovských středního věku i doby nové poz'Oru" 
jeme, jak sněmy vykonávají účinný vliv na správu státní 
a podstatně obmezují v tomto směru moc královskou. 
Podle pojetí všeobecně uznávaného ve státech stavow 
ských sněmy nejsou jen sb'Ory zákonodárnými, nýhrž 
současně také sbory, ve kterém 'zemští stavové mají 'své 
přirozené Istředisko: jsou to (za'stupitelsiké) sbory zem" 
ských :stavů. Odtud všechna práva, příslušející zemským 
stavům se vykonávají na sněmech; není to jen právo zá" 
konodá,l'né, nýibrž práva spadaj1cí v obor moci vládní a 
výkonné a zračící se v celé dualistické skhvdbě stavo'w 
ského státu (stavovské resp. zemské úřady a :soudy, sta" 
vovské resp. zemské finance, stavovské resp. 'zemské vo" 
jenství atd.). Ba lze říci, že p'Ojetí sněmů jakožto sborů 
(zastupitelských) zemských stavů, t. j. politického ná" 
roda, bylo mocnější než pojetí jich jalko sborů zákono" 
dárných (vyplývalo to ostatně z prvop'Očátečného pojetí 
parlamentu jakožto královské kurie). Zračí se to ze" 
jména v tom, ,že 'zeměpanský aJbsolutÍ'sm, který na půdě 
západní a střední Evropy během 18. století takřika vše" 
stranně proniknul, obmezil v prvé řadě sněmy v jejich 
činnosti zákonodárné, ač"li jim moc zákonodárnou vůbec 
neodňala nevyhradil ji výlučně králi, ale různé funkce 
správní jim přece jen ponechal. 35) 

světové válce, byl nanovo stanoven, lze si vysvětliti jednak přiro< 
zeným konservatismem lidským, jednak předsudky monarchisti~ 
ckými, kterým mimoděk podléhali a podléhají ř největší republikáni. 

35) Pozorujeme to m. j. ve státu českém. Převratem bělohorským 
odňato bylo sněmům právo zákonodárné a král si vyhradil jus legis 
ferendae (o rozsahu této výhrady přirozeně zde pojednávati nelze). 
Avšak pokud správní funkce se týče, byla sněmům ponechána práva 
velmi cenná (povolovati berně, býti strážcem celistvosti koruny če< 
ské, voliti krále v případě, že by panující rod vymřel atd.), práva, 
která ve svém souhrnu činila ze sněmu spolunositele státní svrcho~ 
vanosti. Osvícený absolutism teresiánský a josefínský učinil pak ze 
sněmů zemských vlastně již jen t. zv. sněmy postulátní, ve kterých 
se (jen) přednášely požadavky královské ohledně berní, tedy sbory, 
jichž hlavním oborem činnosti byla právě jen funkce správní. 
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Na prav'Omoc parlamentu mělo velmi nepříznivý vliv 
učení M'Ontesqu'ieuovo 'O dělbě mocí ve státu. PO'dle této 
nauky jest parlament sbor výhradně ,zákonodárný a 
správní funk'ce jest jemu CÍ'zí. Avšak pojetí ,parlamentu 
jako sboru jen ,zákonodámého nebylo života schopné a 
nedalo se ,ani v praxi provésti. Přímo poučný doklad 
toho máme v Severoamer<ÍCké Unii, kde toto učení Mon" 
tesquieuO'vo bylo ,prO'vedeno takřka do neJzazších dů" 
sledků. A přece ani zde nebylo lze zbaviti kongres 
funkce správní. Nebylo tak možno ani u senátu (1cterý 
m. j. spolupůsobí :při lJIzavÍTání :smluv státních), ani u sně" 
movny rep'resentantů, které r'Ovněž určitá funkce správní 
byla přiznána (viz níže). A přece pojetí parlamentu jako 
sboru (jen) zákonodárného se mohlo ujati jen v Severo" 
americké Unii, kde se nebylo obávati nějaký'ch útisků 
od hlavy státu, kde »sv'Oboda tvoří část základů státu, 
se státem se zrodila, ač"li v některém směru tu nebyla 
dříve než stát«.36) 

V evropských státech se tO't'O pojetí neujalo. Politické 
myšlenky druhé polovice 18. století a zejména také vliv 
anglických institucí přímo vylučovaly pojetí paT1amentu 
jakožto sboru jen zákonodárného. N aorpak: vzpomínky 
na bývalé generální stavy ve Francii a na zemské ,sněmy 
ve státech druhých, oživené revolučním duchem svo" 
body, obnovily prvotní pojetí parlamentu v celém jeho 
obsahu a rozsahu: parlament nesmí býti jen sborem zá" 
konodárným, nýbrž vůbec sborem 'zastupitelským, který 
soustřeďuje v sobě veškera práva národa a je jménem 
nárO'da také vykonává. Parlament má hýtistrážcem rpráv 
ná'wda, v něm, jako'žto sb'Oru volených zástupců, má ná" 
rod spatřovati záštitu a záruku veške.rÝ'ch svýoh svob'Od. 
Má"li však parlament býti skutečně taJkovýmto sborem, 
nemůže býti jeho pravomoc obmezena jen na funkci zá" 
konodárnou, nýbrž parlament musí míti také právo kon" 
trolovati moc vlá!dní a výkonnou (která až dosud práva 
národa silně ohrožovala) v celém obsahu a rO'zsahu její 
činnO'sti, tudiž i zasahovati ve správu státní. 
Přesvědčení o této vlastnO'sti parlamentu bylo taJk 

36) Boutmy, Éléments ďune psychologie politique du peuple ame, 
ricain, Paris 1906, str. 95. 
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mocné, že nemohlo jemu čeliti ani učení o dělbě mocí ve 
státu, které se zatím stávalo již skutečným státopráv: 
ním dogmatem. To vidíme jrusně v revoluci francouzské 
a to již na první ústavě z 'r. 1791. ústava tato v Prohlá: 
šení práv člověka a občana stanoví sice, že společnost, 
ve které není provedena dělba mocí, nemá vůbec ústavy 
(čl. 16.) a v tito III. čl. 3., 4., 5. provádí tuto dělbu, dele: 
gujíc moc zákonodárnou Národnímu shromáždění s krá: 
lovskou sankcí, moc výkonnou králi a moc soudcovskou 
soudcům voleným od národa na určitou dobu. Avšak 
přes to pravomoc parlamentu neobsahuje jen funkci 'zá: 
konodárnou; naopak lze říci, že funkce zákonodárná vy: 
plňuje jen menší část jeho pravomoci. V tito III., hl. lIL, 
vidíme, že pravomoc Národního shromáždění zákono: 
dárného obsahuje v převážné míře úkony správní a jest 
tak obsažná, že mac králavská, která Pl'ece padle ústavy 
jest vlastní představitelkau maci vládní a výkonné, stává 
se vedle ní spíše jen stínem maci.37) Parlament není zde 
tudíž jensbarem zákanadá'rným (ač úředně se na'zývá 
Carps législatif), nýbrž sborem, majícím rozsáhlau pra: 
vomac SiPrávní a vykanávajídm také povšeohnou kon: 
tralu moci výkonné. Padle tito lIL, hl. III., sekc. IV., 
§ 10. mají ministři králavi pavinnost dávati vysvětlení 
na datazy sbaru zákanodárnéha. 38) Padle jednacíhO' ,řádu 
zákanodárnéha sbaru přÍlsluší tatiž tomutO' sb aru jako 
celku práva vznášeti na ministry datazy. P.rávo tatO' vy: 
kanává jménem sboru zákanodárného předseda, o do: 
tazu jednatlivéha člena jest Jřeba předchazíha usnesení 
sboru. Zde sluší shledávati již pačátky práva interpelruč: 
ního. 39 ) 

37) Pravomoc tímto článkem delegovaná sboru zákonodárnému 
jest vypočtena v dvanácti bodech; v prvním bodu jest uvedena 
pravomoc »de proposer et décréter les lois«; ostatních jedenáct 
bodů obsahuje takřka jen úkony správní. Ale v dalších článcích. 
téže sekce jest pravomoc tohoto sboru rozšířena o jiné úkony 
správní, čímž moc výkonná jest ještě více obmezena. 

38) Ostatně již dekret ústavodárného národního shromáždění 
z 21. června 1791 prohlašoval, že ministři jsou připuštěni do schůzí 
k tomu účelu, aby byli vždy připraveni přijímati rozkazy shro. 
mážděnÍ a podávati nutná vysvětlení. Pierre, Traité str. 790. 

39) Esmein, Éléments 1., str. 471 a násl., II., str. 452, Duguit n . u. 
m., 1., str. 368, Hatschek, Das Interpellationsrecht im Rahmen der 
modernen Ministerverantwortlichkeit, Leipzig 1909, str. 20. 
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12. Funkce správní, kterau parlament vykanává" má 
různý obsah. Předem je to všeobe~ná ~o~trala spra,:y, 
čímž rozumíme jednak kantrolu fmancmho hospodar: 
ství státního, Jednak kontrolu správy Vv užším s;nysllf· 
Kontraladruhu prvého zahrnuje v sobe zkoumam za: 
vě.rků státních účtů, udílení a:bsalutaria vládě atd. KOll: 

trola tato jest přirazeným důsledkem práva parlamentu, 
pavolavati státní ra~pačet, berně atd.,40) nebať, povo~ 

40) Otázku, komu se povoluje rozpočet, zda státu nebo minister, 
stvu nazývá Pražák, Rakouské právo ústavní, III., str. 223, ducha. 
práz'dnou kontroversí. Po mém soudu nikoli právem. Otázka tat«? 
má přece svoje historické základy. Ve státech stavovský~h se ?erne 
_ nějakého rozpočtu v našem moderním smyslu v te dobe ne, 
bylo - po.volo.valy k;áli. Podle .tehdej~ího pojet~,by:~ totiž k!ál po, 
vinen néstI veskery utraty zemepanske spravy, cltaJlc v to I soud, 
nictví, ze svého, právě tak jako stavové nesli útraty spr~vy st::vov. 
ské, t. j. zemské. Ježto však důchody královské na to přuozep.e ne, 
stačily, byl král nucen žádati na stav~ch berJ;ě. Tyto. bern,e ?y~y 
dobrovolné dávky, ke kterým stavove nebyh povmm; ~dIleh. Je 
z dobré vůle a ne vždy v té výši, v jaké kr.ál požadova!., (Z~ ovs.~~ 
stavové to nedělali zadarmo, nýbrž že vzdy za to zadah urclte 
ústupky od krále, jest samozřejmé; odtud, jak již výše bylo řeče~o, 
svobodné povolování berní bylo základem a zárukou ,stavovsky. ch 
resp. zemských práv.) Král jest tu prosebníkem, stavove r~~p. snem 
dárcem. To vyjadřuje dodnes (děkovná) formule v AngIn, ~terou 
král vyřizuje resp. sankcionuje finanční zákon; formule ta Z~l: ?,Le 
roy remercie ses bons sujets, accepte leur benevoler;ce et amSI le 
veult«. Jest ovšem přirozené, ž~ požadová~í berní krll;lem ~ povol?, 
vání jich sněmem se stalo vývojem doby }Jeye.m prav~del~~m',takze 
se nepochybovalo o tom, že se strany snemu Jest tu JakysI zavaz.e~ 
žádané berně (ovšem nikoli ve výši králem požadované) povohtI. 
Nicméně forma požadování se nikterak nezměnila. Konstituční teo, 
rie přiznala právo povolovati berně a rozpoč~t š~a~em parlame~tu. 

Protiva mezi rex a regnum, vystupňovana pOJetIm stavovskeh~ 
státu a obnovená ovšem ve změněné formě, zavedením ústavnostI 
T evropských státech byla odstraněna korp<?rační ideou st~tu; je,!i 
panovník jen orgánem státu, nelze přece Jemu povol~vah berne, 
rozpočet atd. Korporační ideou státu stala se tedy otazka, komu 
se povoluje rozpočet, po stránce právnické bezpředmětnou. S ,hle: 
diska politického otázka tato nebyla. však nikte~ak ods~n.uta: nybrz 
stále trvá. Komu se povoluje rozpocet? S hledIska pohtIckeho ne, 
bude, tuším, pochybnosti o tom, že rozpočet s~ povol~je parlamen, 
tem vládě. Povolení toto nemá však povahy vubec neJakeho povo, 
lení _ rozpočet povoliti nutno, neboť bez rozpočt~ stát .. ?ýti ne. 
může _, nýbrž jest otázkou důvěry vládě. -:r:0, bylo J::sno. JIZ v prv' 
nÍch dobách ústavnosti v 19. století. Povolovam rozpoctu Jest otazka 
po výtce politická: odtud rozpravy rozpočtové b~ly vždy .rozp,ra. 
vami politickými v pravém slova smyslu, v rozpravach rozpoctovych 

203 



luje~1i parlament rozpočet, berně atd., má zajisté také ne~ 
sporné ,právo zkoumati, zda vláda hospodařila způsobem 
v rozpočtu stanoveným. 

Kontrola druhu posléze uvedeného vyplývá z pojetí 
parlamentu jakožto zastupitelstva národa. Podstata její 
záleží v tom, že parlament má ,právo bdíti nad mocí 
vlárdní a výkonnou a činnost této moci také posuzO'vati; 
~ tom~ ~čelu máo prá'V,o dotazovati se představených 
]ednothvych oboru spravy na určité úkony jejich čin~ 
nosti a po případě úkony tyto ta:ké hodnotiti. Ovšem 
aby k~ntrola tato mohla býti také účinná, jest nutno, 
aby vlada byla parlamentu také odpovědna. Mini'sterská 
odpovědnost jest nutným doplňkem práva parlamentu, 
vykonávati kontrolu moci vládní a výkonné.41) 
Způsob, jakým se vykonává kontrola správy v užším 

smyslu, jest různý. Bý'vá upraven jednak jednacím řá~ 
dem, který si parlament resp. ka~dá sněmovna důsled~ 
kem svého autonomního práva upravuje, jednak ústa~ 
vou, po případě i zákonem zvláštním. . 

13. Předem sem spadá interpela;ce v širším smyslu. In~ 
tel'Pelací všeobecně na;zýváme dotaz parlamentu na 
vládu neb na jednotliyé její členy po 'určitém 'opatření 
vlá,dním. Lišíme ji na dota'z a na interpelaci v užším 
neb vlastním smyslu. 

D<;>taz (question, interrogazione) jest n!l'jmímější způ~ 
sob mt~rp_elace. Jest to otázka kladená jednotlivým čle~ 
nem parlrumenturesp. sněmovny na některého člena 
vlády. Právo klásti dota;zy jest právem individuálním: 
přísluší kajdéIl1~ j~dn()tHvému členu. Zvláštní formy se 
pro to nevyhledává. Dotaz se podává pravidlem písemně 

s~ ode dáv?~ předn.áš~ly všechpy stížnosti proti vládě, v nich bývali 
p~edstavem J~dnothvych .obor~ ministerských dotazováni o různých 
vecech a z mch se zrodIlo pravo interpelační. 

Jes! samozř~}I?o, že. !OZpoč~t musí býti povolen a že parlament 
rozpocet o~eprIh neml!ze. Je-.l~ tedy ~ravděpodobno, že by parla_ 
me?t rozpo:et. nepovo~Il, ne~uze to vlada nechati na odepření roz
poctu, nybrz Jest povmna vcas podati demisi, aby rozpočet mohl 
býti povolen vládě, která má důvěru parlamentu. 

41) Důsledke~ toho v těch státe~h, kde vláda není odpovědna 
pa,rlamentu, nema parlament toto pravo kontroly. Tak jest tomu ve 
statech vyb.ud~van~ch na zásadě přísné dělby mocí; typem jest tu 
Severoamel'lcka Ume. 
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(ve Francii a ve Španělsku l'ze tdota'z učiniti jak písemně, 
tak i ústně) a pravidlem tehdy, když odpověď dotčeného 
ministra jest již předem zajištěna; tam v~ak, kde lze po~ 
dávati dotazy bez předchozího .svolení dotčeného mi~ 
nistraL !J..ení J1Jjni~tr povinen na .. dotaz ten odpověděti 
(republika československá). Ministr má právo odpově~ 
děti huď písemně, buď ústně. Rovněž pravidlem bývá 
I:9.-W..11ITa .9dotazu.-ys:lou",č_e..na a nepřiJpouštíse hlasování. 
Ostřejší způsob jest inter:pelace ve vlastním smyslu. 

K interpelaci se vyžaduje fO'r911Y písemné (Ijen ve Špa~ 
nělích 1ze interpelaci podati také ústně). Právo podávati 
interlpelace jest buď právem indiyid_uálním, buď kolek~ 
tivním, buď konečně právem ceJé .sněmovny. 

Právem iIl!dividuálním jest ve Francii, v Belgii, v Italii 
a ve Španělích. Ve Francii má každý člen sněmovny 
právo podati inter,pelaci Interpelace musí býti podána 
písemně a obsahovati stručně předmět; podává se presi~ 
dentu sněmovny a sně!povna, aniž by se pustila do rO'z~ 
boru jejího obsahu, stanoví den k rozpravě o ní. Inter~ 
pelace jednou podaná přestává býti právem individuáb 
ním: vezme~li ji ten, k'do ji podal, zpět, má každý jiný 
člen sněmovny právo na ní setrvati. Vlastní váha inter~ 
pelace ,záleží v tom, že končí Viždy hlaJ80yáním sněmovny 
o_kdna.CÍm pořadu. Je~li hlasování sněmovny, kterým se 
konČí wZ!prava o podané interpelaci a přechází se k po~ 
řadu jednání, prosto jakýchkoli dalších úvah, mluvíme 
o ,prostém pořadu jednání (ordre du jOJlr pur et simple); 
pořad tento lze navrhnouti i ústně. }e~li však s návrhem 
na přechod k pořadu jednání spojen projev důvěry neb 
nedůvěry vládě aneb projev, kterým se sněmovna vy~ 
slovuje o určitém opatření vládním, mluvíme o motivo~ 
vaném pořadu jednání (01:dre du jom motiv-é). Návrh na 
motivovaný pořad jednání lze podati jen písemně. Moti~ 
vovaný j)ořa;d jednání rozhoduje mnohdy již o e,xLstenci 
vlády (!Čl. 39.--46. jednacího řádu posl. sněm., čl. 81.-85. 
j. ř. senátu).42) 43) V Belgii se podává interpelace pí~ 

42) Citace jednacích řádů jsou vzaty z díla Moreau~Delpech, Les 
reglements des Assemblées législatives, Paris 1906, 2 svazky. 

43) Pierre, Traité str. 790 a násl., týž, Supplément, str. 940 a násl., 
Esmein, Éléments, II., str. 452 a násl., Duguit n. u. m., II., str. 368 
a násl., Hatschek, Das Interpellationsrecht im Rahmen der moder~ 
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semně u předsedy sněmovny-o Interpelace se dO'stává na 
pořad jednání následující úterý; ro~prava o ní musí býti 
skončena v tom že sedění, leč že by dvoutřetinovou věb 
šinou bylo usneseno něco jinéhO' {čl. 33. j. ř. posl. sně~ 
movny).44) V Italii interpelace záleží »v dotazu, učině~ 
nélln na vládu o důvodech neb o záměrech chování 
vlády«; podá'vá se ,písemně. O interpelaci se může rozvi~ 
nouti rozprava, která může skončiti hlasováním rázu 
čistě politického, jež po případě rozhoduje o existenci 
vlády (čl. 119.- 123. j. ř . posl. sněm., čl. 87.-89. j . ř. se~ 
nátu).45) Ve Španělsku lze interpelaci podati také ústně. 
Ve sněmovně dolní, když již promluvili tři poslanci a 
ministr jim odpověděl, má vláda právo, uznává~li to za 
záhodno, položiti sněmovně otázku na ,přechod k pořadu 
jednání. Rovněž poslanci mohou jako výsledek inter~ 
pelace podávati návrhy. Stejně jest tomu v senátu s tím 
toliko rozdílem, že kromě podavatele interpelace jinému 
senátoru SlO'VO nepří:sluší (čl. 163.- 167. j. ř. kO'ngresu 
deputO'vaných, čl. 181.- 184. j. ř. senátu)f6) 

P'rávo podávati interpelace může býti dále právem celé 
sněmovny: člen .sněmovny, který chce pOldati na ministra 
interpelaci ve xěci, která není na pořadu jednání, jest 
povinen k tomu konci si vyžádati svolen! sněmovny, 
která pak rozhodne O' d~lším. Tak jest tomu v NizO'zem~ 
sku · (!čl. 94. ústavy a čl. 89. j. ř. dolní sněmovny),H) 
v Dánsku (čl. 62. ústavy, §§ 24,26 j. ř. folkethingu, š§ 30, 
32 j. ř. landsthlngu),48) ve Švédsku (čl. 107. ústavy)49)a 
v Norsku. 50) 

nen Ministerverantwortlichkeit, Leipzig 1909, str. 25 a násl., Moreau. 
Delp,ech, n. U. m., II., str. 207, 208, 236, 237. 

~ ) Pierre, Supplément str. 958, 959, Errera n. u. m., str. 182, Hat. 
schek tamže str. 84, Morerau.Delpech n. u. m. 1., str. 646, 647. 

45) Contuzzi, Principii di diritto constituzionale, str. 808 a násl., 
Tambaro n. u. m., str. 218, 219, Moreau-Delpech n. u. m., II., str. 
333, 334, 373- 375, Hatschek, tamže str. 63- 66. 

46) Moreau_Delpech, tamže, II., str. 41, 42, 82, Posada, Spanisches 
Staatsrecht, str. 120, Hatschek, tamže, str. 74- 76. 

47) Moreau-Delpech, tamže, II., str. 424, 477, 478, Hatschek, tamže, 
str. 87. 

48) Hatschek, tamže, str. 132 a násl. 
~9) Tamže, str. 91 a násl. 
50) V Norsku se právo podávati interpelace zakládalo na § 75 

lit. h) ústavy, aniž by jednací řád toto právo zvláště upravoval. Te-
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V ostatních státech jest právo podávati inter:pelace 
právem kolektivním: vyžaduje se vždy 1,!rčit'ý'počťftjJ_od~ 
pisů, aby intel'lpelace mohla býti právně účinná. Počet 
poslanců, jichž podpisy musí býti interpelace opatřena, 
není ovšem stejný. 

Posléze nutno se zmíniti o právu interpelačním v An~ 
glii. Anglické řády jednací (standing orders) neznají vý~ 
razu interpelace; k tO'mu účelu slouží jen dotazy (que~ 
stion), které jsou podávány od jednotlivých členů parla~ 
mentu pravidlem písemně. O přípustnosti dotazu rO'zho~ 
duje předseda (~~r). Povahou svou rovnají se tyto 
dotazy smše _ interpylacím, liší se však od nich tím, že 
debata o nich jest vůbec vyloučena. Sněmovna jako ce~ 
lek má však po ruce .jiné vlivné prostředky kontrolní 
proti vládě: jsou to votqm nedůvěry (want of confiden~ 
ce), censura (voteof c~nsure) a konečně odmítnutí vlád~ 
ní osnO'vy (defeat of ministers on bills).51) 

Dotazy a interpelace lze nazvati normálním způso~ 
hem, kterým parlament vykonává právo kontroly. 52) 
Důsledkem toho ,ve všech státech, kde přísluší rparla~ 
mentu právo vykonávati kontrolu vláldních aktů, pŤi~ 
znává se také všeobecně právo podávati dotwzy a inteT~ 

prve při revisi v r. 1908 upravil § 45 jedno ř. právo interpelovati, 
kteréž jest nyní právem individuálním. Interpelaci nutno podati pí
semně a rozhovor o ní jest značně omezen. Vedle toho má ovšem 
storthing právo žádati v základě §u 75 lit. h) úst. náležitá vysvě
tlení; řízení o tom jest upraveno §§ 43, 44 jedno ř. Srov. Moreau. 
Delpech n. U. m., II., str. 411-413, Morgenstierne n. U. m., str. 72, 
107, Hlltschek, tamže str. 99-103. 

51) Lowell n. U. m. I., str. 329 a násl., Anson n. U. m. 1., str. 255 
a passim, Redlich n. U. m. str. 513 a násl., Hatschek, tamže str. 39 
a násl., týž, Englisches Staatsrecht I., str. 375 a násl., II., str. 80 
a násl. 

52) Význam a podstata práva interpelačního se neposuzuje v theo_ 
rii stejně. Jedni (Esmein, Pierre, Duguit, Errera, Tambaro, Miceli a 
vůbec románští spisovatelé) přikládají tomuto právu značný význam 
nazývajíce je hlavním postupem, kterým se uvádí v činnost poli
tická odpovědnost vlády (Esmein, Éléments, II., str. 444), aneb nor- , 
málním prostředkem kontroly vykonávané parlamentem nad vládou 
(Errera n. U. m., str. 182). Jiní, zejména němečtí spisovatelé, nepři~ 
kládají jemu nijaké váhy neb snad jen velmi nepatrI).ou, nazývajíce 
je lžiprávem (Pseudorecht Laband, Staatsrecht 1., str. 307), . aneb vy_ 
vozujíce je z práva petičního zaručeného ústavou (Bornhak, Preu> 
Bisches Staatsrecht, str. 458). 
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pelace j;J~z J.()zdjlu,~cla. Ý.st~yní 7;ákony: ur.čitého státu 
právo toto výslovně stanoví čili nic. Ovšem skutečnost, 
'je"~Iíprávo ,poďávati inter:pelac.e ústavou výslovně uzná~ 
no resp. zaručeno, má význam pro zodpovědění otázky, 
je~li ministr, jehož se interpelace týče, povinen na inter~ 
pel~~L~<ipQ.'Y~děti53) čili nic. V těch státech, kde parla~ 
mentu resp· sněmovnám jest ústavou zaručeno právo 
podávati interpelace, nelze pochybovati o tom, že mi~ 
nistr má povinnost se o podané interpelaci prohlásiti, ať 
již ústavou tato povinnost dotčeného ministra jest sta~ 
novena54) ,čili nic. V těch však státech, kde ústavní li~ 
stina o tomto právu sněmoven ničeho nestanoví, lze 
s hledÍ's~l!. __ .čistě právnického. důvodně Rochybovati 
o tom, zda ministr tuto pO'vinnost má čili nic. Avšak 
s tohoto hlediska otázku tu řešiti nelze, neboť pak bylo 
by nutno uvažovati i o otázce, zda sněmovny j,sou vů~ 
bec oprávněny podávati dota'zy a interpelace na mini~ 
stry. Otá'zku tu dlužno řešiti s povšechného hlediska 
odpDy~dnostLministerské.55) Tam, kde odpovědnost 
ministerská jest stanovena ústavou, dlužno zajisté 0při~ 
znati parlamentu právo podávati interpelace a) tvrditi, 
že ministr j~st .povinep. _ na podanou interpelacLJl9.po~ 
v.ěděti. Ovšem jakými prostředky lze ministra k plnění 
této povinnosti donutiti, nespadá již v obor úvah práw 
nj~h, nýbrž o tom rozhodují úsLa,YIl.L~yyklosti dotče~ 
ného státu. Neboť ,vyslovené stanovisko právní a jas~ 
nější neb méně jasný stav právní nejsou směrodatné 
pro povinnost prohlásiti se vyhovující interpelacím, 
nýbrž v prvé řadě bezvadné fungování parlamentních 

53) Touto »odpovědí« nesluší arci vyrozumívati, že by ministr byl 
povinen c:),.áJL žádanou. odpověď resp. žádané vysvětlení; tím sluší 
rozuměti jen tolik, že dotčený ministr jest povinen se prohlásiti 
o podané interpelaci, t. j. buď interpelaci formálně zodpověděti 
aneb odmítnouti odpověď ovšem s udáním důvodů. Nesmí však 
interpelaci pominouti mlčením. Srov. o tom Meyer, Lehrbuch des 
deutschen Staatsrechtes, str. 268. 

54) Tak jest tomu na př. v Nizozemsku (čl. 49 ústavy), v Ru'. 
munsku (čl. 50 ústavy), v republice československé (§ 52 ústavy) a 
v Rakousku (čl. 52 ústavy). 

55) Správn.č pro Francii, kde právo podávati interpelace není ústa. 
vou stanoveno, praví Pierre, Traité str. 792, že právo interpelace se 
yšeroi diisledky y yplývá ze zásady ministerské odpovědnosti. 
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institucí v určitém státu. 56) Z téhož důvodu i interpe~ 
lace jsou, mají~1i náležitý ,základ, 1}1op.utn~)U 2.ružin'Ou 
soushtYY parlamentní, na druhé straně však, nemají~li 
takového základu, stávají se snadno prostředkem ob~ 
strukčním a metlou parlamentarismu. 57) 

14. Kontrolu správy (v užším smyslu) uplatňuje dále 
parlament zvláštními výbory a komisemi, které pově~ 
řuje šetřením určité věci. Výbory ty mohou býti buď 
stálé, aneb se zřizují jen od případu k případu. Ani vý~ 
bory, ani komise nerozhodují však o věci, nýbrž před:: 
kládrují výsledky svého šetření parlamentu resp. dotče:: 
né sněmovně, které přísluší rozhodnutí ve věci. Pro~ 
středky, jež k účelu tohoto šetření jsou dány výborům 
a komÍ'sím do ruky, jsou celkem totožné s těmi které 
příslušejí sněmovně samé: nemůže míti ani výb~r, ani 
komise větší pravomoc, než má sněmovna, která je 'Zři:: 
zuje. Mají právo vyžá:dati si od veřejnýoh úřadů potřeb:: 
ných vysvětlení, a tyto úřady jsou povinny žádosti je:: 
jich vyhověti. Rovněž mohou žádati, aby se zástupci 
vlády dostavili do jejich středu a podali žádané infor:: 
mruce a vysvětlení. Toto právo výborů a komisí se vše:: 
obecně uznává. Jinak jest tomu však s otázkou pravo:: 
moci (parlamentu a) výborů a komisí vůči osobám tře:: 
·tím. Přiznává se (jak sněmovně, tak i) výborům a ko:: 
misím právo vyslýchati svědky a znalce, ale pravidlem 
mohou výbory a komi,se tak učiniti jen dožádáním pří:: 
slušných úřadů. Není totiž parlament nadán imperiem 
a schází mu k tomu konci jakálmli moc donucovací. 

Jen tam, kde se udrželo prvotní pojetí parlamenfu 
jako (královského) soudu a kde tudíž parlament si ucho:: 
val imperium, může potřebné výslechy atd. provésti 
sám a osoby třetí, jež k tomu' cíli předvolává, k dosta:: 
vení se také donutiti. Tak .jest tomu v Anglii, kde pa'!:: 
lament má právo předvolati kohokoli, ať již k vydání 
svědectví ať k jinému účelu. Právem tímto jest pověřen, 
jde::li o :předvolání před celou sněmovnu, sekretář sně~ 
movny (clerkof the House), jde::li o předvolání před vý~ 

56) Rosegger. Das parlamentarische Interpellationsrecht, Leipzig 
1907, str. 78. 

57) Esmein, Éléments II., str. 461. 

14 209 



bO'r sekretář dDtčenéhD v~bDru (clerk of the CDmmit~ 
tee). (Dnes děje se předvDlání jen před výbDr a předvD~ 
lávání před celO'u sněmDvnu vyšlO' již 'z O'byčeje.) Každý, 
kdDŽ jest předvDlán, jest ,pDvinen tDmutO' rD'zkazu vyd: 
hDvěti. KdO' tDhDtD rozkazu neuposlechne, dDpO'uští se 
zvláštníhO' činu trestnéhO' ('zvanéhO' cO'ntempt Df CDurt), 
a sněmO'vna má právO' naříditi jehO' předvedení a jej pD~ 
trestati (i vězením).58) RDvněž má sněmO'vna resp. vý~ 
bm právO' vyslý.chati svědky pod přísahDu, a kdO' ~de 
křivě svědčí, dDPDuští se zločinu křivé přísahy. A vsak 
i v Norsku má stDrthing právO' předvDlati kDhDkO'li, vy~ 
jímajíc tDlikD krále a členy králDvské rDdiny, ačli titO' 
posléze jmenDvaní nezastávají některý úřad veřejný 
krO'mě úřadu místDkrále. KdO' z předvO'laných se nedD~ 
staví, prDpadá pdkutě ve výši 1000 až 10.000 kO'run, kte~ 
rDU lze však vymáhati jen na žádDst stO'rthingu. Před~ 
vDlaní jsou pDvinni vydati svědectví v požadDvané věci 
a vÝPO'věď svoji před stDrthingem pH-sahou stvrditi 
(čl. 75., lit. h) ústavy a čl. 42.- 44. jedno řádu stDrthin~ 
gU).59) I d'l lOb' V · 

15. Ve správní funkci ,par ament a e SpD UpUSD 1 pn 
určitých aktech státní správy tím, že je schvaluje. Akty 
takDvétD JSDu a zůstávají úkDny či'stě správními; ini~ 
ciativa i vypracování jejich přísluší moci vládní a vý~ 
kDnné, avšak platnO'st je,jich nastává teprve tehdy, až 
parlament je schválí. Povšechný důvDd, proč se k plat~ 
nDsti těchtO' aktů vyžaduje schválení parlamentu, jest, 
že akty tytO' JSDu tak důležité, že se nedDpDručuje, aby 
byly pDnechá!ny jen moci vládní a výkDnné a aby jen 
tatO' mDC za ně nesla O'dpDvědnDst, nýbrž že jest zá~ 
hDdnD, aby parlament tím, že je schvaluje, měl příle:ži~ 
tDSt je bedlivě prozkO'umati a tím také z části DdpDVěd~ 
nDst za ně převzíti. Obdoba se zákDny fDrmálními je'St 
tu DČividná. 

Obsah takovýchtO' aktů jest velmi rozmanitý. JSDU tO' 
' státní a DbchDdní smlDuvy, zejména smlO'uvy, kterými 

58) Srov. Dicey n. U. m. str. 52- 54, Anson n. U. m. 1., str. 151, 
152, Redlich n. U. m . str. 456 a násl., Hatschek, Englisches Staats~ 
l'echt 1., str. 422 a násl. 

59) Morgenstierne n. U . m. str. 107, Moreau~Delpech n. u. m., II., 
str. 410-413. 
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se Ddstupuje určitá Část státníhO' území, mění DbvDd 
státní aneb stát se zavazuje atd.; náležejí sem dále akty, 
které francDuzské názvDsIDVí zahrnuje 'SDuhrnným ozna~ 
čením IDis d'intéret 1Dc,al a a:nglioké názvDsIO'Ví jménem 
private bi1ls. Pravidlem mají obě sněmDvny na těchtO' 
aktech účastenství stejné: k platnosti jejich jest třeba 
schválení ObDU sněmDven. VýjimkDu však k některým 
aktům dává sDuhlas jen jedna sněmDvna: v SeverD~ 
americké Unii smlDuvy státní uzavírané presidentem 
republiky schvaluje pDdle hl. II., sekc. 2., § 2. ústavy jen 
senát kongresu (většinDu dVDutřetinDvou); v Mexiku 
pDdle čl. 72. B, I. ústavy schvalDvati smlDuvy a diplDma~ 
tické kDnvence uzavřené výkDnnDu mDcí se zahraniční~ 
mi mDcnDstmi spadá výlučně v praVDmoc senátu; v Ar~ 
gentině pDdle čl. 53. ústavy zplnDmDcňuje senát presi~ 
denta republiky k prDhlášení stavu obležení nad jednDu 
neb více částí území republiky v případě útoku zevníhO'; 
ve Francii podle čl. 5. úst. zákona z 25. únDra 1875 dává 
senát souhlas presidentu republiky k rozpuštění sně~ 
mDvny poslanecké. 

16. Ve ,správní funkci 'spradá kDnečně také výlučná 
praVDmoc parlamentu v určitých O'dvětvích správy ve~ 
řejné. Zde nejde jen O' schvalO'vání, tedy O' spDlupŮSD~ 
bení s mocí vládní a výkDnnDu, nýbrž parlament vykD~ 
nává ur,Čité akty státní správy sám. Tato praVDmoc 
parlamentu jest ve státech StaréhO' Světa celkem věcí 
ne'známO'u. Výjimku máme jen v N Drsku, kde pO'dle čl. 
75. lit. 1) ústavy přísluší storthingu právO' udíleti cizin~ 
cům státní Dbčanství. Avšak na půdě NDVéhD Světa jest 
tatO' praVDmDc parlamentu zjevem pravidelným. Již 
ústava Severoamerické Unie, ačkD:li byla vybudDvána 
na přísné dělbě mDcí ve státu, přiděluje kO'ngresu ně~ 
které úkDny spadající v obDr správy60) a ústavy Dst,at~ 

60) Pokládám za záhodno uvésti zde pravomoc kongresu Severo~ 
americké Unie vyměřenou v hl. 1., sekc. 8. ústavy, jež zní : 

»Kongres má míti právo: 
1. ukládati a vybírati daně, cla, poplatky a daně potravní (exci~ 

ses) k tomu cíli, aby byly placeny dluhy a bylo pečováno o spo< 
lečnou obranu a o obecné blaho Spojených Států; avšak všechna cla, 
poplatky a daně potravní musí býti jednotné v celé oblasti Spoje~ 
ných Států; 

2. uzavírati zápůjčky na účet Spojených Států ; 
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ních republik středoamerických a jihoamerických ná" 
sledovaly v tomto směru jejího příkladu: parlament jest 
tu sborem vykonáva:jídm pravom'Oc také ve věcech 
správy. Pravomoc tato jest velmi 'Obsáhlá. 61) Pravidlem 

3. upravovati obchodní styk s cizími národy, s jednotlivými státy 
(roz. Unie) a s indiánskými kmeny; 

4. stanoviti jednotné pravidlo pro naturalisaci cizinců a jednotné 
zákony o úpadcích v celé oblasti Spojených Států; 

5. raziti minci, určovati její hodnotu, jakož i hodnotu cizích měn 
a stanoviti míry vah a měr; 

6. zabezpečiti trestání těch, kdož padělají veřejné papíry a běž" 
nou minci Spojených Států; 

7. zřizovati úřady a dráhy poštovní; 
8. podporovati rozkvět věd a užitečných umění zaručováním, na 

obmezenou dobu, autorům a vynálezcům výlučné právo na jejich 
spisy a objevy; 

9. zřizovati soudy podřízené nejvyššímu soudu; 
10. definovati a trestati činy pirátství a zločiny spáchané na ši" 

rém moři, jakož i útoky učiněné proti mezinárodnímu právu; 
11. prohlašovati válku, udělovati listiny opravňující k zajímání 

lodí a vydávati pravidla o kořisti na souši i na moři; 
12. sbírati a vydržovati vojsko; avšak nelze k tomu účelu povo~ 

lovati peníze na dobu delší dvou let; 
13. budovati a vydržovati válečné loďstvo; 
14. vydávati pravidla o organisaci a správě sil pozemských i ná. 

mořských; 
15. pečovati o to, aby milice byla svolávána k výkonu zákonů 

Unie, k potlačování vzpour a k odrážení vpádů; 
16. pečovati o to, aby milice byla organisována, ozbrojena a vy~ 

cvičena, a nakládati s tou částí milice, které by bylo užíváno ve 
službě Spojených Států, s výhradou práva příslušejícího každému 
státu (roz. Unie) jmenovati důstojníky milice a cvičiti je podle řádu 
předepsaného kongresem; 

17. vykonávati výlučně moc zákonodárnou bez jakéhokoli obme~ 
zení na území (nepřesahujícím deset čtverečných mil), které se na 
základě postupu některého státu (roz. Unie) přijatého kongresem, 
bude moci státi sídlem vlády Spojených Států, jakož i na všech 
místech koupených za souhlasu legislatury státu, ve kterém tato 
místa leží, k tomu cíli, aby sloužila k vystavění pevností, skladišť, 
arsenálů loděnic a jiných potřebných budov; . 

18. a vydávati všechny zákony nutné a potřebné k tomu, aby 
mohla býti vykonávána pravomoc výše vypočtená, jakož i veškerá 
ona pravomoc, kterou tato ústava nadá vládu Spojených Států, ně~ 
který z jejích úřadů aneb úředníků.« 

61) Pravomoc parlamentů ve věcech veřejné správy jest v repu~ 
blikách středoamerických a jihoamerických, na př. v Mexiku, 
v Argentině a v Brasilii mnohem obsáhlejší než pravomoc kongresu 
v Severoamerické Unii, takže v těchto republikách parlamenty vy~ 
konávají již skutečné imperium. 
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vykonávají tuto pravomoc obě sněmovny stejnou mě. 
rou. Výjimku máme, Ipokud mi známo, jen v Mexiku, 
kde jest kongresu (oběma sněmovnám) přiznána ob. 
sáhlá pravomoc, nad to pak určitá pravomoc přísluší 
ještě zvláště resp. výlučně sněmovně poslanecké a zvlá. 
ště senátu. 62) 

17. Funkcí správní zjednává si parlament 'značný vliv 
na správu a vůbec na řízení věcí státních. Avšak rozs!ah 
tohoto vlivu není ve všech státech stejný. Zde lze cel. 
kem rozlišovati dvě soustavy: evropskou a americkou. 

V Evropě, nepřihlížíme.li ovšem k sovětskému Rusku, 
vliv parlamentu na správu státní vyvrcholil v dnešní 
době všude v soustavu parlamentní, na základě které 
jest parlament střediskem ra osou veškerého života 
státního.63) . 

V Americe jest soustava zcela jiná. Zásada dělby 
mocí ve státu uplatněná v Severoamerické Unii měla 
v zá:pětí, že se zde soustava parlamentní ujati nemohla. 
Parlament zůstal zde sborem po výtce zákonodárným. 
Jemu byly sice přiděleny určité funkce správní, avšak 
obsah a rozsah této funkce nešel tak daleko, aby si par. 
lament mohl 'získati podstatný vliv na celou správu 
státní. ústava Severoamerické Unie měla ro'zh'Odný vliv 
na ústavy ostatních republik středoamerických a jiho. 
amerických. V ústavách těohto republik nebyla sice 
dodržána pří'sná dělba mocí ve státu, avšak soustava 
parlamentní se zde nevyvinula. K úzké součinnosti m'Oci 
zákonodárné s představiteli moci vládní a výkonné, kte. 
rou se vyznačuje soustava parlamentní, zde nedošlo. 

62) Pravomoc kongresu mexického jest vypočtena v čl. 72. ústavy. 
Výlučná pravomoc sněmovny poslanecké spadající v obor správy ve" 
řejné jest uvažovati a rozhodovati o demisi a o dovolené presidenta 
a vicepresidenta republiky a o demisích úředníků nejvyššího soud~ 
ního dvoru a jmenovati představené a jiné úředníky účetního dvoru. 
Výlučná pravomoc senátu jest poněkud obsáhlejší; senát prohlašuje, 
když v některém státu dílčím nastane porucha ústavních mocí, zá~ 
konodárné a výkonné, že jest nutno jmenovati prozatímního guver
néra a řeší spory politické vzešlé mezi představiteli ústavních mocí 
v některém státu, jestliže některý z těchto představitelů se k tomu 
účelu k senátu odvolá, aneb když důsledkem těchto rozporů se 
sáhne ke zbrani. 

63) O podstatě a účincích soustavy parlamentní bude jednáno 
podrobně v druhém dílu tohoto spisu. 
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Přes to však nebylo zde možno obme'ziti parlament jen 
na funkci zákonodárnou. Parlament přece 'zde, právě 
tak jako vůbec ve všech státech, představoval národ 
j,akožto zdroj a pramen veškery moci ve státu a proti. 
váhu proti představiteli moci vládní a výkonné. Z toho 
důvodu bylo nutno nadati parlament určitou pravumocí 
také ve věcech správních a vytvořiti takto hrázi proti 
možným přehmatům se strany moci vládní a výkonné a 
to tím více, poněvadž v těchto státech svoboda neměla 
takové tl'ladice ja:ko v Severoamerické Unii, ač.li tu vů. 
bec nějaké tradice měla. Takovýmto způsobem byla za. 
jištěna rovnováha mocí ' ve státu a vyvážena parlamen. 
tem moc vládní a výkonná. S parlamentarismem evrop. 
ským se tato soustava americká shoduje v tom, že ve 
skutečnosti jest hlava státu ve výkonu své pravomoci 
obmezena. Rozdíl obou těch soustav záleží však v tom, 
že v parlamentarismu evropském jest hlava státu obme. 
zena důsledkem ústavní,ch zvyklostí, že vláda, kterou 
hlava státu de jure svobodně jmenuje, splývá zde v těs. 
nou jednotu s parLamentem, kdežto v soustavě ameri. 
cké parlament důsledkem své pravomoci ústavou vy. 
měřené stojí v protivě vůči ' hlavě státu. 

Doložiti sluší, že rozsah správní funkce vyměřený 
parlamentu v soustavě americké vedl k myšlence po. 
starati se vhodným způsobem o výkon této funkce 
v době, kdy parlament nezasedá. Myšlenka tato byl,a 
uskutečněna v Mexiku v instituci permanentní deputace. 
Podle čl. 73. a 74. ústavy funguje v době, kdy kongres 
nezasedá, zvláštní výbor, zvaný permanentní deputace, 
složený z 29 členů, z nichž 15 jest poslanců a 14 sená. 
torů volených svými sněmovnami den před uzavřením 
zasedání. Pravomoc této permanentní deputace spadá 
takřka výhradně v obor moci výkonné a jest vytčena 
jednak zvláště (čl. 74. ústavy), jednak povšechně v tom, 
že jí přísluší podávati svoje mínění ve všech věcech ne. 
rozřešených, tak, aby kongres, až se sejde, se mohl bez 
odkladu věcí ohírati. Celkový její úkol jest zastupovati 
kongres v době, kdy tento nezasedá. 

V ostatních republikách středoamerických a jihoame. 
rických k vytvoření takovéto instituce nedošlo. 

V Evropě se podobná instituce vytvořila jen' v repu. 
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blikách vzniklých na půdě t. zv. střední Evropě. Jest to 
v republice československé Stálý výbor podle § 54. 
ústavní listiny, jehož prav·omoc jest také přesně vyme. 
zena, v Německu podle čl. 35. ústavy stálý výbor s p~. 
všechnou pravomocí »hájiti práva národního zastupl. 
telstva proti říšské vládě po dobu mimo zasedání a po 
skončení 'V1olebn.ího období«, v Prusku podle čl. 26. ústa. 
vy stálý výbor rovněž s povšechnou pravomocí »hájiti 
práva národního ~astu:pitelstva proti státnímu minister. 
stvu po dobu mimo zasedání a me,zi skončením voleb. 
ního období aneb mezi rozpuštěním zemského sněmu 
a sejitím se sněmu nového«, do jisté míry i v Rakousku 
hlavní výbor podle čl. 55. ústavy. 

c. Funkce autonomní. 

18. Funkcí autonomní nazýváme obecně činnost par::: 
lamentu, kterou tento upravuje věci týkající se vnitřního 
jeho ústrojí ,a dává si pravidla, jimiž se řídí jednání 
uvnitř sboru, po případě i styk sboru na venek. Toto 
oprávnění jest prastarého původu. Již stavovské sněmy 
vyznačují se rozsáhlouaulonomií: rozhodují o otázce 
členství, upravují pravtdla jednání, vykonávají discipli::: 
nární moc nad svými členy, mnohdy si i volí předsed::: 
nictvo a ostatní funkcionáře a pod. Vidíme to u gene::: 
rá'lních i provinciálních stavů ve Francii a rovněž i u sta. 
v.ovských sněmů střední Evropy.64) 

64) Toto právo autonomie příslušelo zajisté i snemum zemským 
ve státu českém. Před Bílou Horou inkolát (právo obyvatelské), 
jakožto podmínka členství ve sněmu, byl udílen králem společně 
se stavy, avšak stavové, panský i rytířský, sami přijímali do svého 
středu. Pravidla jednání si upravoval sněm sám. Ohledně přijímání 
do stavu nastala převratem bělohorským změna ta, že Obnoveným 
Zřízením Zemským král v čl. A XX. si vyhradiL výhradné právo 
udíleti inkolát. Inkola, když byl splnil všechny předepsané nále~ 
žitosti (přísaha poddanství, revers k zemi, držení deskového statku), 
měl se přihlásiti, chtěl~li býti uveden na sněm, u předsedy sněmu, 
nejvyššího pražského purkrabího, o místo na sněmu. Nejvyšší pur~ 
krabí pražský pak toto místo podle stavu žadatelova také přika~ 
zoval. Avšak král si vyhradil právo rozhodovati všechny spory z to~ 
hoto titulu vzešlé. Přes to však dlužno tvrditi, že ve vývoji pobělo~ 
horském přijímání na sněm zůstalo v rukách stavů. Od dob restaurace 
Leopoldovské pak přijímání na sněm, t. j. udělování členství ve 
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Přes to však, že se s autonomií setkáváme již u sně~ 
mů stavovský,ch, lze přece jen tvrditi, že kůlébku mo~ 
derní funkce autonomní sluší hledati v Anglii. Zde pů~ 
jetí parlamentu jako královského soudu přinášelo s se~ 
bou, že parlament byl, pokud vlastní jehů organisace se 
týče, již od prvopočátku nadán určitými výsadami, které 
se p:okládaly 'za vlastní neb inhe,rentní právů parlamen~ 
tU.65) Výsady ty byly: právo upra'vovati svou vlastní 
?rganisaci (right to prov!d~ for Hs průper Constitution). 
Jako sta!latl se 'O vyplnem vakancí, rozhodovati o vol~ 
bách a pod., dále právo výlučně upravůvati svoje vnitřní 
věci (right to the exclusive cognizance of matters ari~ 
~~ng within the House).66) K výsadám těmto se přidru~ 
zIly I?os,tupem doby v~sady jiné, jež ovšem nevyplývaly 
z pOIJetl parlamentu Jako soudního dvoru a netvořily 
inherentní právo parlamentu; byly to: svoboda slova 
a imunita proti zatčení. Výsady tyto se půkládaly za 

sněmu (indigenát a contr. inkolátu) zůstalo výhradným právem sně. 
m~ samé~?, a ~~ě~ sám stanovil podrobné předpisy, za jakých pod. 
mmt;k mu~e ?vyh l~~o.la uveden. n~ s?ěm: ~oyněž sněm sám vydával 
praVIdla, )1ml~ ~e rldll~ hlasovam, Jednam Jednotlivých kurií mezi 
sebou a Jednam na snemu a ve stavovských shromážděních. Víme 
aspoň be.zpečně, že právě. na počátku období restauračního byl 
~'ypracova!l t. zv. ceremomel, který stanovil pravidla jednání (za. 
~lmavý~ Je.ho rysem bylo, že. obřavdní řečí sněmovní byl výhradně 
Jazyk cesky). Tento cerem omel, ackoli se v prvé polovici 19. sto. 
let~ dály pokusy o jeho změnu, zůstal v platnosti až do r. 1848 
t. J .. do konce sněmů stavovských. Viz k tomu můj spis, Inkolát 
passlm. 

65) Zvláštnost této výsady záležela a záleží dosud v tom, že před. 
seda (speaker) krále o udělení této výsady nikdy nežádal (a dosud 
nežádá). Op~oti t~to výs~dě s!ojí. jiná práva parlamentu, na př. svo~ 
bo~y s!ova, lmumty proh zatcem a pod., o která resp. o jichž udě. 
lem pred~~da (speaker) kvr~l~ při zahájení každého parlamentu 
poznovu z~.?a.~ (a dosud .. za~a). 9dtud se dodnes výsady parla~ 
mentu rozlISUJI na ty, o Jlchz udelení předseda krále při zahájení 
parlamentu žádá, a na ty" o které předseda krále nežádá (privileges 
of the House demanded by the Speaker - privileges of the House 
not demanded by the Speaker). Anson n. u. m. I., str. 152 a násl. 
Viz k tomu i hl. I., 1. pozn. 45. 

66) Že výsady tyto výplývají z pojetí parlamentu jako králov
ského soudu, dotvrzuje výslovně Blackstone, Commentaries 1., str. 
163: »For, as every court of justice hath laws and customs for its 
direc!ion . . . so the high court of parliament hath also its own 
pecuhar law, called the lex et consuetudo parliamenti . . . «. 
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propůjčené králem, což se formálně zračilo v tom, že 
předseda (speaker) při zahájení každého parlaJ!I~entního 
období krále o jich udělení poznovu žádal (VIZ pozn. 
65.). V dalším vývoji splynuly pak výsady druhu prv 
uvedeného s výsadami druhu posléze uvedeného a sou~ 
hrn obou tvoH, co se v Anglii 'Obecně zove lex et consu~ 
etudo Parliamenti. Vlivem Benthamovým67) přejaty 
byly tyto instituce zákonodárstvím francouzským68) a 
odtud převážná část jich byla recipována zákonodár~ 
stvím států ostatních. 

Obsah a rozsah autonomní funkce parlamentu není ve 
všech státech stejný. Celkem lze však sem čítati tato 

prá9va:1 R h d t' Y' Yt Y ' I' h Vl o d 1. . oz o ova I 'O pnpus em zvo enyc c enuo 
sněmovny, čímž ro.zuměti dlužno nejen rozhodování 
o platnosti voleb, nýbrž také vyřizování všech protestů 
podaných proti vykonaným volbám a konečně někdy 
i zkoumání platnosti a správnosti důvodu povolacího do 
sněmovny. Tím, že parlament sám o platnosti voleb 
rozhoduje resp. že volby ověřuje, jest v nejvyšší a ko~ 
nečné stolici rozhodčím v otázce, sluší~li (zvoleného) 
poslance do sněmovny připustiti čili nic. Ovšem po pří~ 
kladu Anglie bylo v nejnovější době v četných státech 
toto právo parlamentu vzato a 'Odevzdáno nestranným 
soudům (viz výše). Z povahy věci plyne ovšem, že 
o pLatnosti vůleb mohou rozhodovati jen ty sněmovny, 
kde důvodem povolacím jest volba, nikoli však také ty, 
kde důvod povolací jest jiný. Z té příčiny právo toto 
může příslušeti jen sněmovnám dolním a těm sněmov~ 
nám horním, kde rovněž důvod povolací jest volba.69) 

67) Zejména spisem: An essay on Political Tactics or Inquiries 
concerning the discipHne and mode of proceeding proper to be 
observed in political assemblies. 

118) Recepče zákonodárstvím francouzským nepůsobila celkem 
nijakých obtíží, poněvadž valná část těchto institucí byla známa 
a existovala již za stavů generálních i provinciálních. Viz Duguit 
n. u. m. II., str. 301. 

119) Výjimku z tohoto máme v Italii. čl. 60. zák!. statutu zní: 
»Ognuna delle camere e sola competente per giudicare della validita 
de:'titoli di ammissione de'proprii membri«. Ustanovení toto ne~ 
podává pokud se týče sněmovny poslanecké nijaké zvláštnosti. 
Avšak pokud se týče senátu, jest důsledek tohoto ustanovení ten, 
že senát, a nikoli král, rozhoduje o členství (viz i výše). 
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Ve výkonu tohoto práva vykonávají sněmovny v pod. 
statě jurisdikci. 

2. Voliti si předsednictvo a ostatní činovníky. Avšak 
kdežto v otá'zce voliti si ostatní činovníky není celkem 
rozdílu mezi právomocí sněmovny dolní a horní, jest 
tomu v otáz-ce volby předsednictva jinak. V tomto smě. 
ru nejsou si totiž obě sněmovny postaveny na roveň. 
Dolním sněmovnám přiznává se právo voliti si předsed. 
nictvo ve všech státech, vyjíma:jíc pouze Nizozemsko, 
kde podle čl. 88. ústavy král jmenuje pře:dsedu z terna 
podaného sněmovnou a ve Švédsku, kde podle čl. 52. 
ústavy král jmenuje předsedu i místopředsedy (a zdán. 
livě i Anglii, kde, jak již výše bylo uvedeno, předseda 
[speaker] jest králem potvrzován). 

Jinak jest tomu u sněmoven horních. V některých 
státech si volí i sněmovny horní předsednictvo. Tak jest 
tomu ve Francii (čl. ll. úst. zákona z 16. července 1875), 
v Belgii (čL 37. ústavy), v Dánsku (čl. 60. ústavy), v Ru. 
munsku (čl. 44. ústavy), v republice československé (§ 35. 
ústavy), v Polsku (čl. 37., 28. ústavy), v P,rusku (čl. 37. 
ústavy) - pokud ovšem bychom státní radu čítali za ja. 
kousi horní sněmovnu. - V jiných státech jmenuje 
předsednictvo Ipano~ník. . Ta,k jest tomu v Ni~ozemsku 
(čl. 92. ústavy), v ltaliiJčl. 35. zákl. statutu), ve Španěl. 
sku (čl. 36. ústavy), ve Svédsku (čl. 52. ústavy). V někte. 
rých státech jest konečně funkce předse'dy sněmovny 
horní po zákonu spojena s určitým úřadem: v Anglii 
jest předsedou sněmovny lordů lord kancléř (Lord Chan. 
celLor or Lord Keeper of 1!he Great Sea!), v Severoame. 
rické Unii, v Mexiku, v Argentině a v Brasilii jest to 
vž,dy vicepresident republiky (kap. 1., sekc. 3, čl. 4. úst. 
Sev. Unie, čl. 79. ústavy mexické, čl. 49. ústavy argen. 
tinské, čl. 32. ústavy brasHské); v Německu, pokud 
ovšem říšskou radu čítáme k horním sněmovnám, jest 
předsedou člen říšské vlády (čl. 65. ústavy), v Rakousku 
se podle čl. 36. ústavy střídají v předsednictví spolkové 
rady země pololetně podle abecedního pořadí a před. 
sedou jest vždy zástupce dotčené země, uvedený na 
prvním místě. 

20. 3. Upravovati si postup jednání pravidly, jež sně. 
movny samy vydávají; to se děje jednacími řády. Opráv. 

218 

nění vydávati jednací řády vyplývá ze starého pojetí 
parlamentu jakožto jakéhosi sboru sa,mosprávného a 
jest odůvodněno tím, že parlament za svou činnost od. 
povídá sám sobě a jest tudíž sám rozhodčím nad jedná. 
ním svým jako celku i nad jednáním svých členů. 

Právo vydávati jednací řády není ve všech státech 
upraveno jednotně. Můžeme 'zde celkem rozeznávati 
dva typy parlamentů: parlamenty autonomní a parla. 
menty neautonomní. 

První typ záleží v tom, že parlamentům resp. sněmov. 
nám přísluší výlučné právo upravovati si svůj jednací 
řád; jinému orgánu ve státu nepřísluší právo o tom 
spolurozhodovati. Na věci ničeho nemění, jestliže ústa. 
vou samou jsou vyznačeny určité zásady, jimiž parla. 
ment jest povinen se říditi při úpravě j(;!dnacího řádu, 
na př. zásada veřejnosti a pod. Typ druhý záleží v tom, 
že jednací řád jest v Ipodstatě upraven zvláštním ~áko. 
nem, takže parlamentu resp. sněmovnám jest dáno 
právo jen v rámci tohoto ,zákona bližší podrobnosti 
upraviti. V tomto případě nerozhoduje sněmovna sama 
o jednacím řádu, nýbrž jen spolurozhoduje vedle ostat. 
ních orgánů, kterým podle ústavy přísluší právo zá. 
konodárné, ve věci jen jí se týkajíd. V typu tomto 
máme dvojí jednací řád: zákonný, t. j. zákon, kterým 
se upra:vuje jednací řád, a autonomní, který si každá 
sněmovna vydává sama v rámci zákona o jednacím 
řádu. V typu prvém jest ovšem jednací řád jen jeden. 
Při autonomnÍoh parlamentech právo parlamentu resp. 
sněmovny, upravovati si svůj jednací řád, má kone,č. 
nou hranici v ústavě a ve všeobecných zákonech stát. 
ních. Při neautonomních parlamentech jest každá sně. 
movna vázána zákonem: jest tedy v tomto typu auto. 
nomie sněmovny dána jen secundum legem, v onom 
typu však intra legem a dokonce i praeter legem. 

Jednací řády upravují předem postup jednání ve sně. 
movně, jsou tudíž v prvé řadě statutem. dotčené sně. 
movny. Avšak tím dosah jejich není vyčerpán. Jedna. 
cími řády jest upraveno právo podávati dotazy a inter. 
pelace, ,pořádart:i ankety parlamentní a pod., dále jest 
jimi pravidlem také upraven vzájemný styk obou sně. 
moven a konečně někdy i vztahy parlamentu resp. sně. 
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movny vůči vládě a osobám třetím. Na .základě toho 
nejsou jednací řády jen statutem, t. j. vniterným ,záko. 
nem dotčené sněmovny, nýbrž jednací řády obsahují 
i pravidla závazná pro .osoby třetí. Jsou tudíž jednací 
řády druhotné právní normy a můžeme je charakteris.o. 
vati jaik.o nařízení sui juris. (Podr.obně o ,této otázce 
bude jednáno v druhém dílu toh.oto spisu.) 

21. 4. R.ozhodovati svobodně o svém jednání. Činnost 
parlamentu pr.ostě vynutiti nelze. Parlament jest pánem 
svéh.o jednání potud, že svobodně ,a s konečnou pbt. 
no stí rozhoduje o všech věcech, které se v jeho sboru 
projednávají, že si sám určuje pořad jednání i pořa'd 
a ~obu vschůz~. Není však parlament do té míry i pánem 
~yeho casu, z.~ by m.ohl, podle své vůle zahájiti svou 
cmnost aneb Jl podle sveho rozhodnutí Hbovolně skon. 
čiti. Jen v Lucemburku urcuje si p.odlečl. 72. ústavy sně. 
movna sama svým jednacím řádem počátek řádného 
zased~nFO) a v N.orsku ':oasedá podle čl. 80. ústavy 
sltorthmg tak dlouho, pokud to uznává za p.otřebné. 
A, VŠ3!k v ostatních státech není rozhodování této otázky 
dano do rukou parlamentu. Dlužno 'zde rozlišovati po. 
čátek, trvání a konec zasedání. 
.}??kud.~počátku řádného zasedání se týče, lze celkem 

hSIÍl trojI s~)Ustavu:, a~ zasedání řádné začíná ipso jure, 
b) hlaVla statu svolava parlament podle svého uvážení 
c) hlava státu svolává sice parlament, nikoli však je~ 
podle svého uvážení. 
. Ad a). "ústava sama sltan.oví začátek řádného zase. 
d~ní.vV t~mto ;případě h.lavě státu nijaký vliv nepřísluší, 
nybrz snem.ovny se sejdou v den stanovený ústavou 
sau:y ,. ~)- p!edsedov~ s?ěmov~n pozvou členy na první 
~ChUZI ,radn~ho zasedan~ Tak Jest t.omu ve Francii (čl. 1. 
ustavmho zákona z 16. cervence 1875: obě sněmovny se 
s??á~ejí ka'ž~oročně v 9ruhé úterý měsíce ledna), v Bel. 
gll (cl. 70. ustavy: snemovny se scházejí každor.očně 
v druhé úterý měsíce listopadu a musí zůstati shromá. 
žděny aspoň 40 dnů v roce), v Nizozemsku (čl. 100. 
ústavy: generální stav.ové se scházejí nej~éně jednou 

70) Podle čl. 1. jednacího řádu začíná řádné zasedání prvním úte~ 
rým po 3. listopadu. 
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do roka; řádné zasedání se začíná v třetí úterý měsíce 
září), v Dánsku (čl. 41. úst1avy: Rigsdag se shromažďuje 
k řádnému zasedání v první p.ondělí měsíce října), ve 
Švédsku (čl. 49. ústavy: Riksdag se schází !k řádnému 
zasedání 15. ledna každého roku; padne.li na ten den 
svátek, začíná řádné zasedání dne následujícího), v Nor. 
sku ('Čl. 68. ústavy: storthingse schází každého roku 
v první den všední po 10. lednu), v Řecku (čl. 54. ústavy: 
sněmovna se schází každého roku dne 1. října), v Se. 
veroamerické Unii (hl. 1., sekc. 4., § 2. ústavy: kongres 
se schází nejméně ,jednou do roka v první Ipondělí mě. 
síce pr.osince, pokud zákon nestanoví jiný den), v Me. 
xiku (čl. 62. ústavy: kongres koná každého roku dvě 
řádná 'zasedání; první začíná 16. září a končí 15. pro. 
since, druhé začíná 1. dubna a končí 'posledního května), 
v Peru (čl. 78. ústavy: řádný kongres se schází každého 
roku 28. července), v Argentině (čl. SS. ,ústavy: .obě sně. 
movny zasedají v řádném zasedání od 1. května do 30. 
září), v Br,asilii (čl. 17. ústavy: kongres se ,schází každého 
roku dne 3. května, pokud zákonem není stanoven den 
jiný), v Německu (čl. 23., odst. 2., 24. ústavy: říšský 
sněm se po prvé schází nejpozději třicátého dne po volbě; 
každor.očně pak v první středu měsíce listopadu), 
v Prusku (čl. 17. ústavy: zemský sněm se poprvé schází 
třicátého dne po začátku volebního období, jinak však 
každor.očně v druhé úterý měsíce listopadu), v Rumun. 
sku {čl. 95. ústavy: sněmovny se scházejí každor.očně 
15. listopadu). 

K mimořádnému zasedání může vša:k hlava státu 
i v těchto státech svolati parlament, kdykoli to za dobré 
uzná (v Prusku toto prav.o přísluší ,státnímu minister. 
stvu). 

Ad b). Právo hlavy státu sVlolávati parlament k řád. 
nému zasedání podle volného svého užívání jest dnes 
téměř již výdimkou; jest tomu tak v Halii, ve Španělsku, 
v Anglii, ve spolkových uniích kanadské a ,africké (par. 
lament zde svolává generální guveTnér) a v konfederaci 
australské (parlament zde svolává rovněž generální gu. 
vernér). Obmezen.o jest však totopráv.o do jisté míry 
potud, že jest hlava státu povinna 'svolati parlament 
aspoň jednou do roka; něj3!ká sankce pro ten případ, 
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že by hlava státu této povinnosti nevyhověla, v ústave 
ovšem stanovena není. 

Ad c). Hlava státu svolává sice parlament, ale jest 
v tomto směru vázána určitou IhÍltou, do které jest po" 
vinna tak učiniti. Při tom může býti ústavou stanovena 
určitá sankce pro tenpHpad, že by hlava státu tomuto 
závazku nevyhověla. Sankce ta může zejména záležeti 
v tom, že, nesvolá"li h.ava státu ve lhůtě stanovené par" 
lament, mohou tak učiniti i orgány jiné. Avšak sankce 
nějaká také dána býti nemusí. 

S tímto právním stavem se setkáváme v republice 
československé, v R,a:kousku a v Polsku. V českoslo,,
venské republice jest podle § 28. ústavy president re" 
publiky povinen svolati Národní shromáždění kaž do" 
ročně k dvěma řádným zasedáním, k jarnímu a podzim" 
nímu. Jarní musí Izačíti v březnu, podzimní v říjnu. 
K mimořádnému zasedání svolává president republiky 
podle potřeby. Nad to pak každá sněmovna má právo 
žádati za svolání Národního shromáždění k zasedání 
mimořádnému se sankcí, že, nevyhoví"li president re" 
publiky této žádosti, sejdou se obě sněmovny k vyzvání 
svých předsedů. (O tom všem bude podrobně jednáno 
v hlavě následující.) V Polsku jest podle čl. 25. ústavy 
president republiky povinen svolati sněm k prvnímu 
řádnému za:sedání třetí úterý po skončenýchv'olbách a 
pak každého roku nejpozději v říjnu, aby bylo lze vy,ří" 
diti rozpočet, branecký kontingent a ostatní běžné věci. 
K zasedání mimořádnému svolává president republiky 
sněm, kdykoli to uzná za .záhodno; jest však povinen 
svolati sněm do 14 dnů, žádá"li o to jedna třetina ceb 
kového po,čtu všech poslanců. V ústavě nemáme sice 
při tomto ustanovení nijaké sankce pro případ, že presi" 
dent republiky této povinnosti nevyhoví. Ale z jiných 
ustanovení ústavy, 'zejména z čl. 40. a 42. lze právem 
míti za to, že ,za podmínek v těchto článcích stanove" 
ných nastupuje za presidenta republiky maršálek sněmu. 

V Rakousku svolává podle čl. 27. ústavy národní radu 
spolkový president, avšak jen národní radu nově zvole" 
nou. Jest povinen t'ak učiniti nejdéle do třiceti dnů po 
skončených volbách. Další svolávání národní rady ne" 
přísluší však již spolkovému presidentu, neboť podle čl. 
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28. ústavy se národní rada odročuje jen na základě 
svého vlastního usnesení a opětné její svolání nařizuje 
již její předseda sám. Tento předseda jest povinen svo" 
lati národní radu ihned, žádají"li o to nejméně čtvrtina 
jejích členů aneb spolková vláda. Spolkovou radu svo" 
lává nikoli spolkový president, nýbrž podle čl. 36. ústavy 
její předseda sám, který jest povinen ihned tak učiniti, 
žádají"li o to nejméně čtvrtina členů aneb spolková 
vláda. Spolkové shromáždění (společné zasedání ná" 
rodní rady a spolkové rady jakožto jednoho sboru) svo" 
lává podle čl. 39. ústavy spolkový president. Místo něho 
svolává však spolkové shromáždění spolkový kancléř, 
usnese"li se národní ra:da na stihání spolkového presi" 
denta, zajde"li cos spoHmvého presidenta, aneb je"li 
jeho místo trvale uprázdněno a nutno přikročiti k nové 
volbě (čl. 63., 64. ústavy). 

22. Trvání řádného 'zasedání jest do určité míry zá" 
vislé na hlavě státu, neboť jí pHsluší právo odročovati 
parlament a tím jeho činnost přerušiti. Jen v Anglii 
nemá král práva odročovati ('adjournment) parlament71) 

a rovněž nikoli v Norsku;72) v nejnovější době jest tak 
i v Rakousku, v Německu a v Prus:ku (čl. 28. ústavy). 
Avšak právo hlavy státu, odročovati parlament scil. 
jeho řádné zasedání, není ve všech státech bez nějakého 
obmezení. V některých státech jest to,tiž právo toto ob" 
mezeno potud, že odročení nesmí přesahovati určitou 
dobu aneb že nemůže býti vysloveno kdykoli a kolikráte" 
koli během téhož zasedání. Tak jest tomu zejména ve 
Francii (čl. 2. ús,tavního zákona z 16. července 1875: od" 
ročení nesmí přesaJhovati jeden měsíc a může býti 
vysloveno nejvýše dvakráte během téhož zasedání), 
v Belgii {čL 72. ústavy: odročení nesmí přesahovati jeden 
měsíc ani býti ,opětováno v tomže zasedání bez souhlasu 
sněmoven, v Nizozemsku (čl. 103. ústavy: řádné roční 
zasedání trvá nejméně 20 dnů), v Lucembursku (!Čl. 73. 
ústavy: odročení nesmí přesahovati jeden měsíc ani bSrti 
opětováno v t,omže zasedání bez souhlasu sněmovny), 
v Řecku (čl. 38. ústavy: odročení nesmí přesahovati 30 

71) Anson n. u. ID. 1., str. 70. 
72) Morgenstierne n. u. ID., str. 69. 
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dnů ani býti opětováno v tomže zasedání bez souhlasu 
sněmovny), v Rumun:sku (čL 95. ústavy: odročení nesmí 
přesahovati jeden měsíc ani býti opětováno v tomže za. 
sedání bez souhla'su sněmoven), v Dánsku (čL 21. ústavy: 
odročení nesmí přesahovati dva měsíce bez souhlasu 
rigsdagu, ani býti opět.ováno v tomže roce až do příštího 
řádného zasedání), v republice československé G§ 30. 
ústavy: odročení nesmí přesahovati jeden měsíc ani 
býti opětováno během téhož roku), v Polsku (čL 25. 
ústavy: .odročení nesmí přesa!hovati 30 dnů ani býti opě. 
továno v tomže zasedání bez souhlasu sněmu). 

Pro zasedání mimořádná tato ustanovení ovšem ne. 
platí. 

Od práva hlavy státu odročovati parlament, sluší 
dohře rozeznávati autonomní právo odročovací, které 
pří'sluší každé sněmovně. Toto právo vyplývá z úvahy, 
že parlament resp. lmždá sněmovna určuje pořad jednání 
a tedy i pořad schůzí a důsledkem toho i volně nakládá 
svým časem. O tomto autonomním právu odr.oč.ovacím 
ústavy celkem mlčí, ale toto právo takřka ve všech stá::: 
tech se jako samozřejmé vyvinulo a existuje. Ovšem 
takovéto .odročení se pravidlem nevyslovuje přím.o, 
nýbrž jest implicite obsaženo v pr4vu předsednictva, 
nařizovati schůze a činiti m.ezi jednotlivými schůzemi 
kratší neb delší přestávky. 

Prohlašovati ,řádné .zasedání za ukončené přísiuší rov::: 
něž hlavě státu. Výjimkou přísluší toto práv.o parla::: 
mentu samému; tak jest t.omu v Německu, v Prusku, 
v Rakousku a v republikách americký,ch. 

Naprosté ukončení činnosti určitého padamentu pro::: 
středkem jeho rozpuštění není rovněž dáno v ruce par::: 
lamentu. Jen výjimkou v některých státech může parla. 
ment sám vysloviti svoje rozpuštění. V Rakousku může 
podle čl. 29. ústavy národní rada prostým zákonem vy::: 
sloviti sV'oje rozpuštěnL73) V Polsku může sněm podle 

73~ Proti ustanovení čl. 42. odst. 1. ústavy, že usnesení zákonné 
lze Jen tehdy promulgovati a vyhlásiti, jestliže spolková rada ne~ 
podá proti tomuto usnesení odpor opatřený důvody, stanoví odst. 5. 
téhož článku, že proti usnesení národní rady, kterým tato vyslovuje 
svoje rozpuštění, nemůže spolková rada podati odpor. Takovéto 
usnesení národní rady jest bez dalšího promulgovati a vyhlásiti. 
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čl. 26. ústavy vysloviti svoje rozpuštění, k čemuž jest 
třeba dvoutřetinové většiny hlasUjících; rozpustí:::li se 
sněm, má t? v :záipětí i rozpuštění senátu; .a 'r.ozpuštění 
sněmu preSIdentem republiky hude mluveno níže. V Pru::: 
sku může podle čL 14. ústavy zemský sněm vysl.oviti 
svoje rozpuštění; k platnému usnesení .a tom jest třebl;l 
nadpoloviční většiny všech členů sněmu. 

Jinak však sluší pokládati ,za pravidl.o, že hlavě státu 
přísluší právo rozpouštěti parlament a to buď obě sně::: 
~ovny ~neb j~!?- sněmovn~, dolní. Avšak i z toh.o pra. 
vldl~ :n.ame vYJlmky. Nepnsluší hlavě státu právo roz::: 
poustetI p~rlam,ent z :n~nar,chických států v Norsku,74) 
z repubhkansky,ch statu v Rakousku v Prusku v Se::: 
veroa~~:ické pnii, v Mexiku, v P~ru, v Argentině, 
v Br,asIlll a vubec v republikách středoamerických a 

_ jih.?amerických. ,Nepřísluší hlavě státu práv.o rozpustiti 
snemovnu horm z m.onarchických států v Anglii a 
v Italii,ze států republikánských ve Francii a v Polsku. 

Avšak i tam, kde hlavě státu přísluší právo rozpouštěti 
parlament, není právo toto naprosté nýbrž jen m.odi::: 
fik.ováno ,předpisy, které pečují .a to: aby stát nezůstal 
d~~š}, dobuv bez zast~pitelského sboru, ~ýbrž aby v nej. 
bhzsl dobe byl svolan _parlament n.ovy. Předpisy toh.o 
druhu máme v Belgii (čL 71. ústavy: král má právo roz::: 
pustiti sněmovny, buď obě najednou neb každou zvláště; 
akt rozpouštěcí obsahuje svolání voličů do 40 dnů a 
sn~moven do dvou měsíců), v Ni'zozemsku (čl. 73. ústa::: 
vy: ustanov~ní to!ožné s ústavou belgickou), v Lu" 
cembursku {cL 74. ustavy: nové volby jest pr.ovésti nej::: 
déle do tří měsfců ode dne rozpuštění), v Halii {:čL 9. 
zák!. statutu: král má právo rozpustiti sněmovnu posla::: 
neckou - nikoli také senát - , jest však povinen svolati 
n.ovou sněmovnu ve lhůtě čtyř měsíců), ve Š1Janělsku 
(čL 32. ústavy: král může ro~pustiti 'buď najednou neb 
zvláště o sobě volenou část senátu a sněmovnu posla::: 
neckou, jest však povinen svolati rozpuštěné sněm.ovnv 
ve ~ůtě tří mě~íc~ .ode d~e rozpušt~ní), v Dánsku (čI. 
22. us!avy: n9vy rl~sdag Jest s~olatI do dvou měsíců), 
ve Švedsku (cL 5. nksdagsordnmgu: nový riksdag jest 

74) Morgenstierne n. u. m., str. 57. 
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svolati do tří měsíců), v Rumunsku (čl. 95. ústavy: akt 
rozpouštěcí musí obsahovati svolání voličů do dvou mě~ 
síců a sněmoven do tří měsíců), v Řecku (čL 37. ústavy: 
volby jest provésti do 45 dnů a sněmovnu jest svolati 
do tří měsíců), v republice československé (§ 31. ústavy: 
president republiky nemůže rozpustiti sněmovny v po~ 
sledních šest měsíců svého volebního období; nové vot. 
by jest provésti do šedesáti dnů), v Německu (čl. 25. 
ústavy: říšský president nemůže rozpustiti říšský sněm 
více než jednou z téhož podnětu; nové volby jest pro~ 
vésti nejdéle do šedesáti dnů). 
Konečně jest uvésti, že v některých státech hlava 

státu může rozpustiti sněmovnu dolní jen za souhlasu 
sněmovny horní; tak jest tomu ve Francii (čl. 5. ústaw 
níhozákona z 25. února 1875: v tom případě jest sbory 
voličské k novým volbám 'svolati do dvou měsíců a sně~ 
movnu poslaneckou do deseti dnů po skončených vob 
bá:ch) a v Polsku (čl. 26. ústavy: k platnému usnesení 
senátu jest třeba třípětinové většiny celkového počtu 
senátorů; v tom ,případě - jakož i tehdy, když sněm 
sám vysloví svoje rozpuštění - dojde ipso jure k roz~ 
puštění senátu; nové volby jest provésti do 90 dnů). 

Jako zvláštnost lze uvésti, že v Prusku podle čl. 14. 
ústavy lze mz'pustiti zemský sněm také na základě 
usnesení zvláštního výboru, složeného 'z ministerského 
předsedy a z předsedů zemského sněmu a státní rady. 

Doložiti sluší, že k rozpuštění parlamentu může dQjíti 
také ipso jure na Izákladě dostavivší se určité skuteč~ 
nosti. Jest tomu tak v Belgii, v Nizozemsku, v Lucem~ 
burku, v Dánsku, ve Švédsku, v Norsku, v lslandě a 
v Rumunsku, usnese~li se parlament na tom, že má 
dojíti k revisi ústavy: revisi provede parlament vyšlý 
z nových voleb (viz výše str. 194); dále v Německu: 
podle čl. 43. ústavy může býti říšský president sesazen 
s úřadu na návrh říšského sněmu všeobecným hlaso~ 
váním národa; je~li tento návrh říšského sněmu hlaso~ . 
váním vše.obecným zamítnut, platí toto hlasování jako 
nová v.olba říšského presidenta a říšský sněm jest ipso 
jure rozpuštěn. . 

23. 5. Rozhodovati .o tom, má~li býti některý člen je~ 
ho pro určitý čin trestný vydán čili nic; .o tom rozho~ 
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duje .ovšem nikoli parlament, nýbrž sama sněmovna, 
o jejíhož člena jde. Toto právo, rozhodovati o vydání 
jest důsledek t. zv. imunity poslanecké, která v dneš~ 
ním svém obsahu a roz'sahu se vyvinula nejprve v Anglii 
(viz výše hl. 1.) a odtud byla přev:zata 'zákonodárstvím 
všech států. 

Imunita poslanecká zahrnuje v sobě dvě instituce ob~ 
sahem od sebe odlišné: a) .ochranu proti zatčení resp. 
uvěznění, 'b) imunitu pro činy spáchané poslancem ve 
výkonu jeho poslaneckého úřadu. 

Ad a) Zákonodárství všech států stanoví takřka 
jednotně, že člen parlamentu nemůže býti ani zatčen 
ani uvězněn pro činy trestné, spáchané mimo parlament, 
leč že by byl ,přistižen při činu (týž den, neb v Ně~ 
mecku, což platí pr.o členy nejen říšského ,sněmu, nýbrž 
všech sněmů zemských, dne následujícího), dále že ne~ 
může býti proti němu zahá:jeno trestní, v některých stá~ 
tech (republika československá, Polsk.o) dokonce ani 
disciplinární stihání. V Německu, stejně pro členy jak 
říš'Ského sněmu, tak i sněmů zemských, nad to máme 
ještě v čl. 37. ústavy ustanovení, že nemůže býti člen 
parlamentu ve své osobní sv/obodě jakýmkoli způsobem 
potud obmezen, že by to bylo na újmu výkonu jeho 
poslaneokého úřadu. Ke všem těmto obmezenim osobní 
svobody musí sněmovna, o jejíhož člena jde, dáti pře~ 
dem svůj souhlas. 

. Základní my.šlenka této ochrany proti zatčení a 
uvěznění jest, - a to byl také důvod, proč se jí parla~ 
menty tak houževnatě domáhaly proti moci královské, 
- aby byla zajištěna p'řítomnost všech členů v parla~ 
mentu a aby parlament takto mohl všem svým úkolům 
plně dostáti. 75) Ochrana tato jest tedy 'zavedena v 'zájmu 

75) Skutečně také dlužno uznati, že v monarchistických státech, 
zejména starého rázu, imunita poslanecká byla jedním z prvků, 
které dopomáhaly parlamentu k uplatňování jeho, jakožto zastupi~ 
telského sboru a k osamostatnění jeho proti moci panovnické. 
Avšak v nemenší míře nutno uznati, že silným rozmachem demo~ 
kratismu, jaký pozorujeme po světové válce, se poměry v tomto 
směru podstatně změnily. Demokratický ráz státu klade v mnohém 
větší míře důraz nikoli na práva občanů proti státu, nýbrž na jeho 
povinnosti vůči státu. Tu pak každý, kdo zaujímá vyvýšenější po~ 
stavení ve státu, má nejen větší odpovědnost, nýbrž také zvýšené 
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parlamentu samého a má ovšem oprávnění jen potud, 
pokud zájmu parlamentu truké slouží. Pokud neslouží již 
zájmům parlamentu, aneb slouží záJjmŮIn parlamentu 
inéně než osobním .zájmům členů parlamentu, ztrácí 
nadobro ,svoje oprávnění. S tohoto hlediska dlužno tudíž 
posuzovati imunitu poslaneckou v demokratických stá~ 
tech doby dnešní. 

Ad b) Imunita tato nazývá se také svobodou slova 
(v nejširším 'smyslu) a znamená svobodu hlasování a 
projevů, učiněných nejen v celém sboru sněmovny, 
nýbrž i v jednotlivých jejích výborech. Podstata její 
jest, že člen sněmovny 'za hlasování vůbec nemůže býti 
potahován k odpovědnosti, kdežto za projevy své, uči~ 
něné ve sněmovně resp. v jednotlivých výborech, jest 
odpověden jen sněmovně, jejímž členem jest. 

I tato imunita jest dnes uznána za:konodárstvím všech 
států. V naprosté neodpovědnosti za hlasování tkví 

povinnosti. S tohoto hlediska imunita poslanecká ztrácí svoje bý~ 
valé oprávnění a stává se věcí nejen zbytečnou, nýbrž dokonce 
i škodlivou. Demokratism předpokládá státoobčanskou rovnost 
všech občanů státních a nějakého nadpráví jedněch nad druhými 
pro~tě nesnese. Platí~li všechny zákony státní stejnou měrou pro 
všechny občany státní - a to jest přece předpoklad státoobčan~ 
ské rovnosti - není prostě myslitelno, aby někteří občané státní 
byli z platnosti určité části zákonů státních, totiž zákonů trest~ 
ních, osvobozeni; to ovšem tím méně, poněvadž se to příčí všem 
požadavkům veřejné mravnosti, aby ti občané státní, kteří z vůle 
národa vykonávají zákonodárnou moc ve státu, na jedné straně 
zdělávali zákony, které mají zavazovati všechny občany státní bez 
rozdílu, na druhé straně však ihned sebe samy z platnosti jich 
osvobozovali. Ve skutečnosti také, jak zkušenost ukazuje, imunita 
ta vede a svádí k beztrestnému páchání činů trestných a to do~ 
konce mnohdy i proti samotnému státu, což namnoze jest pod~ 
porováno i tím, že sněmovny žárlivé na svoje výsady - a žárli~ 
vost na výsady se projevuje nejen v despociích, nýbrž v míře ne~ 
menší i v demokraciích - vyhovují žádostem úřadu o vydání 
svých členů k trestnímu stihání řidčeji než by bylo záhodno, 
ačkoli nevyhovění žádosti úřadů o vydání znamená málo hrdinský 
útěk od odpovědnosti za svoje činy. Imunita poslanecká znamená 
ve své podstatě přežitek monarchie starého rázu. Ze pak i repu~ 
bliky, které po světové válce vznikly na půdě starých monarchií, 
tuto instituci podržely, ba dokonce i nově , vybudovaly, jest ne~ 
klamný doklad toho, jak lidstvo jest ve svém jádru silně konser~ 
vativní a jak i v republikách silně převládají přežitky monarchi~ 
stické. 
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jeden ze stěžejních prvků myšlenky zastupitelské, vy~ 
slovené v ústavách převážné většiny států; totiž"že 
poslanec vykonává svůj mandát podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí a že jakýkoli příkaz jemu v tomto, 
směru daný jest neplatný. V právní skutečnosti pak, že 
o výrocích poslancových, učiněných ve sněmovně, jest 
výhradným soudcem jen dotčená ,sněmovna sama, sluší 
shledávati důsledek pojetí parlamentu jako samospráw 
ného sboru. 

Doložiti sluší, že v některých státech jest zavedena , 
ještě zvláštní osobní výsada členů parlamentu, záležející 
v tom, že členové parlamentu ma,jí právo odepříti svě~ 
dectví ve věcech, které jim byly svěřeny v jejich vlast~ 
nosti jako členů parlamentu. Tak jest tomu v Německu 
a ve všech státech němeokých (rČI. 38. říšské ústavy ně~ 
mecké) a po vzoru německém i v republice českoslo~ 
venské {§ 26. ústavy). U stanovení toto jest však veLmi 
povážlivé, neboť není rozumného důvodu, proč by čle~ 
nové parlamentu měli býti~proštěni všeobecné státo~ 
občanské povinnosti svědecké. Jest t'O zbytečné rozšiřo~ 
vání výsad prurlamentních nad míru nutnou, které se 
opět příčí demokratické zásadě státoobčanské rovnosti. 
Jest to ostatně také v příkrém rOlzporuse 'zásadou dnes 
všeobecně uznanou, že poslanec zastupuje celý národ 
národ a nikoli jen svůj volební okres neb ' své voliče. 
Poslanci nejsou přece nějakými právními zástupci neb 
ochránci svých voličů, aby to, co jim ,od jednotlivců bylo 
svěřeno, mohlo býti pokládáno za nějaké úřední tajem~ 
ství a jruko takové také chráněno. ' 

6. Udržovati pořádek ve schůzích, pečovati o správný 
chod kanceláře parlamentní a jiných úřadů k 'Parla~ 
mentu náležejících, udíleti dovolené svým členům a pod. 

D. Funkce soudcovská. 

24. Funkce soudcovská liší se od předchozích funkcí 
tím, že ji nevykonávají obě sněmovny, nýbrž jen sně~ 
movna horní. Funkce tato vzala svůj původ v Anglii, 
kde byla přívlastkem .parlamentu jakožto královského 
soudu (curia regis). Důsledkem tohoto ' pojetí vykoná~ 
valy z [počátku obě sněmovny určitou jurisdikci, avšak 
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postupem doby zůstala tato funkce vyhra;zena jen sně~ 
movně lordů, která se takto stala vysokým soudem par~ 
lamentním (the high court of Parliament). Sněmovna 
lordů ja;kožto dvůr soudní liší se od ostatních soudů tím, 
že ,způsob trestu spadá zcela v její volné uvážení a že 
vůbec zásadní otázka, jde~li tu o čin trestný a jaký, 
jest tu řešena nikoli platným právem, nýbrž IIozhodnu~ 
tím soudcovským. 

Ráz sněmovny lordů j.akožto dvoru soudního se zračí 
zevně i v tom, že na její 'zasedání nedop.adá ústavní zá~ 
sada: že obě sněmovny musí zasedati lSoučasně. Řízení 
před ní lze konati i v době, kJdy parlament nezasedá, ba 
dok'Once i tehdy, kdy sněmovna obecných jest rozpu~ 
štěna; v tomto posléze uvedeném případě však jen te~ 
hdy, nařídí~li to král. 
Sněmovna Lordů jest dnes soudní instancí ve ti·ech 

pří,padech: 
a) Pro vlastní členy, kteří jsou obviněni a souzeni pro 

zradu (treruson) neb pro jiný hrdelní čin trestný (felony). 
Jest 1:0 důsledek středověké zásady, že lordové (pares) 
mohou býti souzeni jen od sobě rovných. Náležejí pak 
před soud lordů nejen 10rd'Ové, nýbrž i jejich potomci 
Jak mužského, tak i ženského Ipohlaví (judicium parium). 

b) Pro obžaloby V'znesené sněmovnou obecných (im~ 
peachment). Soud pro impeaohment se nekoná ve sně~ 
movně lordů, nýbrž v paláci Westminsterském. Žalob~ 
cem jest tu sněmovna obecný,ch, která se dostavuje jako 
výbor celé sněmovny (the committee of the whole Hou~ 
se) se svými 'zástupci. Řízení se koná podle zásady ob~ 
žalovací; avšak konečné slovo při 'Obhajobě přísluší zá~ 
stupcům sněmoV'llY obecných, nikoli obžalovanému. Do~ 
minus litis jest tu sněmovna obecných, která může soud 
v kterémkoli stadiu zastaviti. Řízení pro impeachment 
král nemůže zastaviti, může však odsouzenému uděliti 
milost. ' 

c) Jako mimořádný nejvyšší soud odvolací pro věci 
jak civilní, tak i trestní. Každý občan anglický může se 
totiž ve lhůtě jednoho roku odvolati z rozsudku řádného 
nejvyššího soudu odvolacího (the high court of appeal) 
zvláštní peticí ke králi. Petici tuto nutno říditi na sně~ 
movnu lordů; obsah její jest prosba, aby naříkaný wz~ 

230 

sudek byl 'Přezkoumán králem v jeho soudu parlament~ 
ním. V soudu tomto nezaseda,jí však všichni lordové, 
nýbrž jen lord kancléř dako Ipředseda sněmovny lordů, 
dále t. zv. lordové soudci (the lords of appeal in ordi~ 
nary) a konečně ti lordové, kteří byli skutečnými 
soudci.76) 

Podle vzoru anglického přidělily ústavy četný'ch států 
horní sněmovně funkci soudcovskou. Avšak vzor an~ 
glický nebyl ,převzat úplně. P'Oněvadž převzetí se stalo 
v době moderní, musilo přirozeně vypadnouti z juris~ 
dikce horní sněmovny vše to, co v ní upomínalo na stře~ 
dověk, jakož i to, co v ní bylo !specificky anglického, vy.: 
voláno byvši zvláštní ,soudní organisa:cí anglickou, pro 
kterou v jiných státech obdoby nebylo. Nebyla tudí,ž 
ústavami jiných států převz.ata jurisdikce horní sně~ 
movny jakožto judicium pa-rium, a to ani v těch státech, 
kde horní sněmovny svým rázem i složením se silně 
podobaly anglické sněmovně lordů, ani jurÍJsclikce horní 
sněmovny jaJkožto mimořádného nejvyššího králoViského 
soudu odvolacího, poněvadž moderní doba jakékoli upo~ 
mínky nebpře'žitky kabinetní justice naprosto zavrhla. 

Avšak i v těch 'zemích, které se (s obmezením výše 
uvedeným) přidržely v,zoru anglického, nebyl vzor tento 
přejat stejně, nýbrž jsou tu určité odlišnosti. V Anglii 
sněmovna lordů nalézá nejen o vině, nýhr'ž i o trestu 
(v jeho . podstatě), v čemž rozhoduje, l'ze říci, zcela 
libovolně. Soustava tato byla přejata některými státy 
(evropskými) s tím toliko rozdílem,že se sněmovna 
horní řídí při výroku o trestu ustanoveními trestního 
zákona. Avšak nerozeznává se zde mezi činy trestnými; 
rozhoduje jen skutečnost, byl~li čin spáchán ve výkonu 
úřadu. Naproti tomu v některých (amerických) republi~ 
kách se rozeznává v trestných činech, spáchaných ve vý~ 
konu úřadu resp. po dobu úřaJdu mezi t. zv. funkčními 
činy trestnými a mezi činy trestnými podle obecného 
zákona trestního. Ovšem těmito činy trestnými podle 

76) Viz m. j. Anson n. u. m. 1., str. 358 a násl., Lowell, The go~ 
yernment II., str. 464 a násl., Hatschek, Engl. Staatsrecht I., str. 531 
II násl., týž, Das Staatsrecht des ver. Konigr. GroBbritannien, str. 
83 II násl. 
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zákona trestního nesluší snad rozuměti vůbec všechny. 
činy trestné podle trestního zákona, nýbrž jen t. 'ZV. 
úřední činy trestné, ohsažené v tre'stním,zákonu. Roze. 
znávání toto' osvědčuje svůj účinek v r,ozhodování 
o vině a o trestu, po případě i v instanci samé. Můžeme 
zde mluviti o dvou soustavách: evropské a americké. 
, 25. Prvé soustavy se přidržely z monarchií dnes ltalie 
(čl. 36. základního statutu: senát jakožto vysoký dvůr 
soudní Isoudí 'zločiny velezrady a útoku na bezpečnost 
státu, jakož i ministry, obžalované podle čl. 47. zákl. 
statutu sněmovnou poslaneckou; zákon o odpovědnosti 
ministerské však až dosud nebyl vydán. Podle čl. 37. 
zákl. statutu jest senát dále výhradným soudem pro 
trestné činy, spáchané jeho členy. Řízení před senátem 
jakožto soudním dvorem jest upraveno řádem z 20. pro. 
since 1900; po rozumu čl. 44.-46. tohoto řádu hlasuje 
se ústně zvláště o vině a zvláště o trestu; pro výměru 
trestu jsou rozhodná příslušná ustanovení trestního zá. 
kona; senát rozhoduje také o soukromoprávních náro. 
cích a likvidací jich pověřuje řádné soudy,77) Španěl. 
sko (čl. 45. ústavy: senát soudí ministry, obžalované 
sněmovnou poslaneckou; o tom jednají zákony: o vzta. 
zích mezi Izákonodárnými sbory 'z 19. července 1837, 
o řízení před senátem jakožto d,"orem soudním z 11. 
května 1849 a o soukromoprávní odpovědnosti veře:j. 
ných úředníků z 5. dubna 1904; senát rozhoduje ja:k 
o vině, tak i o trestu a rovněž i o soukromoprávních ná. 
rocích.78) Z republik jest to Francie (čl. 9. úst. zákona 
z 24. ,února 1875 a čl. 12. úst. zákona z 16. července 1875: 
senát jako vysoký dvůr ,soudní soudí na základě ob. 
žaloby, usnesené sněmovnou poslaneckou, pre,sidenta 
republiky pro velezradu a ministry pro činy trestné, 
spáchané ve výkonu jejich úřadu; řízení jest upravéno 
zákonem z 5. ledna 1918;79) dále soudí zločinné útoky 

77) Annuaire de la législation étrangere, 1901, str. 266 a násl., 
k tomu m. j. Miceli, Principii di diritto costituzionale, str. 838 
a násl. Tambaro n. u. m. str. 224 a násl. 

78) Viz P?sada n. u. m., str. 121-123, k tomu i Annuaire 1905, 
str. 156 a nasl. . . 

79) Annuaire de la législation fran~aise, roč. XXXVIII. (1919), 
str. 41 a násl. 

proti bezpečnosti státu,80) več podle nálezů senátu 
jakožto vysokého dvoru soudního z 14. srpna 1889 a 
z 13. listopadu 1899 jest čítati také jednoduché komploty 
proti bezpečnosti státu; ří:zení jest tu upraveno záko. 
nem z 10. dubna 1918. V obou případech senát rDzno. 
duje iak o vině, tak i o trestu) a republika Českosloven. 
ská (~§ 34., 79. ústavy). 

26. Soustava druhá jest zavedena v Americe. Předem 
jest to Severoamerická Unie. Podle hl. 1., sekc. 3., čl. 6., 
7., hl. II. sekc. 4. ústavy nalézá senát ve všech případech 
impeaohmentu, t. j. obžaloby, usnesené sněmovnou re. 
presentantů proti presidentu a vicepresidentu a proti 
všem civilním činovníkům Severoamerické Unie pro 
zradu Ctreason), úplatkářství (bribery) a pro jiné těžké 
zločiny a přečiny (high crimes and misdemeanours). 
Senát zde rozhoduje o vině i o trestu. Jako twst může 
však vysloviti jen ztrátu úřadu a nezpůsobilost zastá. 
vati v Severoamerické Unii jakýkoli úřad čestný neh 
placený. Avšak odsouzený může býti podle zákona dále 
stíhán a souzen pro spáchaný čin trestný řádnými soudy. 
V Mexiku podle čl. 72. B VII. a čl. 103.-107. ústavy roz~ 
hoduje sněmovna representantů o otázce, je.li dáti v ob. 
žalobu: presidenta a vicepresidenta republiky pro vele. 
zradu, pro zřejmé porušení ústavy, pro útoky na svo. 
bodu volební .a pro těžké činy trestné obecného zákona 
tre,stního;81) guvernéry států pro přestoupení ústavy 
a· zákonů spolllmvých; senátory a ,poslance kongresu, 
úředníky nejvyššího soudního dvoru, státní tajemníky 
pro činy trestné podle obecného práva trestního, spá. 
chané po dobu trvání úřadu a pro činy trestné neb opo. 
menutí, jichž se dopustili ve výkonu svého úřadu. Senát 
nerozhO'dujezde o všech obžalobách, Vlznesených sně. 

80) Co sluší pokládati , za »zločinné útoky proti bezpečnosti stá~ 
tu« není ve francouzské literatuře státovědecké jednotného ná~ 
zor~. Srov. zejména Esmein, Éléments II., str. 485 a násl., Pierre, 
Traité str. 719 a násl., Duguit n. u. m. II., str. 401 a násl., Moreau 
n. u. m. str. 291 a násl. Výklad senátu jest uveden v textu. 

81) Těmito těžkými činy trestnými sluší rozuměti činy trestné 
podle čl. 1059 trest. zákona z r. 1871 a to: útok na demokratická 
zřízení, na vládní formu republikánskou, zastupitelskou a spolko~ 
vou a na svobodu hlasovací, uchvácení vládních práv, porušení 
osobních práv a přestoupení ústavy a zákonů spolkových. 



movnou representantů, nýbrž jen o lohžalobách pro 
t. zv. funkční činy trestné. O trestných činech obecného 
zákona trestního nalézaljí řádné soudy. Při funkčních 
činech trestných senát nalézá ne1jeno vině, ale i o trestu; 
trest se vyměřuje podle ustanovení příslušného zákona. 
V Argentině podle čl. 45., 51. ústavy sněmo'Vlla P.osla~ 
necká dává v obžalobu: presidenta, vicepre,sidenta re~ 
publiky, ministry a členy nejvyššíhO' soudu, jakož 
i ostatních soudů ni,žšich pro špatné zastávání jejich 
úřadů, prO' činy trestné, spáchané ve výk.onu úřadu a 
pr.o zločiny podle obecného 'z~kona trestního. O obžalo~ 
bách těchto nalézá senát. Odsuzující nález senátu vy~ 
slovuje však jen propuštění z úřadu a nezpůsobil.ost za~ 
stávati jakýkoli úřad čestný neb placený. Ovšem stí~ 
hání a souzení odsouzeného pro spáchaný čin trestný 
před řádnými sDudy podle 'zái~ona 'zůstává vyhrazeno. 
V Brasilii P.odle čl. 29., 33., 52.-54. ústavy přfsluší sně~ 
movně poslanecké právO' dávati v obžalobu: presidenta 
republiky pro zlDčiny ůbecnéhD záikona trestníhO' a prO' 
zlDčiny odpovědnDsti, vypočtené včl. 54. ,ústavy a sta~ 
nDvené zákonem z 7. ledna 1892; mini'stry pro zločiny 
Dbecného záilmna a pro činy trestné, vyplývající z jejich 
odpovědnosti. Senát však nalézá Dhledně presidenta re~ 

. publiky jen o zlDčinech OdpDvědnosti a ohledně mi~ 
nistrů jen v př]p3idech sDuvislosti se 'zlO' činy, spácha~ 
nými p'residentem republiky, pDkud O' těchtO' zločinech 
nalézá senát; rDvněž sDudí podle čl. 57., § 2. ústavy 
členy nejvyššíhosPDlkDVéhD dvoru sDudníhD prO' t. 'ZV. 
zl.očiny DdpDvědnDsti; v ostatnich případech nalézá nej~ 
vyšší ,spolkDvý dvůr sDudní. Senát rozhoduje o vině 
i o trestu; avšak trest může zníti jen na ztrátu úřadu a 
na nezpůsDbilDst, vykonávati jakýkoli jiný úřad. Stí~ 
hání odsouzenéhO' před řádnými sDudy zůstává však 
vyhrazeno. V Peru /pDdle čl. 95.- 97. ústavy z 19. ledna 
1920 náleží sněmDvně pDslanecké právo dávati v ob~ 
žalDbu: presidenta republiky pro velezradu, pro útDk 
na f,oTmu vládní a pr.o to, že by rozpustil kongres, za~ 
pověděl jehO' schůze aneb zastavil jehO' činnost; členy 
ObDU sněmDven, státní ministry a rady ne,jvyššíhD soudu 
pro porušení ústavy a prO' každý čin treistný, spáchaný 
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ve výkDnu jejich úřadu, který se trestá zákonem. Senát 
nalézá .o vině i o trestu. 

27. Oproti VZDru anglickému resp. ang!~francouz; 
skému stůjí vzor, který přijala Belgie -~uzeme tak~ 
mluviti .o VZDru belgickém - a jenž přiděluje tuto funk~~ 
sDudcov,skDU (řádným) sDudům. Tak jest tomu v Belgll 
(čl. 90., 134. ústavy: ministry obžalované sněmDvnou po~ 
slaneckou sDudí zrušDvací dvůr soudní; zákDn O' Ddpo~ 
vědnDsti ministerské dosud vydán nebyl), v Niz.ozem~ 
sku {čl. 164. ústavy: ne'jvyšší dvůr SDudní soudí členy 
generálních stavů, představené ministerských odborů, 
generální guvernéry neb vysDké činDvníky, pDvěřené 
půd jiným titulem tDuže pravumocí v osadách neb 
državách království v Dstatních čá,stech světa, členy 
státní rady a královské kDmisaře v prDvinciích pro činy 
spáchané ve výkonu jejich funkcí; žalob;t V1znáší kr~l 
aneb dolní sněmovna), v Lucembursku (cl. 82., 116. u~ 
stavy: vysDký dvůr sDudní soudí člena vlády, ?bžalD~ 
vanéhD sněmovnDu), v Dánsku {čl. 14., 68., 69. ustavy: 
ministři mDhou býti králem neb pDslaneckDu sněmov~ 
nou dáni v obžalobu pro jeji~h vládní úkDny; sDudí je 
vysDký dvůr :SDudní. Se sVDlením dDlní sněmDvny může 
král dáti v obžalobu i jiné Dsoby pro trelstné činy, které 
pokládá prO' stát za zvláště nebezpečné; i o těchtO' o?~ 
žalDbách nalézá vysDký dvůr soudní), ve Švédsku (cl. 
38., 106. ústavy: každý člen vlády jest povinen, učiní~li 
král nějaké rozhDdnutí, které se příčí ústavě, upůzDr~ 
niti na tO' krále ve státní radě; setrvá~li král přes tO' na 
tomto svém rozhDdnutí, jest povinen odepříti svůj 
spDlupodpis a složiti úřad a smí úřad převzíti teprve 
tehdy, a:ž riksdag jehO' jednání zkDumá a schválí. Shle~ 
dá~li ústavní výbDr riksdagu při čtení protDkDlů státní 
rady, že některý člen vlády tétO' pD1vinnDsti n~dostál, 
dá je1j prostředkem prDkurátDra riksda:gu v obzalob_~; 
O' o~žalobě nalézá nejvyšší dvůr soudní), v N orlsku (~l. 
30. ustavy: domnívá~li člen státní rady, že král učinil 
rozhodnutí které se příčí ústavě neb zákDnům králow 
ství aneb lest ,zřejmě v neprospěch státu, jest povinen 
podati prDti tomu energický rozklad a dáti tento svůj 
rozklad zapsati dO' protokolu; o tom, kdO' neprotestD~ 
val, má se za to, že s králem souhlasil; tý'ž jest za 

235 



dotcené rozhodnutí královo odpovědný a může býti 
dolní sněmovnou dán v obžalobu; o obžalobě 'nalézá nej. 
vyšší dvůr soudní), v Rumunsku Cčl. 101.- 103. ústavy: 
každá z obou sněmoven jakož i král mají právo dáti 
ministry v obžalobu; odpovědnost ministerská jest 
upravena zde .zákonem 'z roku 1879. O 'Obžalobě nalézá 
vysoký dvůr zrušovaCÍ a soudní; obžalobu vyšlou ze 
sněm'Ovny zastupuje dotčená sněmovna sama, obžalobu 
vyšlou od krále ministr veřejných věcí), v Jugoslavii 
(čl. 93. ústavy: národní skupština dává ministry v ob. 
žalobu; soudí státní soud), v Řecku (čl. 80. ústavy: sně. 
movna má právo obžalovati ministry: o obžalobě na. 
lézá zvláštní soud; odpovědnost ministerská jest tu 
upravena zákonem z r. 1877), v Německu {čl. 59. ústavy: 
říšský sněm má právo dáti v obžalobu říšského presi. 
denta, říšského kancléře a říšské ministry pro zaviněné 
porušení říšské ústavy nebříšského zákona; o obžalobě 
nalézá státní soud, jehož organisace, j:akož i řízení 
před ním js'Ou u.praveny ,zákonem z 9. července 1921), 
v P'rusku (čl. 58. ústavy: zemský sněm dává v obžalobu 
ministry pro zaviněné porušení ústavy neb zákonů; 
o obžalobě rozhoduje státní soud), v Polsku (čl. 51., 59. 
ústavy: sněm může dáti v obžalobu presidenta repu. 
bHky, dopustí.li se velezrady, porušení ústavy aneb 
jinéh'O trestného činu a ministry; o obžalobě rozhoduje 
státní 'soud), v RakoUlsku (čl. 68., 76., 142. ústavy: ob. 
žalobu lze vznésti: na spolkového presidenta pro po~ 
rušení spolkové ústavy usnesením spolkového shromáž~ 
dění; usnesením národní rady na členy spolkové vlády 
a na orgány jim v této odpovědnosti na roveň posta. 
vené pro porušení !zákona; usnesením příslušného zem~ 
ského sněmu na členy zemské vlády a na orgány jim 
v této odpovědnosti zemskou ústav'Ou na roveň posta~ 
vené pro porušení zákona; usnesením spolkové vlády 
na zemského hejtmana pr'O porušení zálmna, jakož i pro 
neuposlechnutí nařízení a jinakých rozkazů spolkového 
státu. O všech těchto ,obžalobách nalézá ústavní soud). 
P'Oněkud odlišný právní stav jest v tomto směru 

v Portugalsku. ústavní listina z 21. března 1911 stanoví 
v Cl. 55., které akty moci výkonné a jejích orgánů tvoří 
t.zv. zločiny odpovědnosti. President republiky není 
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sice odpovědný za správní akty ministrů neb jejich 
orgánů, jest však odpovědný ze zločinů odpovědnosti 
(a vůbec ze vš~ch činů trestných, jichž se dopustí). Ob~ 
žalobu pro zločiny odpovědnosti vznáší proti orgánům 
moci výkonné sněmovna poslanecká (čl. 33. úst.). O ob~ 
žalobě nalézají řádné soudy. Avšak president republiky 
a ministři mají přece OPTOti ostatním orgánům moci 
výkomié j;akési výsadní postavení. Dojde~li totiž v pro~ 
cesu proti presidentu republiky až k roz'sudku, oznámí 
soudce po rozumu čl. 64. ústavy věc kongresu, který ve 
společném zasedání obou sněmoven rozhodne, zda ,pre~ 
sident republiky má býti . ihned odsouzen, či :zda s vy~ 
nesením rozsudku jest sečkati do doby, kdy jeho funkce 
vyprší. Je~li sOUlZen ministr, soudce, když proces jest 
zralý k 'rozsudku, oznámí věc po rozumu čl. 65. ústavy 
sněmovně poslanecké, která rozh'Odne, zda jest ministra 
zbaviti jeho funkce, či zda se bude v procesu pokračo~ 
vati, až ,dotčený přestane býti ministrem. 
Vůbec nijaký vliv na obžalobu ministrů resp. p'resi~ 

denta republiky nepřísluší parlamentu Unie Venezuel~ 
ské. Podle čl. 87. ústavy z 4. srpna 1909úsouhlasně 
s Cl. 79. ústavy z r. 1904) jest president republiky resp. 
ten, kdo je'j zastupuje, odpovědný z velezrady a li trest~ 
ných Činů obecného zákona. Ministři js'Ou odpovědni 
z činů uvedených v čl. 105. ústavy. Návrh na obžalobu 
podává po rozumu ,čl. 119. ústavy generální prokurátor. 
O návrhu tom rozhoduje podle čl. 112. ústavy soudní 
dvůr spolkový a zrušovacÍ. N evyhoví.li spolkový soud 
návrhu na obžalobu, řízení se vůbec zastaví. Vyhoví.1i 
tomuto návrhu, je,st president republiky resp. dotčený 
ministr dán v obžalobu a tím také zbaven svého úřadu. 
O obžalobě nalézají: jde.li o trestný čin obecného zá. 
kona trestního, řádné soudy, kterým spolkový soud věc 
postoupí, jde.li o trestný čin .povahy politické, spolkový 
soud sám. 
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HLAVA III. 

(Část zvláštní. Parlament státu československého.) 

1. OBDOBí REVOLUČNí. 

1.. S.tát česk~~l?venský vznikl r~~o,!ucí; právnicky 
vzmk Jeho VylozlÍl nelze. V tom SpOClva podstata revo~ 
luce ve smyslu právním (na rozdíl od revolucí ve smyslu 
politickém, ve 'smyslu společenském neb ve smyslu ho~ 
spodářském), že se dosavadní ,základ státního řádu za~ 
měňuje za nový způsobem (po případě i formou), kte~ 
rého ~osavadnoí ~ád státní nezná. Stát českoslo,venský 
nev:zmkl na pude rakoUJsko~uherského resp. předlitav~ 
ského státního řádu, nýbrž jen s jeho porušením resp. 
popřením;!) vznilkl tím způsobem, že představitel ná~ 
roda ,československého, Národní Výbor, kterého do~ 
savadní státní řád neznal, prohlá'sil, že samostatný 
československý stát V'stoupil v život. M.ezi (novým) stá~ 
tem československým a (starým) státem předlitavským 
není právního vztahu; není tu nepřetržitosti právní ve 
smyslu formálním. 

Výše uvedeným prohlášením Národního Výboru byla 
revoluce v podstatě hotova: samostatný československý 
stát vstoupil v život. Přihlížíme.li pak ke skutečnosti, 

1) Weyr, Soustava československého práva státního Brno 1921 
st ,1'. 51, shle<;lává P?jem revol,uc~ s hle~iska normativního v p~uhérr: 
zap,or~ sta~~ho ~tatu, a tvrdl, z~ no,vy stát, nepřihlížíme~li k výji~ 
mecnym pnpadum, ze by novy stat vzniknul na území a mezi 
0J:yvatelstve~, kde, dosud žá?ného státního zřízení nebylo, vzniká 
vzdy revolucI. S nahledem hmto souhlasiti nelze. Podstatu revo~ 
luce slUŠÍ shledávati, nikoli vůbec ve vzniku státu nového na území 
stát? st~ré~o, nýb:ž v př~tržení !or,mální nepřetržitosti právní, t. j. 
Oj hlstoncke skutecnosh, ze na pude dosavadního státu vzniká stát 
způ~obem" kte~ého do~a,:ad13Í st~tní řád nezná. Jest přece zcela 
dobre mozno, ze na pude nektereho státu vzniká stát nový právě 
na po~l~dě státníh~ řádu. tohoto ~tátu starého. Odtud nový stát 
ne~uSI -yzdycky v~niknouh revolUCI, jak tvrdí Weyr. Tak zajisté 
vzn~ statu, uherskeho v r., 1867 nelze s hlediska dosavadního jed~ 
notneho statu celorakouskeho nazvati revolucÍ. A rovněž tak v r. 
1871, kdyby fundamentálky byly bývaly provedeny nebyl by český 
stát vznikl, resp. býval obnoven revolucí. ' 
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že český stát, který tu byl již od dob středověkých, de 
jure nikdy nez~nikl, nýbr~ y že se ~:čité Jeho prvk~. d?" 
chovaly až do prevratu, muzeme VS1m pravem tvrdItI, ze 
tu šlo v podstatě o obnovení českého státu, ovšem s dvojí 
změnou: jednak podkladu územního" jednak také pod~ 
kladu ústavního. Pokud pak zvláště změny ,podkladu 
ústavlllího !se týče, Isluší připomenouti, že prohlášení 
samostatnosti československého státu neučinil orgán, 
který by byl podle zemské ústaVy k tomu povolán, totiž 
souhrn zemských sněmů resp. Isnad generální sněm zemí 
koruny če'ské, nýbrž orgán zcela nový, české ústavě na. 
pfOisto neznámý, Národní Výbor.2 ) Avšak u tohoto 
zjevu není třeba se zdržovati. Revoluce přináší přece 
již sama s sebou, že zásada legitimity padá a na jejím 
místě se uplatňuje zásada dokonaných skutečností (faits 
accompliJs). 

Revoluce znamená, jak již vyse bylo uvedeno, a má 
vzápětí IZVirácení dosavadního základu státního řádu; 
jest to porušení formální nepřetr·žitosti právní. Důsle. 
dek toho jest, že nutno na !podkladě, da:ném revolucí, 
vybudovati nový státní řád, t. j. dáti novou ústavu, vy. 
hovující změněným skutkovým poměrům. Zde se tento 
obor veřejného práva liší podstatně , od OIstatních oborů 
veřejného práva, jakož i od práva soukromého: kdežto 
pro posléze uvedené obory práva lze uchovati (aspoň) 
hmotnou nepřetrižitost právní, pro obor práva ústav. 
ního (v jeho vlastním a nejužším smyslu) hmotnou ne~ 
přetr,žitost p'rávní prohlásiti nelze, neboť jinak revoluce 
sama byla by uvedena niveč. Z důvodů na snadě jsou~ 
cíen nebude pravidlem lze vypracovati konečnou ústavu 
ihned; bude tu t,řeba UTčité doby, kratší neb delší, než 
konečná nová ústava bude vydána a VlStoupí v život, než 
tudíž bude dán bezpečný základ nového státního vý~ 
voje. S tímto ,zjevem se setkáváme ve všech státech, 
které prodělaly revoluci resp. reViolucí Viznikly (Belgie, 

'2) Takřka týž zjev pozorujeme v r. 1848: zde se vedení ujímá 
orgán zemské ústavě zcela neznámý, Sv. václavský, resp. Národní 
výbor, který také vysílá deputace k panovníkovi, a nikoli orgán 
zemskou ústavou oprávněný, stavové, tak jak si přál Palacký. Ovšem 
záměry české revoluce z r. 1848 nebyly tak dalekosáhlé, jako se 
stalo revolucí v r. 1918. 
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státy balkánské a pod.). Pro československý stát přistu~ 
puje pak k tomu zvláště ještě skutečnOlst, že z důvodů 
státně~politickÝ;ch a také čistěskutroových, nebylo hned 
po převratu nikterak lze poskytnouti národu možnost 
se ustaviti, t. j. volbami ustaviti svůj zastupitelský sbor. 
Odtud i ve ,státním životě československého státu máme 
období, kte1ré sahá do vydá:ní definitivní ústavy resp. do 
usta'Vení se p'rvního zastupitelského sboru na podkladě 
nové vlastní ústavy če'skoslovenského Istátu období jež 
stále nese na sobě známky revoluce a kt~ré můleme 
tudíž zv~ti 'revol~čnLm. yN a Izákl~dě toho rozlišujeme pro 
ob~r . ~as~ho ,SPISU dve obdob!: revoluční (do vydání 
defm'lhvm3) U'stavy resp. do sejití se Zl1Jstupitelského 
s~or,u~ a ob~o?í~ákonné, k.teré začíná dnem, kdy defini~ 
hvm ustavm lIstma vstoupila VŽÍvot, resp. kdy se sešIlO 
volené zastupitelstvo národa. 

2. Revol~~í byl n~~tolen N ár?dní Výbor, podle 'zá. 
lmna z, 28~ r:tJJn~ 1918cliS .. 11. Srb. zak. ·a nař. »orgán jedno. 
myslne vule naroda« a také »vykonavatel státní svrcho. 
yanos!i:., Jest sO,uča,sně orgál!e~ moci vládní a výkonné 
I mocI zakonodarne. ProhlasuJe hmotnou nepřetržitost 
p:ávní,4) ale sá!ll také ji'ž vydává zákony .a nařízení no. 
veho tohoto statu. Jak zákony, tak i nařízení vycházejí 
zde ?d .téI:o'ž or~ánu a ne~! tudíž, pokud se zdroje týče, 
mezI mml rozdllu. Rovnez sluší míti za to, že i vížfcí 

,3) Vý;-az )~d~~init~vní~( ústava ?ení ~ice právnicky naskrze správ. 
ny, pon~vadz za?ny zakon nem defmitivní: každý zákon, i ten, 
k!~r~ r;ta podle umyslu. a ~o~l~ rozkazu zákonodárcova platiti »na 
vecne casy«, lze kdykolI zmemtr. Se zřetelem však na to že v našem 
st~tu ~áme ústa:v~í. lis!iny ~zn~čené výslovně za »proz~tímní«, jest 
vyraz ustava dehmtrvm do JIste míry ospravedlněn. 

4] Čl; 2. zákona z 28. října 1918, čís. ll. sb. zák. a nař. praví: 
»veske,re dosavadní. zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají 
prozatrm v platnostI ... « Obsah tohoto článku nelze ovšem bráti 
doslovně, ~ak t?tiž, že by všechny ty zákony zůstávaly skutečně 
v ,plvatnostI. ~usledkem revoluce pozbyly zajisté četné zákony, 
prave ty, ktere upravovaly základy stavby říše rakousko.uherské 
resp. vstát,u př.edlitavsk~h?, platnosti, platnost pak jiných zákolll~ 
(na pro zakonu vztahuJIcICh se na monarchický ráz českého státu 
a pod.) byla až do rozhodnutí o státní formě československého státu 
~~vspendována. Na nadbytečnost výrazu »prozatím« upozornil správně 
JIZ Weyr n. U. m., str. 55; srov. ostatně také i pozn. předchozí. 
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moc jejich jest stejná.5) Děli!dla v právní vědě, obv~;k~ 
lého mezi dkonem a nařízením na oba tyto druhy pTav~ 
ních norem užiti ndze; jejich povaha jest čistě revo~ 
luční. Románská státovědecká literatura užívá pro t.a. 
kov6to druhy norem označení dekret~zákon (décreMol). 
Změna nastala .zákonem z 13. listopadu 1918 čís. 37. 

Sb. zák. a nař., kterým se vydává prozatímní ústava6) 

a NáTodní Výbor (náležitě rozšířený) se mění v Ná. 
rodní Shromá:žděnÍ. Teprve tato ústava vymezuje, 
ovšem jen v obrysech nejhrubších, pravomoc N árod~ 
ního Shromáždění. Moc výkonná a nařiJzovad se dává 

5) Z tohoto důvodu nelze se domnívati, že by soudy byly mohly 
užívati ohledně těchto nařízení práva. jim vytčeného v čl. 7. odst. 2. 
zákl. zák. státního z 21. prosince 1867;-'Čís. 144 ř. Z. . 

6) Vavřínek, Základy práva ústavního, Praha 1920, díl 1., str. 85 
praví, že prozatímní ústava tato byla výborem politických stran, 
které se sestoupily ve sbor Národní Shromáždění, oktrojována, 
právě tak jako jsou oktrojovány i revidovaná prozatímní ústava 
z 23. května 1919, čís. 271 sb . zák. a nař. a definitivní ústava z 29. 
února 1920 čís. 121 sb. zák. a nař. Tento svůj náhled odůvodňuje 
Vavřínek tÍm, že ústavy tyto nebyly usneseny »ani shromážděním 
ústavodárným, ani sborem representativným nebo parlamentem«, 
nýbrž byly sestaveny »ve shromáždění, jež bylo pouhý,? sborem 
delegátů jednotlivých politických stran«. Nesdílím tento nahled'vya. 
vřínek očividně zde přehlíží podstatu a význam revoluce z 28. rlJna 
1918. Jí přece byly dosavadní' základy státního řádu zvráceny a na
stolen Národní Výbor jakožto orgán národa a vykonavatel státní 
svrchovanosti. Odtud těžiště veškeré moci státní byl@ přeneseno na 
NárMní Výbor. Uznáváme.li revoluci říjnovou, uznáváme přirozeně 
i veškery její důsledky. Jedním z jejích důsledků jest Národni vý. 
bor. A poněvadž, jak již výše bylo řečeno, Národní Výbor jest. sou. 
časně. orgán moci vládní a výkonné i moci zákonodárné, mají ve. 
škera jeho opatření, všechny zákony a nařízení jím vydaná zákon. 
nou platnost. A ježto ?ále na zákla,dě p~ávního ~t~v~ ,rev~lucí vy: 
tvořeného Národní Vybor resp. Narodm Shromazdem mely pl~~ 
právo vydati ústavu, prozatímní i definitivní, nelze zde mlUVItI 
o nějakém oktrojování. Že ani Národní Výbor, ani Národní Shro. 
máždění nebyly sbory volenými, nýbrž sbory obesílanými politi. 
ckými stranami, po stánce právnické nepadá na váhu. (Po stránce 
politické to mělo však význam velmi značný, a lze vším právem 
tvrditi, že jen skutečnost, že Národní Shromáždění bylo takovýmto 
způsobem. ustaveno, umožnila uklidnění veřejného života světovou 
válkou a revolucí rozvířeného.) 

K otázce této srov. ostatně také Weyr, Pojem ústavy oktrojo. 
vané, Parlament, roč. 1., seš. ~; ovšem veškeré náhledy zde proje_ 
vené nesdílím. 

16 241 



zvlášínfunu sboru, vládě, a N á'rodní Shromáždění se 
stává skutečným pa'flamentem. Ovšem parlament tento 
má oproti jiným pa:rlamentům pravomoc značně roz" 
šířenou: vykonává pravomoc zákonodárnou pro celý 
stát i pro jednotlivé jeho části, 7) má pravomoc dozorčí 
nad mocí vý1konnou a nad to ještě (volí hlavu státu a) 
volí aodV'oIává vlá:du. 

3. Národní ShromáŽdění není sborem voleným, nýbrž 
obesílanýmpoHtickými stranami českými podle urči" 
tého klíče; Iklíč tento platí i pro doplňování jeho, od" 
padne:::li někte!,ý jeho člen. Ustaveno jest na soustavě 
jednokomorové a jest sborrem trvalým. Působnost jeho 
jest zákonodárná, správní a autonomní. 

1. Funkce zákonodárná. 

Národní Shromá/ždění vykonává, jak již vyse bylo 
řečeno, pravomoc zákonodá'rnou pro celý stát i pro 
jednotlivé .jeho části. Iniciativa izákonodárná přísluší 
buď vládě, buď jednotHvýmčlenům. Právo členů N. S. 
podávati · návrhy zákona není však právem inidividuál::: 
ním, nýhrž kolektivním: každý návrh musí býti opatřen 
podpisy aspoň 21 člena. K platnosti zákona jest třelba 
usnesení N. S., nikoli také :souhlasu p'l"esidenta repu::: 
bliky. President republik:y má pOuze právo vrátiti zá::: 
kon N. S. usnesený ·ve lhůtě jednoho týdne po usnesení 
k novému projednávání. Setrvá:::li VŠaJk N. S. na svém 
původním usnesení, jest :zákon vyhlásiti. K platnosti 
tohoto nového usnesení, ježto ani zákon o prozatímní 
ústavě, ani jednací řád N. S. nijakého ustanovení v této 
věci nemá, stačí prostá větMna. Ustanovení toto bylo 
změněno revidovanou prozatímní ústavou pO/tild, že 
usnesení, kterým Národní Shromáždění setrvává na 

7) Těmito jednotlivými částmi sluší zajisté rozuměti jednotlivé 
země, ze kterých se skládá stát československý. Ovšem z § 4. tohoto 
~á~ona ~en~ ja.sno, ~~~. tu jde? zákonod~rnou .pravomoc pro jednot~ 
hve zeme vylucnou Cl Jen soubeznou. Dluzno vsak tvrditi, že zákono~ 
dárce zamýšlel zde zákonodárnou pravomoc výlučnou. Skutečně také 
zákonodárná pravomoc jednotlivých zemí vzala říjnOvým převratem 
za své, a § 7. ústavní listiny definitivní mohl tuto skutečnost již jen zaznamenati. · . 
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svém původním usnesení, musí se státi za I?říto:nnosti 
nadpoloviční většiny všech poslanců. VlastmI?- zakono::: 
dálrcem jest zde tudíž N árodní Sh'l"o~álžděn~; jeho usne::: 
sení má truké pov3'hu sankce. POdPIS preSIdenta r~pu: 
bliky spadá v obor moci výkonné (promulgace\ m~oh 
zákonodárné, a jeho právo vrátiti zákon ,k opetnemu 
projednání má jen povahu t. zv. veta odkladaclho. , v 

V této funkci zákonodárné jest Národní Shromaz::: 
dění (přirozeně jako sbor revoluční) parlamente!ll sv;::: 
chovaným: usnáší se se stejnou právní platnost.l o za::: 
konech jak pros/tých, tak i ústavních. Ba lze mítI .za to, 
že zákon o pwzatímní ústavě zákonů ústavních ~e 
smyslu formálním nezná. Stanoví sice § 4. !O~oto . za::: 
kona zvýšenou zákonnou moc potud,v že ke zrnven~ t~hot? 
zákona jest třeba p,řítomnO'stI aSP5:m. dVO~l t~e!~n cle!}? 
Národního Shromáždění a dvoutretmove vetsmy pn::: 
tomných. Ale tutéž zvýšenou moc zákonnou mají i zá: 
kony o všeobecných právech občanll státních a o osobm 
nedotknutelnosti členů Národního Shromážděníj tého.ž 
počtu členů a téže většiny j~st dále tte~a ~ ~olbe p~esl::: 
denta republiky a k usnesem o vypovedem valky . .vyraz 
ústavní zákon se v prozatímní ústavě nevyskytUJe. 

2. Funkce správní. 

4; Správní funkc~ N. ,S. jest dána jedn~k všeobecným 
ustanovením § 4. CIt. zakona, podle ktereho tO!o vy~o::: 
nává pravomoc dozor,čí nad mocí výkon:lOu (s casov~ 
obmezením až do doby, kdy 'se podle u~tavy kone,cp~ 
sejde a ustll!ví sněmovna, vyšlá z voleb), j~dn~k zvl~ste 
ještě úzkým vztahem závi'slostním, v Jakem jest vlada 
vůči Národnímu Shromáždění. . 

Pravomoc do:zorčí znamená všeobecnou kontrolu 
správy státní. Výkon této pravomoci j~s! z převážn~ 
části upraven jednacím řádem a uplatňUje se v prv~ 
řadě právem, dotazovati se vlády ve formě buď dotazu 
prostých, buď dorl:a:zů naléha~ý~h. , ..,., . 

Právo klásti dotazy proste jest pravem mdIvldua1::: 
ním. Podle § 68. jedno řádu N. S. je.st kaž1ý,pos!ane~ 
oprávněn dotazovati se vlády nebo jednothvy~~ cl~nu 
jejich po činech vlády a jejích orgánů a po zamyslenych 
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opatřeních. Formy se k tomu vyžaduje písemné. Vláda 
jest povinna na takovýto dota:z odpověděti nejpozději 
do šesti neděl buď ústně, buď písemně. Jak dotaz, tak 
i odpověď vlády dají se do ti'sku a wzdají se členům N. 
'S. Kruždý člen může ve schůzi nejbliže příští naJvrhnouti, 
aby se o odpovědi vlády zaháJjila rozprava. Tato roz. 
prava se zakončuje hlasováním, schvaluje.li Národní 
Shromá'ždění prohlášení vládní čili nic. Ovšem může se 
Národní Shromáždění také usnésti na tom, že s hlaso" 
vání vůbec schází. 

Podávati dotazy naléhavé jest právem kolektivním. 
Podle § 70. jedno ř. může se na návrh 25 poslanců Ná" 
rodní Shromáždění usnésti jednoduchým hlasováním 
a bez rozprávy na tom, že o dota:zu jest ihned zahájiti 
rozpravu. Na takovýto dotaz jest člen vlády, jehož se 
dotaz týká, povinen v rozpravě odpověděti. Rozprava 
tato se zakončuje stejným způsobem jako rozprava 
o dotazu pTo'stém. 

Vedle dotazů na vládu zná jedno ř. N. S. také dotazy 
na předsedu N. S. a na předsedy jednotlivých výborů 
po jejich opatřeních. KláJsti ta:kovéto dotazy jest prá. 
vem individuálním; forma jest písemná. Dotazovaný 
jest povinen dáti do 14 dnů na dotaz odpověď. Od do. 
tazů na vládu liší se dotazy takovéhoto druhu tím, že se 
ani dotaz, ani odpověď tiskem neuveřejňují. 

Kontrolu správy může Národní Shromáždění také 
uplatňovati ,zvláštními výbory, jimž se určitá věc k še. 
tření přikáže. Jaké výbory jest .zřizovati a voliti a kolik 
členů mají tyto výbory míti, spadá podle § 19. jedno ř. 
výlučně v pravomoc Národního ShromážděnÍ. 

Vedle tohoto všeobecného pi'áva dozOTčího dala však 
prozatímní ústava Narodnimu Shromáždění právo, na 
základě kterého se vláda dostává do silného závistlost. 
ního poměru na Národním ShromážděnÍ. Podle § 14. 
volí Národní ShTomá,.ždění samo ja:k předsedu, tak i čle. 
ny (17~lenné) vlády. Právo toto, samo v sobě pro ve. 
řejný život velmi povážlivé a s postavením presidenta 
republiky jakožto hlavy státu neslučitelné, bylo však 
odstraněno již zákonem z 23. května 1919 čís. 271. Sb. 
zák a nař. (il"evidovaná prolZatímní ústava). Rovněž mů. 
že Národní Shromáždění podle § 16. vládu odvolati vy. 
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slovením nedůvěry. Návrh na vyslo>vení nedůvě!y m~~í 
býti podepsán aspoň jednou čtvrtinou poslan,cu a p'rol. 
káže se nejprve výboru. K platnému usn~sem o ned,!. 
věře se vyžaduje přítomnos.tÍ asp'oň polovmy poslancu; 
usnesení se stane prostou většinou. I toto prá~o, Godvo. 
lati vládu) bylo však revidorvanou prozahmm ~stavo~ 
Národnímu Shromáždění vlZato. Podle tHo rev]dov.ane 
ústavy jmenuje a propouš,tí ,vládu pr~sident r~publ~ky. 
Avšak i podle revidovane ustavy zustalo N aro~~ll~u 
Shromáždění velmi cenné právo, které jemu zaJls~uJe 
trvalý vliv na vládu, ba klade osudy vlády přím? do JeI:~ 
rukou. Podle § 16. této (revidované) ústavy Jest t?tL~ 
vláda odpovědna Národnímu Shromáždění, kte~re v Jl 
může vysloviti nedůvěru. Návrh na vyslo,:ení ~~d~:ery 
musí bý!ti podepsán nejméně stem poslancu a pnka~e ,se 
výboru, který jest povinen podati o ně~ zprá';l !lveJ~el,e 
do jednoho týdne. K platnému usnesem o neduvoere Jest 
třeba přítomnosti nadpoloviční většiny poslancu; usne. 
sení samo se stane většinou hlasů. Vláda však osa~a 
může v N ár'odním Shromáždění ,položiti otázku ~uvery 
t. j. podati ná'vrh na vyslovení důvěry. Tet;!o Jl~v:rh s~ 
nepřikazuje výboru, nýbrž N áwdní Shrom~~d~n~ Je~,n~ 
o něm přímo. Vyslovilo.li Národní Shroma'zdem v!a~e 
nedůvěru, aneb zamítlo.li vlá'dní návrh na vyslovem d~. 
věry, jest vláda povinna podati demisi do ruk?u pre3'l~ 
denta republiky, který určuje, kdo povede v!adm vec~ 
až do ustavení vlády nové. Odpově<;lnos!. v~ady,. ~te~~ 
je prozatímními ústavami stanovena, Jest,cls,t~ politlcka, 
odpovědnost právní zd~ stan~:rv:ena n~n~. U;cel ustano~ 
vení o politické odpovednostl Jest oClvldny: zavedem 
resp. za;jištění soustavy Iparla:melltJ}í.8) , v v, . 

Ve s,prá vní funkci volí N arodm Shr,O'm~z?em preSl. 
denta republiky. Podle §§ 6., 7. p~ozat~mm uv~avy z r: 
1918 jest k volbě pTesidenta republIky treba pntomnostl 

8) Jest pozoruhodno, že politická odpovědnost tak jaspě ,::yhra< 
něná byla dána přímo do ústavy. Také lze říci, že repu~lika cesko< 
slovenská jest jedním z prvních států, které tuto odpo".ednost s ko< 
nečnými jejími důsledky vkládají přímo do ~s~avy. J;z dO,su.d, tato 
odpovědnost resp. její důsledky (projev neduvery ma ': zapeb de~ 
misi vlády) byly upraveny j,en I?arlamentním~ zvyklostmI. Podrobne 
bude o tom jednáno v druhe kmze tohoto SpISU. 
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dvou třetin poslanců; k platnému zvolení jest pak třeba 
ďvout,řetinové většiny přítomných. Ustanovení toto bylo 
změněno §em 6. revidované prozatímní !Ústavy z r. 1919 
potud, že k volbě p.residenta republiky jest třeba pří~ 
tomnosti nadpoloviční většiny poslanců a dvoutřetinoivé 
většiny přítomných. V téže funkci se Ulsnáší dále N á~ 
rodní ShromáJždění na vy;povědění války (k platnému 
usnesení jest třeba přítomnosti aspoň dvou třetin po~ 
slanců a dvoutřetinové většiny přítomných) a konečně 
schvaluje mezinárodní smlouvy (k ,platnému usnesení 
jest třeba přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců a 
dvoutřetinové většiny přítomných). 

3. Funkce autonomní. 
5. V této funkci jest uvésti zejména tato práva: _ 
a) N árodní Shromá~dění nerozhoduje sice o platnos,ti 

členství, poněvadž o člen&tví ro:zhodurjí politické strany, 
ze kterých jest Národní Shromáždění složeno, samy. 
To platí stejnou měrou o prvotn~m složení, jako o dopb 
ňování sboru, odpadne~li něrkJterý jeho člen. Avšak Ná~ 
rodní Shromáždění rozhoguje o tom, přestal~li někdo 
býti jeho členem. O !Ztrátě členství jedná § 3. prozatímní 
ústavy z r. 1918, který stanoví: 
»Členem Národního ShromáJždění přestává býti: 
a) kdo Zltratil svéprávnost, 
b) kdo odsouzen byv pro trestný čin, který ,způsobuje 

ztrátu volitelnosti do obcí v Čechách, zbaven byl člen~ 
stvírozhodnutím Národního Shromáždění. Rozhodnutí 
Národního Shromáždění děje se dvoutřetinovou větši~ 
nou přítomných«. 

V případě prvém _ ztrácí se členství ipso jure: předse~ 
dajkí N árodnrho Shromáždění oznámí dotčené rozhod~ 
nutí soudcovské, aniž by Národní Shromáždění nějak 
o tom rozhodovalo. V případě druhém vša;k Národní 
Shromáždění rozhoduje ve věci samé. 

Avšak nejsou to jen tyto dva případy, kdy kdo pře~ 
stává býti členem Národního Shromáždění. Jest tu ještě 
jeden případ, který jest přímým důsledkem ,složení N. 
S.resp. jeho obesílání politickými slt1ranami. Jest to totiž 
připad, přestane~li kdo býti členem strany, která jej do 
N. S. vyslala. Prozatímní ú:stava neměla sice pro tento 
případ ustanovení, avšak praxe rozhodla, že i v tomto 
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třetím případě se členstVÍ v N. S. ztrácí; i o tom rozho~ 
dU'je Národní Shromáždění. .' 

b) Národní Shromáždění se samo ustavuje, volí si 
předsednictvo a ostatní činovníky. Podle § 6. jedno ř. 
volí Národní Shromáždění předsedu, 4 místopředsedy, 
8 zapisovatelů a 4 poř.adatele. 

c) Ježto Národní ShTomážděnÍ jes,t sborem stále lZase~ 
drojícím, ndze tu mluviti o jeho svolávání. Ustavující 
schúzisvolalo sice předsednictvo N árodn'fho Výboru, 
ale jinak pánem svého času a svého jednání jest výlučně 
Národní Shromáždění 'samo. Určuje si samo pořad jed~ 
nání, po případě stanovený již poř,ad jednání mění. RoY~ 
něž samo rozhoduje o tom, kdy jest konati příští schůzi 
a samo se odročuje na dobu neurčitou. Odročí~li se Ná~ 
rodní Shromáždění na dobu delší čtrnácti dnů, může 
aspoň jedna pětina pO'slanců žádati za jeho svolání. Žá~ 
dost, ve které jest udati pO'řad jednání, se podává pí~ 
semně rpředsedo.vi N. S., který jes!t povinen svolati Ná~ 
rodní Shromáždění nejpo:zději do jednoho týdne sžá~ 
daným poř,adem jednání. Předseda má však právo svo~ 
lati Národní ShromáŽdění kdykoli i bez taJkovéto žá~ 
dosti. 

d) Vydávati jednací řády, kterými se upravuje rpostup 
jednání. První je'dnací řád byl ske upraven zákonem 
o jednacím řádu N. S. z 9. listopadu 1918 čís. 36. Sb. z. 
a n. Prozatímní ústava z r. 1918 vyhradila však v § 5. 
N á:~odnímu Shromá'ždění právo 'vypracovati si svůj jed~ 
nací řád,stanovivši jen určité povšechné předpisy ohled~ 
ně schopnosti jednati a usnášeti se. Je'žto pak Národní 
Shromáždění v právu vypracovati si svúj jednací řád 
kromě předpisů prozatímní ústavy výše 'zmíněných nb 
kterak orbmelzeno není, sluší je prohlásiti za parlament 
autonomní. 0N a tom niČeho nemění skutečnost, že N á~ 
rodní Shromáždění tohoto práva nepoužilo a jednací 
řád si neulpravilo.) 

e) Vykonávati disciplinární moc nad svými členy a 
rozhodoy·ati O' tom, má~li býti některý člen jeho vydán 
k trestnímu neb disciplinárnímu stíhání. Podle zákona 
z 9. listopadu 1918 čís. 35. Sb. :Z. a n. o osobní nedotknu~ 
telnosti členů N. S. (majícího 'zvýšenou moc zákonnou) 
jest k trestnímu a disciplinárnímu stíhání poslance třeba 
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souhlasu Národního Shromáždění; odepře~li jej Národní 
Shr~á:ž,dění, jest trestní stíhání navždy vyloučeno. 
Bybh pruk čl~n N. ?',~opaden a ~atčen při činu, jestpo~ 
vmen beZlpecnostm urad nebo soud oznámiti ihned zat~ 
čení předsedovi N. S.; nedádi Národní Shromáždění do 
14 dnů ode dne 'zatčení, nebo, není~li shromážděno, do 
14 dnů po sejití souhlas k další V'aJzbě vazba přestává. 

f) Udrižovati pořádek ve schůzích' a vůbec pečovati 
o správný chod kanceláře parlamentní a parlamentních 
prací vůbec. 
Revol~ční N árod.ní S~~omáž~ění zasedalo celkem je~ 

de~ a pul, roku. ~ ,Jeho v~m~ostI nelze se vysloviti jinak 
n~z s plny;m uzn!imm. Pn, vseobecném rozvratu způsobe~ 
nem Jed?ak svetovou 'valkou, jednak rozpadnutím se 
monarchIe rakousko~uherské dovedlo ve státu zavésti 
zase pořádek a klid, pokud ItO ovšem z'a tehdejších těž~ 
kých hospodářských a spoleČens'ký'ch poměrů vůbec 
bylo m?žno, a po všeobecném poklesnutí citu a smyslu 
p:o o pravo a sprave.d~nost ~aviněné v!adařením panov~ 
mku ralkotJIskych, Je,z ,oplyv.alo nezáKonnostmi všeho 
druhu, dovedlo ~ase položiti aspoň základy víry v plat~ 
no st zákonů a v autoritu státu. Když pak revoluční N á~ 
:odní, Shromáždění ~alo s.t~tu i :definitivní ústavu, byla 
Jeho uloha v podstate skoncena. V dubnu 1920 byly pro~ 
vedeny volby do Národního Shromáždění, v zápětí na 
to bylo ~v?láno N árodní S~r?má:~dění vyšlé z voleb po~ 
dle nove ustavy, a reV'olucm Narodní Shromáždění se 
rozešlo. 

Tím období revoluČní končí a za'číná období zálmnné. 
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II. OBDOBí ZAKONNÉ. 

1. Národní Shromáždění jest zastupitelský sbor repu~ 
bliky Československé; je to representace národa potud, 
že ná:rod, podle §u 1. odst. 1. ústavní listiny jediný zdroj 
veškeré moci v republice Československé, může svoj~ 
vůli, pokud pravomoci zákonodárné resp. pravomocI 
Národnímu Shromáždění ústavní listinou pHdělené, se 
tý,Če, projeviti jen prostředkem N áro:dního Shromáž~ 
dění. To jeSlt ostatně také vysloveno v odst. 2. téhož §u 
1. větou: »ústavní listina urČuje, kterými orgány sVTcho~ 
vaný li:d (správněji národ) si dává zákony, uvádí je ve 
skutek a nalézá právo«. Na základě toho lze tvrditi, že 
ústavní listina naší republiky chtěla zavésti re'Presen~ 
taci úplnou: vůle členů Národního Shromáždění jest 
nutně také vůlí národa. Tato vůle členů zastupitelského 
sboru jest ,sV'obodná, nelze ji nějakým způsobem obme~ 
zo'vati· to jest vysloveno ús\tavní lFstinou v § 22. odst. 1. 
větou:' »Členové Národního Shromáždění vykonávaJjí 
svůj mandát osobně; nesmějí od nikoho přijímati pří~ 
kazů«. 

Zásada úplné ,representace jest však u nás prolomena 
ve dvou směrech; jest to jednak v ústavní listině samé, 
jednak (ve volebním řádu a) v zákoně o volebním soudu. 

V ústavní listině ,proti representaci shledáváme Jakýsi 
náběh na referendum. Podle §u 46. úst. list. může se vlá~ 
da:, zamído~li Národní Shromáž,dění vládní návrh, usné~ 
sti, aby zamítnutý návrh byl předložen národu k vše~ 
obecnému hlasování o tom, má~li se státi zákonem čiti 
nic. Formální náležitost tu jest, aby usnesení vlády bylo 
jednomyslné, materiální nále,žitost pak, aby se vládní 
návrh netýkal ani ústavní listiny, ani některé její sou~ 
částky. Ovšem tolto prolomení representace jest rázu 
více méně jen teoretického, bez praktického významu. 
V této formě bude toHž velmi tě'žko lze referendum pro~ 
vésti. Ostart:ně nezdá se, že by se toto referendum kdy 
uskutečnilo; ústavní listina stanoví, že podrobnosti 
upraví zákon, ale dodnes nebyla podána ani osnova t~ 
kovéhoto zákona.9 ) 

9) Doložiti sluší, že toto ustanovení §u 46. není ani logické, ani 
rozumné. Logické není proto, že jest v příkrém rozporu se vstupní 
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V míře mnohem značnější obsahuje prolomení zásady 
úplné representace (volební řád a) zákon o volebním 
soudu. Podle §u 13, lit. b) zákona o volebním soudu 
z 29. února 1920, čís. 125 sb. zák. a nař. volební soud 
rozhoduje, že člen Národního Shromáždění pozbývá 
mandátu proto, že přestal býti z důvodů nízkých a ne~ 
čestných příslušníkem: strany, z jejíž kandidátní listiny 
byl zvolen. (O případu §u 13, lit. a) tohoto zákona, t. j. 
o zbavení mandátu proto, že člen Národního Shromáž~ 
dění ztratil po volbě volitelnost, kterýžto případ spadá . 
pod hledisko zcela jiné, bude mluveno níže.) Volební 
soud může tudíž člena Národního Shromáždění zbaviti 
mandátu, ačkoli jeho volitelnost zůstává naprosto ne~ 
dotčena. 

Tu ovšem na první pohled jest přímý rozpor mezi 
§em 22 úst. list., podle kterého člen N árodního Shro~ 
máždění nesmí přijímati od nikoho nijakých příkazů 
(čímž dlužno rozuměti, že vykonává svůj mandát podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí) a mezi cit. §em 13, 
lit. b) zákona o volebním soudu, podle kterého může 
volební soud zbaviti mandátu z důvodů, které zajisté 
z valné části mají svůj kořen v politickém přesvědčení 
dotčeného člena Národního Shromáždění resp. ve změ~ 
ně jeho politického přesvědčení. Rozpor ten zdá se býti 

větou ústavní listiny: "My, národ československý, . .. přijali jsme 
. . . ústavu pro československou republiku« a s §em 1. odst. 1. úst. 
list.: "Lid (správněji národ) je jediný zdroj veškeré státní moci 
v československé republice«. Neboť, dává~li si národ sám ústavu a 
je~li dále jediným zdrojem veškery moci ve státu, nelze dobře roz~ 
uměti, proč může býti připuštěn k všeobecnému hlasování o záko~ 
nech prostých, ale z všeobecného hlasování o zákonech ústavních má 
býti vyloučen. Rozumné pak není. proto, že zamítnutí vládního ná~ 
vrhu: na který vlá~a klade důraz - a zajisté klade důraz, když jej 
hodla na základě Jednomyslného usnesení předložiti národu k vše~ 
obecnél!lU hlasov~ní - obsah.uje v sobě vlastně již projev nedůvěry, 
a tu vlada, chce~h se dovolatI národa, má po ruce účinnější prostře~ 
dek - nové volby. 
. Referendum zamýšlené v §u 46. není prostě života schopné. Toho 

~l ostatně byl vě?om i ,ústavní výbor;. ve své důvodové zprávě praví, 
ze obsah §u 46. Jest dIlem kompromIsu stran, dokonce ne zdařilým 
a že, př~d vědeckou kritikou neobstojí. Ale pak jest možno zajisté 
se ta~atI, proč se nebylo postaráno o náležitou nápravu, aneb, ne~ 
bylo~h to možno, proč vůbec to ustanovení nebylo z . ústavní listiny 
vypuštěno? 
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tím ostřejší, že zde zákon o volebním soudu, který není 
zákonem ústavním, nýbrž jen prostým, stanovi"něco, co 
jest v odporu s ústavní listinou: nesmí~li člen Národ~ 
ního Shromáždění přijímati nijakých příkazů, čímž im~ 
plicite jest řečeno, že vykonává svůj mandát podle své~ 
ho nejlepšího vědomí a svědomí, nemůže přece býti 
zbaven mandátu proto, že nastala u něho změna v poli~ 
tickém příslušenství (jež jest resp. má býti částí jeho 
vnitřního přesvědčení), ať důvody toho jsou také či 
onaké. 

Rozpor tento není odstraněn výkladem, že ústavní li~ 
stina zakazuje členu Národního Shromáždění jen přijí~ 
mati příkazy co do vykonávání mandátu, že mu však 
nezakazuje, aby se mandátu vzdal ať už vůbec nebo za 
určitých podmínek, jež by snad v budoucnosti na~ 
stalylo), neboť zde bude záležeti vždy na důvodu, proč 
se dotčený člen mandátu vzdal neb vzdáti má. Rovněž 
nelze odstraniti rozpor ten tvrzením, že tu rozporu není, 
neboť »konfliktu vzniknuvšímu ev. z přijatého závazku 
organisačního může se poslanec vyhnouti tím, že se 
mandátu vzdá«;l1) zde arciť jakýkoli rozpor pomine, 
když poslanec, o kterého jde, prostě přestane býti 
poslancem, ale rozpor ten zůstává, když se poslanec 
mandátu nevzdá, a na ten případ sluší otázku tuto ře~ 
šiti. Rozpor zde tedy jest, ale přihlédneme~li k věci dů~ 
kla:dně, seznáme, že rozpor ten jest pouze zdánlivý . 
Přédpis §u 22. úst. list. dlužno totiž pojímati nejen se 

zřetelem na jeho vznik, nýbrž i v souvislosti s ostatním 
právním řádem a se skutečnými poměry veřejnopráv~ 
ními. Jeť tento předpis jedním z ustanovení, která měla 
svého času skutečné oprávnění, ale jež vývojem po~ 
měrů zejména politických jsou již předstižena, stala se 
pouhými ideami bez skutečného vnitřního obsahu12) a 
jen vliv-ein setrvačnosti zůstala v »katalogu« práv, na 

10) Nález volebního soudu z 22. června 1923 čís. 383 . 
11) Stránský, K otázce ztráty poslaneckého mandátu výrokem vo~ 

lebního soudu, Ůasopis pro právní a státní vědu, Brno, roč. VI., čís. 
VL-VII. , 

12) Viz můj článek, Vývoj a dnešní stav myšlenky zastupitelské 
ve sborech zákonodárných, Vědecká Ročenka právnické fakulty Ma~ 
sarykovy university v Brně, roč. I. (1922.) 
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kterfch si p~liticfi liberalismus prvé polovice 19. století 
~e~al0 zakladal: ) Do celkového právního řádu a ze~ 
]m~~a ~o organrsace .veř~jnoprávního života, obzvláště 
J?olIh.ckeho, v, rep~blIce ceskoslovenské předpis §u 22. 
ust. lIst. v pln~ sve rY~O'st~ nezapadá. Volební řády, jak 
v celk~, tak 1, ve, svy~h. l~dnotlivO'stech (srov. na př. 
smut:r;e pro~lule vazane hs.tm~) se opírají svým duchem 
a. ce!ym svym obsahem llIkolI o jedince, nýbrž o poli. 
Ílcke resp. volební strany. Strana staví kandidáty roz~ 
hodUje O' jejich pořadí, a vO'lič volí v podstatě nik~1i je: 
dince, nýbrž tím, že na kandidátních listinách stranami . 
~'ydaný~h ni~eho měnit~ p~m~že! st~anu. Odtud každý 
clen ~3ll0~llIho ~hromazdellI dekule za svůj mandát 
v prve rade strane a teprve v druhé řadě voličstvú. Člen 
Národního Shromáždění dO'stává takto svůj mandát 
z , ru~O? stra~y, 3l ,voIičs!yC? nevolí jej jako jedince, 
nybr~ ~ak? pn.sluslllka urclte strany, resp. de jme voH 
kandrdatllI IIstmu volební strany. Na základě toho jest 
de lege lata logické, že člen Národního ShrO'máždění 
l~ŮŽ~ držeti mandát jen pO'kud jest příslušníkem do" 
tc~:r;e ~,tra~y~ a jest politicky mravné, aby, přestane.li 
bYh pns!us~llkem ~trany, mandát vrátil. Ovšem pouhé 
vYSI~VellI t~to myslenky v zákoně bez instituce, která 
b~ t~to myslence dovedla v životě zjednati také sku" 
tecne platnO'sti, byla by lex imperfecta. Na druhé straně 
nemůže bý.ti vša~ každá i~stitu~e povolána k tomu, aby 
zde vyslovIla ztratu mandatu a len z duvodu změny po" 
litického příslušenství, poněvadž by tím po celou dO'bu 
Jlar1amentního období, které jest u nás ze všech států 

,
13l {sou !o p<? výtce práva, o která bylo parlamentu resp. národu 

svadetI. tu~e b~Je s mocí panovnickou. Práva tato se postupem de. 
mo~rat~c~e . myslenkJ: skutečně také uplatňovala, avšak měla svoje 
opravnem . Jel} do. te. doby, pokud boj prinCipu demokratického 
s monarchlckym prmclpem nebyl vítězně dobOjován. Jakmile se tak 
st.a~o! a ~dyž úplné uplatnění .principu demokratického mělo v zá. 
p~tI ! p~le?y v ~elkove skladbe státu a veřejného života vůbec, má 
prevazna ca st techto ustanovení resp. práv cenu již jen historickou 
a dos!ává ~e d~ dnešních ústav jen vlivem setrvačnosti a silou při. 
ro~eneh? hd~keho, kon~e:va.tismu. Sem patří na př. ustanovení 
v usta,vac~, n~kterych. stat,u, ze .poslanec zastupuje celý národ, us ta. 
novem nasl ustavy, ze narod Jest zdrojem veškery moci ve státu a pod. 
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nejdelší, změny v politickém rO'zvrstvení zůstaly vylO'u. 
čeny a poHtický život by jaksi ustrnul. 

ChoulO'stivou otázku tuto rO'zřešilo revoluční Národní 
Shromáždění velmi pěkně jednak tím, že rozhodovati 
otázku tu přiřknulo státní instituci, která od dlouhých 
let platí právem za nejnestrannější, soudu, t. j. zvlášt. 
nímu volebnímu soudu, jednak i tím, že stanovilo zde 
také určitou podmínku; tou jest skutečnost, že člen Ná. 
rodního Shromáždění přestal býti příslušníkem strany, 
z jejíž kandidátní listiny vyšel, z důvodů nízkých a ne. 
čestných.14) 

Volební soud rozhodne e:de do Qsmi neděl, kdy došlo 
oznámení předsedy příslušného sboru o tom, že člen 
přestal býti příslušníkem své strany. Rozhodnutí voleb. 
ního soudu může se však domáhati i volební strana;15) 
děje se tak žalobou. Volební sO'ud skutečně také již ně. 
kolikráte v takovýchto případech - a případy ty jsou 
častější, než jak bylo lze očekávati - rozhodl a s ná. 
1ezy jeho dlužno až dosud jen souhlasíti,16) Znamenají 

14) Ovšem skutečnost, že Stil tak stalo z důvodů nízkých a nečest. 
ných, nesluší pojímati restriktivně t. j. že by důvody ty, správněji 
řečeno pohnutky, musily býti nízké a nečestné ve smyslu snad tresb 
ního zákona, nýbrž zde nutno bráti vždy náležitý zřetel také na po. 
litickou mravnost. Důsledkem toho jest v této otázce volebnímu 
soudu dána zajisté rozsáhlá volnost. Viz k tomu i Weyr, Soustava, 
str. 116 a Vavřínek, Základy 1., str. 190, 191. 

15) Podávati žalobu u volebního soudu jest legiťfmována vždycky 
jen vQlební strana, a nikoli strana politická, třebas byla tato politi. 
cká strana obsažena jako jednotka v širší straně volební. Nález vo. 
lebního soudu z 22. června 1923 čís. 383. 

16) Předmětem živé rozpravy se stal nález volebního soudu z 22. 
června 1923 čís. 383. Nálezem tímto zbavil volební soud čtyři členy 
poslanecké sněmovny Národního Shromáždění (Dr. Vrbenský a spol.) 
mandátu z důvodu, že každý g nich podepsal své volební straně re. 
vers, "že v případě svého zvolení se bude říditi zásadami programo. 
vými a organisačním řádem strany... a zavazuje se v intencích 
usnesení výkonného výboru i poslaneckého klubu jednati a hlasovati. 
V případě porušení závazků výše uvedených prohlašuje, že k výzvě 
širšího výboru strany ... kdykoli svůj mandát sloŽí«. Tím se podle 
náhledu volebního soudu zavázali, že, dostanou.li se do konfliktu 
s usnesením svého poslaneckého klubu, co do otázky hlasování 
o určitém předmětu, strpí důsledek z toho širším výkonným výborem 
odvozený a vrácení jejich mandátů nařizující, aniž by se mohli od. 
volávati na privilej jim v §u 13. zákona o volebním soudu přiznanou. 

Věcí nelze se zde obšírně obírati, poněvadž k tomu bylo by třeba 
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tyto nálezy právnicky přísné a důsledné provádění zá. 
sad volebního řádu a v ohledu veřejnoprávním bdí nad 
samostatné úvahy. Přece však pokládám za záhodno aspoň' po
všechně k nálezu tomu přihlédnouti. -
. Nález ,tent? na pryní pohled zaráží tím, že se volební soud obíral 
Jen prvmm tltulem zaloby volební strany (zbavení mandátu na zá. 
kladě reversu žalovanými straně daného) a nikoli také titulem dru
hfm (~ba~e.ní .I!lar:.d~tu na, základě zá~onn~ho důvodu, že žalovaní 
prestah by tl prlslusníky sve strany z duvodu nízkých a nečestných) 
FSdyby býval vol~br:.í soud s~ obíral j~n titulem druhým, není, dou; 
fam, .p,ochybn,o~tI, ze ~y nal~.~, kter~m se výše uvedení poslanci 
zbavuJI mandatu, byl byval prlJat s vseobecným uspokojením a ceL 
~.e~ bez rozpravy právě tak, jako byly přijaty nálezy předešlé. Ale 
ZlVa rozprava byla vyvolána tím, že, jak již bylo uvedeno volební 
soud se obíral jen prvním titulem žalob ním a také jen z to'hoto dů. 
vodu zmíněné poslance mandátů zbavil, do rozboru druhého titulu 
žalobního se ani nepustiv. 

Weyr (Lidové Noviny z 23. července 1923) a dále v článku 
»K otázce ztráty poslaneckého mandátu výrokem volebního soudu« 
časopis pro právní a státní vědu, roč. VI. (1923) čís. VIII. odmítá 
~ice odůvod~ěr:.í nálezu" ale s obsahem rozhodnutí 'souhlasí dodávaje, 
ze bi: na. mls~e vol~bmho soudu. byl rozhodl stejně. Naproti tomu 
Enghs (Ltdove Novmy z 2. prosmce 1923) staví se zcela rozhodně 
proti nálezu nazývaje jej protizákonným. Rovněž Stránský v delším 
článku ~K otázce ztráty poslaneckého mandátu výrokem volebního 
soudu, Casopis pro právní li státní vědu, tamže, čís. VI., VII. staví 
se velmi ostře proti tomuto nálezu. Jádro jeho vývodů jest: jest to 
nesprávný nález nepříslušného soudu: zákon o volebním soudu sta. 
noví, že skutečnost, že člen Národního Shromáždění přestal býti 
členem st:any, z jejíž kandidátní listiny vyšel, má v zápětí ztrátu 
mandátu Jen tehdy, přestal.li býti dotčený člen Národního Shro< 
máždění členem své strany z důvodů nízkých li nečestných; kdo 
tvrdí, že závazek poslancův, že se za určitých podmínek mandátu 
vzdá, ~ení pouhým. závazk~m mravním, nýbrž právním (odůvodnění 
volebmho soudu), Jest povmen toto tvrzení doložiti právní normou. 

Nemám nejmenších pochybností, že dotčený nález volebního sou. 
d~ je~t ?askr~e sp~ávný i, ~e ~olební s~ud v této věci byl naprosto 
p:lsh~~I?-Y • (Strans~y: tvr?l.h, ~e v<;>lebm soud byl zde nepříslušný, 
prehhzl, ze druhy tltul zalobm znel na zbavení mandátu z důvodu, 
že dotčení poslanci přestali býti členy volební strany z důvodů níz. 
kých a nečestných - § 13. lit. b zákona o volebním soudu - a že 
tím příslušnost volebního soudu byla zákonem dána). Ovšem ne. 
mohu zamlčeti, že . i mně na první ráz odůvodnění nálezu překva. 
pilo, a že jsem měl značné pochybnosti o tom, je.li odůvodnění toto 
správné. Ale po delší úvaze jsem dospěl k tomuto přesvědčení: 

Jak již výše bylo řečeno v textu, opírají se naše volební řády 
o politické strany (již revoluční Národní Shromáždění bylo složeno 
z delegátů politických stran), byť i nemluvily o politických, nýbrž 
o volebních straná,ch. Odtud každý člen Národního Shromáždění 
dostávaje svůj mandát z rukou strany stojí vůči ní v určitém po-
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zachováním náležité úrovně politické a parlamentní 
mravnosti; bez nich by tato mravnost upadla nadobro. 
měru, který jest dán jednak povšechně jeho příslušenstvím ke straně 
jednak zvláš~ě ;ev.er.seI?' který k~n~idát pravidlem před tím, než jest 
dán na kandldatm hstmu, podepisuJe. Tímto reversem vchází kandi. 
dát v těsnější poměr ke straně (ovšem účinnost reversu toho nad. 
chází pravidlem tepr-ye tehdy, když dotčený kandidát se stane čle. 
nem Národníh? Shromáždění), jím vzniká oboustranný poměr: 
strana poskytuje resp. poskytla jemu výhody členství Národního 
Shromáždění, dotčený kandidát zavazuje se straně k určitému ko. 
nání. Jest tento poměr jen mravní či také právní, čili jinými slovy: 
lze se v případě, že se oboustranný poměr tento nedodrží, dovolá. 
vati ochrany soudu? Nebude, doufám, sporu o to, že, když volební 
stral;la • se z.de za~~že k něčemu, co, vů~~~ bylo by lze soudně vy. 
mOCI, rekneme príkladmo k placem urclteho peníze na určitý pří. 
pad (na př. náhrada volebních útrat) , dotčený kandidát resp. člen 
Národního Shr0!lláždění by měl právo plriění toto soudně na volební 
straně vymáhatI. Zd~ tedy bychom přisvědčili k tomu, že tu jde 
o p,rávní po~ěr. j\.le J~.li tento pO?1ěr právním k tíži strany, nebude, 
tuslm, pone:,ad~ tu J.de. o pomer ,obo~~!ranný, !aké pochybnosti 
o tom, ze pravm pomer Jest tu take k tIZI dotceneho člena Národ. 
ního ShromážděnÍ. Zavázal.li se tedy tento člen Národního Shro. 
máždění volební straně reversem k nějakému jednání, může zajisté 
strana na něm toto jednání vynutiti. Jen v tom případě, že by ústava 
nebo jiné zákony chránily člena Národního Shromáždění i proti 
jeho ýůli, resp. že by určitý obsah reversu po případě i celý revers 
prohlašovaly za právně neplatný, nebylo by lze takovéto jednání 
soud~ě vymoci. .(Tak na př ... v býv.alé monarchii l<?trinské bylo čl. 
IV. zakona z 6. cervna 1861 CIS. 63. r. z. stanoveno, ze se žádný člen 
poslanecké sněmovny říšské rady nemůže vzdáti diet; obdobný 
ovšem s touto otázkou jen vzdáleně související případ jest ustano: 
vení čl. 1. zákona z 25. května 1868 čís. 49. ř. z., podle kterého re. 
versy dané snoubenci při smíšených manželstvích ohledně nábožen. 
ství dětí z těchto manželství vzešlých jsou bezúčinné.) 

V našem případě jde o revers, ve kterém se člen Národního Shro. 
máždění zavazuje volební straně, že na výzvu širšího výkonného 
výboru strany kdykoli složí svůj mandát. Ani ústava, ani jiný zákon 
nepraví, že by takovýto revers byl neplatný, aneb že by se člen 
Národního Shromáždění nesměl vzdáti mandátu. Také nikde ani 
v ústavě,- ani v jiném zákonu se nedočteme, že by bylo ' v zá.jmu 
veřejném, aby se člen Národního Shromáždění mandátu nevzdával. 

Zde ovšem bylo by lze namítnouti, že poslanecký mandát jest 
veřejnoprávní funkce, která nemůže býti předmětem soukromé dis. 
posice volební strany a dotčeného člena Národního Shromáždění 
Tak jest tomu skutečně také ve všech státech, kde poslanecký man: 
dát jest založen cele v myšlence zastupitelské. Ale v našem státu 
jest tomu jinak. U nás volební řád nejen ~iterou, nýbrž i celým 
duchem svým staví v popředí opět středověký poměr mandátní (jest 
zajímavé, že tento zjev neušel pozornosti cizích státovědců' viz 
Redslob, Le régime parlementaire, Paris 1924, str. 270.) na úko; mo-
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A. Složení Národního Shromáždění.H) 

2. Národní Shromáždění jest ustaveno na soustavě 
dvoukomorové: skládá se ze sněmovny poslanecké, kte~ 
rá čítá 300 členů, a ze senátu, který čítá 150 členů. Obě 

derního poměru zastupitelského. (Není zajisté bez zajímavosti, že 
v naší ústavní listině schází ustanovení, že poslanec jest zástupcem 
celého národa.) Tento poměr mandátní vrcholí v ustanovení voleb. 
ního řádu, že volební strana může prostředkem žaloby dáti zbaviti 
poslance mandátu (který mu dala). Toto ustanovení jest po mém 
soudu velmi důležité, neboť vyslovuje zásadu, která jest v přímém 
rozporu s myšlenkou zastupitelskou. Za jakých podmínek může vo. 
lební strana dokročiti na člena Národního Shromáždění žalobou 
o ztrátu mandátu, jest pro dosah této zásady již věcí opravdu jen 
vedlejší. Jakmile však může volební strana dáti zbaviti člena Národ. 
ního Shromáždění mandátu, aniž by tento ztratil podmínky volitel. 
nosti, ustupuje myšlenka, že poslanecký mandát jest veřejnoprávní 
funkce, vymykající se soukromé disposici stran, do pozadí, a nestojí 
nic v cestě tomu, aby mandát byl také se strany člena Národního 
Shromáždění předmětem jeho volné disposice, ježto tu jde skutečně 
o soukromý zájem jeho. 

Ježto pak výše jsme přisvědčili, že oboustranný poměr mezi vo. 
lební stranou a mezi členem Národního Shromáždění založený rever. 
sem tohoto jest poměr právní, jest závazek z tohoto reversuyY. 
plývající, pokud zákon sám nevyslovuje opak toho, žalovatelný. 

Ovšem tu jde o novou zásadní otázku, před kterým soudem lze 
závazek, o který v našem případě jde, uplatniti. Zde jest v prá'Vním 
řádu skutečně mezera. Mezeru tu vyplnil volební soud v duchu zá. 
kona o volebním soudu extensivním výkladem tohoto zákona tím, 
že i v tomto případě příslušnost potáhl na sebe. Opakuji výslovně, 
že tu jest skutečně extensivní výklad, ale extensivního výkladu toho 
bylo nutně třeba, ač.li duch volebního řádu měl býti zachován. 
A sluší čítati za zásluhu volebního soudu, že se nerozpakoval roz. 
hodnouti i tuto nad míru choulostivou otázku (mohl přece volební 
soud, jak již výše bylo uvedeno, se obírati jen druhým titulem ža. 
lobním, ve kterém má zajisté pole velmi rozsáhlé) ·It příslušný nález 
vydal. Tím bylo veřejné mravnosti jen poslouženo, neboť, jaká by 
v tom byla mravnost, kdyby se člen Národního Shromáždění zavá. 
zal ve svém reversu volební straně na její vyzvání 1i:dykoli mandát 
složiti, ale když by k tomu byl vyzván, by tak neučinil, a volební 
strana by postrádala prostředků jej k tomu donutiti? 

Sluší tedy tento nález volebního -soudu, jak po rozumu litery a 
v duchu volebního řádu, tak i v zájmu veřejné mravnosti jen schvá. 
liti: když zákonodárce stanovil volební řád se smutně proslulými vá. 
zanými listinami, ale všechny důsledky toho nedomyslil, učinil resp. 
musil tak učiniti volební soud. A nálezem tím volební soud znovu 
dal na jevo, že naše soudnictví jest na výši své doby. 

17) Doložiti sluší, že Národní Shromáždění není jediným parla. 
mentem v republice československé. Jest tu dále sněm Podkarpatské 
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sněmovny se ustavují výlučně volbou18) bez podstab 
ných rozdílů v právu volebním,l!» na podkladě všeobec~ 
ného, rovného a přímého práva hlasovacího, soustavy 
listinné s poměrným volením a soustavy (přísně) váza~ 
ných listin a obě se obnovují vždy v celku (t. zv. obnova 
íntegrální);20) období parlamentní není však u obou sně~ 

Rusi, který jest zastupitelským sborem samosprávného ú~emí. Pod. 
karpatské Rusi, jakožto nedílné součásti jednotné republiky cesko< 
slovenské, příslušným ve věcech vyhrazených autonomii tohoto úze~ 
mí, t. j. ve věcech jazykových, vyučovacích, náboženských, ~ístUl 
správy jakož i v jiných věcech, které by naň přenesly zákony cesko. 
slovenské republiky. V ostatních věcech autonomii nevyhrazených 
jest zastupitelským sborem Národní Shromáždění, ve kterém Jest 
podkarpatská Rus zastoupena přiměřeným počtem poslanců resl?' 
senátorů podle příslušných volebních řádů československých. Pone. 
vadž však sněm Podkarpatské Rusi svoji činnost vůbec ještě ne. 
začal, v dalších výkladech se jím neobírám. • 

18) Hoetzel, ústavní listina československé republiky, Sborník ve.d 
právních a státních,. ro~. XX,! seš. l.-~., zpr~~u~e nás, že podl~ p.u. 
vodního návrhu vladmho mel se senat volItI Jen ze dvou tretm, 
kdežto ostatek měl býti jmenován presidentem republiky k návrhu 
vlády, při čemž bylo přihlížeti ke všem složkám duševníh.o ~ hosJ?o. 
dářského života. Nelze upříti, že by takovýto způsob slozem senatu 
měl svoje dobré stránky, avšak na druhé straně .neslu~í zapomín.~ti: 
že by tím povaha senátu jakožto sboru zastupltelskeho do urclte 
míry trpěla a dále, že by vliv vlády takto získaný mohl býti na úkor 
nezávislosti senátu. 

19) Že obě sněmovny jsou ustaveny na volebních základech y pod. 
statě týchž, nepokládám politicky za správné. Otázka soustavy Jedno~ 
komorové či soustavy dvoukomorové není otázkou právnickou, nýbrz 
čistě . politickou, a nutno ji tudíž řešiti s hlediska jen politického. 
Jedi základní myšlenkou soustavy dvoukomorové, aby zaruceno bylo 
správné a důkladné projednávání věcí v zastupitelském S?oru t!m, 
že se neprojednávají jen s ~lediska jednoho, nfbrž s hl~dl~ek .vlce, 
od sebe odchylných, a aby Jedna komora (sen~t) byla Jaky~sl ~o. 
rektivem komory druhé (sněmovny pos}an~c~e) - zde maJI s.tal~ 
stejnou platnost vývody uvedené od tvurcu ustavy Severoamencke 
Unie ve sbírce The Federalist - jest zajisté nutno, aby základ obou 
komor byl odlišný, jako vidíme v ústavách jiných demokratických 
států. Viz k tomu i Hoetzel, ústavní listina str. 7., a Weyr, Soustava 
čsl. práva státního str. 34. 

20) Integrální obnovu senátu voleného ~a osm let, tedy volbu se: 
nátu vždy až teprve za osm let, schvalovatI nelze. Bylo az dost, ne.ll 
přespříliš že parlamentní období poslanecké sněmovny bylo stano. 
veno na 'šest let; není tomu tak v žádném státu. Důvodová zp.ráv,:t 
ústavního výboru k ústavní listině (tisk 242.1) ~:aví. zce~a sp~avr;e, 
že »volený senát, petrifik·ovaný na osm let, Je znzem emgmatlOke«, 
a od Hoetzla, tamže str. 7. se dovídáme, že podle původního návrhu 
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ffilO'ven stejné: u poslanecké sněmO'vny trvá šest let, 
u senátu 'Osm let. I tO' dále mají O'bě sněmovny spO'lečné, 
že president republiky je .může rO'zpustiti, a tO' buď SO'U~ 
časně, aneb jen jednu z nich.21) 

3. 1. VO'lby dO' PO'slanecké sněm'Ovny. 
a) PrávO' hlasO'vací. 
PO'dmínky práva hlasO'vacíhO' JSO'U stanO'veny jednak 

ústavní listinO'u, jednak zákO'nem z 29. únO'ra 1920, kte~ 
rým se vydává řád vO'lební dO' P'Oslanecké sněm'Ovny 
čís. 123 sb. zák. a nař. (vO'lebním řádem), jednak také 
zákO'nem z 19. prO'since 1919, čís. 663 sb. zák. a nař. O' stá~ 
lých seznamech VO'ličských. 

PO' rO'zumu těchtO' předpisů mají právO' hlasO'vací bez 
rO'zdílu pO'hlaví: 

aa) státní O'bčané republiky českO'sIO'venské, 
bb) kdO'Ž v den vyl'Ožení seznamů V'Oličských překrO'~ 

čili 21. rO'k svéhO' věku, 
cc) kdO'Ž mají svO'je bydliště v O'bci aSPO'ň tři měsíce 

'čítajíc zpět O'd vylO'žení seznamů VO'ličských; pO'dmínka 
tatO' neplatí však prO' vO'jíny, nebO'ť titO' mají P'Odle §u 4. 
VO'l. řádu právO' hlas'Ovací v O'bci, ve které JSO'U službO'U 
přikázáni v den vylO'žení seznamů VO'ličských, 

dd) kdO'Ž nejsO'u PO'dle vO'lebníhO' řádu vylO'učeni 
z práva hlasovacíhO'. VO'lební řád však sám nestanO'ví 
pO'dmínky vylO'učení, nýbrž ustanO'vením, že z práva 
hlasO'vacíhO' JSO'U vylO'učeni, kdO'Ž JSO'U vylO'učeni ze zá~ 
pisu dO' stálých seznamů VO'ličských, O'dkazuje na zákO'n 

vládního měl se senát obnovovati částečně. Skutečnost, že se i senát 
obnovuje v celku, může míti následky politicky velmi povážlivé 
z toho důvodu, že se zřetelem na to, že parlamentní období obou 
komor není stejné, může postupem doby dojíti k různému politické_ 
mu rozvrstvení obou komor. Ostatně jest uvážiti i to, že jest nejen 
možno, nýbrž i pravděpodobno, že politické rozvrstvení senátu bude 
zcela jiné, než politické rozvrstvení národa; o tom ostatně viz i pozn. 
následující. Doložiti sluší, že náš stát vedle Bell!ie jest jediný, kde 
se senát obnovuje v celku; všude jinde se obnovuje vždy z částí. 

21) Ohledně hodnocení tohoto práva presidenta republiky srov. 
níže pozn. 50. 

Že lze u nás rozpustiti i senát, sluší s'chvalovati jednak z toho 
důvodu, že volební základ senátu jest v podstatě týž jako poslanecké 
sněmovny, jednak i proto, že není u nás částečné obnovy senátu. 
Viz ostatně i pozn. předchozí. 
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O' stálých seznamech vO'ličských. PO'dle tO'hO'tO' zákO'na 
jsO'u ze zápisu vyl'Oučeni: 

ex) kdO'ž práv'Oplatným výr 'Okem s'Oudním byli zbaveni 
práva vO'lně nakládati svým majetkem, 

P) kdO'ž upadli v kO'nkurs, pO'kud řízení kO'nkursní trvá, 
jakO'ž i ti, na jejichž žádost se prO'vádí řízení vyrO'vná~ 
vací, pO'kud nebylO' prO'hlášenO' za skO'nčené, 

y) kd'OŽ právO'platným rO'zsudkém sO'udu trestníhO' byli 
O'dsO'uzeni prO' takO'vý čin trestný, prO' který pO'dle plat~ 
ných ustanO'vení nastává ztráta práva hlasO'vacíhO' dO' 
'Obcí. Ztrátu práva hlasO'vacíhO' nutnO' v rO'zsudku vždy 
zvláště vyřknO'uti, 

ó) kdO'ž j SO'U v dO'nucO'vací pracO'vně. 
HlasO'vací právO' není u nás jen právem, nýbrž i pO'~ 

vinnO'stí. VO'lební řád zavádí v §u 6. pO'vinnO'st vO'liti. 
Od tétO' pO'vinnO'sti jsO'u O'svO'bO'zeny jen O'sO'by, které: 

aa) jsO'u starší než 70 let, nebO' 
bb) prO' nemO'c nebO' vadu tělesnO'u nemO'hO'u se dO'sta~ 

viti dO' místnO'sti vO'lební, 
cc) prO' ne 'Odkladné pO'vinnO'sti svéhO' úřadu nebO' pO'~ 

vO'lání nemohO'u včas přijíti k V'Olbě, 
dd) jsO'u v den vO'lby vzdáleny 'Od místa vO'lby nej~ 

méně 100 km, 
ee) jsO'u zdrženy přerušením dO'pravy nebO' jinými 

nepřek'Onatelnými překážkami. 
Aby pak každý V'Olič mO'hl vykO'nati svO'ji pO'vinnO'st 

vO'lební, ukládá vO'lební řád zaměstnavatelům upraviti 
v den volby službu tak, aby se zaměstnanci mO'hli vO'lby 
zúčastniti. ObdO'bný předpis máme 'Ohledně služby v'O~ 
jenské. 

b) VO'liteln'Ost. 
PO'dmínky vO'litelnO'sti .jsO'u stanO'veny jednak ústavní 

listinO'u, jednak vO'lebním řádem. PO'dle těchtO' předpisů 
mO'hO'u býti vO'leni státní 'Občané českO'slO'venské repu~ 
bliky bez rO'zdílu pO'hlaví, kteří mají právO' hlasO'vací, 
v den vO'lby dO'kO'nali 30. rO'k svéhO' věku a jS'OU aspO'ň 
tři léta státními 'Občany česk'OsIO'venské republiky. 
Z pravidla tO'hO'tO' stanO'vil vO'lební řád pO' VZ'Oru v'Oleb~ 
ních řádů jiných států, P'Odle kterých určité třídy veřej~ 
ných zaměstnanců nemají práva býti vO'lenu dO' parla~ 
mentu, výjimku u županů a u 'Okresních náčelníků: pO'dle 
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§u 22. vol. řádu župan a okresní náčelník nemohou býti 
kandidováni za poslance a tudíž ani voleni. 

4. c) Řízení přípravné. 
Řízení toto obsahuje v sobě, jak již výše v hl. II. bylo 

uvedeno, čtvero období: vypsání voleb zdělání sezna~ 
mů voličských, ustavení volebních ko~isí a sestavení 
kandidátních listin. . 

1. Vypsání voleb. Podle §u 15., volebního řádu vypi~ 
sova.ti volby 1?řísl!lš! mjnisterstvu vnitra. Volby jest vy~ 
p~~b v takove l~ute predem, aby bylo lze skončiti včas 
pnpravy k volbe. Volba se vyhlásí v úředních listech 
dále v každoé ?~ci }y~.lášk~mi n~ veřejných místech p~ 
d?bu 14 d~:u,. JaKoz I J~na~ym zpusobem v místě obvyk~ 
lym; TVO~I~h obec nekohk osad, jest volbu vyhlásiti 
take ve vsech osadách. Vyhláška v úředním listě musí 
obs~hovati ?e13' y kterJ se volba koná, den, kdy ve všech 
ob~l~h mUSI byb vyloze~1Y seznamy voličské, jakož i vy~ 
zvam, a?r stranrv do zak0J.?-ných, lhůt navrhly zástupce 
do komls~. Vyhlaska v obCl mUSI obsahovati den volby 
a P?~et pos}a~ců, které jest v dotčeném volebním kraji 
VOh~l, vyzvam, aby strany v lhůtách zákonných navrhly 
svoJe zastupce do komisí, jakož i počet těchto komisí 
do?u a místo, kdy a kde jest možno nahlížeti do volič; 
skych seznamů, lhůtu a místo k předložení kandidátních 
listin s udáním kalendářního dne, a ustanovení o formě 
a obsahu kandidátních listin. 

2. ,~dělání seznamů voličských. Zákonodárství naše se 
uchyhlo, a to na prospěch věci, od způsobu v bývalém 
~~ko,us~u o~vyklém, jakým se zdělávaly seznamy vo~ 
hcske, ,bm, ze zavedlo stálé seznamy voličské po roz~ 
umu zakona z 19. prosince 1919 čís. 663 sb zák a nař 
(d<?plněného zákonem z 23. ledna 1920 ČÍS. 44 sb: zák. ~ 
nar.) . Podle tohoto zákona se zdělávají v každé obci 
stálé seznamy voli~ské, na základě kterých se po roz~ 
u~,! § 14. tohoto zakona a §u 16. volebního řádu vyko~ 
naJI volby do poslanecké sněmovny. Do těchto se,znamů 
se ,zapisují všichni státní občané republiky českosloven~ 
ske bez rozdílu pohlaví, kteří v den vyložení seznamů 
voličs~ých překročili 21. rok svého věku, mají bydliště 
v O~CI ~spoň tři měsíce, počítajíc zpět ode dne vyložení 
vohcskych se:znamů, a kteří nejsou podle §u 3. tohoto 
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zákona výslovně vyloučeni (důvody vyloučení byly uve~ 
deny již výše na str. 259). Každý občan může býti za~ 
psán jen v jedné obci; má~li více bydlišť, přísluší mu 
rozhodnouti se, ve které obci chce býti zapsán do volič~ 
ských seznamů. 
Voličské seznamy sestaví a vede v patrnosti místní 

volební komise, která se zřídí pro každý volební ob~ 
vod.22) Tato komise se skládá ze starosty obce neb jeho 
zástupce jím jmenovaného, jako předsedy, a ze čtyř až 
osmi přísedících, kteréž, jakož i jejich náhradníky, jme~ 
nuje dohlédací úřad politický na dobu tří let přihlížeje 
k tomu, aby podle možnosti všechny strany a to rovno~ 
měrně byly v komisi zastoupeny, a maje při určování 
osob zření k návrhům stran. Seznamy se vyhotovují ve 
čtyřech stejnopisech. 

Starosta obce zašle před vyložením jeden stejnopis 
voličských seznamů politickému úřadu dohlédacímu, 
II něhož jest zřízena pro dotčenou obec reklamační ko~ 
mise. Další tři stejnopisy vyloží k veřejnému nahléd~ 
nutí po dobu jednoho týdne, a to každoročně 15. června 
a 15. prosince. Vyložení seznamů voličských oznámí sta~ 
rosta obce veřejnou vyhláškou a způsobem v obci ob~ 
vyklým. Ve vyhlášce jest uvésti počáteční a konečný 
den týdenní lhůty, místa a hodiny, kdy a kde lze v se~ 
znainy nahlédati, a poučiti občany, že v této týdenní 
lhůtě mohou u obecního úřadu podati proti vyloženým 
seznamům námitky. 

Námitky jest podati v uvedené týdenní lhůtě písemně 
u obecního úřadu. Právo podati námitky přísluší obča~ 
nům, kteří buď ve voličských seznamech již zapsáni 
jsou, anebo se domáhají, aby byli do voličských sezna~ 
mů zapsáni. Důvod, pro který lze námitky podati, jest, 
že občan byl neoprávněně zapsán, aneb že občan k vol~ 
bě oprávněný nebyl do voličských seznamů pojat, nebo 

22) Podle §u 7, tohoto zákona tvoří volební obvod obce do 5000 
obyvatelů; v nich se s.estaví jediný seznam voličský. Obce, které 
mají více než 5000 obyvatelů, rozdělí dohlédací úřad politický na 
několik obvodlI volebních. Pro káždý z těchto obvodí't se sestaví 
zvláštní seznam voličský, a to podle abecedního pořadu ulic a ná~ 
městí, v ulicích a náměstích podle čísel domovních a v domech po. 
dle abecedního pořadu voličů. 
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· 
že datum nar'Ození v'Olič'Ova jest nesprávně uveden'O, ne~ 
b'O že v'Olič jest nesprávně 'Označen. strana, která p'Odává 
námitky, jest p'Ovinna uvésti skutečn'Osti, které odův'Od~ 
ňují námitky, a p'Odle m'Ožnosti 'Osvědčiti správn'Ost 
tvrzených skutečn'Ostí. Každá námitka se musí týkati 
jen jedné os'Oby. Jde~li 'O námitky pr'Oti zápisu v'Oliče, 
jest t'Omuto ihned námitku 'Oznámiti s d'OI'Ožením, že 
může d'O tří dnů p'Odati u 'Obecníh'O úřadu sv'Oje vyjádře~ 
ní písemně, neb'O, nemůže~li psáti, též ústně. 

O námitkách p'Odaných pr'Oti v'Oličským seznamům 
r'Ozh'Oduje reklamační k'Omise zřízená u 'Okresníh'O úřadu 
p'Olitickéh'O a pr'O města statutární u p'Olitickéh'O úřadu 
přím'O nadřízenéh'O . K'Omise se skládá z předsedy, kte~ 
rým jest předn'Osta d'Otčenéh'O p'Olitickéh'O úřadu neb'O 
úředník jím určený a z osmi až dvanácti přísedících. 
Přísedící, jakož i náhradníky za každéh'O z nich, jme~ 
nuje na d'Obu tří let předseda reklamační k'Omise přihlí~ 
žeje k t'Omu, aby p'Okud lze všechny strany byly zde za~ 
st'Oupeny, a maje zření k návrhům v t'Omt'O směru 'Od 
stran p'Odaným. 

Nejdéle čtvrtý den p'O uplynutí lhůty reklamační před~ 
l'Oží 'Obecní úřad námitky i s případným vyjádřením d'O~ 
tčenéh'O v'Oliče se všemi stejn'Opisy seznamů předsed'Ovi 
reklamační k'Omise. Reklamační k'Omise r'Ozh'Odne 'O ná~ 
mitkách d'O 14 dnů ode dne předl'Ožení s k'Onečn'Ou plat~ 
D'Ostí, 'Opraví v'Oličské seznamy, p'Odepíše je, sdělí sv'Oje 
r'Ozh'Odnutí s 'Obecním úřadem, aby je 'Oznámil těm, jichž 
se věc týče, a vrátí tři stejnopi'sy seznamů 'Obecnímu 
úřadu. Obecní starosta vyl'Oží 'Opravené seznamy v'Olič~ 
ské k veřejnému nahlédnutí týmž způs'Obem jak'O (prv'Ot~ 
ní) seznamy v'Oličské, p'O celý p'Oslední týden měsíce 
července, p'Okud se týče ledna. 

Jak místní v'Olební k'Omise, tak i k'Omise reklamační 
m'Oh'Ou se platně usnášeti za přít'Omnosti každéh'O p'Očtu 
členů. R'Ozhodují nadp'Ol'Oviční většin'Ou hlasů; předseda 
hlasuje t'Olik'O, je~li r'Ovn'Ost hlasů. 

Do r'Ozhodnutí reklamační k'Omise lze podati stížn'Ost 
k ~'Olebnímu s'Oudu, která však nemá 'Odkladacíh'O účinku . 

Rízení před v'Olebním s'Oudem jest upraven'O zák'Onem 
o v'Olebním s'Oudu z 29. ún'Ora 1920 Čí,s: 125 . sb. zák. a nař. 
Práv'O podati stížn'Ost mají 'Občané, kteří v stálých se~ 
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znamech v'Oličských kterék'Oli 'Obce téh'Ož v'Olebníh'O kra~ 
je js'Ou zapsáni, neb'O jejichž námitky týkající se zápisu 
d'O seznamů byly reklamační k'Omisí zamítnuty. Star'Osta 
cbce jest p'Ovinen p'Otvrditi stěž'Ovateli, že jest zapsán 
d'O v'Oličských seznamů. Stížn'Ost opatřen'Ou p'Odpisem 
adv'Okát'Ovým jest písemně podati u v'Olebníh'O s'Oudu ve 
lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl'O stěž'Ovateli d'Oručen'O r'Oz~ 
h'Odnutí reklamační k'Omise, neb'O jde~li 'O změny v se~ 
znamech v'Oličských, 'O kterých není třeba vyr'Ozuměti, 
'Od p'Osledníh'O dne lhůty určené pr'O vyl'Ožení 'Oprave~ 
ných seznamů v'Oličských. Jest ji p'Odati v t'Olika stejn'O~ 
pisech, aby p'O jedn'Om stejnopisu d'Ostaly ministerstv'O 
vnitra a každá ze zúča:stněných stran, tyto se zpráv'Ou, 
že mají práv'O p'Odati v k'Onečné lhůtě jedn'Oh'O týdne, 
neb nejvýše 14 dnů na stížn'Ost 'Odp'Ověď. Ministerstv'O 
vnitra jest p'Ovinn'O ve lhůtě, kter'Ou stan'Oví v'Olební 
s'Oud, předložiti t'Omut'O s'Oudu veškeré spisy jednací, a 
může se v téže lhůtě vysl'Oviti 'O dův'Odech stížn'Osti. P'O 
sk'Ončeném přípravném řízení rozh'Odne v'Olební s'Oud 
'O stížnosti bez veřejnéh'O r'Oku nejdéle d'O šesti neděl 
'Ode dne, kdy byla stížnost podána. Byl'O~li však ve stíž~ 
n'Osti výsl'Ovně žádáno, aby byl ustan'Oven veřejný r'Ok 
k jednání 'O stížn'Osti, jest v'Olební s'Oud p'Ovinen tent'O 
r'Ok naříditi a r'Ozh'Odne p'O veřejném r'Oku. 

Stálé v'Oličské seznamy, místní v'Olební k'Omisí upra~ 
vené a reklamační k'Omisí 'Opravené, js'Ou p'Odkladem pr'O 
hlas'Ování, takže nezbytn'Ou f'Ormální náležit'Ostí práva 
hlas'Ovacíh'O jest zápis d'O v'Oličských seznamů. K výsled~ 
kům řízení před v'Olebním s'Oudem se přihlédne jen po~ 
tud, p'Okud 'Obecnímu úřadu bude d'Odán'O úředně neb'O 
stranou r'Ozh'Odnutí v'Olebníh'O s'Oudu nejméně desátý 
den přede dnem v'Olby. Změny tím nastalé pr'Ovede ve 
v'Oličských seznamech místní k'Omise. V p'Oslednímtý~ 
dnu přede dnem v'Olby nelze v seznamech v'Oličských 
již ničeh'O měniti. . 

5. 3. U stavení v'Olebních k'Omisí. Podle v'Olebníh'O řádu 
jest k pr'Ovedení v'Oleb p'Ov'Olán'O čtver'O k'Omisí: místní 
k'Omise, obv'Odní v'Olební komise, krajská volební k'Omise 
a ústřední v'Olební k'Omise. 

a) Místní k'Omise sestavuje~ jak již byl'O uveden'O, V'O~ 
ličské seznamy a d'Ohlíží vůbec k t'Omu, aby 'Obecní úřad 
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šetřil ustanovení daných pro řízení volební. Jak jest 
tato komise složena, bylo pověděno již výše. 

b) Obvodní volební komise řídí volbu v obcích; zři~ 
zuje se pro každou volební místnost.23) Členy jejími 
jsou zástupcové volebních stran, jmenovaní zmocněn~ 
cem volební strany, po případě, nejmenuje~li některá 
strana včas svoje zástupce, politickým úřadem. Komise 
sama zvolí prostou většinou hlasů ze svého středu před~ 
sedu i místopředsedu. 

c) Krajská volební komise jest zřízena v každém vo~ 
lebním kraji. Úkol její jest, aby upravila kandidátní li~ 
stiny a provedla prvé skrutinium. Předseda její a jeho 
zástupce jsou jmenováni ministrem vnitra. Členy jsou 
zmocněnci volebních stran. Je~li volebních stran více než 
10, jmenuje ministr vnitra 10 až 12 členů a tolikéž ná~ 
hradníků ze zmocněnců volebních stran a jejich náhrad~ 
níků. Zmocněnci stran, kteří nebyli jmenováni členy, 
mají právo se účastniti schůzí komise s hlasem poradním 
a jest je do schůzí zváti. 

d) Ústřední volební komise jest zřízena při minister~ 
stvu vnitra. Úkol její jest provésti druhé a třetí skruti~ 
niuni. Skládá se ze 12 členů. Předsedou jest úředník 
určený ministrem vnitra. Každá strana, která ohlásila 
platnou kandidaturu, navrhne aspoň čtrnáct dnů přede 
dnem volby ministerstvu vnitra jednoho člena a jed~ 
noho náhradníka. Z navržených jmenuje ministr vnitra 
členy komise. Ostatní mohou býti přítomni jako důvěr~ 
níci, nemají však práva zasahovati do jednání komise. 
Za každou stranu smí býti přítomna jen jedna osoba, 
buď jako člen aneb jako důvěrník. 

Volební komise obvodová, krajská a ústřední jsou 
schopny platně se usnášeti za .přítomnosti jakéhokoli 
počtu členů. Rozhoduje se naprostou většinou hlasů; 
předseda hlasuje jen při rovnosti hlasů. Členem těchto 
komisí může býti kaž'dý občan, který má podmínky prá~ 
va ' hlasovacího a není z tohoto práva vyloučen, třebas 

23) V každém volebním obvodu jest jedna volební místnost. Je.li 
však do seznamu voličského jednoho volebního obvodu zapsáno více 
než tisíc voličů, zřídí se více volebních místností a to tak, aby do 
jedné místnosti nebylo přikázáno více než tisíc voličů. 
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i neměl bydliště v obci, ve které jest komise zřízena. 
Kandidáti nemohou býti členy komisí. 

6. 4. Sestavení kandidátních listin. Kandidátní listiny 
jest předložiti nejpozději dvacátý prvý d~n do. 12: ho~ 
diny polední přede dnem volby předsedovI kraJs~e vo~ 
lební komise a to ve dvojím stejnopisu. K platnos!~ kan~ 
didátní listiny se vyžaduje, aby byla opatřena uredne 
ověřenými podpisy aspoň jednoho sta voličů zapsa!lých 
do voličských seznamů dotčeného volebního kraJe.2:~ 
U podpisu voličova jest uvésti obec, ve které jest vohc 
v seznamu zapsán. Podpisy ověřuje notář, soud nebo po~ 
litický úřad. 

Kandidátní listina musí obsahovati: 
a) označení strany, 
b) jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště kan~idát~. 

Pořadí každého kandidáta jest označiti arabskýmI čísh~ 
cemi,25) 

c) označení zmocněnce strany a jeho náhradníka 
s udáním přesné adresy. Nejsou~li označeni, pokládá se 
první podepsaný za zmocněnce a voličové podepsa~ ~~ 
druhém a dalším místě za jeho náhradníky. KandIdatI 
nemohou býti ani zmocněnci strany, ani jejich náhrad~ 
níky. Strana může kandidovati nejvýše o třetinu osob 
více než jest v dotčeném volebním kraji poslanců. Při 
výp~čtu třetiny zarovná se zlomek na nejblíže vyšší 
celé číslo. 

Kandidát může kandidovati jen u jedné volební stra~ 
ny a jen v jednom volebním kraji. K tomu cíli přede~ 
pisuje volební řád v §u 23., že ke kandidátní listině jest 
připojiti písemné, vlastnoručně podepsané prohlášení 
všech kandidátů, že kandidaturu přijímají a že se svým 
souhlasem na jiné kandidátní listině, ani v jiném voleb~ 

24) Z pravidla tohoto jsou až do 1. ledna 1935 pro volební kraje 
na Slovensku stanoveny tyto úchylky: 

a) vyžaduje se podpisů nejméně jednoho tisíce voličů, , . 
b) podpisy jest ověřiti přednostou politického úřa~u ,druhe st,ohce 

(županem) oné župy, na jejímž území leží sídlo kraJske volebilI ko. 
mise, aneb osobou jím k tomu pověřenou. 

25) Jest tak nutno se zřetelem na instituci vázaných listin zavede. 
nou volebním řádem. 
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ním kraji navrženi nejsou. Prohlášení toto odpadá je.li 
kandidát mimo území republiky československé. ' 
Předseda krajské volební komise opatří kandidátní li

stiny řa~ovfm číslem arabským I?011e pořadí, jak došlÝ, 
a vykona pnpravy pro rozhodovam krajské volební ko
mise .. M~.liv ka~didátn~ ~ist~na ~ě~aké formální vadÝ, 
aneb Je.1I nekohk kandIdatmch hstm označeno stejným 
anebo nesnadno rozeznatelným označením strany, vy. 
z:,~ zmocněnce. strany, aby do tří dnů vady ty odstra. 
m}1 r~sp .. ka.n~ldátní listi.ny ~pravili. Je.li kandidát na 
nek<:h~a hstmach, vyzve Jej pIsemně, aby do tří dnů od. 
p<:,:edel~ kte~ou kandidaturu přijímá. Zároveň svolá do 
peb dnu krajskou volební komisi, aby zmocněnci stran 
n~hl~dl~ do kandidátníc~ listin a přednesli svoje případ. 
n~ na~m~ky, a a~y komIse rozhodla o úpravě kandidát. 
~Ichv hstm. !<-<?m~se. ta.to r~zhoduje, neshodly.li se strany, 
JIchz kandIdatm hstmy JSou označeny stejným anebo 
nesnadno rozeznatelným označením strany. 

Neodpoví.li kandidát uvedený na několika kandidát. 
ní~h listinách v třídenní lhůtě dané jemu předsedou ko. 
ml~e~ škrtne ho komise na listině, na které není vlastno. 
rucne stvr~e~ý v souhl~~)eh? ,s kandidaturou; jinak jej 
š~rtne na hstme pozdeJI dosle. Není.li na kandidátní li. 
stmě prohlášení kandidátovo předepsané v §u 23. vol. · 

r ~ádu, a pepředloží.li je zmocněnec v třídenní lhůtě dané 
Jemu predsedou komise, škrtne jej komise z kandidátní 
listiny. Je.li na kandidátní listině více kandidátů než 
přede?sá~o, a" nezmenší.li jej zmocněnec strany na zá. 
konny pocet, skrtne komise poslední přespočetné kandi. 
dáty. 
,Nemá~li kandi~á!ní listina ani po tomto řízení potřeb. 

neh~ poctu POdPISU, anebo označení strany, prohlásí ji 
komIse za neplatnou, což se uveřejní v úředním listu 
s udáním důvodů. 

Proti rozhodnutí krajské komise volební není odvo. 
lání. 

Po řízení u krajské komise volební následuje koneČné 
ří~ení u ministerstva vnitra, jemuž předseda krajské ko. 
~lse volební zašle jeden stejnopis kandidátních listin. 
Včel tohoto řízení jest, aby kandidáti nekandidovali 
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'\" různých volebních krajích a aby kandidátní listiny 
téže strany měly stejné označenÍ. 

Je.li některý z kandidátů kandidován v několika vo. 
lebních krajích a nedocílí.li se v této věci ~o:hody se 
zmocněnci stran za jediný den, rozhodne mmIsterstvo 
z vlastní pravomoci, v kterém volebním kraji kandid~~ 
bude kandidovati a z kandidátní listiny ostatních kraJ u 
jej škrtne. 

Je.li pravděpodobno, že táž volební strana vydala 
v různých volebních krajích kandidátní listiny s odchyl. 
ným označením, vyzve ministerstvo zmocněnce této 
strany; aby se o věci prohlásili anebo se shodli na j~d. 
notném označení kandidátních listin. Neučiní.li tak bto 
zmocněnci ve lhůtě dané jim ministerstvem, pokládají. se 
takovéto kandidátní listiny za kandidátní listiny růz. 
ných stran. 

Výsledek řízení oznámí ministerstvo vnitra zúčastně. 
ným krajským komisím volebním a stranám. 

Z kandidatury určitého kandidáta může sejíti ve dvou 
případech: buď se kandidát vzdá sám, anebo strana je. 
ho kandidaturu odvolá. 

Kandidát se může kandidatury vzdáti, jest však po. 
vinen oznámiti to předsedovi krajské komise volební 
prohlášením jím podepsaným a ověřeným a to nejI?o~ 
zději pět dní před volbou. Předseda uvede toto odvolam 
na, veřejnou známost. Rovněž strana může kandidaturu 
odvolati. Učiní.li však tak teprve po čtrnáctém dnu pře. 
de dnem volby, zůstává jméno kandidátovo na kandi. 
dátní listině, avšak při skrutiniu se k němu nepřihlížÍ. 

Všechny platné kandidátní listiny s označením stran, 
s řa:dovým číslem, s plným a přesným uvedením všech 
kandidátů vyhlásí předseda krajské komise volební nej. 
méně čtrnáctý den přede dnem volby v úředních listech 
dotčeného volebního kraje. Podpisy voličů k platnosti 
kandidátní listiny nutné uveřejňovati není dovoleno. 
Takto uveřejněné kandidátní listiny dá předseda kraj. 
ské komise volební tiskem rozšířiti ve formě hlasovacího 
Hstku a to všechny listiny písmem téhož druhu a stejné 
velikosti, na papíru téže barvy i jakosti a týchž rozměrů. 
Všechny listiny jest dále opatřiti na tomže místě pečetí 
kraj ské komise volební. 
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Kandidátní listiny se dodávají voličům dvojím způso~ 
bem. Buď předseda krajské komise volební zašle je sta~ 
rostům obcí s vyzváním, aby je dodali všem voličům 
nejdéle třetí den před volbou. Bllď strana sama se stará 
o doručení své kandidátní listiny voličům v určitých po~ 
litických okresích anebo v celém volebním kraji a ob. 
jedná si k tomu cíli pro tyto politické okresy nebo pro 
celý volební kraj určitý počet úředních výtisků své kan~ 
didátní listiny. To jest však možno jen tehdy, jestliže 
strana předkládajíc svou kandidátní listinu předsedovi 
krajské komise volební prohlásí, že nežádá, aby její kan. 
didátní listina byla úředně dodána voličům. 

Dodávají.li se kandidátní listiny úředně voličům, jest 
je rozmnožiti v takovém počtu, aby nejméně o jednu 
třetinu přesahoval počet voličů v politických okresích, 
ve kterých jest kandidátní listinu úředně dodati. . 

Náklady tisku kandidátních listin hradí (po 31. pro. 
sinci 1924) z polovice stát a z polovice strany. K tomu 
cíli jsou strany povinny složiti k úhradě výloh spojených 
s rozmnožením kandidátních listin předsedovi krajské 
komise volební nejdéle třetího dne po vyzvání přimě. 
řené zálohy rovnající se té části skutečných výloh tisko. 
vých, kterou dotčená strana jest povinna hraditi. Ne. 
učiní~li strana v této lhůtě zadost své povinnosti, po~ 
kládá se její kandidátní listina za odvolanou. 

7. d) Výkon volby. 
Nejméně týden přede dnem volby vyhlásí politický 

úřad prvé stolice veřejnou vyhláškou a způsobem v mí~ 
stě obvyklým den, počáteční i konečnou hodinu, i míst. 
nost volby. Nejdéle třetí den přede dnem volby dá sta. 
rosta obce dodati každému voliči do bytu kandidátní li~ 
stiny zaslané jemu předsedou krajské komise volební; 
v obcích nad tisíc óbyvatelů nad to ještě lístek legiti. 
mační opatřený obecní pečetí. 

Místem volebním jest každá obec. Na Slovensku lze 
obce, které mají méně než 250 obyvatelů, přikázati k nej~ 
bližší větší obci jako k místu volebnímu. Je~li zapsáno 
do seznamu voli.9ského jednoho volebního obvodu více 
než tisíc voličů, zřídí se několik volebních místností a to 
tak, aby do jedné místnosti nebylo přikázáno více než 
tisíc voličů. Volba se koná v neděli od osmé hodiny ran~ 
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'. konečnoU hodinu určí politický úřad, kterému přísluší 
nI, b . 
přímý dozor v o CL .. 

Volbu řídí obvodní komise volební. Tato Jest po;rmna 
1 návrhu stran připustiti z každé strar;~ v?,lebm. dva 
~oliče za důvěrníky, kteří mají právo by tl pntom~l :e~ 
lému volebnímu aktu až do prohlášení výsled].m. ~uve~~ 

íci tito mohou vznášeti námitky co do totoznosh volI; 
~OVy aneb proto, že volič v den volby neIl:í k 'y'olb~ 
oprávněn; jinak však nemají práva zasahovah do nzem 
volebního. y y V 
Volič jest povinen dostaviti se osobney k v?lbe. y~ 

káže se legitimačním lístkem a prokáže, z~ ma s. s~pou 
"šechny kandidátní listiny, které mají býtl v ObCl ,:~~d: 
ně dodány, neškrtané a neoznačené.26) Za c~ybeJ~cl, 
škrtané neb jinak označené dodá jemu v?lebpl ~omlse 
nové, tak aby volič jda k voleb~ímu ,0~U~1 me~ vsec~ny 
kandidátní listiny, jež jemu mely by tl uredne doda~y. 
Rovněž dodá jemu volební komise úřední ob~lku. Vse. 
chny obálky musí býti ste~~é ,velikosti)ako~h a barvy, 
a nesmějí míti nijaké odhsne znamem. ,!,~Jnost ,-~olb~ 
jest zajištěna tím, že volič vloží do dane Jyemu, uredm 
obálky hlasovací lístek v prostoru tak ?~delen~m, ,aby 
nemohl býti pozorován; na to před ,kO:n~Sl .vhodl ob,alku 
do volebního osudí a odloží kandidatm hstmy, ktere mu 
zbyly do zvláštní schránky. , 

Kor'nise dohlíží na to, aby hlasovací lístky byly, spr~v. 
ně - odevzdávány a udržuje pořádek ve volebm m~st. 
nosti. Opravovati neb doplňovati hlasovací lístky c1e~ 
nům komise dovoleno není a ~o, ani tehdy: kd~by bylI 
voličem o to žádáni. Odevzdam hlasovaclho hstku se 
vyznačí komisí ve dvou stejnopise~p s~~nam~ .. 

Rozhodovati o tom, zda jest vohce pnp;tstltl ~. o~e. 
vzdání hlasovacího lístku, přísluší vol~bm ~omlsl Jen 
tehdy, vzejde.li pochybnost o jeho to~ozno.sytl, ~ kdyz s~ 
namítá, že volič zapsaný do seznamu }ol.lcskych, n~m 
v den volby státním občanem, aneb ze Jest vyloucen 

26) Ustanovení toto jest velmi rozumné, ne~oť tím ~á b~t~ č~: 
leno ne zřízené agitaci volební vedené tím zpuso1;>em, ze .a~lta~o~l 
odebrali voliči kandidátní listiny ponechav~e mu Jen ~andldatm ll. 
stinu své strany, takže voliči nezbylo nez odevzdatI ponechanou 
jemu kandidátní listinu. 
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z prá,:a hlasovati pr<;>to, že b~l právoplatným výrokem 
soudmm z~aven prava vol~e nakládati svým majet. 
k~, nebo ze byl pravopl,a!J?-ym rozsudkem soudu trest. 
mh? ods~uzen pro t~kovy cm trestný, pro který nastává 
ztr~ta prava yolebmho d.? obcí, nebo že jest v donuco. 
V~Cl pracovr:e, aneb k~yz se předloží rozhodnutí voleb. 
mho s0l!du, ~e ~yl vohc nepravem zapsán do voličských 
sezn~mu. ~amltky ~yt? ~~hou uplatňovati členové vo. 
l~bm koml~e .nebo duvermcl stran volebních; ovšem mu. 
Sl se ta~ ~tatI, dokud hlasovací lístek voliče, jehož právo 
s~ P?pl!a, ~ebyl vhozen do volebního osudí. O těchto 
namltka~h },est vo~ební ~?mis~ povinna zpravidla roz. 
hodnoutI dnve, nez se pnpustI další volič k odevzdání 
hlasovacíh~ lístkv'l!' .Volič může však žádati, aby mu bylo 
dovol.eno p!edl<?zltI doklady o tom, že jest oprávněn hla. 
sovatI" ~uze vsak tak učiniti nejdéle před ukončením 
hlasovam. 

V<:>lič smí od~vzd~ti kandidátní listinu kterékoli vo. 
leb~l st~any, ovsem jest povinen odevzdati ji bez jaké. 
koh z~eny. Šk,r!!", vyhrady a vůbec jakékoli změny jsou 
bez pravmho ucmku.27) Odevzdá.li volič několik kandi
dátních ,listin, jsO? ,všechny ?~platn~. Rovněž tak jest 
nepl,atny hl.asovacl hs!ek, nem.hnapsan na tiskopisu vy. 
danem krajskou komIsí volebnÍ. . 

8. e) ~jištění a, py<?hlášení výsledku volby. 
JakmIle hlasovam Jest skončeno, přikročí obvodní ko. 

~IS~ yolební k~ sč~tání hlasů. Vyjme obálky s hlasova. 
Clml h~!ky~ spocte Je a porovná počet obálek se záznamy 
ve v~l~cskych se;~amech. Na to vyloučí lístky neplatné, 
rozd,eh ~lasovacl h~~ky p,0dle volebních stran a zjistí vo. 
lebm vysledek dVOJI~ pI~eI?ným zaznamenáním. O vý. 
sl~dku volby se seplse zaplS ve dvojím stejnopisu. Do 
neho s~vzaznam~n~jí Jn;éna členů volební komise, zá. 
~tupcevura~u ~ duvermku volebních stran, počátek a ko. 
nec, pr~r~sem '.:olby, vv~škerá usnesení volební komise 
se strucnym oduvodnemm, jakož i důležitější okolnosti 

2,7) v Vole~mí řád zavedl soustavu vázaných kandidátních listin 
(~rave tak. Jako ta~o sou,stava jest zavedena při volbách i do ostat< 
mc~ sbor~ z.ast~pltelsk.ych); O neudržitelnosti této soustavy po 
strance pravmcke bylo Jednano výše v hl. II., I., pozn. 53. 
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týkající se průběhu voleb, pak výsledek volby s udáním 
součtu hlasů odevzdaných jednotlivým stranám. V sou. 
čtu jest uvésti hlasy volební komisí uznané za platné; 
součet hlasů neplatných jest uvésti zvláště. V zápisu 
jest výslovně uvésti, kolik voličů bylo k volbě opráw 
něno, kolik se volby skutečně zúčastnilo, a kolik z nich 
bylo mužů a kolik žen. 

Zápis ten, jakož i seznamy voličské a seznamy hlaso~ 
vací podepíší všichni členové komise. 

Obvodní komise volební zašle ihned jeden zápis před~ 
sedovi kraj ské komise volební a druhý politickému úřa~ 
du prvé stolice. Je~li v obci několik volebních místností, 
zašlou obvodní komise volební zápi'sy té komisi, v je~ 
jímž obvodu jest obecní úřad. Tato komise sestaví na 
základě volebních výsledků zjištěných obvodními komi~ 
semi volebními výsledek z celé obce a oznámí jej před~ 
sedovi krajské komise volební s jedním stejnopisem 
všech zápisů a politickému úřadu prvé stolice se stejno
pisem druhým. Výsledek voleb v obvodu politického 
úřadu prvé stolice oznámí přednosta tohoto úřadu ihned 
ministerstvu vnitra. 

Krajská komise volební se sejde ve svém sídle na po~ 
zvání svého předsedy .druhý den (v úterý) po volbě 014. 
hodině a provede první skrutinium. Komise zjistí podle 
zápisů došlých od volebních komisí v obcích a podle 
úředních zpráv politických úřadů prvé stolice součet 
všech platných hlasů odevzdaných jednotlivým stra~ 
nám a vypočte volební číslo. Volební číslo se zjistí tím 
způsobem, že se součet všech platně odevzdaných hlasů 
dělí počtem mandátů, jež jest v dotčeném volebním 
kraji obsaditi; celé číslo dělením vyšlé beze zlomků jest 
číslo volební. Tímto volebním číslem se dělí součet hla
sů odevzdaných pro jednotlivou kandidátní listinu a ko~ 
likrát jest volební číslo obsaženo v tomto součtu, tolik 
mandátu přikáže volební komise straně. Mandáty jed~ 
no tlivým volebním stranám přikázané obdrží kandidáti 
podle pořadového čísla, jak jsou uvedeni na kandidátní 
listině, a jsou tudíž zvoleni. 

O jednání krajské komise volební se sepíše zápis ve 
dvou stejnopisech podepsaný všemi přítomnými. V zá~ 
pise jest uvésti výpočet volebního čísla, postup při při~ 
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kazování mandátů, jakož i zbytky, vyšlé dělením součtu 
hlasů číslem volebním a počet mandátů stranám přiká. 
zaných. Jeden stejnopis zápisu zašle předseda krajské 
komise volební ihned přímo ministerstvu vnitra. 

Mandáty v tomto prvním skrutiniu neobsazené obsa. 
diti jest úkolem ústřední komise volební zřízené, jak již 
výše bylo uvedeno, při ministerstvu vnitra. Tato komise 
se sejde osmý den po volbách a provede druhé, po pří. 
padě třetí skrutinium. K tomu cíli odevzdají členové 
ústřední komise volební, resp. dúvěrníci nejdéle před 
zahájením druhého skrutinia předsedovi komise kandi. 
dátní listiny svých stran. Tyto kandidátní listiny zdě. 
lává každá strana volební nově a jest ve výběru kandi. 
dátů obmezena jen potud, že na kandidátní listinu může 
dáti jen ty osoby, které byly jí kandidovány v některém 
volebním kraji a nebyly při prvém skrutiniu zvoleny.28) 
Předseda ústřední komise volební podá zprávu o tom, 

zda při prvém skrutiniu byl zachován správný postup 
a zda není třeba výsledek prvého skrutinia opraviti 
proto, že se stal omyl ve výpočtech. V případě tomto 
opraví ústřední komise volební přímo výsledek prvého 
skrutinia. Na to zjistí komise podle zápisů došlých od 
krajských komisí volebních počet mandátů, které při 
prvém skrutiniu zůstaly neobsazeny. 

Když byl zjištěn počet neobsazených mandátů, zjistí 
komise volební číslo. Toto číslo se vypočte tímto způ. 
sobem: sečtou se zbytky hlasů všech volebních stran 
v celé oblasti republiky; avšak při tomto sčítání se ne. 
počítají hlasy resp. zbytky: 

1. volební strany, která při prvém skrutiniu nedosáhla 
ani jednoho mandátu, aneb v některém kraji volebním 

28) Kdežto při volbách ve volebních krajích jde aspoň zdánlivě 
o volbu, při druhém a třetím skrutiniu nejde o volbu, nýbrž o jme, 
nování: volební strana nestaví zde již kandidáty, nýbrž přímo jme, 
nuje na uprázdněné mandáty osoby v určitém pořadí. Praktický 
resp. politický důsledek toho jest, že strana není zde již vázána 
ohledem na voličstvo a může libovolně jmenovati na neobsazené 
mandáty osoby, jsouc v této libovůli vázána jen potud, že osoby, 
které nyní přímo na poslance jmenuje, kandidovala (ovšem na kte, 
rémkoli místě kandidátní listiny) v některém volebním kraji. 
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ani 20.000 hlasÍl nebo volebnímo čísla některého kraje, 
je.li toto menší než 20.000;29) 

2. volební straNY, která neohlásila k druhému skru. 
tiniu kandidátní listinu. 

Takto zjištěný součet všech zbytků se dělí počtem 
neobsazených mandátů zvětšeným o jednu;30) celé číslo 
beze zlomku z tohoto dělení vyšlé jest volební číslo. PH. 
kazování mandátů na jednotlivé volební strany se děje 
tím způsobem, že se sečtou všechny zbytky pro každou 
volební stranu v celé oblast,i :republiky vykázané, a tento 
součet se ·dělí volebním číslem: kolikrhe jest volební 
číslo v tomto součtu obsažel'lo, tolik mandátů se přikáže 
dotčené kandidátl'lí' listině. 

Bylo.li takto obsazeno o jeden mandát více, než se 
mělo obsaditi odečte se přebývající mandát té straně, 
která má nej~enší zbytek dělení při druhém skrutiniu, 
a při stejném zbytku menší počet hlasú v celé oblasti 
republiky; je.li i poč~t hlasů stejný, rozho?~e zde los. 

Nebyly.li tímto zpusobem (.druhym skrutImem) obsa. 
zeny všechny mandáty, dojde na třetí skrutinium. Zde 
se již nezdělává nová kandidátní listina, ani nezjišťuje 
volební číslo, nýbrž třetí skrutinium záleží v tom, že ko. 
mise přikáže po jednom mandátu postupně těm stra. 
nám, které po druhém skrutiniu vykazují největší zby. 
tky. Jsou.li zbytky dělení u l'lěko'li'ka stran sobě rovny, 
přidělí se mandát té str,aně, která dosáhla celkem vět. 
šího počtů hlasů v oblasti celé republiky; je.li tento 
počet stejný, rozhodne los. Strana, která při prvém skru. 
tiniu dosáhla volebního čísla, múže obdržeti mandát, 
i když při druhém skrutiniu nedosáhla volebního čísla. 

Z jednotlivých stran jsou zvoleni resp. jmenováni za 
poslance podle počtu mandátů straně připadlých kandi. 
dáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátní li. 

29) Ustanovení toto )es~. zřetmě namířeno pro.ti. ma}ý~ stranám, 
aby se tyto ve veřejne.m zl;,ote nemohly ,!platmt~. Pnhs •. svobod~, 
myslné toto ustanovem !lem, al.~ ?a dr.uhe s~ra,:e n~slusl .zapoml' 
nati, že se' politická vyspelost urclteho na!oda J~Vl m. J .. ~ak~ v tom, 
že jest tu málo politických stran, resp. ze tu JSou pohtlcke strany 
jen velké. 

30) Postup při výpočtu volebního čísla 'jest, jak vidno, jiný' 
u prvého a opět jiný u druhého skrutinia. 
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stině. Kandidáti, kteří při p,rvém; 'druhém i třetím skru~ 
tiniu vyšli na prázdno, jsou náhradníky. 

O jednání ústřední komise volební se sepíše zápis 
který podepíší všichni členové. V něm jest uvésti, kteří 
kandidáti byli při skrutiniu prohlášeni za zvolené poslan~ 
ce a kteří jsou náhradníky. Výsledek skrutinia se ihned 
vyhlásí. 

Ministerstvo vnitra vydá zvoleným poslancům osvěd~ 
čení, které opravňuje zvoleného vstoupiti do poslanecké 
sněmovny a účastniti se jejího jednání. 
Poněvadž náš volební řád nezná doplňovacích voleb 

- ostatně při soustavě listinné, tak jak jest u nás pro~ 
vedena, jsou doplňovací volby otázkou, kterou by bylo 
těžko řešiti, - obsazuje se mandát uprázdněný ·během 
parlamentního období nikoli novou volbou, nýbrž tím 
způsobem, že za odpadnuvšího poslance nastupuje ná~ 
hradník.31) Volební řád zná dva druhy náhradníků: 
z prvého a z druhého skrutinia. V úvahu přicházejí nej~ 
prve náhradníci z prvého skrutinia. Podle §u 56. vol. 
řádu nastupuje v případě, že se uprázdní mandát, ná~ 
hradník téže strany32) podle pořadí, v jakém byl uveden 
na kandidátní listině téhož volebního kraje, ve kterém 
byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil. 
Jinými slovy: nastupuje vždy náhradník z prvého skrU'~ 
tinia bez ohledu na to, zda poslanec, který odpadl byl 
zvolen při prvém skrutiniu, či jmenován ve druhém' neb 
dokonce třetím skrutiniu. Teprve tehdy, kdyby tako~ 
výchto náhradníků nebylo, nastupuje náhradník téže 
strany podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní 

31) I v této otázce vidíme, jak příliš dlouhé období parlamentní 
nevyhovuje požadavkům politické mravnosti. Jednak může nastu. 
I?o,:ati r:á~ra~ník v době, ~dy politické rozvrstvení národa jest zcela 
Jme, nez Jake bylo v dobe voleb, takže může býti velmi pochybné, 
zd.;t, .kdy~y byla .vo~ba (dopl~o,!ací), ~y poslanec téže strany sku. 
tecne take proraZil; Jednak stava se nahradník poslancem z vůle vo. 
ličů vyslovené v době voleb, voličů, ze kterých třebas celá řada již 
byla zemřela. 

32) Politická zkušenost od dob prvních voleb do Národního Shro
máždění ukázala ovšem, že výraz "téže strany« jest pojmem poně_ 
kud pružným, kdyžtě z kandidátní listiny téže strany jsou poslanci 
odlišných stran. Právnická (a přirozeně i politická) neudržitelnost 
vázaných listin se zde objevila v pravém světle. 
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listině pro druhé skrutinium (ovšem takový případ jest 
velmi málo pravděpodobný). Není~li vůbec náhradníka 
téže strany, zůstane mandát uprázdněn až do konce vo~ 
lebního období. 

9. f. Záruky správného výkonu voleb. 
Záruky tyto jsou dány trestními ustanoveními vy~ 

slovenými volebním řádem, pokud ovšem nejde o trest~ 
né činy přísněji stíhané resp. obsažené v jiných záko~ 
nech. 

Volební řád rozeznává trojí druh trestných činů: pře~ 
činy, přestupky stíhané soudem a přestupky stíhané po~ 
litickými úřady. ' . 

Přečinu se mohou dopustiti jednak osoby úřední, jed~ 
nak osoby soukromé. úřední osoby se dopouštějí pře~ 
činu: odepře~li předseda kraiské komise volební neb 
jiná osoba k tomu určená přijati kandidátní listinu neb 
vyhověti povinnostem stanoveným při přijímání kandi~ 
dátní listiny; dá~li předseda krajské komise volební ne~ 
bo jiný úředník, obecní starosta nebo obecní zřízenec 
zúmyslně nebo z hrubé nedbalosti vyhlásiti, rozmnožiti 
nebo dodati nesprávné kandidátní listiny. Přečiny spá~ 
chan:é soukromými, po případě i úředními osobami jsou, ' 
odnímá~li kdo voliči bez jeho výslovného souhlasu kan~ 
didátní listiny nebo škrtá~li mu v těchto listinách; mě~ 
ní~li kdo proti ustanovení zákonů voličské seznamy již 
vyložené; když kdo vydá volební komisi nestejné hla~ 
sovací obálky, neodvede volební komisi nedoručené le~ 
gitimační lístky, nešetří zákazu o výčepu, prodeji a po~ 
dávání nápojů obsahujících alkohol. Trestný jest i po~ 
kus. 
Přestupku soudem stíhaného Ca trestem na penězích 

od 50 Kč do 5000 Kč, nebo vězením od jednoho týdne 
do tří měsíců trestného) se dopouští, kdo proti ustano~ 
vení volebního řádu se snaží vykonati právo hlasovací 
ve více než jedné obci, nebo odepře ověřiti podpis voli~ 
čův na kandidátní listině, neb oprávněné osobě vydati 
legitimační nebo hlasovací lístek; kdo žádá za rozmno~ 
žení kandidátních listin ceny nepřiměřeně vysoké; kdo 
nedá svým zaměstnancům nebo podřízeným prázdno 
k výkonu práva hlasovacího; kdo proti ustanovení zá~ 
konů zabraňuje nebO znemožňuje nahlížeti do volič~ 
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ských seznamů a činiti si opisy neb výpisy; kdo neza~ 
chová zúmyslně lhůt, jejichž zachování je tímto záko~ 
nem nařízeno; když osoba k tomu povinná nevyloží včas 
yoličské seznamy. 
Přestupku politickými úřady' stíhaného (a trestem na 

penězích od 20 Kč do 5000 Kč nebo vězením od 24 hodin 
do jednoho měsíce trestného) se dopouští, kdo agituje 
v budově, ve které jest místnost volební aneb v budově 
té zřídí volební kancelář; kdo se volby nezúčastní bez 
omluvného důvodu;33) kdo neoprávněně podepíše kan~ 
didáta na prohlášení připojeném ke kandidátní listině; 
kdo kandiduje vědomě na několika kandidátních listi~ 
nách; osoby, provozující živnost grafickou neb v ní čin~ 
né, které nevyhovějí příkazům předsedy kraj ské ko~ 
mise volební směřujícím k tomu, aby kandidátní listiny 
byly včas rozmnoženy; kdo podal ve velkém počtu své~ 
volně zcela neodůvodněné reklamace. 

10. g) Ověřování voleb. 
Po vzoru některých států světových ústavní listina 

československé republiky nepřiznala sborům zastupitel~ 
sk'ým právo ověřovati volby a rozhodovati stížnosti do 
výkonu voleb, nýb,rž pověřila touto pravomocí (zvláštní) 
volební soud.34) Ustavní listina vyslovuje tuto zásadu 
v §u 19. větou rázu více méně jen všeobecného: »0 plat~ 
nosti vqleb ,do sněmovny poslanecké a do senátu rozho~ 
duje volební soud« a odkazuje v dalším na zákon, který 
má upraviti podrobnosti. Tímto zákonem jest citovaný 
již zákon o volebním soudu z 29. února 1920 čís. 125 sb. 
zák. a nař., a sluší tudíž v této otázce přihlédnouti 
k pravomoci volebního soudu. ' 
Působnost volebního soudu jest vyměřena v §u 8. to~ 

hoto zákona; volební soud: . 
1. rozhoduje o stížnostech do výsledků reklamačního 

řízení provedeného podle zákona o stálých seznamech 
voličských;35) 

33) Zda ovšem v praxi bude lze tento přestupek vůbec neb vždy~ 
cky stíhati, jest podle dosavadní zkušenosti více než pochybné. 

34) Viz zprávu ústavního výboru o vládním návrhu zákona o vo~ 
leb ním soudu, tisk 2424. 

35) Bylo vyloženo již výše v této hlavě v oddíle c) 2. a proto ne~ 
třeba se tímto odstavcem dále obírati. 
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2. zkoumá a ověřuje volby členů N áro<;lního Shromá~ 
ždění (a župních zastupitelstev); " 

3 rozhoduje o stížnostech do voleb do Narodmho 
Shr·omáždění (župních zastupitelstev, župních výborů a 
komisí); , y d't 

4. rozhoduje v případech §u 13. o ztrat~ man a u., , 
Pravomoc v případech ad 2, 3, 4 uvedenych vy~.?n~va 

volební soud ve schůzích plenárních. PodrobneJI Jest 

uvésti: I' I c Ad 2. Volební soud zkoumá jen, zda zvo eny pos ane. 
má všechny náležitosti, jichž j~ třeba k v?ht~lnostl-: 
K tomu cíli zašle ministerstvo vmtra p~ skoncen~ volbe 
všechny spisy volebním~ so~du. Jev!:h se nutny:u docl 
plniti spisy v jakémkoh ~~eru, UlO~1 to vo~~bm, sou, 
ministerstvu vnitra, ktere Jest povll!no nartzene do, 
plnění provésti s největším ury~hlem~. . . 
Vzejdou~li pochybnosti o vohtelnostI, Jest poo~lancl, 

o něhož jde, dáti příležitost, aby se ~ohl ve }hute so~~ 
dem stanovené vysloviti. Nalezne~h volebm soud, ze 
zvolený nemá volitelnosti, zruší dotčenou volb? ~ po~le 
okolností případu určí, kdo jest zvolen na mIste to o, 
jehož volba byla zrušena. lb' d 

O svých usneseních a nálezech pO,dává vo e m sou 
poslanecké sněmovně písemnou zpravu. , , 

Ad 3. Stížnost lze podati jednak pro nezakonpy po~ 
stup ve volebním řízení, jednak prot?, ž,ey zvoleny neby~ 
v čas volby volitelný, jednak proto',ze ura,~embyla ne, 
zákonně popřena volitelnost zvoleneho. StIznost mohou 
podati: , y, ,y d y dl Vily 

a) volební strany. které přtslusnem? ~~a '! pre o~ 
platné kandidátní listiny pr~ volbu, ~eJlz vysleydek Jes~ 
předmětem stížnosti. Volebm strany JSou platne zastou, 
peny zmocněnce~ ne~? jeho náhradníkem, ustanove~ 
n~Tm podle volebmho radu; b I 

, b) ten, kdo tvrdí, že ,mu nezákonným postupem ya 
kandidátní listina odmltnuta; 

c) ten o jehož volbu jde. , 
Stížno'st jest podati písemně u volebmho so?du ve 

lhůtě 14denní v tolika stejnopisech, ab~ ?O Je??om 
stejnopisu dostaly ministerstvo vnitra a kazda ze z,:cast: 
něných stran. Tato 14denní lhůta běží ode dne úredm 
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vyhlášky konečného výsledku lb 'v 
podepsána advO,kátem a nemá v~dkr= jh~hnos! vI?usí býti 

Volební soud nařídí ne· . v, a aC1 o ucmku. 
jest ho třeba a když totdPb"Vt PkPr~vné řízení, pokud 
nosti veřejnÝ rok a pozve ? ~ v s O,nc~n?, nařídí o, stíž. 
a ú~astníky. Podle obsahu stíž~~~i (lk1,S!er~tvo vnitra 
spravnost tvrzení ve stížno f b Y ~ze.h se ovšem 
volebního soudu zda a do . \1, o ,sazeneho) zní nález 
po případě určuj'e, kdo jest Ja 1 m1ry se, v9lba zrušuje, 
:rolba byla prohlášena za zvvo en na mIste toho, jehož 
Jehož volitelnost byla nep z;usenu, al}eb prohlásí toho 
zruší volbu toho jenž na . rhvem, P9prena, za zvolena ~ 
hlášen za zvole~a. Je o mIste byl nezákonně pro. 

Ad 4. Volební soud v § 13 . h . 
rodního Shromáždění (neb u v r<?h oduJe, že člen Ná. 
zbývá mandátu proto, že o zupm o zastupitelstva) po~ 

b)) P<? volbě ztratil volitelnost anebo 
v prestal býti z důvodů nízk' h v , 

slusmkem strany, z jejíž kandidát~~l· at · nebcesltnych pří. 
Oba tyto v, d v .., 1 1S my y zvolen 36) 

jimi dosažen~~lf:oJ'n~c r~~!lhc~e ~íle, Jich.ž mělo býti 
pod jedno hledisko Vzchá~í rtu~~~, p~avkmcky spadají 
o volebním soudu, který ne' ?k1Z otaz, a, zda zákon 
zde stanoviti něco co se ne~:oza ,o~em ustavním, mohl 
ny. Zdá se, že úst~vní v'bo ynava s §em 19 úst. listi. 
praví. li ve své zprávě le ;'keco podobného pociťoval 
vádí v §u 13 ještě t~ n~) at on o volebním soudu za; 
n?vo!u jen na případ §u 130 tY;<, ba)vš~k pot~hova,l tuto 
mkoh také na § 13 celý P : ~ltov.~neho zakona, 
~ §em 13 zákona o v~leb~fvname.h tohz ~ I? úst. list. 
§ 19 úst. list. uděluje voleb: soudu, seznavame toto: 
h?dovati o platnosti voleb. p~dtu §soul~u ~:>ravomoc roz. 
mm soudu rozhodu· e však' I e, u zakona o voleb~ 
ní ho Shromáždění ~ozb ' vá vo ebn~ soud, že člen N árod~ 
ztratil volitelnost aneb Je z m~~~atu ~roto, že po volbě 
příslušníkem str~ny volebnrrNtych lduv<;>dů přestal býti 
sou,d snad neplatnost volby· n:VYSkov!lJe !edy volební 
ztratu mandátu dodateč v' opa hm, ze vyslovuje ne resp. po volbách, výslovně 

36) O " d' h. pnpa e ad b) bylo sice mluven .. , .. 
ledlska, pročež nutno tímto "d o liZ, vyse, avšak Z jiného prlpa em se opet obírati. 
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předpokládá, že volba byla platná. Zde tedy na první 
pohled jest určitý rozpor mezi ústavní listinou a mezi 
zákonem o volebním soudu, ba bylo by lze i tvrditi, že 
si zákon o volebním soudu přiřknul pravomoc, kterou 
ústavní listina jemu dáti nezamýšlela.37

) 
Avšak rozpor ten jest nikoli skutečný, nýbrž jen 

zdánlivý. Jde tu o správný výklad §u 19 úst. listiny. 
Předpis tohoto §u 19 nesluší přece vykládati úzce, v tom 
totiž smyslu, že by tu šlo jen o platnost voleb jakožto 
volebního' aktu, t. j. že by volební soud zkoumal a ově. 
řoval správnost skutečností a úkonů toho pochodu, který 
zoveme volebním aktem. Výrazem »platnost voleb« ne· 
sluší rozuměti platnost volby jen jakožto volebního ak. 
tu, nýbrž platnost volby i v jejích důsledcích, t. j. po 
celou dobu, kdy volby osvědčují svůj účinek, jinými 
slovy po celou dobu volebního období. Podle toho jest 
volební soud oprávněn zkoumati, zda náležitosti, které 
podmiňovaly platnost volby jakožto volebního aktu, jsou 
tu i nadále, po celé volební období, a odpadne.li některá 
z těchto náležitostí během tohoto období, jest opráw 
něn, pokud zákon jemu tuto pravomoc dává, vynésti 
příslušný nález. Zákon o volebním soudu dává jemu 
tuto pravomoc ve dvou případech, totiž v případech 
§u 13 lit. a) a b), jak již výše bylo řečeno. V těchto pří. 
padech vyslovuje volební soud ztrátu mandátu, implicite 
(dodatečnou) neplatnost volby, zrušuje důsledkem toho 
volbu toho, o něhož jde, a podle okolností případu urču. 
je, kdo na.stupuje na jeho místo, resp. kdo jest na jeho 
místě zvolen. Pojmově mezi pravomocí vytčenou v § 8 
odst. 2. (zkoumání a ověřování voleb) a mezi pravomocí 
ustanovenou v §u 13 (§ 8 odst. 4.) podstatného rozdílu 
není, a zákon o volebním soudu nepřišel do rozporu 
s ústavní listinou, když i pravomoc vytčenou v § 13, 
jakožto právo rozhodovati podle ústavní listiny o plat. 
Dosti voleb, volebnímu soudu přiřknuI. 

Pokud se týče řízení v případě §u 13, jest ještě uvésti 

37) Ani zpráva ústavního výboru, ani důvodová zpráva vládní 
k ústavní listině, ani zpráva ústavního výboru k návrhu zákona o vo. 
leb ním soudu se nezmiňují o tomto poměru §u 19 úst. list. a §u 13 

zákona o volebním soudu. 
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toto: ~olební ,soud, rozhodne do osmi neděl r. 

kdy doslo oznamem předsedy poslanecké v od ... dn"e, 
po~lanec ztratil volitelnost nebo že Přestaib~?::-lY' ze 
sve strany. V tomto druhém případě m o v y Iv ckenem 
hodnutí volebního soudu dov I' .. uze se ,:sa roz. 

Kz jejíž kandidátní listiny dotč~ný~t~sia:~le~ni stralna, 
r~zhodnutí volebního soudu . est ·v b c v y zy,0 en. 

nostI nadpoloviční většiny všech pv!red~,vhzdy pntom. 
soudu. . nse ICIC volebního 

Pokud obsahu rozhodnutí t ' v I' 
ně to, co již výše ad 3 bylo ~~č:;~: p atI o něm obdob. 

11. 2. Volby do senátu. 
Volby do senátu byly upraven 'k 

. a pr~vomoci senátu z 29. února 192z0a v~nem124° bslož~nÍ 
a nar. ' CIS. s . zak. 

v~:y~ á!~~~~hji~h~~~áldě:flf~~í vZá~d~t o~ou, ~němo. 
~hly JS~u jen rázu podřadnějš1ho K ;'olb ,ate JYz. R?z. 

~m~e~l!4;tcKhe~fld~~}!rM:jOISkd~~hi~~~s~ř~~~:~~~;!{~ 
B ' ra ove, a a Boleslav L Pl v rno, Moravská Ostrava T v k ' , ouny, . zen, 
Mikuláš, Prešov Nové Zá~k~rT~13~ YU§h'· ~artm, Sv. 
kraje tyto jsou' zdělány podl~ v~kb~ích oro. o· Voléb13Í 

~~Jí:~is~S~~~j:fé(~~~h:.e l~š~!k~~ífi ~!~S~ ~db)oj~~ 
Jmych pak dva až tři volební k ' . ,z oro ,prI 
movny poslanecké tvoří jeden k r3;Je pro vlbolby do ~ně" 

Při právu hlasovací .. raJ.pro vo y do senatu. 
na dokonaný 26 rok ~ Jest ~ramce věková posunuta 
konaný 45 rok . ( . ~~ vohtelnost se vyžaduje do" 
t~vají~í aspoň 10 le~.d 6~~~~~un~ie~~~trá:fí občanství 
CI ho I vohtelnosti jsou t t' v • k P va hlasova" 
necké. y ez Ja o u snemovny posla" 

to~~k~d řízení přípravné~o se týče, platí tu obdobně 
voleb~í~h Pk~~~~b[es~oz~M~~o~~~stO~~~~~cké. Ohledně 
v t~aJ~~o~ofeob~~~ kol~.~ní .n~,tno v~dy zvláště zříditi 
nosti platí obdobně t~aJ~~ ~ JkJI~ kl?kení !i.o její působ" 
volby do sněmovny p~slaneck~~JN:pr~~~~~~I~t~o~~~ 
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volební komisi a ústřední volební komisi nutno zvláště 
zříditi jen tehdy, když se volby do senátu konají později 
než čtyři neděle po dni, kdy se konaly volby do sně. 
movny poslanecké. Konají.li se však volby do senátu 
nejpozději do čtyř neděl po dni, kdy se konaly volby 
do sněmovny poslanecké, j sou obvodní volební komise 
a ústřední volební komise, které prováděly volby do této 
sněmovny, také povolány k tomu, aby prováděly volby 
do senátu. Členy těchto komisí nesmějí však býti zá. 
stupcové stran, které neohlásily platných kandidátních 
listin pro volby do senátu, naop.ak jest komise ty do. 
plniti zástupci stran, které nekandidovaly do sněmovny 
poslanecké, avšak ohlásily platné kandidátní listiny pro 
volby do senátu. Členy těchto komisí mohou býti také 
ti, kdož nemají práva voliti do senátu. 

Jinakých odlišností není. 
12. P o zná m k a. Volby v Podkarpatské Rusi do N á. 

rodního ShromážděnÍ. 
Podle čl. 1. volebního řádu do poslanecké sněmovny 

a čl. I. §u 9. zákona o složení a pravomoci senátu tvoří 
Podkarpatská Rus jak do sněmovny poslanecké, tak i do 
senátu zvláštní volební kraj (do sněmovny poslanecké 
volební kraj 23.. a do senátu volební kraj 13.) a vysílá 
do sněmovny poslanecké 9 poslanců, do senátu 4 sená" 
tory. Podle čl. II. těchto zákonů zůstala však Podkarpat. 
ská Rus (vedle jiných územků) z prvních voleb do Ná. 
rodního Shromáždění vyloučena. Týmž článkem bylo 
pak stanoveno, že území z prvních voleb vyloučená 
zvolí dodatečně na první volební období poslance resp. 
senátory způsobem, který se upraví cestou nařizovací. 
Tím byla vláda republiky československé zmocněna sta. 
noviti nejen den voleb, nýbrž i způsob, jakým jest voliti. 

Na základě toho zmocnění bylo vydáno vládní naří. 
zení z 7. ledna 1924, čís. 18 sb. zák. a nař. o volbách do 
Národního Shromáždění za Podkarpatskou Rus na první 
volební období, jež bylo doplněno vládním nařízením 
z 29. února 1924, čís. 48 sb. zák. a nař. Nařízení toto 
stanoví, že se volby poslanců a senátorů za samosprávné 
území Podkarpatské Rusi na první volební období pro. 
vedou podle volebního řádu do sněmovny poslanecké 
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a podle zákona o složení a o pravomoci senátu s těmito 
úchylkami: 

Každá obec jest místem volebním. Konají~li se volby 
do sněmovny poslanecké a do senátu týž den, zřídí se 
zyláštní obvodní volební komise jak pro volbu do sně. 
movny poslanecké, tak i pro volbu do senátu. 

Konají.li se volby do obou sněmoven týž den, nebo 
konají~li se nejdéle čtyři neděle po sobě, nelze kandido~ 
vati do obou sněmoven. Jedi tudíž kandidát zapsán na 
kandidátních listinách do obou sněmoven, dotáže se ho 
předseda krajské komise volební písemně, kterou kan. 
didaturu přijímá a vyměří mu IhÍltu tří dnů na odpověď. 
Neodpoví.li kandidát v této lhůtě, škrtne jej předseda 
krajské komise volební na té kandidátní listině, na které 
není prohlášení kandidátovo, že kandidaturu přijímá. 
Je~li toto prohlášení kandidátovo na obou kandidátních 
listinách, škrtne jej na obou. 

Skrutinium jest jen jedno (druhé a třetí skrutinium 
do obou sněmOVell odpadá) a provede se takto: 

Volební číslo se zjistí, dělí~li se součet všech platných 
hlasů, odevzdaných všem stranám pro volbu do sně. 
movny poslanecké, počtem mandátů tomuto volebnímu 
kraji po zákonu určených, zvětšeným o jednu; celé číslo 
nejblíže vyšší výsledku dělení jest číslem volebním. 
Volebním číslem se dělí počet hlasů odevzdaných pro 
každou kandidátní listinu, a kolikráte jest volební číslo 
obsaženo v součtu hlasů odevzdaných pro stranu tolik 
mandátů přikáže krajská komise volební každé ;traně . 
Mandáty, které zůstanou neobsazeny, přikáže krajská 
komise volební těm stranám, které při dělení SOl.lčtU 
hlasů pro stranu odevzdaných volebním číslem vykázaly 
největší zbytky dělení. Jsou~li zbytky hlasů sobě rovny, 
rozhodne se losem, které straně se přikáže neobsazený 
mandát. ' 

Obdobným způsobem se provede skrutinium pro vol~ 
bu do senátu. 
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B . Vzájemný poměr obou sněmoven 

Národního Shromáždění. 

13 ústavní listina republiky československé nepř~jala 
yzí 'soustavu dvoukomorovou, jaká jest takřka ve vsech 
~tátech, kde jest parlament vsložen, .~e dvou ~onfor, ~ 
podle které obě sněmovny, az na vYlln;tky d~ne hl~tod: 
ckým vývojem (viz výše hl. II., II) JSOU SI V zasa e 
rovnoprávné, nýbrž přijala ~?I?-bm~:anou soustavu 
dvoukomorovou potud, že v urCltych pnpadech ro(zPoíu 
mezi oběma sněmovnami vůle jedné sněmovny I?os a· 
necké) platí přes odchylnou vůli sněmovny dru~~ (se,. 

átu) za projev vůle celého Národního Shr~~a,zde?1. V těchto případech (viz níže) jeví se ?ám do Jlste muy 
příznaky soustavy již jednokomorove.38) , 
Převaha poslanecké sněmovny nad senatem jeví se 

nám v těchto bodech: 

38) Nepokládám toto stanovisko ústavní listiny za správr;é .. Ne
., řece řehlížeti že jak poslanecká sněmovna, tak I senat,lso~ 

sludi/ práv~ho řádu' republiky českoslo~enské s~ory ;;tejndě zzast~pI
po , . 'mi v odstatě na tomze volebmm zakla u. prava 
~e;:::~~,o u~~b~~J k úsfavní listině republiky česk~slo~ens~é .(ti~~ 
2421) praví dokonce, že »senát ústavní listinou ~avrzeny. ku e lnieb 
tucí skoro ideálně demokratickou a lidovou, vzdyť, VYl N z ,v~ d 
provedených všeobecný~ a ~ovným právl em hk~a~~a~~tv netkte:é~ 

ého důvodu proc snemovna pos anec a 1 k' 
roz~mn řevahu naď senátem. Není přece u nás sněm~~na pos ~nec a 
~>lid~~~ší« než senát a není sněmovna poslaneck~ ne)akou ,?>lhdov?U 

v u dolní« oproti senátu jakožto »panske snemovne orm~. 
Žnee~~::~o ústavní !~s~ina přijala VÝ~~ uve?tené os~:~o:is;~Út~ký~i 
~~~~s~d~;.PoZ~~v~rc~~t~n~h~te~ý~~~~ ,(~ťsk u2~~). výstiž~ě k p~iP~: 
mínák, že odpor protib~e:t!holzRako~sk:s l~;aI: Ie di~~k~at?ckém 
pans ou snemovnu yv . k v u rakou
státu senát nemůže znamenati nějakou pans ou snemovn . v o' 
k 'brž jak jest tomu aspoň v naší republice, sbor stelne vd -
ie~~' an~tej~ě oprávněný jako poslanecká. s~ěn:ovna. Jest to te ,y 
. y fikce a politický předsudek monarchIstIcky,. ktere daly. u n~s 
l:lanecké sněmovně převahu nad senátem. 'lIZ k. tOl?': I ,mOle 
~lánky' ústavní listina republiky československe a vhv CIdZ!lh čsttv: 
Sborník věd právních a státních, roČ. XX!., seš. l.'k2. a a~, . eHs Y 

R P 1 t roČ I seš 4 ' tomu VIZ I o> 
parlamentarismus, evu~ ar amen, ., ., " "R . P 1 t 
ráček, Fáček, Spiegel, Ukol a postavem senatu, evue ar amen, 

roč. I., seš. 5. 
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1. Podle §u 44 ust. list stan ' 
sněmovny přes odchylné usne~ s~ usn~sem,poslanecké 
trvá~li poslanecká sněmovna' em ,senatu zakonera. se. 
v ústavní listině předepsanou~a svem usnesení většinou 

2. Podle §u 48 úst list ' 'r . 
návrh zákona Národním" VShÍl~ 1 R,reJ1~ent republiky 
projednání, stává se tentoU náv~hm~kdenl k . opětnému 
na něm senát neusnesl přede s za o~e~I?, 1 kdyby se 
na něm usnese poslanecká snT?, anou ve!smou, když se 
většinou. emovna predepsanou zde 

3. ~odle §u 75 úst. list. . est vl' d . y 
necke sněmovně (nikoli tf' ,a a) odpovedna Posla. 
sloviti nedůvěru Vyslov:n,e sed~t~ , která jí může vy~ 
misi vlády.' 1 ne uvery má v zápětí de~ 

4. Podle §u 67 úst list' v 

právo podati obžalobu n~ pJen 'demovna po:slanecká má 
zradu. reS1 enta republIky pro vele~ 

~. Podle §u 79 úst. list . I 'v 

pravo py0c!.a!i t . zv. mini~t~~~k~,~s ;btlkb snemovna má 
Konecne Jako předno t" a o u. 

že podle §u 38 úst. list. ~p~i:~d~n ~!"málního lze u,vésti, 
movny a senátu řídí y d de sc uze poslanecke sně. 
(předseda senátu jest jth~;~ ~ fksla)nec~é . sněmovny 
odst. 3. úst. list. vládní návrhmes , em a ze podle §u 41 
branného jest předložiti n . y zak~na ro~počtového a 

Naproti tomu zvláštní eJprve snemovne poslanecké. 
že vykonává také funkci pravomoc senátu jeví se v tom 
sidenta republiky a členůSOUI?dCOvskou při obžalobě pre; 

K b dO va y. . rom . o u zde vytčených I v, . v v v 

JSou si celkem postaven ze r~c1, ze obe snemovny 
~tavy dvoukomorové ilst~i rove~. Stěžejní, body sou~ 
ze podle §u 33 úst list ke z~n~ n'kl ~tochovany potud, 
ústavní listiny a iejích souč' / ~a a v u právního řádu, 
snesení obou sněmoven as 1, Jest treba souhlasného 

O všech těchto bod h b d' , níže. ec u e Jednano podrobněji ještě 
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C. Právní postavení člen ů Národního 

Shromáždění. 

14. V právním postavení členů Národního Shromáž~ 
dění nečiní ústavní listina ani jiné zákony nijakého roz~ 
dílu mezi členy poslanecké sněmovny a členy ·senátu; 
v tomto směru jsou si obě sněmovny úplně rovny. 

1. Členové Národního Shromáždění vykonávají podle 
§u 22 úst. list. svůj mandát osobně (jakékoli zastoupení 
jest vůbec nepřípustné) . Nesmějí přijímati od nikoho 
příkazů, v čemž implicite jest obsaženo, že jakýkoli roz~ 
kaz neb jakékoli instrukce dané členům N . S. jsou pro • 

. stě neplatné.39) 
2. Členové Národního Shromáždění mají oproti ostat~ 

ním občanům státním výsadní postavení potud, že plab 
nost určitých zákonů (trestních) jest vůči nim buď vůbec 
zastavena aneb 'že se vůči nim osvědčuje jen se svolením 
sboru, ke kterému oni náležejí. Toto výsadní postavení 
zahrnuje se obecně výrazem imunita (v širším slova 
smyslu). Případy, které sem spadají, jsou: 

a) Ochrana proti zatčení a uvěznění (imunita v užším 
neb vlastním smyslu). Podle §u 24 úst. list. nemůže býti 
člen Národního Shromáždění stíhán ani trestně, ani 
disciplinárně pro své činy neb opomenutí. Ke každému 
takovému stíhání jest třeba souhlasu sněmovny, jíž jest 
dotčený členem. Odepře~li dotčená sněmovna souhlas, 
jest stíhání navždy vyloučeno.40) 

Z této zásady jsou však dvě výjimky: 
ex) byMi člen Národního Shromáždění . dopaden při 

činu, může býti podle §u 25 úst. list. zatčen. V tom pří~ 
padě jest však soud neb jiný úřad povinen zatčení ihned 
oznámiti předsedovi sněmovny, jíž jest zatčený členem. 
Nedá~li dotčená sněmovna, aneb, nezasedá~li Národní 

39) O praktickém dosahu tohoto ustanovení a domnělém jeho 
rozporu s §em 13 čís. 2. zákona o volebním soudu bylo jednáno 
již výše. 

40) O vývoji tohoto druhu imunity poslanecké bylo jednáno již 
výše ve hl. I. a II. Tam také bylo připomenuto. že v demokratickém 
státu jest imunita tato již přežitou institucí a příčí se základním po~ 
žadavkům demokracie. . 
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Shromáždění, .?tálý Výbor do 14. dn~ ?de dne zatčení 
souhlas s dalsl vazbou, vazba prestava. Dal~li s další 
vazbou souhlas Stálý Výbor, rozhodne o ní sněmovna 
do 14 dnů ode dne; kdy se sejde. 

fl) není třeba tohoto souhlasu sněmovny, jedná-li se 
o trestní odpovědnost, kterou má člen Národního Shro
máždění jako odpovědný redaktor (§ 24 odst. 2, úst 
list.). . 

b) Svoboda hlasování. Podle §u 23 úst. list. nemohou 
býti členové Národního Shromáždění stíháni pro své 
hlasování ve sněmovně nebo ve sněmovních výborech. 
V tomto směru jest tudíž naprosto vyloučeno, aby čte. 
nové N. S. byli potahováni k nějaké odpovědnosti. 
. c) Svoboda slova. Členové Národního Shromáždění 
JSou pro výroky učiněné při výkonu svého mandátu ve 
s~ě~oyn,ě n.ebo v:e s~ěm?vních výborech podrobeni jen 
~hscIPlmarm mocI sve snemovny. Tato disciplinární moc 
Jest upravena jednacím řádem. Na výroky učiněné mi~ 
mo výkon mandátu, tedy nikoli ve sněmovně nebo ve 
sněmovních výborech (na př. v restaurační místnosti 
na chodbě sněmovny atd.), se ustanovení toto nevzta; 
huje. Na takovéto výroky, pokud ovšem obsahují skut~ 
kovou podstatu nějakého činu trestného, jest užiti vše~ 
obecného ustanovení §u 24 úst. list. 

d) Osvobození od stáfoobčanské povinnosti svědecké. 
Podle §u 26 úst. list. mají členové Národního Shromáž~ 
dění právo odepříti svědectví o věcech, které jim byly 
~věřeny v jich vlastnosti jako členům sněmovny, a to 
I v tom případě, když členy Národního Shromáždění 
býti již přestali. Ustanoven{ toto se nevztahuje na pří~ 
pad, že by šlo o svádění člena některé sněmovny k zne~ 
užití mandátu. 

3. Podle §u 27 úst. list. mají členové Národního Shro~ 
máždění nárok na náhradu. Ústavní listina vyslovuje 
zde jen povšechnou zásadu vyhradivši určení výše této 
náhrady (zvláštnímu) zákonu. Náhrada ta jest nyní 
upravena zákonem z 15. března 1921, čís. 115 sb. zák. 
a nař. Podle tohoto zákona mají členové sněmovny 
poslanecké a senátu stálého platu měsíčních 5000 Kč 
a to počínajíc 1. dnem měsíce, v němž vykonali slib, 
nařízený §em 22 úst. listiny a končíc posledním dnem 
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měsíce, v němž mandát jejich zaniknul. Místopředse~ 
dové sněmovny poslanecké a senátu mají vedle tohoto 
platu fu~kční přídavek měsíčních 1000 ~č. ~ředse~ové 
obou snemoven mají vedle svého platu Jako clenove N. 
S. tytéž služební požitky jako členové vlády; ná~oku.?a 
přídavek representační však nemají. Mimo to Jest J!~ 
na útra,ty státní přiděliti stálý povoz. oVš~chny ~yse 
uvedene platy jsou prosty daní a poplatku a lSOU vynaty 
z exekuce.41) . 

Vedle toho podle zákonů z 9. května 1922, čís. 205 sb. 
zák. a nař. (pro poslaneckou sněmovnu) a z 28. června 
1922, čís. 206 sb. zák. a nař. (pro senát), kterými jest 
změněna třetí věta §u 82 jed. řádu poslanecké sněmovny 
resp. §u 81 jed. řádu senátu mohou členové Národního 
Shromáždění užívati vlaků ~šech druhů kterékoli třídy, 
všech i soukromých drah, ať jsou v provozu ~tát~ím 
nebo ve vlastní režii, malodrah a drah elektrlckych, 
osobních autobusů poštovních a lodí dopravních v .ob~ 
vodě státním až do konce kalendářního roku, v nemz 
byli členové Národního ShromážděnÍ. Za použití t~t~ 
zaplatí do státní pokladny každoročně 2000 Kč ~, stah~~l 
se členy Národního Shromáždění po prvním cervenCI, 
za zbývající část roku peníz 1000 Kč. Jízdní lístek jest 
prost kolku a poplatků. 

4. Zaměstnanec ve státních službách, který byv zvolen 
do Národního Shromáždění vykonal slib jako jeho č!en, 
dává se podle §u 20 úst. listiny po dobu, po kterou Jest 
členem Národního Shromáždění, na dovolenou, a po~ 

.1) Jak vidno, byla upravena náhrada ve způsobě stálýc~, platů 
měsíčních. První úprava se stala zákonem z 15. dubna 1920 ~IS. 319 
Sb. zák. a nař. Podle toho zákona příslušel členům obou snemove,? 
stálý plat měsíčních 2000 Kč vyplácených počínajíc prvým dnem me. 
síce, kdy byl složen slib a končíc posledním dnem měsíce, kdy I,?an. 
dát zaniknul. Vedle tohoto stálého platu měli členové obou s,nemo: 
ven dočasný drahotní přídavek měsíčních 1000 Kč splatných, zar.o,:en 
se stálým platem; tento drahotní přídavek bylo však vyp!a.ceh Je~ 
do konce června 1922. Místopředsedové obou sněmoven ~eh.?a ml. 
sto tohoto platu stálý plat 4000 Kč; nároku na drahotm .~rldave~ 
však neměli. Předsedové sněmovny poslanecké a senátu meh na ml. 
stě platu jako členové Národního Shromáždění tytéž služ~b~í po. 
žitky jako členové vlády; nároku na přídavek representacm vsak 
neměli. 
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držuje p~i t<?m svoj~. stál~ p.říjmy služební mimo pří~ 
~avek, ~lstm nebo cm<?vpl, Jakož i nárok na postup 
casovy. ) Z ustanovem tohoto plyne že zameVstnan 

t ' t ' h 1 vb' h' , ec ve s a ~IC s-uz ac nem~ snad jen nárok na dovolenou 
potud, ze by .bylo pon~c:hano na vůli dotčeného zaměst~ 
~ance, chce~h nastoupItI dovolenou čili nic, nýbrž že tu 
Jde o ~o;oleno~ n!lcenou. Okamžikem, kdy zaměstnan 
ve statmch sluzbach vykonal slib jako člen NárOdn'hc 
Shromáždění, nastupuje ipso jure a ipso facto dov~l ~ 
I!~:)U; s !ím sou~isí.také odejmutí přídavku místního nebe~ 
~I?ovmho. y-yna!~ z t0h-0t? ustanovení jsou vyso'koško!. 
S~I pr~fesorI, kte,n maJ~ narok na dovolenou, t. j. II kte~ 
rych Jest to p~~::o! mkoli vš~k povinnost, nastoupiti 
dovolenou. PouZ1wh tohoto prava platí o nI'ch tote' v 

' t t ' h v , h' z, co o os a mc zamestnanclc ve státních službách 
Za~ěst~anci ve ,státních službách nemohou dále, po~ 

~~d JS~~ ~leny Narod?ího ~hromáždění, přijati státní 
urad v Jmem oboru sluzby, lec po uplynutí jednoho roku 
o<!e, dne, k?y v se vz~ali ,členství v N árodním Shromáž~ 
~em. Rovne~ cl.eno;e .~ 3:rodniho Shromáždění, kteří ne~ 
JS?~ placeny'ml statmmI zaměstnanci, mohou se jimi 
st~tI te~rve Jeden rok po tom, kdy přestali býti členy 
N arodmho Shromáždění. 43) 

4. Členov~ ~árodníh~ Shromáždění jsou podle §u 22 
o, dst. 3. povmm vykonatI v první schůzi sneVmovny kt ' 

, v 't' -l'b h ' ere se zuc~s ~1, s I to oto znění: »Slibuji, že budu věren 
repubhc,e ces~oslov~ns~é a že budu zachovávati zákony 
a· ma?dat ,svuJ z~stavatI podle svého nejlepšího vědomí 
a svedomI«. Zpusob, jakým se tento slib skládá, jest 

42) ústavní listina nepřijala ustanovení ústav valného počtu t't' 
~odle kt.erých celé kategorie , stá~ních zaměstnanců nemají vůbe~ av~: 
htelnosh do parlamentu (vladm zpráva důvodova' k u'sta ' I' t' v 

"kl d d ' d' F .. vm IS me prl a mo z e uva I ranCll Belgii a Uhry) 'b v V'd v I 
t t v I'b 'l'h ' . " , ny rz prl rze a se 

v om o smeru I era m o hledIska, Jake zauJ·ímal 1by'.valy' t' t v d, lita k' V" V' ,. . k . s a pre, 
v vs y~ UCIDIVSI VYJlm u Jen u županů a u okresních náčelníků 

~re,ce v~~k. -, a t~ na pro~pěch věci - přiblížila se poněkud vzor~ 
jlnych .. stat~ 'hm, ,ze vyl?ucIla, zaměstnance ve státních službách po 
dobu JIch clen StVl v Narodmm Shromáždění z úřadování ... h 
úřadu a ž v"l t't v. V JeJlc , e UCIDl a v e o 'vecI ještě další . opatření, jak v textu J'est 
uvedeno. 

43) Zpráva ústavního 'výboru k ústavní listině podává k těmto 
ustanovením odůvodnění naprosto správné. Dovolená nucená se 
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upraven §em 6. jed. řádu, který stanoví toto: Dříve než 
poslanec resp. senáto,rv.vstoupí d~ je~nací sín~, prohl,á~í 
ve sněmovní kancelan, ke ktere narodnosh se hlaSl, 
podepíše fam prohlášení obsahující tento slib, ~ož mu 
kancelář sněmovní na certifikátu potvrdí, a tím Jest mu 
zjednán přístup do schůze; ve schůzi pak předseda vlády 
dá přečísti formuli slibu a poslanci resp. senátoři n~ je~o 
vyzvání jednotlivě podáním ruky a slovem: »Shbu.1l« 
slib složí. Poslanci resp. senátoři, kteří vstoupí do sně~ 
movny později, vykonávají stejným způsobem slib do 
rukou předsedy sněmovny. Formule o slibu se přečítá 
podle §u 49 odst. 6. jed. řádu poslancům resp. senátorům 
národností německé, ruské (maloruské), maďarské a pol~ 
ské také v jejich řeči a tito mohou složiti slib ve svém 

jazoyku. l' Vl N' d'h Sh ' vd v , k t' t depře~ I c en aro m o romaz em vy ona len" 
to slib aneb složí~li jej s výhradou, ztrácí svůj mandát. 
Ztráta' mandátu nastává tu ipso jure a vyslovuje ji 
v prvé schůzi předseda vlády, jinak předseda dotčené 
sněmovny. 
Členové Národního Shromáždění jsou dále podle §u 2. 

jed. řádu povinni zúčastňovati se nepřetržitě všech jed: 
nání a prací sněmovních. Aby bylo lze kontrolovatI 
navštěvování schůzí jak plných, tak i výborových, vy~ 
kládá se pro každou takovou schůzi presenční listina, 
do které se přítomní poslanci resp. senátoři zapisují. 
Onemócní~li člen N . S., jest povinen oznámiti to před~ 
sedovi příslušné sněmovny; trvá~li nemoc déle jedn?ho 
týdne, předloží lékařské vysvědčení. Dovolenou do Jed~ 

udílí státním změstnancům proto, aby mohli dostáti svým povin~ 
nostem poslaneckým. K tomu správně poznamenává Výeyr, So,u~ 
stava str. 119 pozn. 1., že účelem tohoto ustanovení Jest (take), 
aby ~tátní za~ěstnanec nezneužíval v úřadě svého vlivu jako. ~len 
Národního ShromážděnÍ. Výjimka u vysokoškolských profesoru Jest 
stanovena proto, že vysoké školy republiky československé ne~ohou 
postrádati jejich učitelské činnosti, a zajisté i z toho .důvodu,. ze po~ 
dle povahy věci obava nějakého zneužívání úřadu Jest u nIch vy~ 
loučena. Že státní zaměstnanci jsou po dobu členství v v Národním 
Shromáždění vyloučeni z každého jiného postupu než casového a 
dále že členové Národního Shromáždění, kteří nebyli ještě ve státní 
službě mohou býti do služeb těch převzati až rok potom, kdy pře~ 
stali b'ýti členy N. S., jest odůvodněno tím, aby nemohli svého man~ 
dátu zneužívati k nedůvodné kariéře. 
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noho týdne dává předseda sněmovny, o delší dovolené 
rozhoduje sněmovna na návrh předsedův bez rozpravy 
prostým hlasováním. 

Člena, který nedostojí výše uvedeným povinnostem, 
stíhají následky nedbalosti, jak předpisuje ~ 3. jed. řádu. 
Nezúčastní~li se člen výboru bez platné omluvy tří za 
sebou jdoucích schůzí výboru, ztrácí mandát výborový 
:l polovici měsíčního platu. Nezúčastní~li se člen Národ. 
ního Shromáždění bez platné omluvy šesti plných schůzí 
po sobě jdoucích, ztrácí po rozumu §u 3. odst. 2. jed. 
řádu nárok na celoměsíční plat. Byl~li poslanec neb se. 
nátor v tomže roce třikrát podie §u 3. odst. 2. jed. řádu 
pokutován, přikáže předseda sněmovny věc výboru imu. 
nitnímu, aby podal sněmovně zprávu s návrhem. Výbor 
tento může navrhnouti ztrátu platu nejvýše pro šest 
měsíců nejblíže následujících; o návrhu imunitního vý. 
boru rozhodne sněmovna bez rozpravy prostým hlaso. 
váním. Ve všech případech tuto vytčených jest dotče. 
nému členu Národního Shromáždění dáti možnost, aby 
se v dané lhůtě prohlásil. 
Rovněž jsou podle §u 29. jed. řádu čleÍlOvé Národního 

Shromáždění povinni přijati členství ve výboru, do kte. 
rého byli zvoleni a zúčastňovati se pravidelně jeho 
schůzí. Kdo však jest členem již dvou výborů, není 
povinen přijati volbu do výboru třetího. 
Konečně dlužno uvésti, že podle §u 22 odst. 2. úst. list. 

nesmějí se členové Národního Shromáždění obraceti na 
veřejné úřady k podpoře osobních zájmů stran.44) Nelze 
však tohoto ustanovení užíti na ~leny Národního Shro. 
máždění, pokud takovéto zakročování patří jen k vý. 
konu jejich pravidelného povolání. 

D. Činnost Národního Shromáždění. 

15. 1. Pravidla pro zasedání Národního Shromáždění. 
Jednotnost Národního Shromáždění přes jeho dvou~ 

komorové složení jest zaručena tím, že doba zasedání 

44) Podle důvodové zprávy ústavního výboru má toto ustanoveni 
zabrániti jednak zneužívání mandátů k neospravedlněnému nátlaku 
na státní úřady, jednak stálému obtěžování členů N árodního Shro~ 
máždění žádostmi o protekci. 
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obou sněmoven jest vždy tatáž: podle §u 29 úst. list. 
zasedání obou sněmoven se začíná a končí vždy zároveň. 
Z pravidla toho stanoví však ústavní listina sama vý: 
jimku, pokud jde o výkon zvláštní funkce soudcovsk.e 
příslušející senátu, v §u 31. předpisem (po vzoru angh. 
ckém), že rozpuštění senátu nestaví řízení zahájené před 
senátem podle §§ů 67 a 79 úst. list.45) (trestní odpov.ě~. 
nost presidenta republiky a právní odpovědnost mmI. 
strů; o této odpovědnosti bude jednáno podrobně níže). 

Pokud zasedání samotného se týče, rozeznáváme: 
a) zasedání řádné, b) zasedání mimořádné. 

a) Zasedání řádné. Ústav~í listina
v 

se nepřid~žel~ 
vzoru amerického, podle ktereho se snemovny sChaZejI 
ipso jure v den stanovený (ačkoli to bylo zpravodajem 
ústavního výboru navrhováno), nýbrž přijala jakousi 
smíšenou soustavu, přiznavši hlavě státu sice právo 
~volávati Národní Shromáždění k řádnému zasedápí: 
ale stanovivši zároveň lhůtu, do které k tomuto svolam 
dojíti musí. ... 

Podle §u 28 odst. 1. jest presIdent repubhky povmen 
svolati obě sněmovny ke dvěma řádným zasedání~ 
v roce: k jarnímu a k podzimnímu. Jarní se musí začíti 
v březnu, podzimní v říjnu.46) Právo presidenta repu. 
bliky svolávati Národní Shromáždění k zasedáním řád~ 
ným jest právem výlučným: kromě něho nikomu jinému 
ve státu právo toto nepřísluší. 

b) Zásedání mimořádné. I k zasedání mimořádnému 
svolává obě sněmovny president republiky a to buď 

45) Po rozumu ustanovení §u 31. odst. 3. úst. list. stanoví § 34. 
osnovy zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády 
podle §§ů 34., 67. a 79. úst. listiny (senát Národního .Shromáždění 
r. 1921, tisk 887), že jednání o podaném návrhu na ?b,z~l<?~u se ne~ 
přeruší tím, že sněmovny byly odročeny nebo zas~d,am leJICh ~on~ 
čeno, i že řízení zahájené před senátem se nestavl bm, ze senat byl 
rozpuštěn. .. d kd • 

46) ústavní listina nezná nijakého opatření pro ten pnpa, yz 
president republiky této své povinnosti nevyh?ví, ale neoní. t~ho ko. 
nečně ani třeba. Nesvolá~li president republiky ve lhute ustavou 
stanovené sněmovny k zasedání řádnému, mají sněmo,;ny P?dle 
téhož §u 28. právo žádati za svolání sněmoven k . zasedam ml~o. 
řádnému, k čemuž pak musí dojíti i přes v~li,presl.denE~ republIky; 
Obsahově mezi zasedáním řádným a zasedamm mlmoradnym nem 
nějakého zvláštního rozdílu. 
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z ,:lastního podnětu, aneb z podnětu členů jedné z obo 
sneII?-0ven; v tomto druhém případě může však do"t~ 
k m y, d ' d' , . Jl 1 

~mora nemu zase am 1 mimo vůli presidenta re~ 
pubhky. ~ 
~odle ~u 2~ odst. 2. úst. list. svolává president repu~ 

bh~y obe, snem~n:n~ k zasedání mimořádnému podl~ 
potre~y. Usta,vm. hst!na neklade zde nijakých zvláštních 
po~~m~k, !lY~!Z vyrazem podle potřeby dlužno roz~ 
umetl, . ze z.ale~l. to plně na volném uvážení presidenta 
r~publiky, Jev1~h se potřeba svolání obou sněmoven čili 
~1':: Jest vs~k pov~n~n pre~i~ent republiky svolati obě 
~!lemovny k zasedam m1moradnému na žádost buď vět~ 
s~y nebo II?-enšiny, čl,e~ů jedné z obou sněmoven z~ 
!~cht.? p<!dm1,?-ek: Žada~h o to alespoň nadpoloviční vět~ 
s.lJ:a clenu,sn~J?ov~lY po!,lanecké nebo senátu u předsedy 
"VI~dy, ud~VaJ1C predmet jednání, jest president repu~ 
bhky yovmen svolati sněmovny tak, aby se sešly do 
14dn? o~~ d~e podané ,žádosti. Uplynuly~1i pak od po~ 
s!edmho rad~eho zasedaní aspoň čtyři měsíce, jest pre~ 
slder:t repyb}lky pov~nen svolati sněmovny, žádají~1i o to 
aspon dv~ tretmy nekteré sněmovny, tak, aby se sešly 
do 14 dnu ode d!le. poda.né žádosti. V obou těchto pří~ 
padecyh, nevyhov1~h preSIdent žádosti o svolání sejdou 
se sp.emovny do dalších 14 dnů na vyzvání svý~h před~ 
sedu (~ 28 odst. 2.,.3. úst. list.).47) 
. ~res1dent repubhky odročuje podle §u 30 odst 2 ' t 

lIstmy zasedání ~němoven; jest však v tomto' pr~!~ 
ob.u:ezen p.ot~yd, .ze může je odročiti nejdéle na jeden 
meS1C a neJvyse Jednou do roka. Odročení zasedání má 
p~dle §.4 odst. 5. )ed. řádu význam ten, že nastává pře~ 
stavk~ Jen v pr~c1ch sněmovny; všechny výbory mohou 
vsak 1 po odrocení pokračovati ve svých pradch. 

47) Ustanoveními těmito jest pevně zabezpečeno svoláván' • 
mo~en.k za~edá~íIl:l' Vládní zpráva důvodová k ústavní listini z~~í: 
spravne oduvodnuje tato ustanovení tím že automat'ck' h' , 

v ..,. ' 1 e sc azenl 
se snemoven v urcltych predem stanoveny' ch lhu· ta' ch '1 b b 'ť d" ., . nemUSl o y 

y 1 za ane sltuace am v zajmu sněmoven samy'ch Mld' d b t' b . . a ou prav e~ 
po o ~os , ze. .Y I?resldent republiky své povinnosti svolávací ne~ 
vyhovel, -vyvaZUje ustavní listina výše uvedeným právem členů sn' 
movny, k!.eréžto.právo chrání jednak většinu (odst. 2.), jednak zna~: 
nou mensmu snemovny (odst. 3.). 
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Vedle tohoto odročení nastává přestávka v pracích 
sněmovny i t. zv. autonomním odročením, které se děje 
pravidelně prohlášením předsedy dotčené sněmovny, 
že den a hodina příští schůze budou oznámeny písemně. 
Rozdíl mezi odročením vysloveným presidentem repu~ 
bliky a mezi odročením autonomním záleží v tom, že 
prvé se týká nutně obou sněmoven, druhé jest však 
vnitřní věcí dotčené sněmovny samotné.48) 

President republiky prohlašuje dále podle §u 30 odst. 1. 
úst. list. zasedání sněmoven za ukončené. Význam ukon~ 
čení záleží podle §u 4 odst. 4. jed. řádu v tom, že na~ 
stává přestávka v pracích jak sněmoven, tak i výborů, 
a při novém zasedání pokračují , sněmovny ve svých 
pracích podle stavu, v jakém byly při ukončení skon~ 
čeného zasedání. Jen výbory, které byly sněmovnami 
prohlášeny za permanentní, mohou jednati i po skon~ 
čení zasedání; formální podmínkou k tomu jest však 
souhlas vlády. ' 

Jiná jest však věc, prohlásí~li president republiky 
v dekretu, kterým prohlašuje zasedání za ukončené, že 
se práce sněmovní přerušují. V tomto případě veškeré 
věci, o kterých sněmovny již před tím neučinily ko~ 
nečné usnesení, přestávají býti předmětem jednání sně~ 
moven, takže všechny věci nutno začíti znovu. Jen k ná~ 
vrhu vlády nebo iniciativního výboru za souhlasu vlády 
se může sněmovna usnésti, že výboru, jemuž se přika~ 
zuje navrh zákona v předchozím zasedání již projedná~ 
vaný, se ukládá, aby pokračoval v poradě na základě 
výborových usnesení učiněných již v předchozím zase~ 
dání. O návrhu takovém rozhodne sněmovna bez po~ 
rady výborové a bez rozpravy prostým hlasováním; 
může jej však odkázati i výboru. 

Na platnost volby předsedy, místopředsedů a ostab 

48) V bývalém Předlitavsku rozdíl mezi odročením vysloveným 
vládou resp. panovníkem a odročením se sněmovny samé záležel 
v tom, že, odročila~li se sněmovna sama, se diety poslanecké vyplá~ 
cely neustále, kdežto při odročení vysloveném vládou se diety za~ 
stavily, za to však, bylo~li odročení delší 14 dnů, se nahrazovalo 
cestovné. V republice československé, kde není diet poslaneckých, 
nýbrž stálé platy, a kde členové Národního Shromáždění mají vol~ 
nou jízdu na drahách atd., rozdíly ty ovšem pominuly. 
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ních f1fnkcion~řů sněmovny, ježto volby konečné platí 
na cel~ ?b~?bl. (§ 5. jed. řádu), nemá takovéto ukončení 
zasedam mJakeho vlivu. 
~resident r~publiky má konečně podle §u 31. úst. list. 

prav? roz.poustěti sněmovny, a to buď obě najednou 
neb Jen nekterou, z nich.49) 50) Avšak právo toto jest 

49) V "' k Z' 
, , avrm~.' ~klady J., str. 8~ praví, ž~ president republiky 

muz~ rozpustl,h obe snemovny, ovsem zase jen současně. Náhled 
t~dn jest mYblnlikY' V §u 31. odst. 1. úst. list. se praví sice jen, že pre. 
Sl ent repu ~ tná právo rozpouštěti sněmovny, z čehož ovšem 
nelze vlvozovah, ~da obě současně, neb jen některou z nich. Ale již 
v dr?hen;; odstavCI téhož §u čteme obrat »jakož i po rozpuštění ně. 
ktere snemo.vny«. Podobné obraty čteme v §u 43. odst. 3. úst. list. 
»nebo ~yla.h ona sněmovna rozpuštěna«, v §u 45. úst. list. »a byla.li 
°I!ka sn~mo,::na rOZpuštěna« a v §u ~4. úst. lis!. »v, d<?bě od rozpuštění 
ne tere sn~movny«. Obraty tyto JSou tak jasne, ze nelze nikterak 
.pochybovatI ° t~tn, že president republiky má právo rozpustiti i jen 
jednu z obo~ snetnoven. Srov. k tomu i Hoetzel, ústavní listina če. 
sk?slovenske"republiky, Sborník věd právních a státních, roč. XX., 
ses. 1., 2;, tyz, ~ejnovější české písemnictví veřejnoprávní, Parla. 
me~t, roc: 1., S?s. 9., Weyr, Soustava, str. Bl. 

, ) Ar;l .z~ra..va ústavního výboru, ani vládní zpráva důvodovÁ 
k u~tavm hstme ~epodávají nám odůvodnění toho, proč bylo dáno' 
p,resldentu republ~y právo rozpouštěti sI).ěmovny. Nebude však, tu. 
sIm, sp<;>ry o !om, ze s tímto ustanovením ústavní listiny možno jen 
sOUh!~Slh. D.uvo?y toho jsou přece jasné. Období zákonodárné 
v naSl r,~~~bhce j~st, jak správně také vytýká zpráva ústavního Tý. 
b~ru" prlhs, dlou~e, nejdelší ze všech států. Důsledkem soustavy li. 
shnne, ne!lI ~ nas doplňovacích voleb, které za soustavy volebních 
<?kr,esu byv~jl vel tni dobrým ukazatelem smýšlení národa v mezi. 
casl.v?lebmho období. V životě každého státu se dostavuje zajisté 
dOS~l <;asto s.ta,:, k:.dy jest nutno před rozhodnutím důležitých udá, 
lo~h .zjednah ,Sl predem jasno ve smýšlení národa. To jest nutno 
zejmena ve sta!ech~ které přímo v ústavní listině povýšily národ za 
pra~en a zdroj ve~kery moci ve státu. K tomu slouží nové volby, 
~te,re zde zn~mer;aJí dotázání se národa, v jiných pak případech, ze, 
Jmena v dobach ,ustavních rozporů vážnějšího rázu, odvolání se k ná. 
no.du. Z toh? dUV?du vším právem ústavní listina připustila rozpu. 
shtelpost ~arodillho Shromáždění, t. j. jak poslanecké sněmovny, 
tak I senatu. S hlediska právnického nebylo by totiž důsledné, 
kdy?y brlo lze ,ro.zpustiti jen sněmovnu poslaneckou, nikoli však 
tll;ke ~enat, k,tery Jest sborem voleným v podstatě na týchž zása. 
dach j.?-ko snemoVUa poslanecká. S hlediska politického pak skuteč. 
nos!, ze, by bylo lze rozpustiti jen sněmovnu poslaneckou, nikoli 
take senat, !edla ~y k důsledkům politicky velmi povážlivým, když 
by se ye .sne~?vne poslanecké v důsledku provedených nových vo. 
leb ~bJevIly, Jl~ ?~"é proudy, odlišné od celkového smýšlení senátu, 
ktery by stal Jeste na stavu voleb starých. 
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obmezeno ve dvojím směru: jednak ne~ůž~ presi?~n~ 
republiky rozpustiti sněmovny v posledmch sesvt !ll~SlCJ 
svého funkčního období, jednak jest po rozpus~em ne~ 
které sněmovny provésti nové volby do 60 dnu.51) Do 
60 dnů jest nové volby vypsati také po uplynutí voleb~ 
ního období. 

16 2. Schůze sněmoven. 
Jako zásadu lze uvésti, že každá sněmovna se pokládá 

za samostatný sbor a důsledkem toho koná svoje schů~ 
ze zvláště. Pokud tedy lze resp. jest konati společné 
schůze obou sněmoven, jest nutno, aby schůze takové 
byly výslovně nařízeny. v 

ústavní listina stanoví společné schůze obou snemo~ 
ven v těchto případech: . 

a) podle §§ů 56. a 59. k volbě presidenta republiky; 
b) podle §u 61. k volbě náměstka president~ rep~~ 

bliky, je~li president déle než šest měsíců zan~prazdne~ 
nebo churav a usnese~li se na tom vláda za pntomnosh 
tří čtvrtin svých členů. úřad náměstka preside~tova 
trvá tak dlouho, dokud překážka, pro kterou pr~sldent 
republiky nemůže vykonávati svůj úřad, nepomme: 

c) podle §u 65. k složení slibu presidenta repubh~y. 
Takovouto společnou schůzi svolává podle § 3~. us~. 

list. předseda vlády a řídí ji předseda poslanecke sne~ 
movny, jehož náměstkem jest předs.e~a sen~t~., Pro spo~ 
lečnouschůzi obou sněmoven plah Jednacl rad posla: 
necké sněmovny. Kromě případů zde uvedených kona 

. hO ddvI v 52) každá sněmovna svoJe sc uze o e ene. 
3. Orgány sněmovní. v 
Každá sněmovna má svoje samostatné orgány sne. 

movní, jež jsou stanoveny jednacími řády. ~ozez,ná~ 
váme jednak předsednictvo, jednak pomocne or~any 
předsednictva. Předsednictvo tvoří předseda s mlst~~ 
předsedy, pomocnými orgány předsednictva jsou zapl~ 

51) Zneužití tohoto práva se strany presidenta republ~ky nelze se 
obávati proto, že vypisovati volby spadá podl? ~u 15. za~ona o 70. 
leb ním řádu v pravomoc ministra vnitra, ktery jest za vykon sveho 
úřadu odpověden sněmovně poslanecké. . 

52) O způsobilosti k usnášení s~ k~ždé sněmovn'y' o pravIdlech 
jednání atd. bude jednáno v druhe kmze tohoto SpISU. 
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sovatelé, pořadatelé, kancelář sněmovní a těsnopisecká 
a kancelář knihovní. 
.. Před~eda a n:í'stopředsedové, dále zapisovatelé a po,. 
radatele se vv~h snemovn~u a to nejprve prozatímně. 
Volb~ konec~e se vY~OnaJ I p? uplynutí jednoho měsíce 
a platI na cele obdobl volebm, leč že by na začátku no,. 
veho zasedání nadpoloviční většina všech členů dotčené 
sněmovny písemně žádala o nové volby; k žádosti této 
se yolby položí na pořad příští schůze. 

, ~řed~í~i ~~ncel~ře sněmovní, těsnopisecké a knihov,. 
m, Ja~,oz I znzencI se opatřují podle zákona z 15. dubna 
1920 CIS. 328 sb. ~ák. a .n~ř. předsednictvemdotčené sně,. 
~ov~y v do.hode s mlmsterstvem vnitra v ten způsob 
~.e predsed~l1~tvo sněmov~y.~~že. k~yko~i žádati za je: 
JIC~ o~volam :'l nahrazem Jmyml, cemuz ministerstvo 
vm~ra.Jest po:,mn<? vyhověti. (O pravomoci všech těchto 
organu bude Jednano ve druhé knize tohoto spisu.) 

4. Funkce N Modního ShromážděnÍ. 
17. Funkce Národního Shromáždění jest celkem čtve~ 

rá: zákonodárná, správní, autonomní a soudcovská. ' 
a) Funkce zákonodárná. 
~o~le §~ 6. úst. ~ist. y ykonává moc zákonodárnou pro 

~el~ ~;;rrl1 ;epubhky ceskoslovenské N árodní Shromá~ 
Zde!ll. ). Zasadu v tut~ . dlužno však doplniti ve dvojím 
s~eru; .1ed~a~, z~ pn Roc,hodu zákonodárném spolu,. 
pusob! d? Jlste, m!r~ zaJlste i president republiky, jed,. 
nak, ze usta vm hstma vedle zákonodárství pro celou 
oblast republiky československé zná i zvláštní zákono" 
dárství pro Pod~arp~tskou Rus v rámcJ autonomie jí 
§~m 3. o,dst: 4. u~t .. hst. vyhrazené, kde ovšem složky 
zakonodarne mOCI JSou rozhodně jiné než při zákono" 
dárství pro celou republiku československou . 

K správnému pochopení věci dlužno zákonodárný po" 

53) Z ustanovení §u 6. úst. list. plyne, že Národní Shromáždění 
jest .výlučným zákonodárným sborem, pokud jde o celou oblast re~ 
publiky. Dodatkem k tomu ustanovuje § 7. odst. 1. úst. list. že zá~ 
konodárná (a správní) činnost zemských sněmů zanikla. Ústavní li. 
stina zjišťuje tím jen skutečnost, která se udála již při revolučním 
Národním Shromáždění, byla dána již oběma prozatímními ústavami 
a definitivní ústavou jaksi dodatečně dostává svoji sankci. 
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chod při zákonodárství pro celou republiku rozložiti na 
jednotlivá jeho období. , . . . 
. 18. 1. Navrhování zákonů. Právo zákonodárne ImCla~ 
tivy přiznala ústavní listina v §u 41. O?st. 1. v,lád~ :'l ~~ě" 
movnám. President republiky nemá zakonodarne ImCla" 
tivy; má však po rozumu §u 64. odst. 6. úst. list. práyo 
doporučovati Národnímu Shromáždění k úvaze opat;e" 
ní která .pokládá za nutná a účelná. 54) Ovšem takovyto 
p~dnět presidenta republiky nelze pokládati za návrh 
zákona ve smyslu ústavy, ježto ustanovení §u 41. odst. 1. 
jest příliš jasné. To jest ostatně také zřejmě vysloveno 
v §u 18. jedno řádu, kte~é pře~ně odlišuje zp;~v~ a ~od~ 
něty presidenta repubhky, navrhy a prohlasem vlady, 
návrhy předsedy a poslanců resp. senátorů atd. , 

Právo zákonodárné iniciativy přiznané sněmovnam 
jest právem nikoli osobním, nýbrž hromadným: samo" 
statné návrhy poslanců resp. senátorů (iniciativní) jest 
podati písemně a opatřiti kromě podpisu ~~v~hovate~e 
ještě podpisy 20 jiných poslanců resp. 10 .1mych sena" 
torů (§ 19. jedno řádu). Návrhy t~kovéto 111:usí <:bsaho" 
vati přesnou formulaci toho, na cem se ma snemo,:na 
usnésti, a nad to musí míti náležitosti §u 41. odst. 2. ust. 
list., t. j. nutno k nim přil?žiti rozpo~et o ,finan~ním do~ 
sahu osnovy a návrh na uhradu potrebneho nakladu. 

Návrhy vládní, když byly rozdány, přikáže př~d~eda 
bez dalšího ve schůzi příští výboru, který poklada za 
příslůšný. Samostatné ná~rhy, kdy~ byl~ ~i~ke.m ,roz~ 
dány, přikáže předseda snemovny vyboru mlclatIvm;nu. 
Výbor tento zkoumá předběžně zaslaný návrh; pred~ 
seda přikáže jej některému členu výboru jako zpravo~ 
dají a po zprávě zpravodaj~ po přípa~ě,i spoluzpr~yo~ 
daj e rozhodne výbor prostym hlasovamm bez dalslho 
rokování o tom zda návrh přikazuje k řádnému pro~ 
jednání výboru: jejž považuje za příslušný, či zda ~e 
návrh zamítá. O usnesení zpraví výbor předsedu sne" 

54) Na tomto ustanovení jest jasně viděti, vzor americký. K .vůl! 
srovnání cituji zde dotčené ustanovení ustavy Severoafl:lerlcke 
Unie : Art. II., sec. 3: »He (= the President) shaIl from hrne. to 
time give to the Cop.gress information of the state of the Umon, 
and recommand to their consideration such measures as he shaIl 
judge necessary and expedient ... {( o 
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movny a prvého z navrho t 10 Z ' 
kvrh, vmá kterýkoli z navrh~~a~~lů a~l1~ne~li dvýblor. ná" 
_ snemovně, která o tom rozh d ravo o vo atl se 
s~Ý~ hlasováním. Vyhoví:::li s~ v ne bez rozpravy pro" 
lam, přikáže předseda sněmovn~m~ynh t°!llbuto odvo" 
pokládá za příslušný. avr vy oru, který 

Pokud zákonod' . .. . ~í návrhy), rozhod~j~~I~~~d~:1;ihkonává vl~d~ C.vlá~~ 
ze odvolati' J'akml'le vs vak v u potud, ze Jej mu" " snemovna pV'k V'l k ~emu čtení, jest odvolání vlád ' h ,n r?c~.~ dru~ 
ceno. Rovněž má vláda na o ťlC da~rhu JIZ vylou::: 
u kterékoli z obou sněmove . ,:U I p~ a!1 ~voje n~vrhy 
rozpočtového a branného j~~tJel' dladm ~avrh~ zakona 
napřed sněmovně poslanecké (v§ a4t pOd,vmna J?redl?žiti 

I ft" . o st. 3. ust. lIst) 
ns I UCl popularní iniciativy ústavní listina ' . . 

19.2. Stanovení obsah 'k S . . nezna. 
na přísluší vládě a sněm~~~á:aA ~a~ovltl ?~sa~ záko". 
jednací řády nečiní v tomto s~ěn:l1 u~1vm hs~m~, ani 
vládními a mezi návrhy sněmovn roz ~ u mezI navrhy 

Vl' l'd y same. 
IV va y na stanovení ob h 'k . 

jednak ústavní listinou jedn sk ~ Ja opa. J~~t zaručen 
§u 39. úst. list. a §u 27 !ed ř' a Je .r:aclml, rady. Podle 
sněmoven členové vlád ~ !lvdu Ir;t8)1.ye.vyborech obou 
z~častniti se schůzí a Jíma~Ie~emkd Jkmi· vrslaní pv~á~~ 
nll;v:hy. Na druhé straně i výbor ~žo Iv ~ ov~ a cmltl 
~mlstr dostavil do schůze' žád ft' ~ zada1;i,. aby se 
vmen vyhověti a n o v ' , C;>s I e Jest mlmstr po~ 
z úředníků svého odbo~~e (§e4ga!1 :i~t~po§2ati .některým 
Rovněž plných schůzí se m hUS . vIs., , 7. J,ed. řádu). 
s~~pci jimi vyslaní zúčastňovoa ?U c enove vlady. a zá~ 
uJlmati i vícekráte a to i tehd tl kdd~ se kdyko~1 slova 
s~ončena. Rovněž i sněmovn?' yzo :ozE.ra,:a Jes~ již 
navrhu svých členů (21 v posla sk ,mu~e plsemnemu 
nátu) prostým hlasováním nec e snemovně a 11 v se" 
tom, aby se člen vlády neb a .bhz r~zpravy usnésti na 
schůze a podal tam z ' o Je o zastupce dostavil do 
žte, ta~é ur~itě označitek;:r; č'í~~v~~~~\l~běk:0v!la m~~ 
s atm spravy se má dostaviti do hO ery ?r~an 
povinen usnesení tomu na požádá~~ u:ed Pdzvany Jest 
ny vyhověti; dáti se v tomto Případ~ ~~:t;;o~a:in~&~~: 
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rým jiným úředníkem jest vyloučeno (§§ 39., 40. úst. 
list., § 46. jed. řádu). 

Pokud sněmoven samotných se týče, není vliv obou 
sněmoven na zdělání obsahu zákona stejný. Převaha 
poslanecké sněmovny nad senátem, o které bylo mlu::: 
veno již výše, ukazuje se i zde. Patrné je to již ve lhů~ 
tách, které ústavní listina stanoví sněmovnám k pro~ 
jednání návrhů: lhůty dané sněmovně poslanecké jsou 
delší než lhůty dané senátu. Podle §u 43. úst. list. jest 
senát povinen usnésti se o návr~u zákona přijatém po::: 
slaneckou sněmovnou do šesti neděl, a o návrhu zákona 
rozpočtového a brannéhO' do jednoho měsíce.55} Sně::: 
movna poslanecká jest povinna se usnésti o návrhu zá~ 
kona přijatém senátem do tří měsíců. Lhůty tyto mo::: 
bou býti dohodou sněmoven prodlouženy neb zkráceny; 
nelze však prodloužiti jednoměsíční lhůtu danou senátu 
pro vyřízení osnovy zákona rozpočtového a branného. 
Lhůty tyto se počítají ode dne, kdy bylo vytištěné usne::: 
sení jedné sněmovny dodáno sněmovně druhé. Uply::: 
nulo~li během této lhůty volební období sněmovny, kte~ 
rá má jednati o usnesení sněmovny druhé, nebo byla:::li 
O'na sněmovna rozpuštěna, odročena, neb bylo:::li její za::: 
sedání ukončeno, plyne pro ni lhůta nová od nejbližší 
její schůze. Neučiní:::li druhá sněmovna ve lhůtách výše 
uvedených usnesení, má se za to, že s usnesením sně~ 
movny první souhlasí. 

Pokud jde o sněmovny samy, neděje se jednání 
o obsah zákona tím způsobem, že by se o obsah ten do::: 
hodovaly sněmovny v nějakých společných schůzích 
výborů obou sněmoven, nýbrž každá z obou sněmoven 
se usnáší na obsahu samostatně a výsledek svého usne::: 
sení sděluje s druhou sněmovnou. Jako zásadu možno 
při tom stanoviti, že se obsahem zákona stane to, na 
čem se sněmovny souhlasně snesou; změní:::li některá 

55) K tomu sluší doložiti, že při jednání zkráceném podle §u 55 
jedno řádu, jde<li o řádný rozpočet, nesmí býti v poslanecké sně< 
movně lhůta daná výboru podle odst. 3. tohoto §u k projednání 
této pilné věci ·kratší než 3 neděle a lhůta daná plné sněmovně po< 
dle odst. 7. tohoto §u kratší než 14 dnů, v senátu však lhůta daná 
výboru nesmí býti kratší než 10 dnů a lhůta daná plné sněmovně 
kratší než 6 dnů. 
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sněmovna usnesení druhé sněmovny, rovná se to za~ 
mítnutí. A však zásada ta jest bezvýjimečně podržána 
jen při zákonech ústavních. Naproti tomu při zákonech 
prostých obsah zákona může býti stanoven po případě 
i jen vůlí sněmovny jedné. Ustanovení o tom jsou obsa~ 
žena v §u 44. úst. list.; dlužno zde rozeznávati, která 
z obou sněmoven učiní první návrh rti~sp. první usnesení. 
Usnesedi se sněmovna poslanecká na návrhu a při stou::: 
pí~li senát na tento návrh, jest obsah zákona pevně sta~ 
noven. Nepřistoupí~li však senát na toto usnesení beze 
změny, vrátí návrh poslanecké sněmovně, která nyní 
o návrhu hlasuje po druhé. Usnese~li se nadpoloviční 
většinou všech svých členů na tom, že setrvává na svém 
původním usnesení, jest obsah zákona přes to že senát 
naň nepřistoupil, pevně stanoven. Zamítnuldi' však se::: 
nát tříčtvrtinovou většinou všech svých členů osnovu 
přijatou v poslanecké sněmovně, jest obsah zákona pev::: 
ně stanoven jen tehdy, setrvá~li poslanecká sněmovna 
na svém usnesení třípětinovou většinou všech svých 
členů. 

Usnese~li se senát na nějakém návrhu, dodá toto usne::: 
sení po~lanecké sn~movně. Přistoupí~li tato naň, jest 
obsah zakona pevně stanoven. Zamítne:::H jej, vrátí jej 
senátu. Setrvá:::H senát na svém usnesení původním nad~ 
poloviční většinou všech svých členů, dodá svoje usne~ 
sení znovu poslanecké sněmovně. Zamítne~H jej tato po 
druhé (nejméně) nadpoloviční většinou všech svých čle::: 
nů, návrh padá; v opačném případě, t. j. neseženedi se 
v poslanecké sněmovně pro to aspoň nadpoloviční vět::: 
šina všech jejích členů, jest obsah zákona pevně sta~ 
noven. 

20.3. Udělení rozkazu zákonného. Tuto část pochodu 
zákonodárného nazýváme v monarchiích sankcí. Bylo 
řečeno již výše, že republikánské zřízení státní monar::: 
chické instituce sankce nepřevzalo. Tak je tomu i v re::: 
pubHce československé. Vůli, že se něco státi má záko::: 
nem, projevuje zde Národní Shromáždění samo, neboť 
podle §u 6. úst. list., jak také již výše bylo řečeno, moc 
zákonodárná přísluší Národnímu Shromáždění. Hlavě 
státu přísluší ovšem právo podepisovati zákony; avšak 
právo toto nelze uváděti v nějakou souvislost s monar::: 
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hickou institucí sankce, neboť uSI?-esení N á~odního 
Shromáždění se může státi zákonem I bez POdPISU pre::: 
sidenta republiky. v, d " , 

Sluší tedy řešiti otázku, kdy se osnove za~o?a, o:stava 
rozkazu zákonného, res~. ~dy se osn<;>va st~v~ z~konem; 
Tu dlužno připomenouÍl, ze ml~va ustavm hst~ny ~em 
v tomto směru na skrze jasná. Cteme v §u 44. ?-st. hst., 
• e se usnesení poslanecké sněmovny stane »zakonem« 
~řes odchylné usnesení senát~ atd';,dov~dáme ~~, y§u~?~ 
úst list. že president repubhky ma pravo vraÍlÍl ~ pr!, 
o~ínk~mi »zákon« usnesený N árodním S~romazd~~ 

~ím' z §u 48. úst. list. pak seznáme, kdy »zakon<<., vra~ 
cenÝ presidentem republiky bude vyhlášen atd. Z techt<? 
ustanovení docházíme přesvědče~í, ~e .»zá~on« ~~ne~eny 
Národním Shromážděním nemUSI bYÍl ~m vyhl~sen, ale 
tu vzniká otázka co se stane s takovymto »zako?em« 
usneseným Náro'dním Shromážděním, k?yž ~resldent 
republiky jej vrátí s připomínkami, a v Na.ro?mm S~ro~ 
máždění se nenajde většina podle ústavní }l~tmy P?!reb::: 
ná k tomu, aby vrácený »zákon« m?~l.b~~l.»vy~l~sen«. 
Takovýto »zákon« nebude lze vyhlaslÍl, C!!l, ~oz je?no 
jest takovýto »zákon« se zákonem v be~nem n~se~ 
sm~slu nestane; pak ovšem j,est, rozh?dne nesp;~v!,le: 
jestliže ústavní listina usnesem Narodm~o ~hro~a~dem 
nazývá přímo »zákony«. Zde jest Zajlste 1}rclta ne: 
jasnost, kterou nám ani zpráva.. ús~;tvního vXb.or"u, an! 
důvodová zpráva vládní nevysvetlUjl; ba lze. nCI, ze ~b,e 
tyto zprávy jsou po této strá?c~ až k~ ~O~IVU str.u~ne. 
Nejasnost tato záleží v tom, ze ustavm hstma an!lclpotJ 
vala název »zákon« pro určité období :poc~ovd,! za~ono::: 
dárného ve kterém státovědecká doktrma jest~ »zak;-Jll« 
nespatř~je t. j. pro období udělení rozkazu zakonneho. 
Ani v mo~archiích udělením sankce se st~any panov~ 
níkovy nelze ještě ml~viti ~ »zák?nu«. A: p~~ce ,v mon: 
archiích sankce jest vykon lmpena, ktery mjakym dr~, 
hým orgánem, od panovníka odlišným, aI?-i 09sunouÍl, 
ani zvrátiti nelze. Naproti tomu v !epubhc,e ceskosl~::: 
venské (právě tak jako v jiných pr~~ld~n,tskyc~ republ!: 
kách) usnesení Národního Shromazdem o, na~rhu z~, 
kona může býti ve své účinnosti odsunuto. hm" z~ ~resl::: 
dent republiky je vrátí k opětnému projednavam, po 
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případě může býti i zvráceno, když se v tomto případě 
v N ál'odním Shromáždění nesežene 'kvalifikovaná vět~ 
šina ústavní listinou předepsaná. 

Na základě toho všeho lze na otázku výše položenou 
odpověděti takto: V republice československé podle 
znění a podle ducha ústavní listiny splývá třetí období 
zákonodárného pochodu v podstatě s obdobím druhým: 
pevným stanovením obsahu zákona projevuje se záro~ 
veň vůle Národního Shromáždění jakožto orgánu zá~ 
konodárného, že se osnova zákona, na které se Národní 
Shromáždění usneslo, má státi zákonem.56) Nějakého 
zvláštního projevu vůle, že se obsah zákona Národním 
Shromážděním pevně stanovený má státi zákonem, není, 
a usnesení Národního Shromáždění, kterým se podle 
ústavní listiny tvoří zákon, není přes mluvu ústavní 1i~ 
stiny samo o sobě ještě zákonem, nýbrž zakončením 
druhého a s ním sloučeného třetího období zákonodár~ 
ného pochodu. 

21. 4. Promulgace. Podle §u 64. odst. 5. podepisuje pre~ 
sident republiky zákony usnesené N árodním Shromá~ 
žděním. Podpisem tímto zakončuje president republiky 
přípravný pochod zákonodárný, stvrzuje, že všechny 
státoprávní náležitosti potřebné ke vzniku zákona jsou 
splněny. S právem tím úzce souvisí další právo presi~ 
denta republiky vraceti návrhy zákona usnesené Ná~ 
rodním Shromážděním tomuto s připomínkami.57) Opa~ 
třením tímto zamezuje president republiky, aby usne~ 
sení Národního Shromáždění se stalo zákonem. Avšak 
Národní Shromáždění se může novým hlasováním usné~ 
sti na tom, že na vráceném zákonu trvá. K platnosti 
tohoto usnesení se vyžaduje podle §u 48. úst. list. v každé 
sněmovně nadpoloviční většiny všech jejích členů; ne~ 

56) Že v pochodu Zákonodárném dvě období mohou formálně spa
dati v jedno, není nijakou zvláštností. Tak na př., jak již výše 
v hl. II. bylo uvedeno, v monarchiích období třetí, sankce, spadá 
s obdobím čtvrtým, promulgací, pravidlem v jedno. 

57) V ústavní listině není ustanovení o tom, které sněmovně se 
dodává usnesení Národního Shromáždění presidentem vrácené. 
Zpráva ústavního výboru i vládní zpráva důvodová o tom mlčí. 
Z ustanovení §u 79. jedno řádu poslanecké sněmovny a §u 78. jedno 
řádu senátu sluší však míti za to, že návrh se vrací té sněmovně, 
ze které vyšel. 
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bylo~li této většiny dosaženo v obou, vsn~II?-0~nách, je~t 
Ves to usnesení Národního Shromazdem, ze ~a vra~ 

~~ném návrhu setrvává, platné, přij~e~l~ je osnemovna 
poslanecká většinou tří pětin všech svych clenu: V tomt? 
případě se stává návrh zákonem i bez ~OdPI~U preSI~ 
denta republiky a promulgační úkon presI~entuv,.?dpa~ 
dá.58) Vrácením návrhu zákona n,ezavmezuje ~u~~z pre; 
sident platnost zákona nadobro, nybrz odsunUje j~ ?Ov t~ 
doby a potud, pokud a jestliže Národní Shp~~azdem 
novÝm hlasováním nesetrvá stanovenou vevtslI~OU n.a 
svém návrhu. Důsledkem toho má toto opatrem preSI~ 
denta republiky účinek jen odkládací.59) , 

Sluší řešiti otázku, jakou státoprávní I?ov~hu II?-a po~~ 
pis presidenta rep~bl~kr na ~á~onu: Vladm zprav~ ?u~ 
vodová k ústavní hstme praVI j~n, ~e )}s~ v. r~pubh~ach 
pokládá zpravidla sbor zákono~~rny za. Jedmeho ~vurcoe 
právního řádu, t. j. usnesení maJI zpr~vId~a mO~,zakonu: 
takže spolučinnost presidenta repubhky Jako sefa. mOCI 
výkonné nemá povahu sankce ve smyslu monarchIe,. na 
příklad rakouské. Spolupůsob~ost presidenta r~publ~ky 
má tu zpravidla povahu p~uheho, uko~u vyhlas<;)VacI~~ 
(promulgačního)«. Zpráva ustavmho vyboru v t~t? v:ecI 
nijakého vysvětlení neI?odá:,~. S?l!s!av~ ústaym l~stm,~ 
nepodává rovněž nijake posItIv.m res~m! ponev:adz pra: 
vo presidenta republiky podepIsovatI zakony Jest uv~
cleno jednak v hlavě II., která jest nadep~ána: moc, za~ 
konodárná, jednak v hlavě lIL, nadep~ane:. mo~.:la~~l1 
a výkonná. Přihlížíme~li však k §u 6. ust. hst., JIZ vyse 

58) Jest samozřejmo, že toto hlasování se musí týkati v~~chlého 
návrhu v jeho obsahu naprosto nezměněném. ~okud by prl . aso
vání byla provedena nějaká změna, byl ?y to n~vr~ z:ela novy .. 

59) Tak jest tomu ovšem jen po .strance ~~avn~cke: Po stran~~ 
politické může však president republiky po prlpade vubec z~~ezltI 
platnost zákona t. j. v tom příp~d~, ~e se p~~ novém hl~sovam ?e
docílí většiny předepsané ústavm lIstInou. Pnpad tento Je.st taJ<:rka 
pravidelný v Severoamerické Unii. Zde preSIdent krepubl~~. ka~th 
vrací návrhy zákona usnesené kongresem. I?ůsled em. po I IC yc 

v o t . vztahů mezi presidentem republIky a mezI kongre.sem 
pomeru . J. '1 kd d ov. setrvatI na a tlakem veřejného mínění se kongres ma o. y ovazl blik . 
svém návrhu, takže odepření podpisu presldent~m repu ':f ~a 

ravidlem v zápětí že návrh zákona nadobro pada. Pod!e statIstiky 
~ořízené v 1891 byly 432 návrh~ zákona vráceny preSIdentem re
publiky; z nich jen 29 se stalo zakonem. 
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citovanému, a dále k právní skutečnosti, že podpis pre~ 
sidenta republiky není bezpodmínečným prvkem zákona 
(zákon lze vyhlásiti i bez podpisu presidentova), dospí~ 
váme k závěru, .že podpis presidenta republiky není 
aktem moci zákonodárné, nýbrž jen moci vládní a vý~ 
konné.60) 61) Důsledkem toho ovšem i vrácení »zákona« 
s připomínkami, čili, což jedno jest, odepření podpisu 
se strany presidenta republiky sluší vykládati v tomtéž 
smyslu. Důvodová zpráva vládní nepodává v této věci 
nijakého vysvětlení. Naproti tomu zpráva ústavního 
výboru praví, že »ústavní listina právem nemluví o vetu, 
které připomíná monarchii, kde vlastním zákonodárcem 
je panovník a sbor zákonodárný spíše je sborem porad~ 
ným«.62) Avšak v téže zprávě na str. 13. čteme větu: 
»Nevhodným, nepromyšleným nebo dokonce špatným 
zákonům čelí president republiky vetem.« Podle toho 

60) Srov. k tomu i Hoetzel n. u. m. str. 12., 13. a Weyr, Soustava, 
str. 207 a násl. 

61) Nesluší ovšem zapomínati, že podpis presidenta republiky na 
zákonech Podkarpatské Rusi má státoprávní povahu zcela jinou. 
Kdežto zákony československé republiky lze, jak výše v textu jest 
uvedeno, vyhlásiti i bez podpisu presidenta republiky, nelze tak uči
niti ohledně zákonů Podkarpatské Rusi. V §u 3. odst. 4. úst. list. 
se praví: »Zákony usnesené sněmem Podkarpatské Rusi, projeví_li 
president republiky s nimi souhlas svým podpisem, vyhlašují se ve 
zvláštní sbírce ... « Zde však nemáme ustanovení, že by sněm Pod
karpatské Rusi měl snad právo, nepodepíše_li president republiky 
usnesení sněmu, na svém původním usnesení setrvati. (Také zákon, 
který by toto právo chtěl sněmu Podkarpatské Rusi přiznati, zna
menal by implicite změnu ústavy a vyžadoval by důsledkem toho 
náležitostí ústavního zákona. Naopak argumentací a contr. jest sou
diti, že takovýto [podle mluvy ústavní listiny] »zákon(~ Podkarpatské 
Rusi nepodepsaný presidentem republiky padá.) Odtud podpis pre. 
sidenta republiky na »zákonu« Podkarpatské Rusi není jen jeho 
prvkem akcesorním, nýbrž jest přímo prvkem konstitutivním: teprve 
podpisem presidenta republiky stává se usnesení sněmu Podkarpat
ské Rusi zákonem. President republiky jest zde spoluzákonodárcem, 
jeho podpis jest sankcí ve smyslu monarchického zřízení státního 
(a ovšem zároveň i promulgací), a jest tudíž úkonem moci zákono. 
dárné. 

62) Zpráva ústavního výboru měla zde na mysli zajisté jen mon
archie vzoru německého. V monarchiích parlamentních jest přece 
pravý opak .pravdou: zákonodárcem jest tu parlament, právo veta 
vyšlo úplně z obyčeje, a sankce panovníkova jest politicky (nikoli 
ovšem juristicky) sotva více než pouhá obřadnost. 
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zdálo by se tudíž, že presidentu republiky přísluší sku~ 
tečně právo veta. Tomu však tak není. Podstata -yeta zá~ 
leží. přece v tom, že se návrh zákona usneseny p~rl~~ 
mentem, nepodepíše~li jej hlava státu, nemůže stáÍl.za~ 
konem. Tomu tak není, jak z předchozího vý~!adu je.s~ 
patrné. O vetu (v naprostém smyslu) zde tUdIZ mlUVItI 
nelze. Pro toto opatření presidentů republik nenašla mo~ 
derní nauka státovědecká dosud vhodného názvu a vy~ 
pomáhá si výrazem veto odkládací, převzatým z mon~ 
archistického zřízení státního (francouzská ústava z ro~ 

. ku 1791, ústava norská), kterýžto výraz podstatu věci 
však plně nevystihuje. 

Doložiti sluší, že podle §u 51. úst. list. v případě, je~li 
president republik!, zan.ep~ázdněn ne? c~~ra:" vyko~ 
nává právo podeplsovaÍl zakony a zaj1ste je I vraceÍl 
s připomínkami zaň předseda vlády, resp. po rozumu 
§u 71. úst. list. jeho náměstek, po případě člen vládX 
věkem nejstarší. Tito jsou v tomto případě podl~ za~ 
kona zástupci presidenta republiky, nikoli jeho man~ 
da~v; z tohO' plyne, že president republiky zde nijakých 
rož'ka'zů ani pokynů tomu, jenž podle zákona zaň tot? 
právo vykonává, udíleti nemůže. Je to poměr Za:stupI~ 
telský, nikoli mandátní.63) . . ." . v v 

Vedle presidenta repubhky podepIsuJI zakony jeste 
předseda vl;ídy a ministr, který jest pověřen výkonem 
zákona. 

22. 5. Vyhlášení zákona. Podle §u 49. úst. list. jest 
k platnosti zákona třeba, aby byl vyhlášen a to zpuso~ 
bem, jak předepisuje zákon. Zákony se vyhlašují v~tou: 
»)N árodní Shromáždění republiky československe s~ 
usneslo na tomto zákoně.« Zákon jest vyhlásiti do osml 
dnů všedních po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy 
usnesení Národního shromáždění bylo dodáno vláde. 
Vrátibli však president republiky návrh zákona, běží 
tato osmidenní lhůta ode dne, kdy opětné usnesení Ná~ 
rodního Shromáždění bylo vládě oznámeno. , 
Způsob, jakým se zákůn vyhlašuje, jest upraven za~ 

konem z 13. března 1919 čís. 139 sb. zák. a nař. Pod~e 
tohoto zákona jest k veřejnému vyhlášení nově vyda~ 

63) Opačný náhled vyslovuje Weyr, Soustava, str. 210. 
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vaných právních ustanO'vení v českO'sIO'venském státu 
určena »Sbírka zákO'nů a nařízení státu českO'sIO'ven~ 
skéhO'«. DO' tétO' sbírky se zařazují: zákO'ny, státní smlO'u~ 
vy, nařízení vydávaná ústředními úřady státními, PO'kud 
obsahují O'becně závazná pravidla právní nebO' PO'kud ta~ 
kO'vétO' jejich vyhlášení zákO'n nařizuje, kO'nečně naří~ 
zení zemských úřadů za stejných pO'dmínek. ZákO'ny se 
vyhlašují v českém znění, kteréž jest půvO'dní; vedle 
tO'hO' vychází Sbírka zákO'nů a nařízení také v úředním 
překladu slO'venském a německém. Sbírka zákO'nů a na~ 
řízení se vydává v částkách PO'stupně číslO'vaných, 
7. nichž každá obsahuje v čele O'značení dne, kdy bylO' 
rO'zeslánO' české její znění; tentO' den platí za den vy~ 
hlášenÍ. Redakce Sbírky zákO'nů a nařízení přísluší mini~ 
sterstvu vnitra. 

Vyhlášení zákO'na jest fO'rmální stránkO'u platnO'sti zá~ 
kO'na. Z tO'hO' plyne, že zákO'n, PO'kud není vyhlášen, není 
platný. JežtO' pak se zákO'n vyhlašuje uveřejněním ve 
sbírce zákO'nů a nařízení, je tO'hO' důsledek, že zákO'ny ne~ 
uveřejněné v tétO' sbírce nemají platnO'sti. _.-_ 

CitO'vaný zákO'n z 13. března 1919 čís. 139 sb. zák. a nař. 
rO'zeznává platnO'st zákO'na O'd jehO' účinnO'sti. PlatnO'st 
zákO'na znamená, že všechny státO'právní náležitO'sti, 
hmO'tné a fO'rmální, jichž jest třeba k platnému vzniku, 
JSO'U splněny, a že zákO'n se stává SO'učástkO'U platnéhO' 
právníhO' řádu. N aprO'ti tO'mu účinnO'stzákO'na znamená, 
že předpisy O'bsažené v platném zákO'nu vstupují v živO't. 
DO'bu mezi platností zákO'na a jehO' účinnO'stí nazýváme 
O'becně vacatiO' legis.64) BO'dle §u 4. cit. zákO'na PO'číná 
se účinnO'st zákO'na, pO'kud v samém zákO'ně nebO' naří~ 
zení není nic jinéhO' stanO'venO', 30 dnů pO' vyhlášení a 
vztahuje se na celO'u O'blast státu českO'slO'venskéhO'. 

23. ZákO'n platně usnesený a náležitě vyhlášený ne~ 
PO'dléhá nějakému dalšímu přezkO'umání nebO' dO'dateč~ 
nému schvalO'vání předpO'kládajíc O'všem, že NárO'dní 
ShrO'máždění nevybO'čilO' z mezí daných jemu ústavní 

i_i 1:!,~ 
64) Opačného náhledu jest Weyr, Soustava, str. 83, který tvrdí, 

že pojem »platného, ale dosud neúčinného (nezávazného) zákona« 
nemá normativního smyslu. Pojmy »platnosti« a »účinnosti« (závaz' 
nosti) spadají (podle Weyra) normativně v jedno. 
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listinO'u (viz níže). ústavní listina učinila NárO'dní Sh~9~ 
máždění parlamentem svrchO'vaným, jak pO'kud se, tyce 
zákO'nů ústavních, tak i pO'kud jde O' zákO'nr prO'st~ .. N,a 
věci nemění ničehO', že pO'chO'd zákO'nO'dárny Jest pr.l za~ 
kO'nech ústavních ve značnější míře stížen, n~bO'ť Je tO' 
stále tO'též NárO'dní ShrO'máždění, které s kO'necnO'u plat~ 
nO'stí rozhO'duje O' zákO'nec~ ústav?í?h .i O' zák~~ech grO'~ 
stých. Instituce referenda ustavm hstma nepr!Jala. ) 

Na PO'vaze N árO'dníhO' ShrO'máždění j akO'ztO' parl!l~ 
mentu svrchO'vanéhO' ničehO' nemění skutečnO' st, z,e 
ústavní listina zavedla účinnO'u kontrO'lu tO'~O', aby ~a~ 
rO'dní ShrO'máždění jakO' zákO'nO'dárce pro~ty nev~bO'~IIO' 
z pravO'mO'ci dané jemu zákO'nodárcem ustavO'darnym. 
Je tO' důsledek hierarchie zákO'nů stanO'vené ústavní, lis,ti~ 
nO'u, na základě které ústavní zákO'ny (ve .fO'r:naln!m 
smyslu) mají zvýšenO'u zákO'nnO'u mO'c ,prO'h za~onu~ 
prO'stým. PO' rO'zumu čl. I. uvO'zO'va,cíhO' zakO'na,k ~stav~ll 
listině stO'jí ústavní zákO'ny nad zakO'~y prO'str'~~, takze 
zákO'ny prO's,té odpO'rující ústavní li~tmě neb JeJllI}SO'U~ 
částkám JSO'U neplatné. RozhO'dovatI O' tO'm, zda z,akO'n'y 
republiky českO'sIO'venské (~ zá~O'ny P~dkarp~tske RUSI) 
vyhO'vují zásadě vyslO'vene v cl. I. cltO'vanehO' UVO'~O'~ 
vacíhO' zákona přísluší PO'dle čl. II. téhO'Ž uv,?zO'vaclhO' 
zákO'na a §u 7. zákO'na O' ústavním SO'udu z 9. brez~a 192~ 
čís. 162 sb. zák. a nař. ústavnímu s,oudu. ~entO' ustavn! 
SO'ud vyslO'vuje PO'dle § 18. tO'hO'tO' zakO'na nalezem, kt~r~ 
-ustanO'vení určitéhO' zákO'na JSO'U v rO'zPO'ru s kterym! 
ustanO'veními určitéhO' zákO'na ústav~~h~, pebO' kterva 
ustanO'vení zákO'na N árO'dníhO' ShrO'mazdem (nebO' sne~ 
mu PO'dkarpatské Rusi) př,ekr?čují ús~av~ě vyme~~nO'u 
půsO'bnO'st těchtO' zákO'nO'darnych sboru a JSO'U tUdlZ ne~ 
platná. 

65) ústavní listina v §u 46. zavádí sice jakýsi druh referenda, 
o jehož povaze a dosahu bylo mluveno již vý~e. T~to t . zv. re!~r~n, 
dum jest však vyloučeno, je,li usnesení Narodmho .Shromaz~~~i 
o návrhu zákona kladné. Důsledkem toho nelze Jeho pOll-Zit},; 
usneslo,li se Národní Shromáždění na ur~ité~ ~~~onu. Jes,t tudlZ 
jakékoli dodatečné hlasování národa o za~o.ne. J1Z usne~enem ~e? 
dokonce již vyhlášeném podle naší ústavm hstmy prost~ ~em?zn~. 
Z toho důvodu lze vším právem tvrditi, že naše ústavní hstma msb. 
tuce referenda nepřijala. .' 

20' 
307 



?vde tedy i~~tituce odlišná od Národního Shromáždění 
muze vxsl<?v~tI neplatnos,t závk~na usneseného Národním 
~hrom~z'~e~l1m. AI~ op!avnem toto vyvírá z ustanovení 
ustavm hstmy dane N arodním Shromážděním a rovněž 
Ol,'ět Národní Shromáždění má svrchovanou moc dotče~ 
ne ustanove~~ ~dyks>~i ~měni,ti neb dokonce zrušiti, aniž 
by tu byl? Jmeho, cmltele ustavního, který by v této 
pravomocI mohl Narodnímu Shromáždění nějakým způ
sobem překážeti. Na základě toho svrchovaným tvůr: 
~e~ yešk~~ého prá~~ího ř,ádu zůstává Národní Shromá: 
zd,e!l1~ S!U~1 proto VSlm pravem tvrditi, že N árodní Shro~ 
mazdem Jest parlamentem svrchovaným. 

?4. Dodat~k. ~ůže Národní Shromáždění (resp. Stálý 
Vybor, p,on~va,dz po,?le §u v 54. odst. 8. úst. list. je tento 
vrbo! p~lslusny ~e v~ech vecech náležejících do zákono~ 
darne pusobnostI ~aTodního Shromáždění až na výjim~ 
kr, v t~)1~t~ o~stayc~ stanovené) zákonodárné právo sobě 
prtsluseJl~~. ~re'pestI n~ v moc vládní a výkonnou, resp. 
k~nk~etnep rec~no, m~ze. vydati z~~on, kterým se moc 
vlad~l a vykonl!;t zm.?~nuJe, .aby nartzením upravila urči~ 
tou latku po prtpade I protI dosavadnímu právu měníc 
resp. rušíc dosavadní zákony? 

Otázka tato .se stala velmi aktuální nálezem ústavního 
soudu ze 7. hstopadu 1922, kterým bylo rozhodnuto 
o. opatření §~álého Výb~ru podl~ §u ?4. úst. list. z 23. pro~ 
smce 1920v~IS. 450 sb. zak. a nar. o mkorporaci Vitoraz~ 
sk3; a Val,clCka.66) Jde tu o výklad §§ů 1.,6.,55. úst. list. 
. l!stavm ~ou~ v tomto nálezu hájí názor, že v ústavní 

hstme, nem ~mmk'y Ov tom, že by Národní Shromáždění 
br,lo t;s~~,:nev opravneno, aby zákonodárné právo sobě 
prtSI~SeJlcl. pr,eneslo a této své povinnosti se zhostilo de~ 
1~~acI ~OCl zakono~~rné, ~a jiné~o činitele, zejména na 
~ ladu. Ustavr;ost nartzem Jest pry podmíněna nejen tím 
~e ~ylo vyd ano ku provedení určitého zákona nýbrŽ 
1 :' Jeh? mezích. »Nařízení vydané na základě delegač~ 
mho zakona bylo by sice vydáno ku provedení tohoto 

V;~) § 4 citov~n~ho opatření Stálého Výboru, o které zde jde, zní: 
» a?a ~e z~ocn,!Je, by provedla v územích inkorporovaných všechna 
op~~rer:l potrebna.k zachování právního řádu, k zavedení řádné správy 

k~ radneho ~?u~n}ctví a by vydala cestou nařizovací bližší předpisy 
tomu smerUJIC1«. 
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zákona, nebylo by však vydáno v jeho mezích, poněvadž 
delegační zákon zmocnující povšechně vládu, aby naří~ 
zením upravila určitý úsek uspořádání právních poměrů 
vyžadujících zákonné úpravy, nevytyčuje mezí, v nichž 
uspořádání právních poměrů má se pohybovati. A právě 
tyto vedoucí zásady pro zákonné uspořádání konkret~ 
ního právního poměru jsou oněmi mezemi, jež nařízením 
nesmějí býti překwčeny a jež proto nařizovací moci mu~ 
sejí za všech okolností a při nejmenším vytýčeny býti 
zákonem.«67) 
Opačného názoru jest.Hoetzel,68) který pokládá tento 

názor ústavního soudu za naprosto pochybený a dovo~ 
lávaje se domácích i cizích autorů shrnuje svoje vývody 
takto: nařízení jest vůbec nemožné tam, kde ústava sa~ 
ma předpisuje úpravu zákonem; nařízení lze vydávati 
jen na základě zákona a to v mezích jeho zmocňovací 
doložky; tato doložka by mohla nařizovací moc povolati 
i k tomu, aby měnila,. dosadavní zákony; zmocňovací zá~ 
kon musí býti tak určitý, aby umožnil výkon zkouma~ 
cího práva soudcovského podle §u 102. úst. list. 

Nesdílím tento náhled Hoetzlův a pokládám náhled 
vy.slovený v citovaném nálezu ústavního soudu a hájený 
Krejčím za správný. Důvody pro tento svůj náhled, jež 
ostatně byly z převážné části uplatněny jednak v cito~ 
vaném nálezu ústavního soudu, jednak Krejčím, jednak 
i výše jmenovanými cizími autory, mám tyto: 

ústávní listina v §ech 1., 6., 55. přiznala moc zákono~ 
dárnou, a to, jak právem sluší míti za to, výlučně Národ~ 
Dímu Shromáždění a moci vládní a výkonné právo vydá" 
vati nařízení jen ku provedení určitého zákona a v jeho 
mezích. V moci zákonodárné jest zahrnuto nejen výluč~ 
né právo dávati zákony, nýbrž i výlučné právo zákony 

67) Podstatně stejného názoru jest Dr. Jaroslav Krejčí, Moc naři~ 
zovací a její meze, Praha 1922, který ' obšírně toto stanovisko ústav; 
ního soudu hájí a cituje, pokud theoretické stránky věci se týče, 
také odbornou literaturu cizojazyčnou. 

Doložiti sluší, že si redakce revue Parlament vyžádala v této věci 
dobré zdání od profesorů Duguita, Hauriou a Kelsena, a všichni tito 
tři státovědci shledali nález ústavního soudu naskrze správným. 

68) Viz zejména jeho článek: Meze nařizovací moci podle česko~ 
slovenské ústavní listiny, Právník, roč. XLII., seš. 1. a k tomu jeho 
referát o výše uvedené knize Krejčího, Právník, roč. týž, seš. 9. 
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~ě~iti a rušit!. T., zv. fo~m.á!ní moc zákona přináší za. 
JIste s ~eb~u,}e zakon ,memh a rušiti lze opět jen záko. 
nem, mkolI vsak pouhym nařízením. Z toho důvodu zá
~on (a stejně! oP!ltřen! Stálého Výboru), který by zmoc: 
noval mo.c Vl~~~l a.. vyk<?nn,ou vydati nařízení, jímž by 
I;ylo l~e .1 ~ruslh nektery zakon,příčí se duchu i liteře 
ustavm lIstmy bez ohledu na to J·e.1i takovy'to zmocV _ ' , k v., b" no_ 
vaCI z~ on ur,clty, ne , VIce méně jen povšechný. Rozpor 
t~kovehoto zakona ,s l!stavní listinou a tudíž jeho ústav. 
ll! nepl~,tn<?'8t sI:ledavam v tom, že zákon zmocňuje zde 
~o~ . vlad:r;l a vykonnou k pravomoci, kterou jí ústavní 
lI~tma ~eJen ne,dala,. nýbrž i výslovně odepřela. Zněl.li 
P?vod~e § 55. u~t. lI~t.: »Nařízení vydávati lze jen na 
zaklad~ a v !ll~~ICh.. zakor:a« a byl.li tento paragraf for. 
mulov,an ?~~mltr~ne: »Narízení vydávati lze jen ku pro. 
yedem u:clte~o za,kona ~ v jeho mezích«, kteréžto znění, 
Jak ~~avI ~~rava ustavmho výboru (tisk 2421 z r. 1920) 
»nepnpoustt po?h~bnosti o tom, že vládní moc nařizo; 
V!lCI ?~J?ezer:~ J~ Jen na provádění zákonů a jen v me. 
~ICh JeJlc!:«, Clffi!Z tudíž nařizovací právo praeter leO'em 
Je~t vylouc~no, s~uší důvodně míti za to, že nemůže ~oc 
v!adm a ~yko~n~ ,vydati nařízení, kterým by se určitý 
zak°!1v rusIl, a ze, z~dný zákon jí takovéto oprávnění dáti 
nemuze. Zmocm.h tedy zákon přes to moc vládní a ' _ 
konnou ~ vydávání ~akovýc.:hto nařízení, překročuje ~~ 
~~ze ,sve pravomoCI dane ustavní listinou, neboť poru. 
~uJe hI? pr!lvomqc jednotlivých mocí stanovenou přímo 
ustavm lISh~?u. ~s!avní li~ti~a přece přesně vytkla, jaká 
pravomoc. pnslus! Jednothvym mocím, a změnu v této 
hra'vomocl, neb prenesení pravomoci jedné moci na dru-

?U ~td:, lze provésti opět jen ústavním zákonem al~ 
mkolI zakonem prostým.69) , 

69) ,Tak jes! tomu v §u 8. odst. 3. zákona z 29. února 1920 čís 122 St zat a nar., kterýžto z~kon jazykový tvoří součástku ústav~í li; 
s my. o r~)Zumu tohoto predpisu lze po dobu prvních pěti let ode 
dn~\kdy zakon t~nto ~~bude účinnosti, připustiti nařízením výjimky k Je ? .ustan?yem v zajmu nerušené správy. Zde moc vládní a '_ 

onna, Jest prImo zmocněna stanoviti výjimky z ustanovení záko~
~lte za~on tento tvoří součástku ústavní listiny jest tedy zákone~ 
~s avn~m: a, J?ohI takovéto zmocnění dáti; zákon prostý tako;éto 
mocnem dah nemůže . Také ustanovení toto jest výjimečného rázu 
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Z důvodů výše uvedených pokládám ústavně za nepři. 
pustné, aby zákon zmocňoval vládu vydávati nařízení 
tam kde by jinak bylo třeba zákona. Ovšem nesluší 
přehlížeti, že zákony takovéhoto druhu byly již ~ěkoli. 
kráte vydány. Jsou to, pokud mi známo tyto zakony: 
z 15. dubna 1920, čís . 337 sb. zák. a nař., kterým se podle 
§u 1. vláda zmocňuje cestou nařizovací upraviti mi~o. 
řádné poměry způsobené válkou, kde by jinak bylo tre. 
ba zákona, z 22. prosince 1920, čís. 689 sb. zák. a nař., 
kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění 
dělníků na případ nemoci, kde se v čl. VIII. vláda zmoc. 
ňuje, aby nařízením rozšířila působnost tohoto zákona, 
zákona z 30. března 1888, čís. 33 ř. z. a pozdějších zá. 
konů jej doplňujících nebo měnících nebo jednotlivých 
jejich částí na Slovensko a Podkarpatskou Rus a změnila 
tak zákonná ustanovení dosud tam platící, z 12. srpna 
1921, čís. 300 sb. zák. a nař., kterým se mění některá 
ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků, kde se 

a jím se zajisté meze pravomoc~, dané ús!avní li~!in?u l!'!kt~r~k n~. 
ruší, naopak spíše ještě potvrzuJl. Ostatne nesl';lsl prve~hzetI, ze vy. 
jimka ta jest zde stanovena jen pro dO,bu prv~lc~.peh let, ~~dy n~ 
dobu přechodnou. Ustanovení tohoto razu nem mJakou zvlastnosh. 
Bývá mnohdy v samých ústavních listinách stanoveno, že se po ur. 
čitou přechodnou, předem přesně stanovenou dobu zvýšená zákonná 
moc ústavní listiny ohledně některých ustanovení staví, takže lze pro 
tuto t. zv. zkušební dobu ustanovení tato, jež jsou tu přesně, tu ?pět 
méně -přesně vyznačena, měniti zákonem prostým. Jazykový z!ko~ 
se přidržel této tradice přiděliv právo stanoviti pro tuto zkusebm 
dobu výjimky ze zákona moci vládní a výkonné. 

Pokud doby přechodné se týče, l~st podobné~o rázu vustan?,ven~ 
§§ů 2. a 8. zákona z 29. února 1920 ClS. 126. Sb. zak. a nar., o zrl~em 
župních a okresních úřadů, podle kterých pro prvních pět let Jest 
vláda zmocněna, aby nařízením provedla menší změny obvodů žup. 
ních úřadů jakož i přesuny v příslušnosti ohledně některých věcí. 
Zde zajisti zákonodárce měl na vůli stanoviti úpravu dotčených věcí 
zákonem neb nařízením. Zákonodárce se rozhodl pro zákon, ale pro 
dobu přechodnou vyhradil v těchto věcech zvláště zde jmenovaných 
úpravu resp. změnu moci vládní a ':Ýkonné. N~učinil však ta~ bez. 
výminečně. Po rozumu dvou posledmch odstavc~ §,u 8. toh,otov zákc::~~ 
jest vláda povinna na~íz~ní pc::dl~ tohovto zmoc~er::~?ana pre~Il~)Zlh 
Národnímu Shromáž~em do ctyr nedel po neJbhzsl Jeho schuzl ke 
schválení, a odepře.li Národní Shromáždění je schváliti, pozbývají 
nařízení ta platnosti dnem odepření. , 

Něco podobného máme v č!. I!. řádu volení ~o p~slanecke sně. 
movny a v čl. II. zákona o slozem a o pravomocl sena tu. 
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v čl. III. vládě ukládá, aby nařízením rozšířila působ~ 
nost tohoto zákona, jakož i osta,tních zákonů a naří~ 
zení, upravujících úrazové pojištění dělníků, nebo jed~ 
not1ivých jejich ustanovení na Slovensko a na Pod~ 
karpatskou Rus a změnila tak zákonná ustanovení 
dosud tam platící, z 12. srpna 1921, čís. 303 sb. zák. 
a nař. o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů 
hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, kde 
se v §u 14. vláda zmocňuje, aby působnost zákona 
z 30. června 1921, čís. 248 sb. zák. a nař. o dalším pro~ 
zatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických roz~ 
šířila nařízením i na Slovensko a na Podkarpatskou Rus 
a při tom také provedla změny jednotlivých ustano~ 
vení po případě nezbytně potřebné, z 21. prosince 1921 
čís. 481 sb. zák . . a nař., kterým se prodlužuje působ: 
nost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důcho~ 
dům a mění se některá jeho ustanovení, kde se v čl. III., 
odst. 2. vláda zmocňuje, aby nařízením platnost zákona 
prodloužila (podle odst. 1. téhož článku zákon tento na~ 
~ývá působno~ti dnem 1. října 1921 a pozbývá platnosti 
dnem 31. prOSInce 1922), z 21. prosince 1921, čís. 484 sb. 
zák. a nař., kterým se piisobnost zákona o pensijním 
pojištění rozšiřuje na Slovensko a na Podkarpatskou 
Rus, kde se v §u 4. vláda zmocňuje, aby nařízením zru~ 
šila nebo změnila zákonná ustanovení platná na Sloven~ 
sku a v Podkarpatské Rusi, pokud jsou v rozporu se 
zákonem o pensijním pojištění, a z 26. dubna 1923 čís. 96 
sb. zák. a nař., kterým se vláda zmocňuje aby při opa~ 
třeních v hosp.od~řskéoho n~~laku podle či. 16. úmluvy 
o SpolecnostI narodu pouzIla cesty nařizovací, kde se 
v §u 1. vláda zmocňuje, aby' při opatřeních hospodář~ 
ského nátlaku podle čl. 16. úmluvy o Společnosti národů 
použila cesty nařizovací i tam, kde by jinak bylo třeba 
zákona, když by průtah spojený s předložením věci Ná~ 
l:odní.mu Shro~~žděn~ .nebo Stálému výboru podle §u 54 
ust. hst. byl veCl na Ujmu; sem bychom konečně mohli 
čítati i zákon z 30. června 1921, čís. 248 sb. zák. a nař. 
o .dal~ím prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hor~ 
mckych, kde se v §u 3, odst. 2. vláda zmocňuje aby plat~ 
nost tohoto zákona pro Slovensko a pro Podk~rpatskou 
Rus stanovila nařízením zvláštním. 
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Přihlédneme~li blíže k těmto zmocňovacím zákonům, 
seznáme, že právní resp. ústavní povaha jejich není 
stejná a že zde nutno tudíž rozlišovati. . 

ústavní platnost nesporně má zákon z 21. prOSInce 
1921, čís. 484 sb. zák. a nař. Tímto zákonem, jak již vý~.e 
bylo uvedeno, se rozšiřuje působnost zákona o penSlJ~ 
ním pojištění na Slovensko a na Podkarpatskou Rus: 
Tím se však podle zásady lex posterior derogat legl 
priori přirozeně ruší nebo mění zákonná ustanovení 
v těchto územích dosud platná, pokud jsou v rozporu 
s tímto zákonem. Zmocňuje~li se tedy v §u 4. vláda, aby 
nařízením zrušila nebo změnila zákonná ustanovení, 
která jsou s tímto zákonem v rozporu, zmocňuje se 
k něčemu, co jest vlastně samozřejmé, a nařízení jí vy~ 
dané po rozumu tohoto zákona má povahu nanejvýš jen 
deklaratorní. Rovněž nespornou ústavní platnost má, zá~ 
kon z 30. června 1921, čís. 248 sb. zák. a nař. (zákon ten 
se odvolává na zákon z 29. října 1919, čís. 608 sb. zák. 
a nař., kde se v §u 16. ministrovi veřejných prací uklá~ 
dá, aby dohodna se s ministrem sociální péče zákon 
tento provedl a ve vhodné době rozšířil nařízením pů~ 
sobnost jeho 'Í na Slovensko). Zákon tento se po rozumu 
§u 4. zákona .z 13. března 1919, čís. 139 sb. zák. a nař., 
poněvadž zvláště nic stanoveno není, vztahuje na celé 
území státu československého, a zmocňuje~li se v §u 3, 
odst. 2. vláda, aby zvláštním nařízením stanovila plat~ 
nost jeho pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, nelze 
v tom shledávati nic neústavního, právě tak jako ne~ 
shledáváme nic neústavního v čl. 2. zákona z 29. února 
1920 čís. 126 sb. zák. a nař., kde se praví, že vládním 
naří~ením bude ustanoveno, kterým dnem a které úřady 
okresní a · župní zahájí svou činnost a kterým dnem a 
pokud korporace a úřady v §u 9. uvedené svou činnost 
zastavují a se zrušují. . 

Ze stejných důvodů sotva bude lze pochybovatI o 
ústavnosti zákona z 22. prosince 1920, čís. 689 sb. zák. 
a nař., dále zákona z 12. srpna 1921, čís. 300 sb. zák. a 
nař. zákona z 12. srpna 1921, čís. 303 sb. zák. a nař. 
(až ~a poslední větu §u 14, o které ještě níže jest řeč). 
A konečně nebylo by lze zásadně ničeho namítati ani 
proti ustanovení zákona z 21. prosince 1921, čís. 481 sb. 
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zák. a nař., nebO'ť zde nejde O' znO'vuzavedení zákO'na 
již zrušenéhO', nýbrž jen O' prO'dlO'užení platnO'sti zákO'na 
již platícíhO'. 

NaprO'ti tO'mu nelze z dŮVO'dů, které již výše byly 
uvedeny, uznati ústavnO'st §u 4. O'patření StáléhO' výbO'ru 
z 23. července 1920, čís . 450 sb. zák. a nař. , §u 14 pO'slední 
věty zákO'na z 12. srpna 1921, čís. 303 sb. zák. a nař., 
§u 1. zákona z 15. dubna 1920, čís. 337 sb. zák. a nař. 
a §u 1. zákO'na z 26. dubna 1923, čís. 96 sb. zák. a nař. 
PO'kud těchtO' dvO'U PO'sléze uvedených zákO'nů se týče, 
jest arci nařízenO', že vládní nařízení pO' rO'zumu těchtO' 
zákO'nů vydaná nemají platnO'st bezvýhradnO'u. Jest je 
předlO'žiti N árO'dnímu ShrO'máždění, nebO', nezasedá~li 
tO'tO', Stálému výbO'ru PO'dle §u 54 úst. list. se žádO'stí za 
dO'datečné schválení a tO' ve lhůtě prO' zákO'n čís . 337/20 
jednO'hO' týdne, prO' zákon čís. 96/23 14 dnů O'de dne 
vyhlášení. Nesta'ne~li se tak, pO'zbývají vládní nařízení 
platnO'sti O'd dO'by, dO' kdy je bylO' nejpO'zději předlO'žiti 
ku schválení. RO'vněž pozbývají platnO'sti, když některá 
sněmO'vna nebO' Stálý výbO'r PO'dle §u 54 úst. list. vý~ 
slO'vně O'depře je schváliti, a tO' O'd té dO'by, kdy usne
sení se stalO'. Ale ani tím, že by nařízení vydané vládO'U 
na základě tO'hO'tO' zmO'cnění, které by měnilO' nebO' rušilO' 
některý zákO'n, bylO' schválenO' NárO'dním ShrO'máždě~ 
ním nebO' Stálým výbO'rem, nestává se ústavně platným, 
nebO'ť prosté usnesení ani N árO'dníhO' ShrO'máždění ani 
StáléhO' výbO'ru není ještě zákO'nem; schází tu pO'dpis 
presidenta republiky. 

b) Funkce správní. , 
25. Funkce správní jest dána jednak §§y 52,74-79 úst. 

Hst., jednak zvláště ještě určitými ustanO'veními ústavní 
listiny. Lze ji PO'všechně fO'rmulO'vati taktO': NárO'dní 
ShrO'máždění vykO'nává nejúčinnější kO'ntrO'lu veškeré 
správy státní a jest tudíž nejdůležitějším pO'všechným 
kO'ntrO'lním O'rgánem státu. PrO'středky, jimiž tutO' kO'n~ 
trO'lu a důsledkem tO'hO' nejrO'zsáhlejší vliv na celO'U 
správu státní vykO'nává, JSO'U stanO'veny jednak ústavní 
listinO'u, jednak zákO'ny zvláštními. Nad tO' pak NárO'dní 
ShrO'máždění vykO'nává určité akty správní, které mají 
určitý vztah k jehO' PO'vaze jakO'žtO' sbO'ru zastupitel~ 
skéhO'. PO'drO'bně jest uvésti : 
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1. Každá sněmO'vna jest O'právněna interpelO'vati p'řed. 
sedu a členy vlády ve věcech jejich pŮsO'bnO'sti. Učin~ 
nO'st tohO'tO' O'právnění jest zaručena §em 52. O'dst. 2. 
úst. list., že předseda a členO'vé vlády JSO'U PO'vinni ~d~ 
PO'vídati na interpelace členů sněmO'ven. TO'utO' PO'vm. 
nO'stí »O'dPO'vídati« sluší pO' rO'zumu §u 68 jed. řádu sně. 
mO'vny pO'slanecké, resp. §u 67 jedno řádu senátu ' rO'~. 
uměti PO'vinnO'st se O' PO'dané interpelaci vůbec prO'hla. 
siti, t. j . ji ZO'dpO'věděti anebO' O'dpO'věď O'depříti s udá~ 
ním dŮVO'dů; nelze však interpelaci PO'minO'uti mlčením. 

ústavní listina mluví O' právu interpelace. PrávO' tO'tO' 
rO'zvádí jednací řád a rO'zlišuje mezi dO'tazem a mezi 
interpelací (v užším neb vlastním smyslu). 

DO'taz jest právem individuálním. Podle §u 67 jed. 
řádu PO'slanecké sněmO'vny, resp. §u 66 jed. řádu senátu 
může se každý člen poslanecké sněmO'vny resp. senátu 
písemně dO'tazO'vati vlády neb člena vlády pO' činech 
vlády a jejích O'rgánů a pO' zamýšlených O'patřeníc~. 
DO'tázaný může na dO'taz O'dpO'věděti ústně neb písemne. 
DO'taz i O'dpO'věď se pO'dávají kanceláři dO'tčené sně. 
mO'vny, ale netiskpO'u se. Kancelář dO'tčené sněmO'vny 
dO'dá dO'taz i O'dpO'věď. 

Od dO'tazu se liší interpelace tím, že jest právem 
k O'lektivním , dále že jest stanO'vena PO'vinnO'st inter. 
pelO'vanéhO' člena vlády se O' interpelaci prO'hlásiti -
u dO'tazu, jak právem sluší míti za tO', tétO' PO'vinn?sti 
není '- že interpelaci i prO'hlášení interpelO'vanéhO' Jest 
rozdati' tiskem a kO'nečně tím~ že O' prO'hlášení inter· 
pelO'vaného lze zahájiti rO'zpravu. PO'dle §u 68 jed. řádu 
PO'slanecké sněmO'vny, resp. §u 67 jed. řádu senátu musí 
býti interpelace O'patřena vedle pO'dpisu interpelujícíhO' 
v PO'slanecké sněmO'vně pO'dpisy ještě 20 jiných PO'slanců, 
v senátu ještě 10 jiných senátO'rů. DO'tázaný člen vlády 
jest PO'vinen dO' dvO'U měsíců odPO'věděti ústně neb 
písemně na PO'danO'u interpelaci nebO' O'dpO'věď O'depříti 
s udáním dŮVO'dů. Interpelace a O'dpO'věď na ní anebO' 
O'depření jest dO'dati sněmO'vní kanceláři a rO'zdati ti. 
skem. NejpO'zději ve schůzi nejblíže příští pO' rO'zdání 
může kterýkO'li člen sněmO'vny navrhnO'uti, aby se O' 
prO'hlášení zahájila rO'zprava buď ihned aneb v některé 
schůzi příští. Návrh tentO' jest PO'dati písemně a sně. 
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movna se o něm usnáší bez rozpravy prostým hlasová. 
ním. Rozprava tato se zakončuje hlasováním o tom, zda 
sněmovna dotčené prohlášení schvaluje čili nic. Sně. 
movna se však může usnésti také na tom, že hlasování 
odkládá. 

Rozprava o prohlášení člena vlády jest pravidlem ve. 
řejná. Žádá.li však o to člen vlády, jest předseda povi. 
nen prohlásiti schůzi, ve které se podává odpověď na 
interpelaci, za důvěrnou. V tomto případě se odpověď 
nevydá tiskem, leč že by se sněmovna usnesla jinak. 
Návrh na zahájení rozpravy jest podati v téže schůzi 
důvěrně a sněmovna usnášejíc se na zahájení rozpravy 
rozhodne zároveň, zda se rozprava provede ve schůzi 
veřejné či důvěrné. 

Je.li interpelace označena za naléhavou, nečeká sně. 
movna, až se dotázaný člen vlády o interpelaci prohlásí, 
nýbrž rozhodne bez rozpravy prostým hlasováním, zda 
a kdy jest o ní zahájiti rozpravu. V rozpravě, která se 
koná na základě tohoto usnesení, jest dotázaný člen 
vlády povinen o interpelaci se prohlási1:i,1°) 

26. 2. Podle §u 52 úst. list. jest každá sněmovna opráw 
něna voliti výbory, kterým ministerstva jsou povinna 
poskytovati potřebné informace. Počet a pravomoc tako. 
výchto výborů ústavou stanoven není. Podle §u 22 jed. 
řádu zvolí každá sněmovna počátkem prvého zasedání 
výbory dva a to: iniciativní a rozpočtový. Vedle těchto 
dvou výborů může sněmovna na návrh vlády nebo na 
písemný návrh nejméně 21 poslance ve sněmovně posla. 
necké a 11 senátorů v senátu zříditi bez rozpravy pro. 
stým hlasováním i jiné výbory a stanoví, kolik členů 
mají. Rovněž se může sněmovna na návrh vlády, před. 

70) Od dotazů a interpelací na vládu jest dobře rozeznávati do. 
tazy na předsedu sněmovny neb výboru sněmovního. Podle §u 70. 
jedno ř. posl. sněmovny resp. §u 69. jedno ř. senátu má každý člen 
sněmovny právo dotázati se předsedy sněmovny nebo předsedy vý. 
boru po jejich opatřeních. Dotaz se dodává písemně sněmovní kan~ 
celáři a dotázaný jest povinen do 14 dnů naň ve sněmovně odpově~ 
děti, při čemž také oznámí obsah dotazu. 

Dotaz takovýto nenáleží k prostředkům, jimiž se uplatňuje správní 
funkce parlamentu, poněvadž tu nejde o dotaz na vládu, nýbrž 
o úkon rázu vnitřního, jehož dosah nepřesahuje rámec Národního 
ShromážděnÍ. 
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sedy nebo 21 poslance ve sněmovně poslanecké a 11 
senátorů v senátu usnésti bez rozpravy prostým ·hlaso. 
váním na tom, že určitý výbor jest permanen.tní. 

Výbory tyto se volí podle povšechného pravldl3" v~u 61 
.i ed. řádu zpravidla hlasovacími lístky I?r~stou ,vetslJ?-.?u 
hlasů. Není.li námitky, lze volbu provesh take zdvlze. 
ním ruky nebo povstáním. N edosáhne.li se při prvé 
volbě většiny hlasů, dojde podle §u 62 jed. řádu k užší 
volbě, do které se pojme z těch, kdož při prvé vol~ě 
dostali poměrně nejvíce hlasů, dvakrát tolik jm~?: koh~ 
členů jest voliti. Při rovnosti hlasů v prvé neb UZSl volbe 
rozhodne předseda losem, kdo se má dostati do volby 
užší nebo kdo jest zvolen. 

Volbu výboru lze však provésti také podle zásady po. 
měrného volení. K tomu jest třeba podle §u 63 jed. řádu 
návrhu v poslanecké sněmovně 21 poslance, v senátu 
11 senátorů. Při volbě podle zásardy poměrného volení 
odevzdají hlasovací lístky jen ti členové sněmovny, kteří 
nejsou ani členy, ani hO'spitanti některého klubu, a klu. 
bovní předsedové ne~o jejich zástup~ové za v~~chny 
členy i hospitanty sveho klubu a to 1 v tom pnpade, 
kdyby členové neb hos:pitan~i ne?yli přítomn~, S<;>!lčet 
všech odevzdaných hlasu (prazdne hlasy se necltaJ1) se 
dělí počtem mandátů, jež je'st obsaditi. Nej?ližšj, celé 
číslo vyšší tvoří číslo volební. Tímto volebmm clslem 
se dělí součet skupiny hlasovacích lístků v celém obsahu 
stejně znějících a každé skupině se přikáže tol~k man. 
dátů kolikráte jest volební číslo obsaženo v souctu a to 
v pořadí, jak jsou kan?idáti uvedeni pa ~las~vacích U,st: 
kách. J sou.li na takovychto hlasovaclCh hstkach napsam 
kandidáti v různém pořadí, rozhodují o jejich pořadí 
hlasovací lístky tvořící většinu dotčené skupiny. Man~ 
dáty zbylé se přidělí skupinám, vykazu~ícím při d~len~ 
volebním čí'slem největší zbytky. J sou~h zbytky delem 
u více skupin sobě rovny, rozhodne los. Byl~li ~y takto 
někdo zvolen dvakráte, prohlásí, za kterou skupmu chce 
mandát podržeti, a skupině, ze které ubyl, se přidělí 
mandá t další. v 

Ani ústava ani jednací řád neobmezují nějak pocet 
výborů. Závisí úplně na vůli každé sněmovny, k~li~ 
výborů kromě iniciativního a rozpočtového se zndl. 
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~ovněž tak určuje sněmovna sama jejich příslušnost. 
Ustavou a jednacím řádem jest dána těmto výborům 
pravomoc vůči vládě ustanovením, že ministerstva jsou 
povinna poskytovati jim informace, jichž si výbory tyto 
budou přáti, a dále, že každý výbor, jak již výše bylo 
řečeno, se může usnésti pozvati kteréhokoli ministra 
aby se dostavil do jeho schůze. Pozvání tomuto jest 
každý ministr povinen vyhověti a podati ve schůzi žá~ 
dané vysvětlení. Naopak zase členové vlády a úředníci 
jimi P?vola~~ jso~ oprávněni dostaviti se do schůzí vý~ 
borovych, uJlmaÍl se zde kdykoli slova a činiti návrhy. 

27. 3. Sněmovny mají právo navrhovati resp. přímo 
voHti určité funkcionáře a to: 

a) Každá z obou sněmoven (a rovněž i sněm Podkar~ 
patské Rusi) navrhuje teTllO na členství ústavního soudu 
ze kterého president republiky vybere po jednom členu; 
do terna mohou sněmovny navrhovati jen osoby práva 
znalé, které jsou volitelny do senátu a nejsou členy ani 
Národního Shromáždění, ani sněmu Podkarpatské Rusi. 

b) Poslanecká sněmovna volí na dobu deseti let 12 pří~ 
sedících volebního soudu; voliti může jen státní občany 
republiky československé, kteří jsou znalí práv, dokonali 
40. rok svého věku, jsou alespoň (při volbách které se 
budou konati po 1. lednu 1930) 10 let státní~i občany 
republiky československé, nejsou vyloučeni z práva voli~ 
ti do obcí a nejsou členy Národního Shromáždění ani 
župního zastupitelstva. 

Návrhy na jmenování resp. volby se konají způsobem 
stanoveným v §§ 61, 62 jed. řádu, jak již výše ad 2. bylo 
uvedeno. 

4. Obě sněmovny mají po rozumu §u 52 úst. list. právo 
usnášeti se na adresách a resolucích. Způsob, jakým se 
o adresách a resolucích jedná, není jednacím řádem 
výslovně upraven (také mezi předměty, o kterých sně~ 
movna jedná, jak jsou vypočteny v §u 18 jed. řádu, 
adresy a resoluce uvedeny nejsou), nýbrž sluší zde užíti 
předpisů jednacího řádu o návrzích resp. usneseních. 
Adresy a resoluce bývají mířeny na 'Vládu a obsahují 
pravidlem výzvu neb žádost určitého obsahu. 

28. 5. Sněmovně poslanecké (nikoli také senátu) pří~ 
sluší právo uplatňovati politickou odpovědnost. Podle 
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§u 75 úst. list. jest vláda odpovědna71) poslanecké sně~ 
movně, která jí může vysloviti nedůvěru.72) Návrh na 
vyslovení nedůvěry jest po rozumu §u 76 úst. list. podati 
písemně a opatřiti podpisem nejméně sta poslanců. Ná~ 
vrh ten se přikáže iniciativnímu výboru, který jest po~ 

71) V ústavní listině se nepraví, o jakého druhu odpovědnost zde 
jde. Poněvadž však v §u 79. úst. list. máme stanovenu ještě jinou 
odpovědnost, kterou právní věda shodně nazývá odpovědností právní 
neb také trestní (název odpovědnost právní jest však správnější), 
nelze pochybovati o tom, že tu jde o odpovědnost čistě politickou. 

72) Zde sluší ústavnímu zákonodárci vytknouti jednu rozhodnou 
nesrovnalos~ . Jak výše v textu jest uvedeno, jest vláda odpovědna 
(jen) poslanecké sněmovně, nikoli také senátu. ústavní listina sta; 
novila v §u 52. úst. list. také prostředky, jimiž se politická odpověd~ 
nost uplatňuje. Jsou to: interpelace, zkoumání správních úkonů 
vlády, výbory, adresy a resoluce. Všechny tyto prostředky přísluší 
stejným způsobem poslanecké sněmovně, jako senátu. Tu tedy vi
díme, že ústavní listina přiznala také senátu úkony, jimiž se uplat
ňuje politická odpovědnost. Politická zkušenost ukazuje pak dále, 
že nová vláda se svým programem se představuje nejen poslanecké 
sněmovně, nýbrž i senátu. Na druhé straně nesluší však zapomínati, 
že prostředky uvedené v §u 52. úst. list. nejsou jedinými prostředky, 
jimiž lze uplatňovati politickou odpovědnost. I hlasování o vládních 
osnovách může býti velmi dobře jedním z takovýchto prostředků. 
Konečně i prostředek, vyhrazený sněmovně poslanecké, totiž vyslo< 
vení nedůvěry vládě, jest sice nejsilnější z prostředků, jimiž se uplat
ňuje politická odpovědnost, ale právě proto, že jest to prostředek 
jaksi nejzazší, nelze očekávati, že by se ho užívalo pravidlem a často. 

Rozhodně jest tu rozpor mezi §em 75. a §em 52. úst. list., a možno 
tvrditi, že § 52. bude míti vrch nad §em 75. Dosavadní politická 
zkušenost tomu nasvědčuje a zdá se, že se tu začíná již tvořiti 
ústavní zvyklost, kterou s literou a duchem §u 75. nebude lze srov' 
návatí. 

Doložiti dlužno, že de lege ferenda s ustanovením §u 75. úst. list., 
vláda jest odpovědna jen poslanecké sněmovně, vůbec nelze sou~ 
hlasití. ústavní výbor revolučního Národního Shromáždění odůvod, 
ňuje toto ustanovení tím, že senátu právo toto nebylo přiznáno 
proto, aby se při různém složení obou sněmoven vláda mohla říditi 
podle většiny jediné z nich. (Důvodová zpráva vládní v tomto směru 
neobsahuje ničeho.) Zde se ovšem zapomnělo na to, že ve státech 
demokratických obě sněmovny jsou stejně volenými sbory a že tudíž 
jim přísluší stejná hodnota zastupitelská. Z toho důvodu není a ne~ 
bylo rozumného důvodu, proč ústavní zákonodárce stanovil, že vláda 
jest odpovědna jen poslanecké sněmovně, nikoli však také senátu, 
který jest sborem stejně voleným a na týchž základech jako sně
movna poslanecká. Nelze si to vyložiti jinak, než že revoluční Ná. 
rodní Shromáždění bylo proniknuto politickým předsudkem proti 
senátu nemohouc se stále odpoutati od myšlenky přirovnávati senát 
k nějaké panské sněmovně bývalého Rakouska. . 
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vinen podati o něm nejdéle do týdne zprávu o vecl 
sa:mé.73) K usnesení o tomto návrhu jest třeba přítom~ 
nosti nadpoloviční většiny poslanců a nadpoloviční vět~ 
šiny hlasů; hlasuje se podle jmen. 

Stejnou podstatu, jakož i stejné účinky jako vyslo~ 
vení nedůvěry má skutečnost, že poslanecká sněmovna 
zamítne vládní návrh na vyslovení důvěry. Vláda může 
totiž kdykoli podati v poslanecké sněmovně návrh, aby 
jí byla vyslovena důvěra. Návrh tento se nepřikazuje 
výboru, nýbrž jedná se o něm přímo v plném shromáž~ 
dění sněmovny. K usnesení o tom návrhu není třeba 
ani zvýšené přítomnosti, ani zvýšené většiny hlasů.74) 

Vyslovila~li sněmovna poslanecká vládě nedůvěru, 
nebo zamítla~li vládní návrh na vyslovení důvěry, jest 
podle §u 78 úst. listiny vláda povinna podati demisi 
do rukou presidenta republiky, který určí, kdo povede 
vládní věci, dokud nová vláda. nebude ustavena.75) Zde 
poslan~cká sněmovna rozhoduje již o osudu vlády. 

,73) !"O roz~mu §u ?6. j:d~. řádu ,proje?ná inici~tivní výbor při. 
kazany mu navrh mentorne, Jest tudIZ povmen pustIti se do rozboru 
věci. Jak správně připomíná zpráva výboru pro změnu Jednacího 
řádu, j~st to ,pro iniciativní výbor výjimečný případ, neboť podle 
§u 23. Jedn. řadu zkoumá tento výbor samostatné návrhy členů sně. 
movny jen předběžně a obmezuje se toliko na usnesení, zda se návrh 
přikazuje k řádnému projednání výboru, který pokládá za příslušný 
či zda se návrh zamítá. · ' 

74) Nelze dobře rozuměti, proč ústavní listina žádá kvalifikované 
p!ítomno~ti .~ větš.Í?y 'při usnáš,ení, se ~a projevu nedůvěry, nikoli 
vsak. ~a~~. pn usna~em se o vladmm navrhu na vyslovení důvěry, 
kdyzte ucmek oboJIho tohoto hlasování jest, jak níže v textu jest 
1,lv,ede,no, ,týž. ~n.i ~p:áva .ústavn!h~ vý1;oru, ani důvodová zpráva 
vladm k ustavm hstme, am konecne zprava výboru pro změnu jed~ 
nacího řádu nepodávají v tomto směru nijakého vysvětlení. A přece 
věc jest v obou případech stejně nad míru důležitá. Nesluší konečně 
přehlížeti, když o vládním návrhu na vyslovení důvěry se jedná 
přím? v plném shromáždění, aniž by se dříve připravil a projednal 
ve vyboru, že může zcela náhodně dojíti k velmi nemilým překvape~ 
~ím: která ~.Y p~k ov~e~ ,?ohla mít!.i d~lekosáhlé účinky. To za~ 
JIste se snazIla ustavm lIstma zamezItI přI projednávání návrhu na 
vyslovení nedůvěry vládě, stanovivši podmínky celkem dosti obtížné. 
ž~ ~sI?oň yři1;ližně, stejně obtížné pO,dm.ín~y nestanovila pro projed~ 
navam vladmho navrhu na vyslovem duvery, jest velmi podivné. 

75) Tím jes.t .imt:licite .~~č~no, !e president republiky jest povinen 
p.odanou demISI vlady pnJatI. Dusledkem toho se ovšem právo pre. 
sldenta republiky jmenovati a propouštěti vlády resp. ministry vy~ 
tčené v §u 70. úst. li$t. podstatně obmezuje v duchu parlamentarismu. 
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?9. 6. Národní Shromáždění (obě sněmovny sloučené 
v Jede? sbor) yolí po rozumu §u 56 úst. list. presidenta 
repubhky. Zpusob volby jest upraven jednak ústavní 
listinou, jednak (zvláštním) zákonem o volbě presidenta 
republiky z 9. března 1920, čís. 161 sb. zák:. a nař. K vol~ 
bě presidenta republiky svolává Národní Shromáždění 
předseda vlády. Volební schůzi jest svolati nejdéle 14 
dnů před koncem volebního období presidentova po 
př!padě m~jdéle do 14 dnů ode dne, kdy se uprázdnilo 
mlst~ pre~ldentovo. Volební schůzi řídí předseda posla~ 
J?-eck~ snemo~vn~ nebo místopředseda jej zastupující 
J akozto prvm predseda a předs~da senátu nebo místo~ 
předseda jej zastupující jakožto druhý předseda. Volba 
~e koná ve schůzi veřejné bez jakékoli rozpravy a pro 
J~dnání platí jednací; řád poslanecké sněmovny, pokud 
zakon tento nestanoví nějaké odchylky; hlasuje se lístky. 
K platnosti volby jest třeba přítomnosti nadpoloviční 
větš.iny ~hrnného počtu členů jak poslanecké sněmovny, 
tak 1 senatu podle stavu v den volby. K platnému zvolení 
jest třeba třípětinové většiny hlasů přítomných. Nedo~ 
sáhne~li se této většiny při prvé volbě, dojde k volbě 
druhé. N edosáhne~li se ani při druhé volbě potřebné tří~ 
pětinové většiny, dojde k užší volbě, do které se dostá~ 
vají ti dva z kandidátů, kteří při druhém hlasování do,,: 
stali největší počet hlasů. Při ro:vnosti hlasů se určí 
losem, který kandidát má přijíti do užší volby. Při této 
u~ší v~lbě jsou hlasy odevzdané někomu jinému, než 
nekteremu z obou kandidátů pojatých do užší volby 
jakož i prázdné lístky hlasovací, neplatné. Za zvolen~ 
jest prohlášen ten z kandidátů, který dostal větší počet 
hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los. 

Stejné předpisy platí pro volbu náměstka presiden~ 
tova, .ie~li jej zříditi po rozumu §u 61 úst. list. 

30. 7. Národní Shromáždění rozhoduje O' vypovědění 
války. K usnesení o vypovědění války se vyžaduje podle 
§u 33 úst. list. třípětinové většiny všech členů v každé 
sněmovně. VYPO'věděti válku (ovšem na základě před~ 
chozíhO' usnesení N árod:ního Shromáždění) přísluší však 
presidentu republiky. 
Rovněž dává Národní Shromáždění souhlas k míru, 

sjednanému presidentem republiky. 
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8. Národní Shromáždění dává souhlas k uzavření 
smluv obchodních, dále smluv, z kterých pro stát neb 
pro občany plynou jakákoli břemena majetková nebo 
osobní, zejména i vojenská, jakož i smluv, jimiž se 
mění státní území. Pokud zvláště jde o změny státního 
území jest pro tento souhlas předepsána forma ústav~ 
ního ~ákona. Smlouvy samy sjednává a ratifikuje však 
president republiky. 

31. c) Funkce autonomní. 
Funkce tato jest dána jednak ústavní listinou (§§ 35, 

37), jednak dvěma zákony o jednacích řádech a to z 15. 
dubna 1920, čís. 325 sb. zák. a nař. (jednací řád sně~ 
movny poslanecké) a čís. 326 sb. zák. a nař. (jednací 
Hd senátu). 

Ústavní listina v §u 37. odst. 1. stanoví: »Základní 
zásady jednání a styky obou sněmoven mezi sebou, 
jakož i s vládou a na venek vůbec, upravují se v rámci 
předpisů ústavních zvláštním zákonem. Svoje vnitřní 
poměry upravuje každá sněmovna jednacím řádem, 
který vydá ve vlastní působnosti«. 

Po rozumu tohoto ustanovení dlužno rozeznávati jed~ 
nak vnitřní poměry každé sněmovny, jednak poměr 
sněmovny na venek, tedy zejména poměr jed~é sně~ 
movny ke druhé, poměr sněmoven ke vládě atd. Uprava 
poměru sněmovny na venek samozřejmě nemůže býti 
dána na vůli sněmovny samé, neboť pravomoc tato by 
se vymykala z funkce autonomní a rovnala by se již 
moci zákonodárné resp. nařizovací, kterážto moc sně~ 
movně jakožto takové nemůže příslušeti. Při tom ne~ 
sluší přehlížeti, že by vzniknouti mohlo nebezpečí, že 
by na př. vzájemný poměr obou sněmoven, když by 
každá sněmovna si jej upravovala pro sebe zvláště, 
mohl býti upraven dvojími odlišnými předpisy, čímž 
by vznikaly nebezpečné rozpory. Zcela správně stanoví 
tudíž ústavní listina, že se poměr tento upravuje zá~ 
konem. 

Naproti tomu úprava vnitřních poměrů jest vyhra~ 
zena sněmovně, nikoli však úplně. ústavní listina ve 
výše cit. §u 37. rozlišuje základní zásady jednání scil. 
(každé) sněmovny a vnitřní poměry sněmovny (v užším 
smyslu). Úp'J:ava základních zásad jednání jest vyh.raze~ 
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na zvláštnímu zákonu. Tu však vzchází otázka, co sluší 
pokládati za tyto základní zásady jednání a co pak zbývá 
na »vnitřní poměry«. Zpráva ústavního výboru se o věci 
vůbec nezmiňuje, a vládní zpráva důvodová rovněž na 
tuto otázku nijaké odpovědi nedává.76) Věc jest důleži~ 
tá potud, že tu jde o rozsah autonomní funkce resp. 
o obsah a rozsah autonomie sněmoven. 
Odpověď na tuto otázku nám dávají výše citované 

dva zákony o jednacích řádech. V nich v čl. 1. jest vý~ 
slovně stanoveno, která ustanovení jejich mohou býti 
měněna autonomním usnesením poslanecké sněmovny 
resp. senátu; ustanovení, která lze takto měniti usnese~ 
ním sněmovny, tvoří souhrn toho, co ústavní listina 
míní vnitřními poměry sněmovny. Zákony o jednacích 
řádech podávají takto autentický výklad toho, co sluší 
pokládati za základní zásady jednání a co za vnitřní 
poměry každé sněmovny. Projdeme~li však zákony b 
jednacích řádech a přihlédneme~li k ustanovení čl. 1. 
těchto zákonů, shledáme, že ustanovení, která lze změ~ 
niti autonomním usnesením sněmovny, týkají se otázek 
více méně jen podřadného rázu a menší důležitosti. 
Důsledkem toho sluší tudíž Národní Shromáždění če~ 
skoslovenské republiky prohlásiti za parlament neauto~ 
nomní. 

Na základě toho, co výše bylo uvedeno, jeví se nám 
autonomní funkce Národního Shromáždění v těchto 
bodeeh: 

1. Každá sněmovna si volí podle §u 35 úst. list. své 
předsednictvo a ostatní funkcionáře. Podle §u 5 jed. řádu 
se každá nově zvolená sněmovna ustavuje v plné schůzi. 
Schůzi tu zahájí předseda vlády, přijme slib poslanců 
a dá ihned provésti volbu předsedy. Přijme~li zvolený 
předseda volbu, vykoná slib do rukou předsedy vlády 
a dá provésti volby místopředsedů, zapisovatelů a pořa~ 
datelů. Všechny tyto volby jsou prozatímní. Po uplynutí 

76) Vládní zpráva důvodová vysvětluje jen, že tím, že základní 
zásady jednání sněmoven, vzájemné styky sněmoven mezi sebou, 
jakož i k vládě a vůbec na venek jest upraviti v rámci norem ústav~ 

. ních zvláštním zákonem, se má docíliti zvláště toho, aby autonomie 
jednacích řádů byla obmezena, pokud toho vyžadují zájmy státn~. 
Ale to není odpověď na otázku v textu položenou. 

21* 323 



jednoho měsíce po ustavující schůzi se vykonávají vol~ 
by konečné, které platí na celé období volební. Sně~ 
movně zůstává však přes to vyhrazeno právo vykonati 
nové volby na začátku nového zasedání, žádá~li o to 
písemně nadpoloviční většina všech členů sněmovny. 

2. Sněmovna sama rozhoduje o době schůzí i o po~ 
řadu jednání. Podle §u 40 jed. řádu rozhodne sněmovna 
pokaždé k návrhu předsedy bez rozpravy prostým hla~ 
sováním o tom, kdy a s jakým pořadem jednání jest 
konati příští schůzi, či zda ji svolá předseda. Neroz~ 
hodne~li sněmovna o příští schůzi, jest svolání schůze 
dáno do rukou předsedy, který tak učiní písemně neb 
telegraficky. Jest však předseda povinen svolati schůzi 
do tří dnů, nekonala~li sněmovna během zasedání schůze 
déle než 14 dnů a žádají~li toho vláda neb aspoň dvě 
pětiny členů písemně s udáním žádaného pořadu jed~ 
nání. Sněmovna může dále po rozumu §u 39. jed. řádu 
přesunouti stanovený pořad jednání nebo jednání o ně~ 
kterém předmětu přerušiti a na jeho místě projednávati 
jiný bod pořadu jednání. 

3. Sněmovna si upravuje po rozumu §u 37. úst. list. 
u v rámci zákona o jednacím řádu svoje vnitřní poměry 
vlastním autonomním jednacím řádem. Důsledkem toho 
nutno rozeznávati dvojí jednací řád: zákon O jednacím 
řádu resp. zákonný řád jednací a jednací řád vydaný 
každou sněmovnou zvláště čili autonomní řád jednací. 
Meze tohoto autonomního řádu jednacího j sou dány 
jednacím řádem zákonným.77) Doložiti sluší, že práva 
vydati svůj autonomní jednací řád žádná z obou sně~ 
moven dosud nepoužila, takže se obě sněmovny řídí jen 
zákonným řádem jednacím, který jest, jak ostatně již 
výše bylo uvedeno, vydán zvláště pro poslaneckou sně~ 
movnu a zvláště pro senát. 

4. Sněmovna udílí dovolenou svým členům. Podle §u 2. 
odst. 4. jed. řádu78) dává dovolenou do jednoho týdne 

. 77) Bylo řečeno již výše, že Národní Shromáždění jest parlamen; 
tem neautonomním. V tomto směru liší se od revolučního Národního 
Shromáždění, které bylo parlamentem autonomním. 

O právní povaze jednacích řádů autonomních bude jednáno v kni< 
ze druhé. 

78) Předpis ten~o nelze měniti autonomním usnesením · sněmovny. 
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předseda; o delší dovolené rozhoduje sněmovna na ná~ 
vrh pře'dsedův bez rozpravy prostým hlasováním. 

5. Sněmovna jest strážcem imunity svých členů potud, 
že sama rozhoduje o tom, má~li býti její člen vydán 
k trestnímu nebo disciplinárnímu stíhání. O této věci 
bylo mluveno již výše při výkladu právního postavení 
členů Národního Shromáždění. 

6. Sněmovně přísluší právo udržovati ve svých schů~ 
zích pořádek. Právo toto se uplatňuje jinak vůči členům 
sněmovny a jinak vůči osobám třetím. 
Vůči členům sněmovny jednak dohlédá sněmovna na 

to, aby členové byli dbalí svých povinností a trestá je 
následky nedbalosti, jak stanoveny jsou jednacím řádem 
(o tom bylo jednáno již výše při výkladu právního po~ 
stavení členů Národního Shromáždění), jednak přísluší 
ji právo disciplinární, které vykonává buď předseda ve 
vlastní pravomoci, buď plné shromáždění sněmovny. 
Prostředky disciplinární jsou: 

a) volání »k věci« a »k pořádku«, 
b) důtka, 
c) vyloučení ze schůzí. 
Ad a) Podle §u 50. jed. řádu, odchyluje~li se řečník 

od věci, volá jej předseda »k věci«, užiMi výra'zů uráže~ 
jících slušnost neb mrav neb dokonce trestuhodných, 
volá jej »k pořádku«. K tomu účelu může předseda 
řečníka přerušovati. 
Předseda může řečníka, kterého volal po třikráte 

»k: věci« nebo »k pořádku«, přerušiti a odníti mu slovo. 
Člen sněmovny, jemuž bylo slovo odňato, může však žá" 
da:ti, aby o tom rozhodla sněmovna; tato rozhoduje bez 
rozpravy prostým hlasováním. 
Předseda konečně jest oprávněn, je~li mu patrno, že se 

zneužívá jednacího řádu k tomu, aby jednání bylo ma~ 
řeno nebo svévolně zdržováno, veškeré projevy a ná~ 
vrhy k takovému počínání směřující vyloučiti z jednání, 
jest však povinen opatřiti si pro to svolení sněmovny, 
které se udílí bez rozpravy prostým hlasováním. 

Ad b) Důtka se udílí jen na žádost toho, jemuž bylo 
ublíženo. Podle §u 51. jeti. řádu jest oprávněn člen sně~ 
movny neb zástupce vlády, jenž byl ve schůzi jiným 
členem sněmovny uražen, podati předsedovi písemnou 
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žádost, aby věc byla přikázána výboru imunitnímu. Žá. 
d.osti této jest předseda povinen vyhověti. Imunitní 
výbor rozhodne do 48 hodin, zda dotčený člen sně. 
movny jest vinen čili nic; v případě kladném navrhne 
ústní zprávou, aby provinilému členu sněmovny byla 
vyslovena důtka. Návrh tento se dá na jednaoí pořad 
nejbližší schůze sněmovní. Sněmovna rozhodne po sly. 
šení zpravodaje, uraženého i provinilého bez další roz. 
pravy prostým hlasováním. 

Ad c) K vyloučení ze schůzí dochází z podnětu a z na. 
řízení předsedy sněmovny. Podle §u 52. jed. řádu může 
předseda, byMi členem sněmovny ve schůzi při výkonu 
svého úřadu těžce uražen nebo bylo.li zřejmě odpíráno 
jeho nařízením, provinilého člena vyloučiti na dobu 
trvání dotčené schůze. Maří.li člen sněmovny jednání 
takovým způsobem, že se nemůže pokračovati v jedná. 
ní, může jej předseda vyloučiti z účastenství až na dobu 
deseti schůzí. Po odchodu vyloučeného člena dotáže se 
předseda sněmovny, schvaluje.li vyloučení. Sněmovna 
o tom rozhodne bez rozpravy prostým hlasováním. 
U snesením předsednictva může býti vyloučený člen 
zbaven svého platu na příští měsíc buď zcela neb jen 
z části. NepodrobHi se vyloučený člen dobrovolně roz. 
hodnutí předsedovu, takže nutno zde užiti sněmovní 
stráže, zbavuje se 'Svého pla:tu na příští měsíc. 
Vůči osobám třetím přísluší právo toto předsedovi. 

Podle §u 10. jed. řádu pečuje předseda o udržování po. 
řádku ve schůzích. Kdyby pořádek byl porušen, má 
předseda právo přerušiti neb skončiti schůzi. RuŠí.li 
schůzi posluchači, dá rušitele vyvésti z galerie a je.li 
potřeba, i galerii vykliditi. K výkonu úředních opatření 
a v případech §u 52. jed. řádu (vyloučení člena sněmov. 
ny ze schůzí) jest předsedovi dána k ruce stráž, kterou 
opatří pro každé zasedání předsednictvo v dohodě s mi. 
nisterstvem vnitra. Tato stráž podléhá v této své čin. 
nosti jakožto stráž sněmovní výhradně předsedovi. 

32. d) Funkce soudcovská. 
ústavní listina přiznala podle vzoru anglicko~fran. 

couzského Národnímu Shromáždění také určitou funkci 
soudcovskou, kterou možno rozlišovati: 

1. na činnost soudcovskou v nevlastním či rozšíře. 
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ném smyslu (podání obžaloby, ' vyslýchání svědků a 
pod.). 

2. na činnost soudcovskou ve vlastním smyslu t. j. na. 
lézání o obžalobě z činu trestného. 

Ad 1. V činnost tuto spadá předem podání obžaloby 
na určité činovníky státní, kteří po rozumu ústavní li. 
stiny na zákla;dě zvláštní právní resp. trestní odpověd~ 
nosti příslušejí před vyhrazený soud senátu. Činovníky 
těmi jsou president republiky a ministři (předseda a čle~ , 
nové vlády). Podle §u 67. úst. list. může býti president 
republiky trestně stíhán jen pro velezradu, podle §u 79. 
úst. list. ministři (předseda a členové vlády), poruší~li 
v oboru své úřední působnosti úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti ústavní nebo jiné zákony. ústavní listina vy~ 
slovuje zde jen povšechné zásady o tom, komu přísluší 
právo obžaloby a kdo provádí trestní řízení a vyslovuje 
nález. Podle §u 34. úst. list. právo podávati obžalobu na 
presidenta republiky a na člena vlády přísluší výlučně 
poslanecké sněmovně. K platnému usnesení o obžalobě 
je třeba přítomnosti dvou třetin poslanců a většiny 
dvou třetin přítomných. Trestní řízení provádí senát. 
V dalším poukazuje ústavní listina na zvláštní zákon, 
který v té věci bude vydán. Zákon tento dosud vydán 
neby1.79) 

79) Byla však v této věci již podána senátu vládou osnova zákona 
o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ů 34, 
67 a 19 úst. list. (senát Národního Shromáždění republiky českoslo~ 
venské r. 1921 tisk 887). Přes to, že silně pochybuji, že se osnova ta 
stane zákonem, . pokládám nicméně za záhodno přihlédnouti k ní 
aspoň v hrubých obrysech. 

Návrh na obžalobu presidenta republiky a členů vlády jest podati 
písemně a opatřiti podpisy, jde~li o obžalobu presidenta republiky, 
aspoň 120 poslanců, jde~li o obžalobu členů vlády, aspoň 100 poslan~ 
ců. Skutkový podklad návrhu resp. obžaloby musí býti přesně vy~ 
tčen. Předseda sněmovny jest povinen dáti návrh tento nejdéle do 
14 dnů ode dne podání na pořad jednání. Nezamítne~li sněmovna 
návrh, jest jej přikázati zvláštnímu výboru (výboru žalobnímu), který 
se současně zvolí. Výbor tento jest devítičlenný; členy jeho mají 
býti pokud možno jen poslanci znalí práv. Členové výboru žalobního
složí ve veřejné schůzi sněmovny slib do rukou předsedových, že si 
budou počínati naprosto nestra,nně, načež se výbor ihned ustaví tím, 
že zvolí ze svých členů znalých práv předsedu a dva místopředsedy. 
Pro jednání výboru platí ustanovení jednacího řádu poslanecké sně~ 
movny s tím rozdílem, že jednání výboru jsou vždy důvěrná a že 
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V činnost tuto spadá dále pravo dané po vzoru ang1i~ 
ckém jednacím řádem předvolávati a vyslýchati svědky. 
Právo toto přísluší jak sněmovně poslanecké, tak i se~ 
nátu; vykonávají je výbory sněmovní. Po rozumu §u 28. 
jed. řádu může výbor se souhlasem předsedy sněmovny 
přizvati k svým poradám jiné osoby jako znalce a rád~ 
ce s hlasem poradním. Usnesení se děje bez rozpravy 
prostým hlasováním. Pozvaní nemají však povinnosti 
se dostaviti. 

Usnesením výboru dále může býti předseda nebo 
zpravodaj zmocněn, aby k svědectví o věci povahy ve~ 
řejné, kterou výbor z usnesení sněmovny vyšetřuje 
aneb o které jedná, předvolal a ve schůzi nebo mimo 

ustanovení §u 27 odst. 1. jedno řádu, podle kterého členové vlády, 
úředníci jimi povolaní a předseda sněmovny jsou oprávněni dostaviti 
se do schůzí výborových a ujmouti se zde kdykoli slova a činiti ná; 
vrhy', zde neplatí. 

Ukolem výboru žalobního jest zjistiti skutkovou podstatu činu 
obviněnému za vinu kladeného. K tomu cíli může výbor svěřiti před~ 
sedo:vi nebo jinému svému členu práv znalému úkony vyšetřovací, 
jest však oprávněn dodatečně změniti opatření jimi učiněná. Člen 
žalobního výboru pověřený vyšetřováním má ' práva vyšetřujícího 
soudce v řízení před řádným soudem. . 

Výbor žalobní jest povinen podati nejdéle do měsíce ode dne, kdy 
byl zvolen, sněmovně písemnou zprávu. Lhůtu tuto může však sně~ 
movna prodloužiti. Činí~li výbor návrh na podání obžaloby, jest po' 
vinen předložiti zároveň návrh obžalovacího spisu. Návrh tento jest 
dodati také obviněnému. Jednání o návrhu výboru žalobního na 
podání obžaloby má přednost před ostatními předměty pořadu jed~ 
nání a jest je položiti na pořad jednání plné schůze sněmovní tak, 
aby obviněný měl aspoň 14 dnů času na prozkoumání návrhu obža. 
lovacího spisu. V této 14denní lhůtě má obviněný právo podati sně. 
movně písemné námitky proti návrhu obžalovacího spisu. 

Schůze sněmovny, ve které se návrh projednává, jest obviněný 
oprávněn se zúčastniti, i když není jejím členem, nebo vyslati do ní 
svého zástupce. V této schůzi jest obviněnému nebo jeho zástupci 
uděliti slovo k obhajobě nebo přečísti jeho písemné námitky. Před 
hlasováním jest obviněný povinen se vzdáliti. 

Hlasování se koná tajně (lístky, kuličkami neb pod.). Jakmile se 
poslanecká sněmovna usnesla většinou podle ústavní listiny potřeb. 
nou na podání obžaloby, nesmí obžalovaný až do skončení řízení 
o obžalobě vykonávati svou úřední činnost. Výbor žalobní vypracuje 
na základě usnesení sněmovny do týdne konečný spis obžalovací, 
který podepíší předseda sněmovny a předseda žalobního výborU. 
Předseda sněmovny dá jej pak dodati předsedovi soudního výboru 
senátu. . 
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schůzi vyslechnul aneb dožádaným soudem dal vyslecll~ 
nouti svědky. Obeslaní mají povinnost se dostaviti. 
O povinnosti svědčiti, o opatřeních donucovacích, o prá~ 
vu odpírati výpověď a o nárocích na svědečné platí pro 
tyto svědky ustanovení řádu tre'stního s tím rozdílem, 
že veřejní úředníci nemohou odepříti výpověď z důvo~ 
dů úředního tajemství. Členové Národního Shromáždě~ 
ní mohou však i v tomto případě odepříti svědectví 
o věcech, které jim byly svěřeny jako členům sně~ 
movny. 

Zápis o výslechu výborem, předsedou nebo zpravo~ 
dajem vede zapisovatel výboru nebo úředník sněmovní 
kanceláře. Křivá výpověď svědkova před výborem je 
trestná jako křivá výpověď před soudem.BO) 

Ad 2. Činnost soudcovská ve vlastním smyslu přísluší 
výlučně senátu, který vede celé řízení a vynáší také 
nález.Bl) 

Doložiti sluší, že tato činnost soudcovská (ve vlast. 

80) Toto právo sněmoven resp. výboru nesouvisí v podstatě s po~ 
stavením Národního Shromáždění jakožto sboru zastupitelského a 
hluboce zas ahá do práv státoobčanských propůjčujíc výboru vyšetřu~ 
jící pravomoc obdobnou pravomoci soudní. Výbor pro změnu jedna~ 
cího řádu byl si toho také plně vědom a odůvodňuje toto právo ve 
své zprávě (tisk 2750 z r. 1920) tím, že jím má býti zabezpečeno 
právo parlamentu kontrolovati vládu a celou správu veřejnou. Zcela 
správně. Má~li kontrola parlamentu býti účinná, musí jemu býti 
dáno právo svými výbory zkoumati určitá opatření a učiniti si o věci 
soud na základě vlastního seznání. To jest v častých případech 
možné jen tehdy, může.li výbor sám vyslýchati svědky atd. Ze~ 
jména ustanovení, že veřejní úředníci nemohou se odvolávati na 
úřední tajemství a z toho důvodu odepírati výpověď, padá zde 
silně na váhu, neboť zkušenosti z bývalého Rakouska nás začasti 
poučily o tom, že z důvodu úředního tajemství mnohé věci velmi 
důležité zůstaly nevysvětleny. 

Jak výše v textu bylo již uvedeno, jest toto ustanovení převzato 
z Anglie, kde dotčené právo přísluší parlamentu z jeho prvotního 
pojetí jakožto královského soudu. S obdobným ustanovením se se~ 
tkáváme v Belgii. 

81) Podle výše uvedené osnovy připravuje věc k hlavnímu roku, 
jakož i hlavní rok v senátu řídí dvanáctičlenný soudní výbor, který 
zvolí senát vždy po svém ustavení na celé svoje volební období. 
Volba se koná podle zásady poměrného volení. Do výboru jest voliti 
pokud možno vždy členy senátu znalé práv; za každého člena jest 
zvoliti vždy také náhradníka a to i později během volebního období, 
kdykoli některý člen nebo náhradník odpadne. 
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ním smyslu) bude zjevem velmi řídkým. Ba lze VSlm 
právem: tVTditi, že trestní OdpDvědnost presidenta re~ 
publiky a právní (trestní) Ddpovědnost členů vlády po~ 
zbyly celkem své účinnosti. PDlitická zkušenDst v ji~ 
ných státech ukazuje, že pDlitická OdpDvědnost členů 
vlády zatlačila právní DdpDvědnDst úplně dO' pDzadí a 
že DbžalDba ministerská jest zjevem Dd delší dDby tak~ 

členové soudního výboru jakož i náhradníci vykonají hned po 
prohlášení výsledku volby ve veřejné schůzi senátu do rukou před~ 
sedových slib. Nato se výbor neprodleně ustaví tím, že zvolí ze 
svých členů znalých práv předsedu a dva místopředsedy. Výbor 
soudní má úkol předem připraviti hlavní rok proti obžalovanému. 
Pro jeho jednání platí celkem ustanovení jednacího řádu pro senát 
s rozdíly vytčenými výše při žalobním výboru poslaneqké sněmovny. 

Předseda soudního výboru dá do tří dnů doručiti obžalovanému 
obžalovací spis a svolá v téže lhůtě soudní výbor ke schůzi. Ve vý~ 
boru soudním a před senátem zastupuje obžalobu předseda žalob~ 
ního výboru za pomoci obou místopředsedů tohoto výboru; výbor 
žalobní může však tímto zastupováním pověřiti i jiné své členy. Za~ 
stup ování obžalovaného jest předepsáno. 

Nejdéle do tří měsíců podá předseda soudního výboru předsedovi 
senátu zprávu o stavu věci, načež předseda senátu určí den hlavního 
roku, ke kterému pozve předsedu žalobního výboru a obžalovaného. 
Až do zahájení hlavního roku zůstává poslanecká sněmovna pánem 
rozepře a může obžalobu odvolati. K usnesení o odvolání obžaloby 
jest třeba téže přítomnosti a téže většiny jako k usnesení o obžalobě. 
Avšak i senát se může do téže lhůty usnésti k návrhu soudního vý~ 
boru nadpoloviční většinou přítomných na tom, že se řízení zasta~ 
vuje. V obou těchto případech jest věc skončena. 

Schůzi senátu, ve které se koná hlavní rok, řídí předseda senátu 
po případě místopředseda, který jej zastupuje; hlavní rok řídí však 
předseda soudního výboru. Po zahájení této schůze vykonají členové 
senátu slib jako členové soudního výboru, pokud ovšem v této funkci 
slib již nevykonali. 

Hlavní rok se koná veřejně. K návrhu soudního výboru může se 
však senát bez rozpravy usnésti na tom, aby veřejnost byla vylou. 
čena, vyžadují.li toho zájmy státní, veřejný pořádek nebo veřejná 
mravnost. Aby hlavní rok i hlasování byly platné, jest třeba, aby 
stále byli přítomni aspoň jedna třetina · všech členů senátu a mezi 
nimi aspoň sedm členů soudního výboru. Konečné4o rozhodnutí 
mohou .. se zúčastniti jen ti členové. soudního výboru a senátu, kteří 
byli nepřetržitě přítomni celému hlavnímu roku. 

Po skončení hlavního roku koná soudní výbor poradu o návrhu 
co do viny. O tom návrhu hlasuje senát tajně (lístkv, kuličkami neb 
pod.) a bez rozpravy. K odsouzení stačí prostá většina. Uzná.li se. 
nát, že obžalovaný jest vinen, učiní soudní výbor senátu návrh na 
uložení trestu a na náhradu nákladů trestního řízení. O návrhu tomto 
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• 
řka nebývalým. Také států, které by ustanDvení ústavy 
o vydání zvláštníhO' zákDna na uplatnění právní DdpD~ 
vědnDsti ministerské (trestní Ddpovědnost presidenta 
republiky byla, pDkud mi známO', ve státech s vyvinu~ 
tým státním zřízením a s pevným právním vědDmím 
dosud uplatněna jen ve Francii) provedly, jest až dDsud 
mizivě málO'. 

jedná a hlasuje senát ve schůzi neveřejné a bez rozpravy. Neuzná~li 
senát, že obžalovaný jest vinen, vynese se rozsudek osvobozující. 

Rozsudek i s důvody vyhlašuje předseda senátu; podepisuje jej 
předseda senátu a předseda soudního výboru. Rozsudek písemně vy~ 
hotovený se dodá obžalovanému. V případě odsouzení zařídí před~ 
sed a senátu výkon rozsudku a, je~li toho třeba, dožádá o výkon 
trestu řádný soud. 

Senát nerozhoduje o soukromoprávních nárocích vyvozovaných 
z činu, který jest předmětem trestního řízení. Rozhoduje.li o nich 
řádný soud, není rozhodnutím senátu o vině vázán, nýbrž posuzuje 
ji zcela samostatně. 
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III. T. ZV. sTALÝ VÝBOR NARODNíHO 

SHROMAžDENí. 

1. ústavní listina zavedla novou instituci, s jejíž ob~ 
dobou se setkáváme jen v některých státech republi~ 
kánských (vi'z výše hl. II.), t. zv. Stálý výbor. úkol to~ 
hoto výboru jest podle §u 54. úst. list., aby v době od 
rozpuštění některé sněmovny nebo od uplynutí jejího 
volebního období až do opětného sejití sněmoven, dále 
po dobu, po kterou zasedání jejich jest odročeno neb 
ukončeno, činil neodkladná opatření, i když by k nim 
jinak bylo třeba zákona, a konal dozor na moc vládní 
a výkonnou. Vedoucí myšlenkou této instituce jest po~ 
dle zprávy ústavního výboru, že jednak vláda má 
v každé chvíli míti po ruce zákonný orgán, který by jí 
umožnil učiniti nezbytná opatření, i když by pro ně 
bylo potřebí zákona, jednak aby nikdy nebyla bez kon~ 
troly. 

Nelze neuznati, že Stálý výbor jest instituce, která 
má dobré svoje oprávnění. V životě každého státu mo~ 
hou zajisté nastati případy, kdy jest nutno učiniti ne~ 
odkladné opatření, k jehož vydání je třeba přivolení 
parlamentu, v době, kdy buď parlamentu vůbec není 
(parlament jest rozpuštěn nebo jeho volební období 
vypršelo), aneb parlament není shromážděn. V tako~ 
výchto případech jest možno jen dvojí: buď vláda z dů~ 
vodu, že k opatření tomu je třeba přivolení parlamentu 
a že přivolení toto nelze si zjednati, opatření dotčené 
neučiní, anebo vláda opatření dotčené učiní na svůj 
vrub a vydává se v nebezpečí, že parlament jí vytkne 
tento čin jako protiústavní a požene ji zaň k odpověd~, 
nosti. V obou těchto případech dostává se však vláda 
do rozporu se svými povinnostmi: neučiní~li dotčené 
opatření, kteréž jest přece neodkladné, může silně po~ 
škoditi zájmy státu nebo zájmy občanstva, učiní~li však 
je, poruší státní řád, poněvadž jednala bez přivolení 
parlamentu. Podstata rozporu, do kterého se vláda takto 
dostává, jest jasná: v prvém případě se posuzuje věc 
s hlediska politického, v druhém případě s hlediska 
právnického. 
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Věc není v jiných státech neznámá. Anglické státní 
právo zná případy, kdy vláda neb určitý vládní orgán 
učiní určité neodkladné opatření, kterým se porušuje 
právní řád, na svůj vrub a dává si je parlamentem do~ 
datečně schváliti. To se děje t. zv. indemnitní aktou 
(Act of Indemnity), která odívá vládní opatření, jež 
" . době svého vydání bylo nezákonné, dodatečně jaksi 
v zákonnou formu a zprošťuje vládní orgán je vydavší 
odpovědnosti za ně.82) Případy vydání indemnitní akty 
jsou v ústavních dějinách anglických dosti časté a tý~ 
kají se z valné čá:sti porušení Habeas Corpus Actu vlád~ 
ními orgány. Konstituční monarchie, zejména vzoru 
německého pamatovaly velmi dobře na takovéto pří~ 
pady zmocňujíce v ústavách svých vládu resp. panov~ 
níka k vydávání za určitých podmínek nařízení s pro~ 
zatímní mocí zákona a stanovíce určité záruky k tomu 
konci, aby těchto nařízení nebylo zneužíváno způsobem 
protiústavním.s3) Avšak i v těch státech, kde ústavy 
vládě nijakého podobného oprávnění nepropůjčovaly, 

82) Viz zejména Dicey, Introduction to the study of the law 
of the Constitution, str. 47, 48 a passim, Hatschek, Das Staatsrecht 
des vereinigten Konigreichs GroBbritannien.lrland, str. 194, 246. 

83) Tak jest tomu dodnes ve Španělsku, kde podle čl. 17. ústavy 
múže vláda v době, kdy Kortesové nejsou shromáždění a je.li věc 
vážná a neodkladná, pod svojí odpovědností zastaviti platnost urči. 
tých předpisů ústavy (body ty jsou vypočteny), ovšem má povinnost 
pi'edložiti pokud možno nejdříve toto svoje opatření Kortesům ke 
schválení, a v Dánsku, kde podle čl. 25. ústavy král může v přípa. 
dech zvláště naléhavých a v době, kdy Rigsdag nezasedá, vydávati 
prozatímní zákony, které se ovšem nesmí příčiti ústavě a musí býti 
vždy předloženy Rigsdagu v jeho nejbližším zasedání. 

Bylo tomu v Prusku (čl. 63. úst.: nařízení nemůže odporovati 
ústavě), v Bavorsku (titul VII. čl. 15. úst.; na.i'ízení se může vztaho. 
vati jen na opatření zápůjčky), v Sasku (čl. 88. úst.: nařízením nelze 
měniti ani ústavu, ani volební zákon), ve Wiirtembersku (čl. 89. úst.: 
král v naléhavých případech může sám vydávati nařízení nutná ke 
blahu státu) , v Badensku (čl. 66. úst.: velkovévoda může činiti opa. 
tření, která podle své povahy spadají v pravomoc stavů, vyžaduje.li 
toho veřejné blaho a měl.li by průtah v jich vydání za následek, že 
by ·se jejich učel zmařil), v Rusku (čl. 87. úst.: nařízením nelze mě. 
niti ani základní zákony říše, ani ústavu sovětu neho dumy, ani 
volební řády do sovětu nebo do dumy). V bývalém Předlitavsku to 
byl · známý »císa~ský« § 14. zákl. zákona státního o zastupitelstvu 
ř~~sk:ém ~ 21. prosince 1867 čís. 121. ř. z., který měl svoje předchůdce 
v §u 87. říšské ústavy z,4. března 1849 a v §u. 13. t. zv. ústavy úno. 
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nebyla takováto opatření ~ládní zjevem neznámým. 
Teorie státovědecká je .ospravedlňovala naukou o t. zv. 
právu státu z nouze. Ve Francii jsou tato opatření vlád. 
ní známa pod jménem décrets.lois (světová válka na 
novo jich zaznamenává celou řadu);84) v Halii, kde ústa. 
va taktéž ne1zná vládního .opatření pro případ nutnosti, 
vydává vláda nařízení s pwzatímní mocí zákona zvaná 
decreti.leggi nebo decreti di catenaccio;85) v Belgii jsou 
známa pod jménem arrMés.lois. 

2. 1. Složení Stálého výboru. 
Stálý výbor se skládá ze 24 členů a tolikéž náhrad. 

níků. Z toho volí sněmovna poslanecká 16 členů a toli. 
kéž náhradníků, senát 8 členů a rovněž tolikéž náhrad. 
níků; náhradník se volí vždy pro určitého člena. Volba 
se koná podle zásady poměrného volení, při čemž se 
sdružování stran připouští. Dohodnou.li se však vše. 
chny strany, koná se volba z plného shromáždění. 

Volba se koná vždy na jeden rok. První volby se vy. 
konají ihned, jakmile se obě sněmovny ustaví. Když 
byly vykonány volby v některé sněmovně, provede se 
také volba Stálého výboru v nově ustavené sněmovně 
i když jednoroční doba dosavadních členů ještě neuply; 
nula. 

ro~é. Kdež~o v~ak a.~i bř~znová, a~i únorová ústava panovníka v jeho 
pravu vydavah narlzem s prozahmní mocí zákona hmotně celkem 
nijak neobmezovaly, stanovil výše uvedený § 14. podmínky jak for~ 
mální, tak i hmotné. Formální podmínky byly, jak ostatně již výše 
:' hl. 1., ly. bylo u.vedeno.:,,:tb~ opatření to bylo nutné a aby nutnost 
Jch~ vzes~a v d?b.e, ~dy nsska. rada není shromážděna, hmotné, aby 
se JIm am nememla ustava, am nezcizoval státní majetek, ani státní 
pokladna trvalým břemenem nezatěžovala. Doložiti sluší že po svě. 
to~é vál~e se v ~ěkterých státech ně~eckých toto právo'vlády obje~ 
,:uJe 0l?et. Aspoo~ v ~avorsku podle cl., 64 .. ústavy _ a v Sasku podle 
cl. 40. ~st~vy muz~ vl~da - ,oba .~yto, staty JSou r~publikaminepresi. 
dentskyml - vydavah nutna narlzem vyzadovana obecným blahem 
ke kterým by jinak bylo třeba přivolení sněmu. ' 

84) Esmein, Éléments II., str. 76 a násl., 95 a násl., 105 a násl., 
k tomu Duguit n. u. m. II., str. 474, Moreau n. u. m. str. 105, 334. 
, 85) ,!,eor~e prohlašuje ,sic~ ~?ávání těchto decreti.leggi za ne~ 
us~avm,. aV8a~. praxe op~a,:nem JIch ~elkem nepopírá předpokládajíc 
ovsem, ze se JIm dodatecne dostane ustavního schválení. Srov. o tom 
m: j. Tam~aro, II diritto costituzionale, str. 256, 257, týž, Les décrets_ 
100S en Itahe, Revue du droit public et de la science politique, XXXIX 
(1922), str. 584 a násl., Contuzzi n. u. m. str. 401. 
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Členové výboru podrží své funkce, až noví budou 
zvoleni. Náhradníci nastupují za členy, kteří trvale ne. 
bo přechodně své funkce nemohou vykonávati. Ubli. 
de.li některý člen nebo náhradník ve volebním období, 
jest vykonati za ně na zbytek období -volby doplňo. 
vací. Nově zvolený člen musí náležeti téže skupině jako 
člen ubylý, leč by skupina ta buď nenavrhla kandidáta 
nebo odepřela se voleb zúča'stniti. 

2. Pravidla jednání. 
Pro jednání ve Stálém výboru platí předpisy jednak 

§u 54. úst. list., jednak zvláštního zákona o jednacím 
řádu Stálého výboru z 15. dubna 1920 čÍs. 327 sb. zák. 
a nař., podpůrně pak jednacÍ" řád sněmovny poslanecké. 

Jakmile byl Stálý výbor zvolen, svolá předseda posla. 
necké sněmovny do pěti dnů ode dne volby ustavující 
schůzi. Na této schůzi zvolí výbor předsedu a dva místo. 
předsedy, a to: předsedu a druhého místopředsedu z čle. 
nů zvolených sněmovnou poslaneckou, prvního místo. 
předsedu z členů zvolených ze senátu. 
Schůze Stálého výboru svolává a řídí pravidlem před. 

seda Stálého výboru, výjimečně předseda poslanecké 
sněmovny, po případě předseda senátu a konečně i před. 
seda vlády. 

Po dobu, po kterou je Stálý výbor podle §u 54. úst. 
list. činný, jest předseda Stálého výboru povinen svo. 
lávati výbor ke schůzi nejméně jednou za 14 dnů; jest 
opráyněn však svolati schůzi podle potřeby i častěji. 
Předseda jest povinen dále svolati schůzi do pěti dnů, 
žádá. li o to předseda vlády aneb aspoň devět členů vý. 
boru udávajíce předmět jednání. Nevyhověbli by před. 
seda Stálého výboru této povinnosti, svolá schůzi vý. 
boru předseda sněmovny poslanecké, po případě před. 
seda senátu. V případech naléhavých může schůzi Stá. 
lého výboru svolati i předseda vlády. 

Členové Stálého výboru j sou povinni zúčastniti se ne. 
přetržitě všech jednání a prací výboru. Členy této po. 
vinnosti nedbalé stíhají následky nedbalosti vytčené 
v §u 3. jed. řádu poslanecké sněmovny. Urazibli ně. 
který člen těžce předsedu ve výkonu jeho úřadu, neb 
odpíral.li jeho nařízením, aneb mařiMi jednání tako. 
vým způsobem, že nebylo lze v jednání pokračovati, 
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může předseda prDviniléhD člena ze schůze vylDučiti 
podle předpisu §u 52. jedno řádu pDsla:necké sněmDvny, 
jehDž ustanůvení mají platnDst i prO' jednání StáléhO' 
výbDru. 
Předsedůvé DbDU sněmDven mají právO' býti kdykDli 

přítDmni jednání StáléhO' výboru; členům ' DbDU sněmD:< 
ven tDtD právO' však nepřísluší. DDIDžiti sluší, že před:< 
seda pDslanecké sněmDvny má ve Stálém výbDru jaksi 
výsadní pDstavení pDtud, že pDdle §u 5. jed. řádu Stá:< 
léhD výbDru v případech, kde se ve sněmDvně vyžaduje 
k nějakému Dpatření výbDru neb jehO' předsednictva 
sDuhla:su předsedy příslušné sněmDvny, je třeba ve Stá:< 
lém výboru souhlasu předsedy poslanecké sněmovny. 

Podmínky způsDbilDSti k usnášení JSDu růzdílné pD:< 
dle případu, O' který jde, jak níže bude uvedenO'. Před:< 
seda hlasuje jen při rDvnDsti hlasů. 

3. Právní pDstavení členů StáléhO' výboru. 
ústavní listina v §u 54. Ddst. 7. stanDví, že prO' členy 

Stálého výbDru platí ustanovení §§ů 23.-27. úst. list., 
t. j. jejich právní postavení je tDtůžné s právním posta:< 
vením členů NárodníhO' ShrDmáždění. (Přísluší jim tu:< 
díž svobDda slDva a sVDbDda hlasDvání ve sněmDvně a 
ve sněmovních výborech, imunita proti zatčení a stíhání 
jak trestnímu, tak i disciplinárnímu (s vylDučením trest:< 
ní DdPDvědnůsti jaků OdpDvědnéhD redaktDra), právO' 
odepříti svědectví O' věcech, které jim byly svěřeny 
v jejich vlastnDsti jako členům StáléhO' výbDru a nárDk 
na plat poslanecký.) 

Ustanovení tDtDmá Dvšem svůj význam jen v dDbě 
ůd rozpuštění některé sněmovny neb Dd uplynutí jejíhO' 
vDlebníhD Dbdobí až do DpětnéhD sejití sněmDven, neboť 
po dobu, kdy zasedání sněmDven jest jen DdrDčeno nebO' 
ukončeno, JSDU členDvé StáléhO' výbDru členy NárDd:< 
ního ShrDmáždění a nějakéhO' výsa:dníhD právníhO' po:< 
stavení jen jakO' členDvé StáléhO' výbDru zajisté nepD:< 
třebují. 

3. 4. PravDmDc Stálého výbDru. 
PravDmDc StáléhO' výbůru jest nám dána jednak pD:< 

všechně §em 54. Ddst. 1. úst. list., že činí neDdkladná 
opatření, i když by k nim jinak bylO' třeba zákDna, a 
odst. 8. ustanDvením, že Stálý výbDr jest příslušný ve 
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všech věcech náležejících dO' zákDnDdárné a správní pŮ:< 
sDbnosti NárodníhO' Shromáždění, jednak zvlá~tě U'sta~ 
nDvením §u 81. jed. řádu pDslanecké sněmDvny resp. 
§u80. jed. řádu senátu a §u 4. jed. řádu Stál~~o výbDrlf' 
Podle tohO' lze rozeznávati celkem čtverou cmnDst Sta:< 
léhD výbDru: 

a) zákDnDdárnDu, 
b) správní, 
c) vládní, 
d) pDmDcnDU. "y, ,, ' 
Ad a) Stálý výbor vydava opatr~m s pr?zattm~~ plat:< 

ností zákona a nahra'zuje taktO' zakůnDdarnou cm13Ds! 
NárůdníhD ShrDmáždění. Vydání takDvýchtD Dpatrem 
jest vázáno na určité pDdmínky formální a hmDtné. 

Formální podmínky JSDu, že Dpatření jest neDd~ladn~ 
a že neodkladnDst musí vzniknDuti v dDbě, kdy nektera 
sněmDvna jest rDzpuštěna nebo ~dyž vDlební obdO'~í 
některé sněmůvny vypršelO', až dO' dDby, kdy se sne~ 
mDvny Dpět sejdDu, dále v době, kdy zasedá~í Nár~d:< 
níhD Shromáždění jest odrDčenD nebo ukDncenD, dale 
že návrh na vydání takDvéhotD ?patření vychá~í Dd v!á:< 
dy a jest předem schválen P!~s~de13t~!ll repuybhky,y dal~ 
že jest schválenO' nadpůlovlcm vetsmou vsec~ cle~lU 
StáléhO' výbDru, podepsánO' presidentem repubhky (Je:< 
hDŽ sDuhlas neb podpis nelze nijakým způsDbem na,," 
hraditi), předsedDu vlády nebo jeho náměstkem a aspon 
pDIDVicí všech ministrů a kDnečně že jest vyhlá~enD .ve 
Sbírce zákDnů a nařízení s pDukazem na § 54. USt, hst. 
Hmotné pDdmínky jsou, že tu nejde O' změnu z~~.?n~ 
ústavních a příslušnosti úřa;dů, leč že by šlO' O' rDZSlrem 
pŮ'sDbnDsti úřadů již zřízenýc~ nDvý~i úk?ly, y d~le 
O' ulDžení tímto Dpatřením nDvych trvalych fm~ncmc~ 
pDvinností občanům, o rozšíření brann~ P?vlI~n()l~tl, 
o trvalé zatížení státních financí nebO' o ZClzem statmho 
majetku. ., 
Opatření taktO' vydaná a řádně vyhlášená maJl prO'. 

zatímní mDC zákDna, t. j. vížící mDC jejich se neliší D~ 
ví'žící mDci zákonů Dbyčejných. Důsledkem tDhD maJ.! 
sDudy pO' rDzumu §u 102. úst. list. jen právO' zk.?~~att, 
zda byla řádně vyhlášena, nemDhDu se však pDusteh do 
rDzbDru Dtázky, zda náležitDsti vytčené v § 54. Ddst.8. 
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úst. list. byly také dodržány. O právu ústavního soudu 
kontrolovati tato opatření bude jednáno níže. 

Ad b) Stálý výbor koná dozor na moc vládní a vý~ 
konnou a vykonává vůbec veškeru správní působnost 
Národního ShromážděnL I v této činnosti nahrazuje 
tudíž Stálý výbor Národní ShromážděnÍ. Formální pod~ 
mínky jsou tu rovněž, že to musí býti v době, kdy ně~ 
která sněmovna jest rozpuštěna nebo když volební ob~ 
dobí některé sněmovny vypršelo, až do doby, kdy sně~ 
movny se opět sejdou, dále v době, kdy zasedáq.í Ná~ 
rodního Shromáždění jest odročeno nebo ukončeno; 
hmotné podmíriky jsou, že nejde o volbu presidenta re~ 
publiky nebo jeho náměstka, ani o souhlas k vypově~ 
dění války. Pokud se týče t . zv. kvora, nařizuje§ 54, 
odst. 9. a 10. úst. list., že jde~li o schválení vydání mimo 
rozpočet, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
členů; ve všech ostatních případech stačí k usnášení 
přítomnost polovice členů výboru a nadpoloviční větši~ 
na všech přítomných. 

Podle toho, co výše bylo uvedeno o správní funkci 
Národního. Shromáždění, můžeme příkladmo uvésti tuto 
správní činnost Stálého výboru: interpeluje předsedu 
a členy vlády ve věcech jejich působnosti,86) navrhuje 
terno presidentu republiky na členství ústavního sou~ 

86) Jest otázka, zda Stálý výbor miiže také vysloviti vládě nedů. 
věru a přinutiti ji takto k podání demise. Ani zpráva ústavního vý~ 
boru, ani důvodová zpráva vládní se o této věci nezmiňují. Podle 
slovného znění §u 54. odst. 8. úst. list.: »výbor jest příslušný ve všech 
věcech náležejících do (zákonodárné a) správní působnosti Národ~ 
ního Shromáždění« a se zřetelem na to, že v obmezeních vytčených 
v lit. a)- d) téhož odstavce oprávnění ' toto není zahrnuto, jest roz~ 
hodně za to míti, že může tak učiniti. 

Proti tomuto náhledu bylo by snad lze namítati toto : 
a) Projdeme~li obmezení daná v tomto odstavci 8., která spadají 

ve správní činnost (lit. a), c), d)), pozorujeme, že zákonodárným dů~ 
vodem ke stanovení jich byla s největší pravděpodobností právní 
skutečnost, že k usnášení o nich v Národním Shromáždění jest třeba 
kvalifikované přítomnosti a většiny. (Při obmezení obsaženém v lit. 
c) sice tomu tak není, ale zde jde o věci rázu finančního, kterým 'se 
již od počátku parlamentarismu věnovala vždy zvýšená pozornost a 
které měly vždy z důvodů historických a věcných jakési výsadní po~ 
stavení.) K usnesení o projevu nedůvěry jest však rovněž třeba ky~~ 
lifikované přítomnosti a většiny. Z toho důvodu bylo by lze se ptah, 
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du, pokud návrhy ty mají jíti ze sněmovny poslanecké 
nebo ze senátu Národního Shromáždění, volí přísedící 
volebního soq.du, schvaluje vydání neb úhradu nad roz~ 
počet apod. 

Ad c) Stálý výbor rozhoduj e o demisi vlády, které 
byla vyslovena poslaneckou sněmovnou nedůvěra, aneb 
jejíž návrh na vyslovení důvěry byl poslaneckou sně~ 
movnou zamítnut, a určuje, kdo vede vládní věci, pokud 
nová vláda není ustavena ~§ 78, odst. 2. úst. list.). For~ 
mální podmínka jest, že tu není ani presidenta repu~ 
bliky, ani jeho náměstka (nikoli však, že by Národní 
Shromáždění ve smyslu §u 54, odst. 1. úst. list. nebylo 
činné). V tomto případě nahrazuje tudíž Stálý výbor 
vládní moc presidenta republiky. 

Ad d) Tato činnost není dána ústavou, nýbrž jcdna~ 
cími řády a jest od prvotního určení Stálého výboru, da~ 
ného jemu ústavní listinou, zajisté poněkud vzdálena. Od 
činností výše ad a), b), c) uvedených liší se tato činnost 
tím, že tu nejde o suplování ani zákonodárné a správní 
činnosti Národního Shromáždění, ani vládní činnosti 
presidenta republiky. 

Podle §u 81 jed. řádu poslanecké sněmovny, resp. 
§u 80 jed. řádu senátu a §u 4 jed. řádu Stálého výboru 
může býti souhlasným usnesením sněmovny poslanecké 

zda zákonodárce snad i v tomto bodě nezamýšlel obmeziti právo~ 
moc Stálého výboru a jen nedopatřením opomenul tak stanoviti. 
Proti tomu dlužno však uvésti, že zákonem se stane vždy jen to, co 
v zákonu jest skutečně obsaženo, nikoli snad to, co zákonodárce za. 
mýšlel neb opomenul. 

b) Usnášeti se o projevu nedůvěry vládě spadá do výlučné pravo~ 
moci poslanecké sněmovny. Stálý výbor se však skládá z členů jak 
poslanecké sněmovny, tak i senátu, takže členové senátu ve Stálém 
výboru vykonávají právo, které senátu jako sboru nepřísluší. Ale 
ani tuto námitku nelze držeti. Odst. 8. v první větě praví: »do zá~ 
konodárné a správní působnosti Národního Shromáždění" a neroze~ 
znává, zda tu jde o (výlučnou) působnost jen jedné sněmovny, či 
obou. Na základě toho nesluší ani v tomto případě rozeznávati. 
Ostatně právo voliti přísedící volebního soudu přísluší také výlučně 
jen poslanecké sněmovně, a nebude přece sporu o to, že právo toto 
může Stálý výbor vykonávati. . 

Naproti tomu lze právem za to míti, že Stálému výboru nepří~ 
sluší právo dávati ministry v obžalobu, poněvadž tu nejde o činnost 
ani zákonodárnou, ani správní. 
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a ~enátu, Stálému v výboru, uloženo, aby podal oběma 
sn~~oynam s.polecno? zPya.vu. Zpráva tato může býti 
vyzadana bud o nalehave osnově vládní nebo v těch 
přip~dech, kdy usnesení obou sněmoven spolu nesou~ 
hlas}, p,okud nesou~las .te~\o není odklizen způsobem 
vrt~enym y,§u 44 ?st. lIst. ) ,Návrh, aby věc byla od~ 
kazana Stalemuv vyboru, po~avá vláda, předseda sně~ 
movny nebo snemovna druha. O návrhu tom se usnáší 
s~ěmovna bez ~ora:dy vý?orov~ po rozpravě, může však 
navrh ten odkazatI I svemu vyboru. Konečné usnesení 
dodá předseda předsedovi sněmovny druhé a oznámí 
to předsedoyi vlády. S!ál,t vý~or vypracuje o věci jed~ 
notnou zp~avu a doda jl obema sněmovnám; zpráva 
tato se, vytIskne ~a ~oh!edu zpravodaje Stálého výboru. 

5. 7;aruky, spr~vne pusobnosti Stálého výboru. 
4. U stavm, l~stI~a postarala v~e v §u 54, odst. 13.-15. 

o to, .aby St~ly vybo~ nevy~ocIl z mezí své pravomoci. 
J~st to nutn~ vP~o~o, ze s~ ~retelem na převahu Národ~ 
mho Shromazdem, ktera jest dána celkovou ústavní 
~kladbo~ našeho stát~, jakožto státu se soustavou par~ 
lamentm a na nadobycejnou moc politických stran není 
v~loučel!0' neby~o~li ?y dostatečných záruk, že 'Stálý 
vybor v~u~tane vzdy jen v p~ezích své pravomoci, ne~ 
bezpecI, ze by .se ten, to Staly výbor, který má , zajisté 
pr~vo~oc velmI ro~vsa~lou, !ll0hl státi jakýmsi oligar~ 
chlCkym. sbore!ll spIse skodhvým než prospěšným. Zá~ 
ruky ty JSou dany kontrolou, vykonávanou nad činností 
Stálého výboru. Kontrola tato jest dvojí: 

a) soudní, kterou vykonává ústavní soud 
b) polit~cká, kterou provádí N árodní Shr~máždění. 
A.d ~) Ust.~vní soud k~mtroluje opatření prozatímní, 

k ,mmz b:y Jma~ byl~. ~reb~ z,ákona. K tomu cíli jest 
v!ada I?ovmn~ pred!oZItI kaz de takovéto opatření Stá~ 
leho vyboru ustavmmu soudu zároveň s . vyhláškou ve 

87) Podle ,zprávy ,výboru ~ro změnu jednacího řádu (tisk 2750 
z r: 1920~ daY,ala vlada podn~t k !omu, aby na tyto případy bylo 
v, Jedn.aclch ,ra~ech pamatov~n? hm, že by se k odstranění mož
~.ych ruzr:os,h naz~)ru a k pod~m souhlasné zprávy sněmovnám utvo
rIla spolecna komIse obou snemoven za účelem rychlého řízení Jed
nací řády pověřily však tímto úkolem Stálý výbor který běhe~ za_ 
sedání Národního Shromáždění jest pro tento úč~l volný. 
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Sbírce zákonů a nařízení. Ústavnímu soudu náleží, aby 
rozhodnul, zda opatření jemu předložená vyhovují usta~ 
novení §u 54, odst. 8. lit. b) úst. list.88) Podle §u 21. zák. 
o ústavním soudu rozhoduje zde ústavní soud z úřední 
povinnosti, jakmile mu dotčené prozatímní opatření 
bylo vládou předloženo. Nebylo~li jemu vládou zavčas 
předloženo, platí podle čl. 52. jednacího řádu ústavního 
soudu z 29. srpna 1922, čís. 255 sb. zák. a nař. za před~ 
ložené dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a nařízení. 

ŘÍzen.í před ústavním soudem o prozatímním opatření 
se rozpadá na neveřejné a veřejné. 

Jakmile bylo opatření s prozatímní platností zákona 
ústavnímu soudu předloženo, přikáže je předseda podle 
čl. 54. jed. řádu některému soudci jako zpravodaji. SOU" 
časně svolá předseda pokud možno s největším urychle~ 
ním ústavní soud k neveřejné schůzi a zpraví soudce 
o tom, o čem bude jednáno. Aby se neveřejná schůze 
mohla platně konati a usnášeti, jest podle čl. 22. jed. 
řádu třeba, aby všichni soudcové (po rozumu čl. 3. jed. 
řádu nejen členové, nýbrž i náhra:dníci, pokud zastupují 
členy ústavního soudu) byli k ní řádně obesláni a aby 
byli přítomni předseda nebo místopředseda a aspoň 
čtyři soudcové. V neveřejné schůzi zjistí ústavní soud 
především, zda opatření bylo po rozumu §u 54, odst. 12. 
úst. list. řádně vyhlášeno. Zjistí~li, že tomu tak není, 
usnese se ústavní soud na oznámení vládě, že nemá 

88) Předpis tento není stylisován příliš jasně a mohl by sváděti 
k domněnce, že by se prozatímní opatření, ke kterým jest sice třeba 
zákona, ale která nedodržují náležitostí stanovených v tomto odst. 
8. lit. c) - neboť na př. novou trvalou finanční povinnost lze ulo
žiti občanům po rozumu §u 111. úst. ~ist. jen zákonem; rovněž tak 
jest tomu s brannou povinností podle §u 127. úst. list. - vymykala 
tomuto rozhodovacímu právu ústavního soudu. Domněnka taková 
byla by však nesprávná. Obmezení vytýčená Stálému výboru v tom_ 
to odst. 8. lit. c) jsou obsažena v ústavní listině a vydání proza_ 
tímního opatření, které by překročilo hranice odst. 8. lit. c) zna< 
menalo by implicite změnu ústavní listiny. Tento náhled potvrzují 
jak zpráva ústavního výboru k ústavní listině, tak i zpráva ústav
níhovýboru k osnově zákona o ústavním soudu (tisk 2426 ex 1920). 

Zpráva ústavního výboru k ústavní listině praví, že ús~avní výbor 
nepřijal návrh zpravodajův, aby ústavní soud zkoumal I neodklad
nost opatření. Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o ústav
ním soudu praví pak, že se při poradách o osnově ozývaly v ústav-
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důvodu, ahy se opatřením dále obíral. Toto usnesení 
opatřené důvody, podepíše předseda a dá doručiti vládě: 
Je~li opatření řádně vyhlášeno, vytkne ústavní soud 
podle čl. 57. jed. řádu usnesením, v kterých směrech a 
z jakých důvodů mohlo by býti .pochybno, zda opatření 
vyhovuje podmínkám §u 54, odst. 8. lit. b) úst. list., 
a vysloví, že se bude konati ústní veřejný rok. 

Rok k veřejnému jednání určí · předseda na dobu co 
nejkratší. Mimo soudce zpraví předseda o roku před~ 
sedu vlády, předsedu Stálého výboru a předsednictvo 
obou sněmoven a dá jim současně doručiti usnesení 
podle čl. 57. jed. řádu. Nebyly~li v neveřejném roku 
shledány pochybnosti, vytkne to předseda dodatkem 
ke zpravení o roku. Při veřejném roku jest podle čl. 32. 
jed. řádu soud řádně obsazen, jsou~li přítomni předseda 
a aspoň čtyři soudcové. 

Na výzvu předsedovu přečte při roku zpravodaj pro~ 
zatímní opatření a usnesení soudu v neveřejném roku 
o pochybnostech platnosti tohoto opatření; na to vy~ 
zve předseda přítomné zástupce sněmovny, aby i oni, 
mají~li nějaké pochybnosti, je přednesli. Předmětem 
dalšího jednání jsou pochybnosti přednesené při roku 
zpravodajem nebo někým jiným. Na to udělí předseda 
slovo nejprve přítomnému zástupci vlády a přítomnému 

ním výboru i hlasy, které si přály, aby zkoumací funkce ústavního 
s.oudu se vztahovala na celý soubor otázek upravených §em 54. úst. 
~lst. V to~to případě bylo by prý pak na př. ústavnímu soudu 
1 zkoumah, zda prozatÍlp.ní opatření Stálého výboru podle citova~ 
nvéh~ para~rafu bylo vskut~čně »neodkladné« (poněvadž učiniti opa. 
trem, ktere ve skutecnosh nebylo neodkladné, příčí se zajisté usta. 
novením ústavy), a konečně snad i účelnost jeho (hospodářskou, fi. 
nanční a pod.) . Většina ústavního výboru vyslovila se však proti 
tak širokému vymezení příslušnosti ústavního soudu a to z důvodu 
že ~~tavní soud ~á bt~i !?st}tucí ryze odbornou · (právnickou) a ne; 
pO~ltIckou, a n.~ma. byh z~danvo,. aby . rozhodoval o otázkách politi~ 
ckeho, hospodarskeho a fmancmho razu, které jeho členům mohou 
býti zcela vzdálené. 

Z obou těchto zpráv vychází na jevo, že ústavní výbor neza< 
mýšlel přiznati ústavnímu soudu právo zkoumati formální náleži< 
tosti a dále účelnost (a bezodkladnost) prozatímního opatření . na~ 
proti tomu že však pokládal za samozřejmé, že ústavnímu s~udu 
přísluší právo zkoumati dotčené opatření po jeho stránce právní bez 
jakéhokoliv obmezení. 

342 

zástupci Stálého výboru, aby se prohlásili o přednese~ 
ných pochybnostech a v tomže směru i přítomným zá~ 
stupcům sněmoven, v pořadí, jak se přihlásí, vždy však 
tak, že zástupce vlády má poslední slovo. Předseda a. 
soudcové mají právo klásti dotá'zky. 

Při poradě, jež následuje, lze jednati jen o těch po~ 
chybnostech, o kterých bylo při veřejném roku jed~ 
náno. K usnesení jest třeba nredpoloviční většiny pří~ 
tomných hlasů; při rovnosti hlasů platí mínění, ke kte~ 
rému se přidal předseda. Při rozhodování o tom, zda 
opatření s prozatímní mocí zákona vyhovuje ustanovení 
§u 54, odst. 8. lit. b), není podle čl. 65 jed. řádu ústavní 
soud vázán stanoviskem, které v téže věci zaujaly jedna 
z obou neb obě sněmovny, usnášejíce se o schválení 
téhož opatřeni. 89) 

K nálezu, kterým se opatření prohlašuje za neplatné, 
jest třeba nejméně pěti hlasů. V takovémto nálezu jest 
vysloviti, které ustanovení opatření jest v rozporu s kte~ 
rým ustanovením určitého ústavního zákona a je tudíž 
neplatné. . 

Nález ústavního soudu dá předseda doručiti vládě. 
Ministr vnitra jest pak povinen do týdne uveřejniti 
nález bez odůvodnění ve Sbírce zákonů a nařízení; sou~ 
ča'sně jest uveřejniti nález s podrobným odůvodněním 
v úředních listech. 

Vysloví~li se neplatnost určitého opatření, působí tato 
neplatnost ex nunc, t. j. ode dne uveřejnění nálezu ve 
Sbírce zákonů a nařízenÍ. Také teprve tímto dnem jsou 

. po rozumu §u 20. zák. o ústavním soudu zákonodárné 
sbory, vlá'da, všechny úřady a soudy tímto nálezem 
vázány. 

5. Ad b) Podle §u 54, odst. 14. úst. list. podávají před~ 
seda Stálého výboru a jeho náměstek v nejbližší s~hůzi 
sněmovny poslanecké a senátu zprávu o činnosti Stá~ 
lého výboru. Tato povinnost jejich nepomíjí a:ni tehdy, 
když by snad zatím přestali býti členy poslanecké sně~ 

89) Ustanovení toto jest samozřejmé, neboť ústavní soud posu. 
zuje tuto otázku s hlediska výlučně právního resp. ústavního, kdežto 
sněmovny zde budou zajisté bráti zřetel také · na stanovisko poli~ 
tické. To ostatně také velmi dobře připomíná zpráva ústavního vý. 
boru k ústavní listině. 
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movny nebo senátu. Zprávu tuto nut~o (proti.vou k~ 
kontrole ústavního soudu ad a) uvedene) podati o cele 
činnosti Stálého výboru, t . j. všechna prozatímní opa~ 
tření Stálého výboru se předkládají oběma sněmovnám 
ke schválení. Sněmovny zkoumají všechna opatření Stá~ 
lého výboru bez rozdílu a to po všech jejich stránkác~. 
Důsledkem toho prozatímní opatření, ke kterým by Jl~ 
nak bylo třeba zákona, jsou podrobena dvojí kontrole, 
soudní se strany ústavního soudu a politické se strany 
obou sněmoven Národního Shromáždění. . 

V právu schvalovati opatřenyÍ Stálého yvý~oru j~o~ ~1 
obě sněmovny postaveny úplne na roven. Ustavn~ hstI~ 
na nestanoví ani přednost některé sněmovny (scd. 'p0~ 
slanecké) ohledně předkládání ke y sc~válení.90) J?roJ~d~ 
náv'ají tudíž obě sněmovny opatrem tato soucasne a 
k definitivní platnosti opatření jest třeba schválení obou 
sněmoven. Se zřetelem na jasné znění §u 54, odst., 15. 
úst. list. jest přehlasování jedné sněmovny (se~atu~ 
druhou (poslaneckou sněmovnou) vyloučeno. Schvalem 
toro a to výslovné musí býti dáno do, d~ou měsíců yod~ 
dne, kdy se sněmovny sejdou. Pozbyva tedy opatren} 
toto pla:tnosti, když buď obě ~~ěmovny a~eb ~spo.? 
jedna z nich je výslovně neschvah, an~b kdyz obe y s?-e: 
movny aneb jedna z nich nechaly lhutu dvou meSlCU 
proběhnouti, aniž by nějakého usnesení učinily.9:) 

Neplatnost těchto opatření nas~ává ex nu.nc, t . Jyod~ 
dne, kdy obě sněmovny nebo Jedna z nIch dotcene 

90) Jest to dosti podivné, poněvadž zde půjde z. n~J~ětší ~ás~i 
o stránku po výtce politi~ko~, a v to.mto s~eru dava ustavm b~ 
stina poslanecké sněmovne prednost pred sena tem. 

V bývalém Předlitavsku bylo císa.řské nař!zení s. prozatímní. mocí 
zákona předkládati ke schválení nejprve snemovne poslanecke. 

91) Ustanovení toto sluší. prohlá~iti. ~a vel~i ro~umné. I?ůvod;: 
toho nejsou sice uvedeny am ve zprave ustaymho vyboru! am v du
vodové zprávě vládní k ústavní listině, ale ~sou na snad~. ~ylo z~~ 
jisté nutno stanoviti určitou lhůtu, do které Jest tato opatrem schva~ 
liti neboť jen takto mohou obě sněmovny nejen dotčené opatřen! 
po ' všech jeho stránkách zkoumati, nýbrž i svobodně svoje usne sem 
učiniti a jen takto zůstávají tato opatření opatřeními skuteč~ě pro: 
zatím~ími. V tomto směru měly jistě značný vliv smutné zkusen?sh 
z bývalého Předlitavska s císařskými nařízeními podle §u 14. zakl. 
zákona státního z 21. I?rosinc~ 186~ . ~ís. 141. ~. z; P?dle !.oho!o )?ara; 
grafu byla vláda povmna ' predloZltr tato clsarskananzem rlsske 
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opatření výslovně neschválily, aneb kdy uběhla lhůta 
dvou měsíců od sejití sněmoven, aniž by tyto nebo 
jedna z nich nějaké usnesení učinily. 

Pokud zvláště jde o opatření s prozatímní mocí zá. 
kona, dlužno ještě doložiti, že schválení jejich oběma 
sněmovnami nemusí míti v ' zápětí také jejich platnost. 
Jest tu ještě ústavní soud, který o nich rozhoduje (s hle. 
diska čistě právního); uzná.li je za neplatné, platnost 
jejich uhasíná i přes to, že snad obě sněmovny je 
schválily. O tom ostatně bylo mluveno již výše. 

radě, která se po jejich vydání nejdříve sejde, a to nejprve sně~ 
movně poslanecké do čtyř neděl po jejím sejití; neučinila~li vláda 
tak, platnost jejich uhasla. Skutečný stav věcí se však vyvinul v ten 
způsob , že úplně postačilo, když vláda této své povinnosti dostála; 
dále se pak o tato nařízení již nikdo nestaral. A tak se stalo, že 
takováto nařízení zůstávala po celé. roky neschválena. Zatím se však 
na jejich podkladě vyvinul nový stav právní, a říšské radě, ač 
chtěla~li se jimi vůbec obírati, nezbývalo nic jiného, než je schváliti, 
poněvadž právní stav zatím na jejich základě se vyvinuvší zvrátiti ne. 
bylo prostě už možno. Takovýmto způsobem císařské nařízení s pro~ 
zatímní mocí zákona se stávalo v pravidelných případech již svým 
vydáním ' zákonem definitivním, říšská rada byla při něm spíše jen 
bezděčným divákem, a ústava se na úkor parlamentu ve prospěch 
moci vládní obcházela. To ' v republice československé důsledkem 
výše uvedeného předpisu, že schválení nutno dáti ve lhůtě dvou mě~ 
síců, není možné. . 
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postavení parlamentu za Tudorovců a Stuartovců; 11. Změny 
nastalé t. zv. Velkou revolucí; 12: Počátky soustavy parla_ 
mentní; 13. vývoj odpovědnosti ministerské; 14. Ustálení 
soustavy parlamentní. 

II. vývoj parlamentů francouzských . . . . . . 40 
1. Základ francouzského parlamentu; curia regis; 2. Prvo_ 

tní pravomoc této královské kurie jest podmíněna mocí krá
lovskou ; 3. Složení parlamentu, jeho zasedání ; 4. Vznik no
vých parlamentů; 5. Organisace parlamentu; 6. Obsazování 
míst v parlllmentu; 7. Pravomoc parlamentu; soudcovská; 
8. Právo protokolovati zákony a ( ordonance královské; 9. 
Právo rozkladu; 10. Právo zákonodárné; 11. Politická práva 
parlamentů; 12. Povšechné postavení parlamentů až do revo
luce; příčiny jejich pá!ďu; 13. Počátky francouzského soud
nictví správního. 

TII. Ráz par I a m e n t u a n g I i c k é h o a sně m ů f ran_ 
c o u z s k ý c h r e s p. p e v n i n s k Ý ch. . 62 

1. Povaha a složení generálních stavů francouzských; 2. 
Myšlenka zastupitelská ve Francii; 3. Obor působnosti gene_ 
rálních stavů; 4. Příčiny zániku generálních stavů; 5. Stavové 
provinciální; shromáždění notáblů; 6. Základní ráz stavov_ 
ských sněmů; 7. Odlišný ráz anglického parlamentu a sta_ 
vovských sněmu . pevninských. 

IV. vývoj soust ·avy parlamentní. Princip monar_ 
c hi c k Ý a p r i n c i p dem o k r a t i c ký. 73 

L Podklad soustavy parlamentní; 2. Nepochopení ústavy 
anglické soudobými státovědci a politiky; 3. Anglická sou
stava parlamentní jest vyvolána poměry specificky anglický
mi; 4. Podmínky soustavy parlamentní ve Francii· za revo_ 

- luce; 5. Vývoj soustavy parlamentní za restaurace Bourbonů; 
theorie a praxe; 6. Princip demokratický po Červencové revo_ 
luci; 8. Ústavní monarchie vzoru francouzsko_belgického; 9. 

Ústavní monarchie vzoru německého; - 10. Státovědecká lite
ratura německá v prvé polovici 19. století; směr konserva_ 
tivní a směr liberální; 11. Vítězství principu demokratického 
v r. 1848; 12. Reakce po r. 1848 v Evropě střední a západní; 
a) v monarchii lotrinské; 13. Říjnový diplom a únorová ústa
va; 14. Vyrovnání z r. 1867; 15. Na základě vyrovnání trojí 
sbory zastupitelské v monarchii lotrinské; právní povaha de
legací; 16. Ústava prosincová; 17. b) v říši německé ; 18. c) 
ve Francii; státní převrat z r. 1851; 19. Obnovení císařství 
ve Francii; 20. Rozdíl mezi ústavní monarchií vzoru něme
ckého a mezi monarchií parlamentní nikoli právnický, nýbrž 
politický. 

HLAVA! I. 

(č á s t ob e c n á.) 

Str. 

I. P r á v n í p o vah a par I a m e n t u a jeh o s I o žen í . 133 
1. Parlament jest orgán státní; 2. Parlament jest represen

tace národa; 3. Representace neúplná; její základ, vývoj a 
uplatnění v různých zemích; 4. Referendum a jeho druhy; 
5. Referendum ve Švýcarsku; 6. ·Referendum v Severoameri_ 
cké Unii; t. zv. recall; 7. Pokusy o zavedení referenda v ji
ných státech; 8. Referendum po světové válce; 9. Právní vý_ 
znam neúplné representace; hodnocení referenda ; 10. Pod
stata úplné representace ; důsledky povahy parlamentu jako 
representace; 11. Způsob ustavení sborů zastupitelských; pří_ 
pravné řízení při volbě ; 12. Volební úkon; právo hlasovací 
a právo volitelnosti; 13. Zjištění výsledku volby; soustava 
většinová a soustava poměrného volení; 14. Ověření výsledktt 
'volby; 15. Složení sborů zastupitelských; soustavy jednoko_ 
morová a dvoukomorová; 16. Období volební ; způsob obno
vování sborů zastupitelských. 

II. P ů s o b ti o s t p a rl a m e n tu. . . . . . . 178 
1. Působnost parlamentu; A) funkce zákonodárná; 2. Zá_ 

konodárná iniciativa; 3. Stanovení obsahu zákona; 4. Sankce 
a veto v monarchiích; 5. Schválení obsahu zákona v repu
blikách; 6. Promulgace; 7. Vyhlášení zákona; 8. Parlament 
svrchovaný a parlament nesvrchovaný; 9. Záruka ústavnosti 
zákonů; 10. T . zv. zákony formální; 11. B) funkce správní. 
Základní ráz této funkce; 12. Kontrola správy státní po< 
všechně; 13. Dotaz a interpelace; 14. Kontrola správy zvlášt
ními výbory a komisemi; 15. Schvalování určitých akti't 
státní správy; 16. Výlučná pravomoc parlamentu v urČitých 
odvětvích správy veřejné ; 17. Povšechný vliv parlamentu na 
správu státní; 18. C) Funkce autonomní. Povšechný ráz této 
funkce; 19. Právo sněmoven pokud se týče jejich ustavení ; 
20. Právo vydávati jednací řády; parlamenty autonomní a 
parlamenty neautonomní; 21. Právo rozhodovati o své~ jed. 



nání; stanovení počátku řádného zasedání; 22. Trvání řádné~ 
ho zasedání;. odročení, skončení a rozpuštění parlamentu; 
23. Právo rozhodovati o vydání člena; imunita poslanecká; 
24. D) Funkce soudcovská. Vzor anglický; 25. Soustava 
evropská; 26. Soustava americká; Zl. Soustava belgická. 

HLA VA III. 

(Č á s t z v 1 á š t n í. P a rl a m e n t stá t uče s k o~ 
s loven s k éh o.) 

Str. 

I. Období revoluční ..... 238 
1. Vznik státu československého revolucí; 2. Národní vý~ 

bor; přeměna jeho v Národní Shromáždění; 3. Působnost 
N. S.; funkce zákonodárná; 4. Funkce správní; 5. Funkce 
autonomní. 

II. O b cl o b í z á k o n n é . . . 
1. Právní povaha N. S.; prolomení zásady úplné represen~ 

tace jednak ústavní listinou, jednak (volebním řádem a) zá~ 
konem o volebním soudu; 2. A) Složení N. S.; 3. Volby do 
sněmovny poslanecké; právo volební; 4. Řízení přípravné; 
vypsání voleb a zdělání Seznamů voličských; 5. Ustavení 
volebních komisí; 6. Sestavení kandidátních listin; 7. Výkon 
volby; 8. Zjištění a prohlášení výsledku volby; 9. Záruky 
správného výkonu voleb; 10. Ověřování voleb; 11. Volby do 
senátu; 12. Volby v Podkarpatské Rusi do N. S.; 13. B) Vzá~ 
jemný poměr obou sněmoven N. S.; 14. C) Právní postavení 
členů N. S.; 15. D) Činnost N . S.; pravidla pro zasedání N. S.; 
16. Schůze sněmoven a orgány sněmovní; 17. Funkce N. S.; 
funkce zákonodárná; 18. Navrhování zákonů; 19. Stanovení 
obsahu zákona; 20. Udělení rozkazu zákonného; 21. Promul~ 
gace; 22. Vyhlášení zákona; 23. Povaha N. S.; N . S. jest 
parlament svrchovaný; 24. Delegace moci zákonodárné na 
moc vládní a výkonnou; 25. Funkce správní; dotaz a interpe~ 
lace; 26. Právo sněmoven voliti výbory; Zl. Právo sněmoven 
navrhovati resp. voliti určité funkcionáře; právo usnášeti se 
na adresách a na resolucích; 28. Právo sněmovny poslanecké 
uplatňovati politickou odpovědnost; 29. Právo N . S. voliti 
presidenta republiky a jeho náměstka; 30. Právo N. S. usná~ 
šeti se na určitých aktech ; 31. Funkce autonomní; její ob~ 
sah a rozsah; N . S. jest parlament neautonomní; 32. Funkce 
soudcovská. 

249 

III. T. z v. Stál ý V ý bor N á rod n í h o S hro m á ž d ě ní 332 
1. Povšechná povaha Stálého Výboru; 2. Složení, pravidla 

jednání a právní postavení členů Stálého Výboru; 3. Pravo~ 
moc S. V.; 4. Záruky správné působnosti S. Y.; soudní; 5. 
Politické záruky. 

V l 
Q loní 


