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VÝVOJ PARLAMENTU. 

FarlaIrie,utem na,zýváme všeQbecně sbQr zákQnQ
dárný vybudQvaný na podldiadě za'stupitel,ském. 
Pojetí tQtQ n ,q,leží Qvšem dQbě nQvé a k jehO' vytVQ
i'ení bylO' třeba dlQuhéhQ hi,stQrickéhQ vývoje. 
Pl'vQtní význa.m ISaQIVa parlament nebyl jednQtný. 
RQzumělQ se tím vlastně ka,ždé shrQmáždění rázu 
více méně slavn ')stníhQ, ve kterém se O' nějaké zá
ležitQsti uvažQvalQ. Avšak již ve stř'edQvěku PQZQ
rujeme, jak PQjem parlamentu se ustaluje. VytvQ,řily 
se PQd tímto jlnénem dvě instituce, které sice měly 
sPQlečný pÚVQd, avšak PQstupem doby se od sebe na
prQstQ Qdlišily. Jest tO' pal' la,ment anglický a parla
lllent francQuzský. 

A. Par 1 a, m e n t a n g 1 i c k ý. 

JakO' ve všech státech, má i v Anglii par lament 
svůj púvod v králQvské radě, jež se s počátku zvala 
QbecnQu radQu - CQl1ltl1lUne consilium - t. j shro
máždění těch manú králQvských, kteří drželi sVQje 
léna bez.prQstředně Qd krále. ObQr pi'avQ'mQci tétO' 
rady nebyl nikterak lu'cen; jednalo se zde 0" všech 
záležitQstech králQvství, nejen politických, nýbrž 
i soudních. Byl-a tatO' rada tedy sQuča;sně jakousi 
státní radQu i nejvyššÍln sQudem, př'islušel jí však 
hlas nikQli rQzhodující, nýbrž PQuze ' pQradný: král 
vždy r01zhQdQval p,Qdle své vúle a , mínění rady nebylo 
pl'QÚ závaznQ. RQvněž i Qkruh účastníků nebyl nijak 
lU'čen: záleže10 na lib,Q,vúli luálQvě, kQhQ ze svých 
manů dO' tQhotQ shrQmáždění pozve. 

VývQjem dQby nastaly však PQdstatné změny. 
Okruh účastníků nebyl iiž závislý na libQvůli krá-
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lovské, nýbrž ustálil se zde nový řád. Konceru 
13. století dochází k t. zv. model parliamentu. kte
rým byly položeny základJy dnešního par la,mťmtu 
anglického. V to-mto t. zv. vzorném parlamentu -
the model par liament - jsou zastoupeny tři sta:y:: 
kněžský, t. j. arcibiskupové, biskupové a prelab, 
baronský, který tvoři vyšši šlechta, a, t. zv. obe?ní -
commorns, - t. j. zwstupcoiVé hrabství (kraJ~1 a 
měst. Ve čtrnáctém st01etí dochází p·ak k dalslmu 
roztřidění, totiž na dvě komory čili sněmovny, na 
sněmovnu lordů, kterou tvoří stavy kněžský a ba
ronský čili prmstě lOlrdové duchovní a světští, a sně~ 
movnu obecných ve které zaseda,jí vo'lení zástupeove 
hrabství a měst.' Ve sněmovně lordů čili sněmovně • 
hDrnÍ jest právo z8!sedati a hlasovati v parlamentu 
právem osobním, a hodnost peera. se při lordech dy
chovních určuje úřadem, kdežto p.ři lordech svet~ 
ských jest tato hodnolSt dědična; právo udíleti tuto 
hodnost dědičnou přísluší výhradně králi. Sněmovna 
dolní čili sněmovna obecných je ustavena na 
myšlence zastupdtelské, t. j. do této sněmovny se 
volí. Každé hrabství vysíLá do ní po dvou zástupcích 
a rovněž tak i města (city) a mě3tyse (borough), 
kterým pi'ávo vysílati své zástupce bylo králem 
pro.půjčeno. v 

Současně vzrůstá i moc p'ar lamentu. Prvotne za
jisté přivolení obeoné rady ke králov'ským p:oža
davkům bylo sotva více než plOuhou formalItou. 
Avšak již ve 13. ,století ' vidíme, jak uplatňuje se zá
sada., že král nesmí vypisovati berní bez svolení této 
obecné rady. Právo obecné rady resp·. později parla
mentu povolovati berně stali o se pak základem všech 
ústavních práva svobod anglického národa. P~rl~
ment nepovoloval totiž králi žádané berně bez Jake
koli výhrady, nýbrž klade při tom jaksi jako pod-
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lnínku také určité požadavky. Vyslovuje určité stíž
nosti proti správě králo'VlSké, resp. proti některým 
úředníkůln královským na-léhaje na odstraněni 
určitých zlo-řádů neb určitých úředníků. Takto zjed
nává si parlament vliv na správu státní a p~'ávo 
účinné kontroly vý~onné mo.ci vúbec. Avšak parla
ment nespokojuje se tímto plI'ávenlJ; z8JČíná nyní 7.a
sahovati přímo i do zákollcdárné moci královy. 
Zákonodárná 1110C příslušola za.jisté prvotně vý
hradně králi, který ji vykonával buď zákony neb na 
řízeními. Naiizení vydával král ve své I'<:tdě, kdežto 
na vydání zákonll bylo třeba p'řivolení parlamentu. 
Iniciativa tu pří'8'lušela výhradně králi. Avšak 
i parlament ujímá se iniciativy. Prolsi totiž něktLy 
lU'ále, aby vydal zúkon určitého obsahu jim formu
lovaný. Zpusob tento stával se čím dále tím obvyk
lejší, až se rul-prosto ustálil. Nejen králi, nýbrž 
i parlamentu, a to oběm'a j~to sněmovnám. přísluší 
právo iniciativy ,zákonodárné. Vychází-li pak návrh 
zákona od parlamentu, nemá lITál práva něč3ho· na 
něm měniti, nýbrž jest vá~án jej buď v celku 'Schvá
liti aneb v celku zamítnouti. 

Avšak parlament nespokojuje se těmito právy. 
Snaha zjednati si vliv na správu s,tátní nezasta.vuje 
se na pouhé kontrole moci výkonné, nýbrž jde 
k samé královské radě. Parlrunent snaží se získati 
si vliv na jmenování členů této královské rady. 
V druhé polovici 14. století uplatňuje se již zás.ada, 
že členové královské rady t. j. králů-vi ministři musí 
míti důvěru parlamentu a z téže doby máme první 
případy obžaloby minis.terské (imiPea.chment). 
Koncem středověku začínají s-e již rýsovaH zásady 
vlády parLamentní. 

Tento vývoj byl počátkem nového věku z8ista.ven. 
V tu d09u na .. tupuje totiž v Anglii ua trůn rod Tu-



dorovců, za něhož moc luá.lÚ'v,ská byla nebývalou 
lnrrou posílena. Král Jindřich VIII. vládl dokonce 
ab.~olutně a parlament stal se jen povolným ná
strojem v jeho rukách. Politická váha parlamentu 
takto značně klesla. Avšak zajímla,vo jest, 'že roz
mach nloci luálovské a po-volnost parlamentu vůči 
lnúJi ve všem, čehokoli si jen král pl'ál, polo,žily pro 
dobu pozdější zákl,ady dnešního postavení parla-
111<.mtu. Od dob Jindřicha VIII. ujalo se totiž vše
obecné pJ esvedčení, že luál spolu s parlamentem 
může učiniti vše, že král spolu s parlamentem jsou 
nejvyššími činiteli ve státu. Tedy nikoili král sám, 
ani pa;rla,ment o sobě, n~Tbrž král v parLamentu 
[\, s parlamentem je,gt svrchovaným pánem ve státu. 
Takto vytvořilo se pÚ'jetí o svrchovanosti "krále 
v parlanlentu" - the king in paJ"liament - , kteréž 
jest dodnes osou veškerého ústavníhÚ' a, politického 
života anglického. 

Pojetí o svrchovanÚ'sti "krále v parla,mentu" 
hovělo s počátku moci králoiVské, když parlament 
byl v po(lsta.tě jen povolnýnl nás,trojem v rukách 
krále. Avšak j,akmile parlament začal se em,ancipo
vati z moci královské a snažil se, dosáhnouti samo
statnostj Ú'proti králi, dochází k zá.pasu mezi králem 
a parlamentem, který se odehrává v parl,a,mentu 
samotném. Již za dcery Jindřicha VIII. Alžběty 
Tudorúvny domáhá se parlament určitých výsad: 
svobody slova, imunity proti zatčení, práva trestalti 
pro urážku parlamentu bez ohledu na to, dopustí-li 
se urážky člen parlamentu neb osoba mimo parla
ment; sněmovna obecných nadto osobuje si V~T
hradllé právo povolovati berně a rozhodovati o plat
nosti či nepla.tnosti vÚ'leb. Práva ta,to j,sou v této 
době také více méně uznávána. Avšak spor parla
mentu s mocí královskou tím se neukončuje. Vzniká 

boj o svrchovanost, o nadvládu v parlamentu. Boj 
tento se odehrává za Stuartovců. Dochází v nl'm 
k prvé revoluci v r. 1649, ve které padá hla,va krále 
Karla 1., k ustavení republiky, k t. zv. restauraci 
Stuartů v r. 1660 a konečně k druhé t. zv. Velké 
revoluci v r. 1688, kdy Stuartovci jsou vypuzel1i. 
Z dlouhého tohoto zápasu mezi krále'm a par1a
~nentem vychází parlament jako naprolstý vítěz. Ale 
~est při tom všem svrchovaně zajímavo, že tento 
výsledek neměl na formy vládní vněj!šího 
účinku. I po Velké revoluci jest "luál v parl1amentu" 
svrchovaným pánem v Anglii jako před ní. Ovšem 
pi'ed revollucí jest to moc královská, která v instituci 
"král v parlamentu" má na,prostou převahu, kdežto 
nyní jest to parrament, t. j. národ sám. 

Velká revoluce tvoř'í takto důležitý mezník 
v ústavních dějinách anglických, jí dotvořuje se 
dnešní postavení llinglického parla,mentu. Dnešní 
práva anglického parla,mentu jsou výsledkem této 
revoluce, z ní mohl jen vzniknouti ten anglický par
lamentarisln, který přešel po té na pevninu evrop
E',kou. Pravidelné svolávání parlamentu zaručuje se 
l1yní zákonem a vymyká ,se libovůli královské. Zá
konem z r. 1694 jest stanoveno, že parla,ment nutno 
svolati nejméně jednou za tři roky a rovněž i ob
dobí parlamentní s,tanoveno na tři roky, cO'ž zá;konem 
z r. 1715 prodlouženo na sedm let (nyní pět roků). 
Svoboda slova se zaručuje zákonem. parlamentu, 
resp. sněmovně obecných p,řisluší výhradné právo 
povolovati berně a zákonodárné právo múže vyko
návati jen "král v pa,rla,mentu". 
Rovněž i slož~ní parlamentu postaveno je1st na zá

konné základy. Ještě za Stuartovcll rozlnnožovali 
králové libovolně pO'čet poslancÍl ve sněmovně obec
ných tím, že udíleli novým městům právo vysílati zá-
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stupce do parlamentu. Právo toto reklamuje nyní 
sněmnvna pro sebe, a skutečně také od dob Velké 
revoluce toto p;rávo královské nebylo již vykonáváno , 

Ve sněmovn,ě obecných up}atúuje se dále m0d'erní 
myi3lenka z8!stupitelská.· Ještě v novéln věku zá
stu pei nlěst, kteří sněmovali na náklatl dotčeného 
města, d,)stávali záva,zné instrukce a byli povinni 
po svém návratu z parlamentu kláS'ti nlě'8'tu počet 
ze svého jednáiIlí. Toto udílení závazných instrukcí 
mělo však v záp,ětí, že zástupco,vé tito odmi.taJi 
ID nohdy hlasovati o určitých přemnětech jednání oď
volávajíce Ise na neuOIst3!tek instrukce v tO'tuto směru. 
To vedlo k zna,čným průtahům jednání v parla
mentu, když tě tito zástupeové předem si musili vy
~adovati instrukce pro hlrusování o t.akorv~·Tchto před
mětech. Z toho důvodu nařizova.li králové svým 
zástupcům v hrabstvích (sherifŮill), aby města vy
havila své zástupce plnou mo,cí a nikoli rouhou in
~ ~ t.rukcí. To se (ta;ké ,stalo a udílení instrukcí pře
stalo. Tak 8e ujala konečně moderní zásada, že 
každý p06lanec hhllsuje podle svého nej,h'pšího vě
d()mí a svědomí, a že jakákoli instrukce daná v tom 
směru poslanci jest právně nepilatna,. 

Pojetí, že poslanec zastupuje nikoli okres, za 
který jest vyslán, nýbrž celý národ, se v nnglickém 
par b ,mentu uplntnHo. již dávno před tínl. lVlyšlenka 
tato vzala svůj l'ůvod ve shromážděních 0.ili soudech 
hrabských. Střed10věká Anglie byla totiž ro,zdělena 
na hrabství (a j~)st v podstaJtě dodnes). Každé toto 
hrabství konalo 'svoje shrom,áždění resp. soudy, ke 
kterým se dostavovaU všichni svobodní Jnllžové ce
lého hrabství. Tí:kt.o se vytvo.řHo pojetí, ' jednak že 
na tomto shromáždění jest p.řítomen ka,žd.V ,gyobodn)T 
muž dotčeného hrnhs,tví, jednak že každý pHtomn)'T 
muž má PI'ávo n1iluviti jmenem celého h] 'abství a za-o 
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stUJpnje tai~to coLé hrabství, nikoll snad jen osadu, 
z které pochází. Když pak ' do parlamentu se vysí
lají zástupcové z hrahství, tu tato myšlenka se pře
nesla na parlament sám. Shromáždění par lam entll 
se pokládá ~t'a veliké shro-máždění hrabské ve kte
rém jest přítomen každý občan anglického. 'státu -
pojetí toto. má do.dnes v Anglii určité praktické 
účinky - a v němž každý jednotlivý poslanec za
stu~uje celý tento souhrn hrabství, tedy celý národ, 
a nIkoli jen hr ab st VY, za které jest do parlam.entu 
vyslán. , 

Nejdůležitěj,ší však zjev ve vývoji anglick~ho. par
lamentu po, ,r elké revo.luci jest ustavení režimu par
lamentního. .. Tiž na sklonku středověku uplatnila se 
sice zásada, že rada královská mUBí míti důvěru 
p.ar lamontu, nvš.'1k zásada ta,to za Tudorovců upa dl-a 
jaksi v zap01uenutí. Mezi královskou radou a par
la,mentem v té době zvláštních vztahů nebylo. Tato. 
králov~ká rada, zvaná t~é radou státní - Privy 
CounCll - stala se však vývojem dOhy pro veliký 
počet členů tělesem poněkud těžko'pádným, a král 
o nejdůlt~žitě~ších otázkách ří8e radíval Ise s výbo
l'em jejím, pro lctet'ý se od dob Ka,rla II. zač-a,L0 
užívati označení: kabinet. Na ,složení toho.to kabi
netu a na jeho politiku parlament až do Velké revo
luce vlivu neměl. Avšak po této revoLuci nastává 
i yvt,oI?to 8n~~Tu změna .. Vešlo v o~yčej, že nejpřed
neJSI clenove tohoto kabInetu byli cleny parlamentu 
a takto navá7.án byl styk jeho s parlamentem. Od 
~ob Vilém.a III. ustálila s~ pak\ zvyklost, že král 
cleny tohoto H abinetn bral z tJ politické strany, která 
ve sněmovně obecný ch měLa většinu, a takto tedy 
pro směrnici politickou hájeno.u ministerstvem Htala 
se směrodatnou dočn,sná v8tšina do-lní ·sněmovny. 
Tím 'položeny základy rfi)žÍInu parlamentního." kt~rý 
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pak prostřednictvím Francie v prve polovici 19. sto
letí zakotvil nej,prve v Belgii a pot0l11 i v jiných 
státech eVTopských. Souběžně SI tím pak i pojeltí 
O' nlini,sterské odpovědnosti se podstatně změnilo; 
dosavadní odpovědnost právní zaměněna byla v od
povědnost politickou. 

B. Par 1 a m e n t fr a 11 c o U z s k ý. 

ParlaInent francouzský vznikl ze stejných po
čátků, ale konečnj'T vývoj jeho byl zcela jiný. I fran
couzsk).' par la,ment byl prvotně shromáždění pi'ed
nich velmožů světských i duchovních celé FranCIe -
"curia regis". Pravomoc tohoto sboru nebyla 
pi'esně stanovena, nýbrž záviselo to na vůli krá;lov
ské, jaké záležitosti jemu phdělí. Byl to sbor po
radný, jehož užíval král nu, vyřizování záležitostí 
v prvé řadě sourulích, ale vedle toho i správních a 
politick)Tch. Rovněž okruh os,ob, které v tomto gb'oru 
zasedaly, neby1 s počátku nikterak stálý; byli tu 
jak pi"ední velmožové, tak i členové p,rostí, královští 
to úl'edníci, a král povolával do toho'to sboru členy 
podle své libosti. 

Ale vývojem doby dostává se sboru, pro který již 
od polovice 14. století zobecnělo označení parla,ment, 
pevné organisace. Souběžně s tím ustalují se i zá
sady jeho pravomoci a obyčejem se zabezpečuje jeho 
pravidelné svolávání. 

Organisace parlamentu jest stanovena králov
skými nařízeními, t. zv. parlamentními ordonan
cemi. Pa.rlam,ent má svoje presidenty čili suverény 
a pHsedící, kteří od 16. století stávaií se nesesadi
telnými. Hlavou parlamentu zůstává sice stále král, 
ale postupem doby pouze podle jmena. Zástupcem 
královým a skutečným chefem p·arlamentu jest kanc-
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léř, který sluje "tlumoěníkem královské vůle" a 
předsedá ph slavno,stním zasedání. Po něm jde v po
I'ad.í první president a ostatní presidenti. Dále jest 
tu dostatečný počet radů a další ještě královští zi'í
zcnci, zvaní prostě ,:královskými lidmi". Členové 
parlamentu jsou původně jmenováni králem podle 
jeho volného uvážení, později však i p'arlament SálU 

nabyl vedle jmenovacího práva králova. práva ob
sazovati uprázdněná místa volbou. Konečně se ob· 
sazovala místa i p.rodejell1 resp. koupí. Úřad pro" 
dával buď úředn.il5= sám, nebo král. Ceny by:y 
značně vysoké. Tak koncem 16. století místo prv
ního presidenta stálo a.ž 200.000 livrů, místr) rady 
až 60.000 livrů. (O významu a vážnosti, jaké se těšil 
t,ehdy parlament, svědčí nejlépe výrok pi'ipisovaný 
králi Jindi'ichu IV.: kdyby nebyl králem fran
couzlským, chtěl by prý býti radou u padamentu 
v Bordeaux.) OVŠ81l1 úi'ad v parlamentu nemohl si 
koupiti každý, nýbrž podmínkou bylo, že ten, kdo 
v úi'ad se vkupuje, má také pro to náležité schop
nosti po stránce jak intelektuální, tak i ' mravní. . 
O této otázce rozhodoval parlament sám. Neměl-li 
r"otčený kupec potřebných schopností, úřad 11eo b
držel a za,placený peníz byl mu vrácen. 

Parlament zasedal každý rok, a to nepřetržitě od 
polovice listopadu (od sv. Ma,rtina) a.ž do konce 
května, později až do polovice srpna. Doba, po kte,
l'OU parlament nezasedal, tvořila soudní prázdniny. 
Púvodně byl parlament jen jeden, v Paříži. Avšak 

později stávalo se zvykem, že do ve1kých míSit byly 
vystlány zvláštní komise pařížského pa,r lamentu 
vykonávati pravomoc; ty pak staly se stálými ko
misemi tohoto par lamentu, a.ž se z nich vyvinuly 
samos.tatné parlamenty v dotčených městech. 'l'ak 
vznikly parlamenty v Toulouse, v Poitiers, v Bor-
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deaux a. o~tatní parlanlenty, takže v konečněm vý
"oji bylo celkem třinárte parlamentů ve Francii . 
Působnost parlamentu spadala předem v pravo

moc soudní. Parlament byl a zůsltal v podstatě dvo
rem sOlldnÍln. Byl nejvyšším soudem odvolacím ve 
Francii a veéLle toho výhradným sO'udem v určitých 
zále~~Hostech a prn určité o,soby. Parla,ment mohl 
před S\'Ůj soud po hánětj vysoké funkcionáře státní 
pro trestné činy. které tehdejší právo blíže neurčo
valo a nalé~al také v takovýchto ro,zep'řích za právo. 
Avš~k parlament vedle toho obíral 8e i otázkami 
rázu politick8ho, zákonodárného i diplomatického , 
které kril jemu přillěHl. . 

Další právo parlanlentu, po stránce politické na~'
míru důle.ht~\ by-Io právo pTo.tokcAovati zákony. kra
lovské ordonance a p(\dávruti námitky p'ro1ti rozka
zům královsk)~m. Po(tIe tehc1ejšího obyčeje práv
ního totiž :0ákony, oif'donance královské a pod., aby 
byly uvedeny ve všeobl~cnou známost, bývaly čteny 
v plnéIn zasedání par lalnentu a zde byly pak prolto
kolovány. Teprve protokolováním., jež obsta,rával 
parlament ze své úře(lní povinnosti, nabývaly z~
kony, naří~ení atd., právní moci. Parlament pokla
da! se však za .strážce zákl,adních zákonů království 
a osobil sj právo dotč,ené zá;kony, na,řízení atd., než 
je dal p'rotokolovati. zkoumati, zda se shodují s plat
ným prrávllím řúdem. Shledal-li pak, že se některé 
nařízení králo,vské, jež jemu k PTotokolování bylo 
zasláno , pHčí právnímu i; ádu , odep'ř'el je protokolo
vati a vy10žil dů vody toho odepření ve zvláštním 
podání kráti. Toto právo, odep'říti pif'otokolování na
řízení královských. bylo ' králem parla,mentům do
konce i přiznáno. Tiln tedy, že neprotokolovaJy na
tízení krá;Iovská, jež se příčila pifávnímu řádu, staly 
se parlamenty skUJtečnými s.trážci základních zá-
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konů královs,tvÍ. Avšak parLamenty neom~ovaly 
se v tomto právu jen na nařízení královská, nýbrž 
postupem doby osobovaly. si p['ávo i z.k~umat~ 
obecné zákony a dokonce 1 smlouvy mezlnarodrll 
a rozhodovati takovýmto způsobem o jejich plat
nosti. Takto ,staly se parlamenty nebezpečným 'sou
peřem moci královské a právo parlamentů od~pl~íti 
protokolování zákonů a nařízení stalo se kralum 
záhy velmi nep'ohodlným. Různým zplů.sob~~ ~na
žni se králové toto právo parlamentů uvadeti ve 
svúj prospěch na pravou míru, z čehož vznikaly 
mnohdy velmi ostré .spory mezi králem a parla
menty, které však nekončily vždy vítězlStvím. mo'ci 
laálovské. 

Par lamenty měly konečně právo vydávati i vše
obecná pravidla právní. Původně zajisté bylo toto 
právo omezováno na úpravLl jednání p'ředJ parlamen
tem. Avšak postupně vydávaly par lamenty tato 
p:ravidla i v oboru p['áva soukromého, trestního 
i ,spr~vního a vykonávaly skutečné právo zákono
darne. -

Jak z vylíčeného plyne, (zůstalY · p'arLamenty fran
couzské pouhými úřady a neS'ta,ly se tím" čím par
lament anglický, to.tiž sborem zákonodárným usta
veným na myšlence . zastupitelské. Par Lamentům 
francouzským myšlenka zas.tupitelská zůstala, na
prostO' cizí. Co v Anglii byl pad lament v konečném 
svém vývoji, ve Francii byli t. zv. generální sta
vové - les États généraux, - kteří však zanikli 
r. 1614, a stavové provinciální - les États provin
ciaux - a shromáždění notáblů - a,sl8.emblées de 
notables - kteří 'se udrželi déle. 
Přes to vša;k parLamentům francouzským ve stát

ním vývoji francouzrském přísluší vynikající mtsto. 
V dobách, kdy za Ludvíků (XIV., XV., XVI.) poli-
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tická svoboda národa vzala naprosto za své a kdy 
absolutní vůle panovníkova byla takřka jediným 
pl'amenem práva a kdy král se stal skutečn}Tm ne
onlezeným v'ládcem, pa:damenty francouzské byly 
jediným korektivem neomezené m·oci královsl~é, 
Také v 18. století vei'ejné mínění francouzské po
hlíží na parlamenty jako na poslední záštitu obecné 
svobody. Avšak přesl to přese všeoko byly parlamenty 
institucí zastaralou. BezprosUedně před revolucí 
nepochopily svoje pOBlání, snažily se zameziti mnohé 
užitečné refor'my - na př. reformy Turgotovy - a 
zasahování jejich do jiných oborů správy státní po
ciťovalo ,se jako zloi'ád. Parla.menty byly přece jen 
podstatnou čáJstí celého starého režimu -L- ancien 
l'égime - a sdílely s ním také jeho olsud. Revoluce 

. parlalnenty smetla a tím ta.to instituee francouzská 
zanikla nadobro. 

II. 

PARLAMENT V DNEŠNÍ SVÉ PODOBĚ. 

Parlmnent v dnešní své pouobě se vyvinul z parla
mentu anglického. Úst.avní a parla,mentní instituce 
anglické staly se totiž koncem 18. a v p,rvé polovici 
19. století ' pl'edmětem všeobecné pozOlrnoBti politiků 
a státníků eVl'o'pských a studnicí, odkud bylo na 
pevnině evropské ho,jně čerpáno při zdělávání ústav. 
Odtud také zásady, jež v dnešní době ovládají pa-rla
nlent a vůbec. instituce pa.rla,mentní. js.ou ne-li V}T
hl'adně, tedy aspoň v převážné míře původu 
anglického. 

Podle moderního pojetí jest parlament sborem za
stupitelským čili representací národa; vykonává 
Pl'áva původně a vlastně národu pHslušející a vůle 
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parlamentu pla,ti za. vůli národa. Jest tedy parlament 
ol'gánem národa. 

Parlanlent jako sbor zastU;pitelský se us.tavuje 
volbou. Způsob vol:by jes,t upra,ven zákony dotčeného 
státu a jest v různých státech také přirozeně rŮZn}T ; 
tento způsob volby na,zýváme soustavou volební. 
Rozeznáváme celkem dva hlavní druhy soustny 
volebních: soustavu listinnou zvanou také soustavou 
skrutinia li stin a soustavu volebních okresů čili 
soustavu uninominální. 

Soustava lioStinná zále·ží v t.om, že poslanci buď celé 
země neb D ISpoň velkého okrsku ,se volí v jednom 
sboru volebním; tu pak hlasovací lístek obsahuje 
tolik jmen, ko)jk jest voliti posla,nců. Sousta,va tato 
lná tu výhodu, že při výberu kandidátů mohou sku
tečně rozhodovati vyšší hlediska a nikoli jen místní 
zájmy nebo místní veličiny, dále že po,slanec stává 
se více závislým na své p.olitické straně než na vo
ličích. Na druhé straně opět styk po,sl,ance s voliči je 
mnohem volnější, což se mnohdy pociťuje jako ne
výl."\ oda. Nemá-li však talto s011s,tava vésti až ke 
krajním nes'pravedlivO'stem., jest nutno, aby bylo 
také náležitě postaráno o zastoupení menšin .. ježto 
by jinak strana, resp. strany, které na svoji kandi
dátní listinu soustředily jen o málo méně hlasů než 
strana vítězná, vyšly úplně na prázdno. 

Soustava volebních okresů záleží v tom, že se celá 
země rozdělí na tolik volebních okresů, kolik jest 
voliti poslancú, takže ka,ždý okres voh jen jednoho 
posLance; proto nlluvíme tu také o ,sousta,vě unino
minální. Zde OVŠ81ll mnoho záleží na rozhraničení 
a rozdělení vOilebních okresú, a lze umělým rozdě
lením 70eme nE\, okresy vytvOri'iti sbor za.stupitelsk}T, 
jehož složení nikterak se nesrovnává s rozvrstvením 
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obyvatelstva. Tomu říkáme volební geometrie, 
v Americe gerrymandering. , 

Podle otázky, koho sluší při volbě p.okládati za 
zvolena, rozeznáváme většinu napTostou čili abso
lutní a poměrnou čili relativní. Při zás,adě "většiny 
napro,sté pokládá se za zvolena ten, ~do obdrzel nad
poloviční počet všech platně odevzdaných hlasů. ~e
dosáhl-li nikdo z kandidátů tohoto počtu, dOJde 
k užší volbě do které jdou ti dva z kandidátů, kteří 
obdrželi nej~ětší počet Ihlasů. Při zasadě většiny po
měrné jest zvolen ten, kdo obdržel mezi kandidáty 
největší počet hlasů; aniž by tO' musila býti většina 
nadpůlůviční; tak jest tomu v Anglii. 

Při sůustavě Ulstinné jest v některých státech za
vedena sůustava poměrnéhO' zastoupení. Základní 
myšlenka tétO' sůustavy jest, aby strany kandidující 
dostaly počet mandátů podle počt"ij hlasů na ně při
padlých bez ohledu na to, jsou-li ve většině či 
zůstaly-li v menšině. Soustav tohotO' půměrného za
stoupení jest velmi lnnohů; něhleré jsůu jednoduché, 
jiné ůpět tak slůžité, že v p;raktickéln živůt8 s?tva 
bylO' by lze je průvésti. Nejjednodušší zpúsůb Jest, 
že počet všech hllrusů platně odevzdaných se dělí 
počtem poslanců, které jest vůliti; podíl takto vyšlf 
jest t. zv. volební číslo čili kvocient. Tu pak každa 
strana dostane tolik mandátů, kolikráte jeE1t volební 
číslO' obsaženO' v počtu hlasů p;ro stranu odevzda
ných. 

Právní postavení jak parlamentu tak i pů,slanc~ 
jest uprave'nů ústavůu, a není ani parlament, anI 
poslanec v nějakém právním závazku vůči ~árodu, 
resp. voli6stvu. Z tůho plyne, že poslanec Jest na 
svých voličích právně nezávis,lý a že každý rozka,z 
daný poslanci ůd voličů jest p'rávně neplatný. Sou
stava t. zv. imperativního mandátu není od nijakého 
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státu převzata. Jinak jest tomu ovšem v ůhledu poli
ti{;kém, kde poslanec jest mnohdy až příliš závislý 
na svých vůličích, resp. na straně, politické, za kte
růu jest zvolen. Poslanec daje zastupuje celý národ, 
nikoli jen ten vůlební ůkres, za který byl zvolen. 
Obě tyto zásady uznány byly, jak výše bylo uve
deno, nejprve v Anglii a byly potom převzaty všemi 
kul,turními státy. 

PrO' právní půjetí parlamentu jako sboru zastu
pitelského a ůrgánu nárůda jest nerůzhodno, sklá
(..j,-li se ze sboru jednůhů či dvou. V tůmto směru . 

. lišíme soustavu jednokomorovou čili systém uni
kamerální a soustavu dvůukůmů!I'ŮiVůu čili systém 
bikamerální. Půdle sůustavy p!I'vní skládá se parla
ment jen z jedné kůmůry čili sněmůvny, půdle sůu
stavy druhé ze dvůu ků'mor čili sněnlOven: ze sně
můvny důlní, která všeůbecně sluje sněmůvnou . 
pů,slaneckou neb někde i sněmovnůu rep!I'eSentflJnt ů, 
a ze sněmovny hOTní, ~terá se nazývá pravidelně 
senátem, v Anglii sněmŮiVllou lůrdrů. Při sůustavě 
dvůukůmO'růvé jednota par lamellltu zračí se však 
v tom, že za usnesení parlamentu p,latí jen to, na čem 
ůbě sněmůvny se IsůuhlaJ8ně usnesly; nějaké přehla
sůváni jedné sněmůvny druhou jest zásadn'ě vy.: 
lůučenů. 

Která z ůbůu těchtO' sousta,v, zda jednokomůrová 
či dvO'ukůmO'růvá, jest pO'liticky výhodnější - s hle
diska právnického jest tO' tůtiž naprůsto ,nero-zhO'dnO'
není důsud la doufám, že nebude také tak brzO' zá
sadně rozhůdnut.O'. Celkem lze však tvrditi, že sou
stava dvůukůmO'rová má za sebO'u většinu politických 
mys,utelů. Skutečně také vidíme, že až na nepatrné 
výjimky - a tO' ještě pravidelně ve státech rozlůhO'u 
opravdu nepatrných - takřka ve všech státech jest 
zaváděna sůustava dvoukůmO'rO'vá. Jednokomorůvá 
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soustava jest zavedena pouze v Řecku, Srbsku a 
Bulharsku ve většině provincií kanadských a v ně
kterých r~publikánských státech středoamerických. 
Jinak jest všude jinde sousltava dvou kOlmor. 

Pi"i soustavě dvoukomorové jiné jest složení sně
movny dolní a jiné opet sněmovny horní. Také zá
sady, na kter}Tch jsou ustaveny obě sněmovny, ~e 
pravidlem od sebe různí. Snt'movna dolní se usta"vuJe 
po v}Ttce volbou, kdežto snčmo,,"-na ho·rní se v někte
rých sltátech ustavuje rovněž v)Thradně volbou - tak 
jest tomu na pi". ve FraJlcii, v severoameEické Unii, 
. v Belgii, NizozemskUi, Rum.lilllsku, vel Svédsklll a 
v re,publice československé - v jiných státeeh jen 
s část(volbou, s části jsou povoláváni ,drž.itelé UI~či~ 
tého úřadu pHslušníci lu'čitého rodu a Jmenova111 
hlavou stát~l - tak jest tomu na pi". v Anglii, Špa
nULsku a v Dánsku - a konečně v některých státech 
se do sněmovny hOl'ní vůbec nevolí, n)'brž důvo.?
povolací jest tu zcela jiný - tak jest tomu ~ na pl'; 
v Italii. - A "šak í v tcch státech, kde se clenove 
sněmovny horní v}Thradně volí, j·sou zásady . volení 
jiné než 've sněmovně dolní - na pl'. jiné sbory vo
ličské požadavek vyššího věku pro volební právo 
jak aktiV11í, ta.k i pasivní atd., a· rovněž zpúsob usta
vení jest v obou sněmovnách různý; tak sněmoyni1 
dolní se v zákonn~m období obno.vuje úplně ~ili 
integrálně, kdežto snělnovna horní se obnovuje 
pouze částečně čili parcjálne, t . j. v období zákonem 
lll'čeném vystupuje lu'čitá část členů - polovina., 
tl'etina neb i čtvrtina - která se pal~ nahrazuje vol
bami doplúovacími. 

Působnost parla,mentu není ve všech státech st9jná. 
V některých státech jest rozsah púsobnosti tak 
značný, že parlament jest ve skutečnosti nejvyšším 
činitelem ve státu a regulátorem veškerého veřejného 
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života (státy se soustavou či vládou parlamentní), 
V některých státech jest takřka hl,avní obsah púsob
nosti parlamentu činnost zakonodárná, a jsou i státy. 
kde pa,1'lanlent, tře-ba,s i obsah jeho činnosti nebyl 
o mnoho menší než ve státech jiných, má význam 
nepi'íliš valný a kde zejména dolní sněmovna stává 
8e institucí spíše jen trpěnou (severo,a.merická Unie). 
Avšak celkem lze stanoviti trojí záldadní obor pů
sobnosti čili funkcí p,arlmuentu, a to funkci zákono
dárnou, funkci správní a funkci autonomní. 

A. F u n k c e z á k o n o d á r n á. 

Ve funkci zákonodárné .s.polupúsobí parlament při 
zdčlávání zákonú, Není totiž parlament výhradným 
zákonodárn}Tm činitelem ve státu, nýbrž vykonává 
zákonodárnou moc spolu s hlavou státu - monarchou 
lleb presidentem republiky. - Vzniká pak zákon jen 
souhlasnou vúlí parlamentu a hlavy státu, t, j. zá
konem se státi nlúže pouze to, na čem se parlament 
usnese a co hLava státu schválí. J e-st tedy hla.va 
státu činitelem zákonodárným parlamentu v pod
statě rovnocenným. 

Avšak vzájemný poměr obou těchto zákonodár
ných činitelú není ve všech státech stejný, a rúzuí 
se jak pH podnětu k zákonodárné činnosti, t. j. při 
zákonodárné iniciativě, tak při stanovení obsahu zá
kona, tak i konečně při schvalování, t. j, sankci 
zákona. 

Pokud zákonodárné iniciativy se týče, lze jako 
p1'a vidlo stanoviti, že hla.va státu a parlament jsou 
si naprosto rovni, Právo navrhovati zákony phsluší 
jak hlavě státu, tak i parlamentu. Výjimku z toho 
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pravidla mám~ v severoameri~ké Unii,8- ,v repub1i~'3 
ooskolslovenske, kde hlava statu posrtráda p.ráva za
konodárné iniciativy. To,též lze říci, pokud jde ? st~
novení obsahu zákona; obsah zákona se s.tano,vl vza
jemnou dohodou hlavy státu z·a;stoupené vladou. ~ 
par lamentu. Pokud k?nečně se týče s?hvalování. čIh 
sankce zákona, nenl sporu O' to, ze s hledlsk:,a 
-rn'ávního má hlava státu v}Tlučné p'rávo návrh za
k~~a usnesený parlamentem schváliti, t. j. dáti jemu 
sankci neb jej zamítnouti, položiti svoje veto. Jak 
sankce tak i veto jest výronem svobodné vůle hlavy 
8.tátu ;, není prostředku právního, kterým by hlava 
státu mohla býti v tomto směru k n~č~mu ~ucena: 
Po této stránce není rozdílu v dnesnl ~obe me~l 
monarchií a republikou. Avšak s hledIska, poh
tickiého jest tu veliký rozdíl mezi parlaIÍle~t:r.ll m?n
archií a p.arlamentní repuh~iko~u na strane )edne !1 
mezi republikou typu amerIckeho ?a ~tran,e dru~e. 
V parlamentní monarchii a repubhce Jest ustavnlJ? 
mravem nikoli nějakým zákonem, hlava státu va
zána sa~kcionovati každý zákon, na kterém se par
lament usnese. (Tak na př. v Anglii napos:Jedy veto 
bylo vykonáno v r. 1707 te~y p,řed v,lce než ... 200 rok~ 
a od té doby není dokladu, ze by kral odeprel sank~; 
)';ákonu na kterém se parlament usnesl.) Rovnez 
tak je~t tomu v ostatních parlam~?tních monar
chiích - v Belgii, Holandsku, Italu, Srbs~u, .Ru
munsku atd. - a ve Francii. Ani ve Francu nIkdo 
llepochybuie o tom" ~~ pr~eside~t m:á p;ávo ~ákon 
schváliti neb neschvahh. V zdyť ustava vyslovne pro-
půjčuje jemu p~ávo, ~~titi zá}con paJ'lame~tl~ 
Ir o,pětovnému proJednavaIll. A prece od! dob Tre!l 
republiky (od r. 1~75) se nestal,o dosud, aby presI
dent nepodepsal zakon usneseny p'~.rl~mentem .. Na
rn'oti tomu v republice typu amenckeho presIdent 
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velmi často nepodepíše návrh zákona usnesený kon
gresem. A nejen že se to tam nepokládá za něco ne
obvyklého; naopak čím častěji president sev~ro
americké Unie neschválí zákon usne.sený kongresem, 
tím jest populárnější. (V československé republice, 
jak dosavadní zkušenost učí, president již ně-ko
likráte neschválil zákon prija,tý Národním shro
mážděním. ) 

Z pravidla výše uvedeného máme výjimku pouze 
v N ' rsku. Zde totiž zákonodárná moc p.arlamentu 
(storthingu) převládá nad zákonodárnou mod krá. 
Jovou potud, že v určitých případech usnesení stor
thingu může se státi zákonem bez sankce královské, 
ba dokonce i proti vůli králově. 

Pokud rozsahu zákonodárné moci parlamentů se 
týče, rozlišujeme pada-menty na dva druhy. Jsou 
parlamenty, jichž zákonodárná moc se vztahuje na 
veškery obory práva bez jakéhokoliv obmezení. Na 
uruhé straně máme opět p,a,rla,menty, kteréž se mohou 
usnášeti pouze na zákonech určitého druhu, t. j. 
pouze na t. zv. zákonech obyčejných, nikoli však 
také na zákonech ústavních. Prvý druh parlamentů 
zoveme svrchovanými, druh posléze uvedený pak ne
svrch~ovanýmL Typem parlamentu svrchovaného jest 
parlament anglický, jehož činnosti zákonodárné 
nej.sou položeny nijaké meze. Typem pa,rlamentu. 
nesvrchovaného jest pak kongres severoamerické 
Unie, z jehož pravomocí z~kony ústavní jsou na
prosto vyloučeny a který nesmí se usnésti na zá
koně, příčícím se ústa ve. Jakýsi střed mezi oběma 
těmito druhy pa,r1a.mentu tvoří pa,r:lamenty takové, 
které mohou se sice usnášeti také na zákonech 
ústavních, avšak pro zákony ústavní jest stanoven 
obtížnější a složitější pochod zákonodárný než pro 
zákony obyčejné. 
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B. F u n k c e spr á vn í. 

Správní funkcí nazýváme tu činnost parlarnelltu, 
IdOl'OU tento zasahu~e ve správu státní. Tato fUl!-kce 

. ~est v ne~užší souvislosti s po~etím parlamentu jako 
sboru zastupitel,ského, který ~ménem národa vyko
nává práva původně národu p~íysluše~ící. T:u. p~k za
~isté činnost parlamentu nemuze se 0111eZlb je~ na 
činnost zákonodárnou. Naopale parlan:entu, ja~~~ 
sboru, který zastupu~e národ, přísluší ne~roz.sahle~sl 
právo zasahovati také do správy st~tní tí~,. ž~ pro
vádí účinnou kontrolu veškery spravy vere~ne. 

Ve státech, které ~sou vybudovány na zása:dě ~. zv. 
dělené moci ve státu (republika typu amenckeho), 

. ~est parlament omezen pouze na funkci zák?n~: 
dárnou. To však ~est možno pouze v severoamencl ..... e 
Unii, kde nebylo 'se obávati ni~akých útisk~ o~~ hlavy 
státu, resp. od vlády a kde svobod'a tVOrl c~st. sa
mých základů státu, se st~te~ se zrodil~, ac-h tu 
nebyla diíve než d?konce I st~t. Na,pr?b ~omu. v~ 
všech osta,tních statech .'38 u;~alo anghcke pOjetl 
parlamentu ~akožto sboru za,stupit:llského a. přiro~ 
zeného ochránce práva svobod naroda pro,h moCl 
královské. , 

K správním funkcím pi'edem čítáme t, zv, za-kor; 
finanční, povolování berní, nováčků atd. N~ prv~l 
pohled bude snad dos,ti podivno~ že t: zv .. zakon fl~ 
nanční l'adíme k spravní funkcI a nlkoh k f~nkcl 
zákonodárné., ačkoli se ~edná tu -pi'ece o zak0-r:. 
A vš ale věc tato stane se nám ihned ~asnou, ph
hlédneme-li blíže k ~e~í podstatě. Tak zvaný zákon 
finanční není zákon v pravém smyslu, neboť neobsa
hu~e právní pravidla zava,zná pr<; v ~e~nán.í lidská. 
Finanční zákon ~est pouze hospodarsky pIan, upra
vu~e státní ro~počet a ~est tedy úkonem správy hos-po-

dář'ské. Právě tak i povoiovaní berní spadá v obor 
sp~' ávy finanční a povolování nováčků v obor správy 
v?jenské. Ž~ pro tyto zaležitosti se vyžaduje fJrmy 
zakona, t. ~. svolení parlamentu a schválení hlavy 
~tátu, vysvětlu~e se jednak důvody historickými, 
j~dn~k. i důležitos,tí předmětu, tedy důvody poli
tlckyrm. Právo povolovati berně, nováčky atd. 
patřilo totiž odedávna k nejcenně~ším právům poli
tickým, a také skutečně vidíme, že ~en ten národ' si 
uchova.l politická práva a tím také svobodu, který si 
dovedl. udržeti právo povolovati berně a nováčky. 
Pn>to také i v dnešní době jest právo toto vysoce 
ceněno, vyhrazeno jest proto sborům za,stupitelským 
a "yžaduje se pro ně přísná forrma zákona . 

I-'í'i této pHležitosti jeslt poněkud blíže přihlédnouti 
k ot~zce svého ča,su velmi sporné, totiž komu se po
volUje rozpočet, zda hla,ve státu či státu či vládě. 
Není pochybnosti o tOlu, že ve s,bHech stavovských 
se berně povolovaly panovníkovi. Bylo to takřka 
sarnozi'ejmé .proto, že podle tehdejšího' pojetí měl 
pa~ovník povinnost hraditi náklady s.tátní správy ze 
sveho; pokud pak k hrazení těchto nákladů jeho 
pl'íjmy jemu nestačily, dožadoval se od stavů výpo
m?ci y~e f?rmě berní. Berně tedy s počátku byly 
mllnyorad~ynl ~ d~brov?ln)-m příspévkem stavů, t j. 
zeme, k uhl'~de nakladu správy s.tátní, ovšem časem 
stalo s~ dozadování berní na sněmích zjevem na
pl'OStO obvykl}Tnl. Z historické skutečnolsti že v mon
archiích stavovsk~ch se berně povQ.lQ.~aly králi, 
dovozovalo ee pak I v monarchiích konstitučních že 
se berně, resp. rozpočet povoluje sněmem pano~í
kovi. Avšak názor ten jest mylný. V tom se přece 
zejména odlišuje stát stavovský od státu moderního, 
že bývalá protiva krále a stavů, t. j. země fu mizí, 
a dostavuje se opět jednota státní moci a správy. 
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V moderním státu hlava statu - ať monarcha.: ať 
president republiky - nestojí n~ ystáte~ neb mlvm~ 
stát nýbrž jest členem státu prave tak Jako ka,zdy 
jini občan státn~. Z toho dův~du ~ázor, ~~ by ro~ 
počet státní se povoloval hlave statu, SIUSI prohla: 
siti za nesprávný a již dávno překonaný. neboť nenl 
myslitelno, že by celý ten slložitý pochod v parl~
mentu kterým se projednává a konečně povol~Je 
rozpoČet, dál S9 ve prol8pěch jednoho obča~a st~t
l1ího (hlavy státu). t>tejně nesprávný jest nazor~ ze 
by se rozpočet pbvolova~ stát~. Jeť ~~l~ment pre?e 
orgánem státu a nelze Sl dobr,e ~YSI,ltI, .ze by: org~n 
stá,tní něco státu povoloval. Spravny nazor }est, ~e 
se rozpočet povoluje vládě. Rozpočet není p::ece z~
kon, který by obsahoval nějaká právní pra,:dla z,a
vazná pro jednání lidská; jest to p,ouhý, pIan styat
rúho hospodaření a také jen na ~aklal~e, rozpoctu 
nebylo by lze nějaké (nové) dane zavestI. Tento 
plán sesta,vuje vláda a při~hází s !lim před p~rla
ment. Při hlasování o rozpodu nemuze se pak nIkdy 
jednati o otázku zda se vůbec ro,z'počet přijímá, ne
boť jest salnozř'ejm,o, že nějaký r~zpočet se p~i~mo.~t~ 
rllusí. Stát musí žíti a pro,ti rozpoctu vůbec muze ?f.t! 
jen ten, kdo dotčený stát popírá a stojí v Y'0dsta.te)l~ 
na půdě revoluční.' Při hlasování o r0z...poctu Ise, 3~'~~~ 
jen o otázku, zda této vládě s~ ~ozpocet '8~hvah clh 
nic, resp. jinými slovy: hl8!soVanlll o. ro.zpootu vyslo
vdje parlament vláJdě důvěru. Schválí-li parla'!?,er:t 
ro,z.počet, projevuje !íI? vládě důvě;ru, !lp;schval:-~l, 
vyslovuje jí tím neduveru. (V pra,xI o,:s~m nem",!ze 
dojíti k tomu, že by par la,ment neschvahl ro.zpoeet , 
neboť vláda, sezná-li, že pro rozpočet nemá za 
jištěnu většinu, ihned odchází a činí mÍ:sto vládě 
llové.) Hlasování o rozpočtu jest tedy věcí po výtce 
politickou, při jednání rozpočtovém pronášejí se 
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vždy plrojevy politické, zde uplatňoval par lament 
svoJe stížnosti proti vládě a odtud pochází také 
dnešní právo interpelační. 

Správní funkce parlamentu záleží dále ve vše
o becné kontrole správy. Zahrnujeme tím jednak 
kontrolu finančního hos-podář,ství státního, tedy zkou
n1ání z,ávěrků státních účtů, udílení absolutoria 
finanční správě, jednak kontrolu správy v -užším 
smyslu, t. j. kontrolu byrokracie v její činnosti mimo 
pa.r lament. 

Kontrola finančního hospodář,ství státního jest 
p,řirozeným důsledkem práva, parlamentu povolovati 
berně, státní rozpočet atd. Má-li totiž parlament 
PTávo povolovati všeliké daně , dávky, jež zatěžují 
o bčany státní, a rozpočet, musí míti přirozeně i právo 
zkoumati, zda tyto daně, dávky atd. se skutečně vy
bíraly jen v rozsahu povoleném od parlamentu a zda 
se zejm,éna státem, t. j. vládou hospodařilo tak, jak 
v rozpočtu bylo stanoveno. To všechno zkoumá par
lament a teprve, shledá-li, že skutečně se podle roz
počtu hospodařilo , udělí vládě t. zv. absolutorium. 

Kontrola správy v užším sm~8'lu vyplývá z po
jetí parlamentu jako zastupiteLstva národa. Tato 
kontrola pak záleží v tom, že parlament má plrávo 
dotazovati se p'ředstavených jednotlivých oborů 
správy na určité úkony jejich činnosti a tuto čin
nost také posuzoiVati. Přirozeně tato kontrola může 
býti jen tehdy účinna, když ústavou jest zaručena 
povinnost představitelů vlády na dotazy parlamentu 
talcé odpovídati. Takováto povinnost jest zaručena 
nyní ve všech ústavních st,átech a tvoři podstatnou 
část ministerské odpovědnosti. Pouze tam, kde par
lamentu nepřísluší tato funkce spr-ávní, nemá parla-' 
l11€nt práva kontroly správy a nemá tedy ani práva 
klásti dotazy na představitele vlády a vláda, t. j. 
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ministerstvo není vůbec parla.mentu odpovědno 
(severoamerická Unie). 

Právo parlamentu a jednotlivých členů dotazovati 
se představitelů vlády shrnujeme jednotným jmé
nom práva interpelačního, t. j. práva podá,vati inter
pelace. Interpelací v nejširším slova smyslu roz
umíme jakýkoli dOltaz na pi'edstavitele vlády, jak 
byl Pl'oveden lU'Čitý úkon vládní sp,adající v obor 
jeho pravomo'ci. Tu pak rozeznáváme mezi pros
tým dotazem a interpela.cí v užším smyslu. Rozdíl 
záleží v tom, že dotaz se pokládá za zpúsob mír
nčjší, že se pii něm nevyžaduje náležité formy, takže 
může býti podán i ústně, že debata při něm jest vy
loučena. a konečně i v tom, že se pravidelně podává 
tehdy, když odpověc1' ministrova jest již předem za
ručena. Interpelace v užším smy;slu jest již ostřejší 
způsob. Bývá podána v'ždy v určité formě písemné, 
jest o ní možný rozhovor a dochází pravidelně také 
k usnášení se sněmovny o podané interpelaci. Právo 
vznésti. dotaz jest pravidelně právem individuálním, 
t. j. každý člen sněmovny má právo vznésti dotaz. 
Naproti tomu právo podávati interpelaci j~st v ně
kterých státech právem individuálním, v některých 
právmn kolektivním, t. j. podati interpelaci může 
pouze určitý počet poslanců zákonem stanovený; 
je-li pak interpelace olpatřena menším počtem pod
pisll, než jak zákon stanoví, má se za to, jako by 
vůbec nebyla podána. V některých státech jest právo 
toto dokonce právem celé sněmovny, t. j. člen sně
movny, který chce podati na vládu interpelaci, jest 
povinen předem si k tomu vyžádati svolení celé sně
movny; tu pak v podstatě nepodává interpelaci do
tčený člen, nýbrž sněmovna sama. Právo podávati in
terpelaci jest právem individuálním ve Francii, Špa
nělsku, Belgii a v Italii, právem celé sněmovny 
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v Nízozemsku, Dánsku, Švédsku; v ostatních státech 
jest to právem kolektivním; tak i v československé 
republice. 

Právo podávati dotazy a interpelace není však 
jediným způsobem, kte'I'ým parlament vykonává 
kontrolu správy. K tomuto účelu má parlanlent 
pl'ávo ustanovovati zvláštní výbory neb k01mise, jež 
povč-r'í vyi;etí'ení,m lU'čité ' záležitosti a podle jejiclh~ 
zprávy další poth~bné zařídí. Pravomoc takov);'chto 
v:)rború a komisi není ve všech státech ste,jná. Nej
rozsáhlejší pravomoc jejich jest v Anglii, kde mají 
PTávo pi'edvolati kohokoli a předvolaný jest povinen 
se dostaviti a vydati žádané svědectví. Kdo vyzvání 
tohoto neuposlechne, dopouští se zvláštního činu 
tl'estného a jest také parlamentem potrestán. 

K správní funkci náleží dále schvalovati určité 
n,kty správy státní, které pro jich důležitost nemůže 
správa státní bez parlamentu vyřizovati. Obsah 
takovýchto aktů státní správy jest velmi rozmanitý. 
Celkem však lze říci, že sem náleží státní a obchodní 
sm19~lvy, dále smlouvy, kterými se postupuje část 
státních území, jimiž se mění obvod státní nebo kte
l'Ými se stát k něčemu zavazuje, zejména, vůči cizině, 
a pod, 

Funkcí spl'ávní a hlavně kontrolou veřejné správy 
zjednává si parlament podstatného vlivu na správu 
státní. Vliv tento není ovšem ve všech státech stejný. 
Největší vliv pi'ísluší parlamentu ve státech se sou
stavou čili s vládou parlamentní, kde parlament ve 
skutečnosti udává směr politiky jak vnitřní, tak 
i zahraniční, a kde ministerstvo jest ve své podstatě 
jen výborem většiny parlamentní. 

C. Fu n k c e a u t,o no m ní. 
Funkce autonomní záleží v tom, že par lament sám 

si upravuje záležitosti, jež se týkají jeho' vniti'ní 
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organisace. Par lament sám tedy rozhoduje všechny 
otázky týkající se p-říslušens.tví členů ~e, s~?ru, 
upravuje svou vl a.stní organisaci a vydava rady, 
jinliž se řídí postup jednání. . y. y y , 

Parlament předem rozhoduje o pnpustenI zvole
ných členů do sněmovny t. j. o pl,atnosti vol~b; y~~ 
znamená že sám ověřuje volby a že jest v neJvyssI 
instanci ~ozhodčím, je-li volba platna čili nic:. Z to
hoto pravidla máme výj~~ 'po~ze v AngIn, ~de 
o platnosti voleb rozhoduJI radne. soudy ~ v~ Šve~
sku, kde o této otázce rozhoduJe spravn1 dvur 
soudní, a v repubHce československé, kde jest pro to 
zřízen zvláštní volební soud. . . 

Parlament dále sám se ustavuje t. j. volí Sl svo~e 
funkcionáře předsedu, misiop,ředsedy, zapisovatel~. 
Z tohoto pr~vidla jsou jen řídké výjimky. ~ak v NI
zozemsku kde sněmovna dolní sestavuje pouze 
terno a k;ál z něho jmenuje, a ve Švédsku. kde, kr~l 
jmenuje jak předsed~, ta~ i místopře?~edy d,ol~l sn~
movny. Pokud hO!nl sne:r,norvny se tyce, yvoh Sl v n~
~terých státech predsed~lCtvo syama ,~nemovna, n~
kde je jmenuje hlava statu a nekde, Ja~oy v AngIn, 
v severoamerické Unii, Mexiku, ArgentIne a v ~ra
silii, jest předsednictví horní sněmovny spoJeno 
vždy s jiným státním }~řadem. . ., ., 

Parlament si rovnez upra,vuje postup Jednanl 
a vydává k tomu cíli svůj jednací řád. ~r~vo totoo 
není však ve všech :státech upraveno steJnym zpu
sobem. V některých státech parlament (či spíše 
řečeno k!a,ždá sněmovna) upra,vuje Bli naprosto 
svobodně jednací řád a jeslt v tomto gmeru <:?'~ezen 
jen potud, že ústa:vou jsou 8'tanoven~ urClte. po
všechné zásady, kterých parlament jest pOVln~? 
šetřiti, na př. záJsada veřejn~~ti jednání a pod: vV }1-
ných státech jest jednaci ra9, upTaven zvlastnun 
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zákonem, na kterém spolupůsobí tedy vedle p,arla
Jnentu i hlava státu, a sněmovně jest ponecháno 
jen právo v mezích tohoto zákona jednotlivosti 
blíže upraviti. Podle toho rozeznáváme parlamenty 
autonomní a neautonomnÍ. V tento druhý druh 
parlamentů spadají parlamenty švédský a česko
slovenský, v typ prvý pak par lamenty ostatních 
států. 

Parlament rozhoduje dále o otázce, má-li býti ně
který jeho člen vydán pi'O určitý čin trestný čili nic. 
Otázka tato těsně souvisí s otázkou t. zv. imunity 
poslanecké t. j. ochrany proH zatčeni a uvěznění. 
'rato ochrana poslance má svůj původ v Anglii a 
základ její spočívá v pojetí, že nutno (zajistiti pří-

. tomnost poslanců v parblInentu a zaručiti jemu svo'
bodný výkon jeho úřadu. Poj,etí toto bylo přejato 
zákonodárstvím francouzským v době revoluční a 
přešlo pak do ústav všech stáJtů. Dnes jest zákono
dárstvím všech států stanoveno, že rozhodčím 
v otázce, má-li býti poslanec pro určitý čin trestn)T 
vydán čili nic, jest výlučně sněmorvna sama. S otáz
kou imunity poslanecké úzce pak souvisí, že pos.la
nec za hlalSování ve sněmovně nemůže býti nikým 
potahován k odpovědnosti a rovněž, že o výrocích 
učiněných v parlamentu jest výLučně soudcem jen ta 
sněmovna, jejíž členem poslanec jest. 

K funkci autonomní náleží konečně i ptrávo sně
movny udržovati pořádek ve sChůzích, udfleti svým 
členům dovolené a pod. -

Vedle funkcí zde jmenovaných můžeme uvésti 
ještě jednu funkci, která ovšem nep'atří k vlastním 
funkcím par lamentu, totiž funkci soudcov,skou, kte
rou ovšem vykonává pouze ,sněmovna horní, nikoli 
také dolní. Po vzoru anglickém přidělily totiž ústavy 
někt~rých států horní sněmovně právo nalézati za 
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právo v určitých trestních věcech, a to jako soud' nej~ 
vyšší. V takovt~hto, p'říp'8ide~h ,sně~ovn~ horní liší 
se zrusadně od rádnych soudu hm, ze zpusob trestu 
spadá úplně v uvážení její, a že vůbec zásadní 
otázka, je-li tu čin trestný čili nic, není ,namnoze 
upl'avcna zákonem, nýbrž jest te:prve řesena. roz
hodnutím horní sněmovny sa.motné. 

Oiny trestné, pro které snčmovna horní zasellá 
jako nejvyšší soud, nejsou všude stejně vytčeny. 
Celkem lze však říci, že horní sněm0'vna nalézá pra
videlně za právo při obžalobě ministerské a v nč
kterých republikách ph obžaJobě presidenta pro 
velezradu neb i jiný těžký čin trestný. Doložiti však 
sluší ihned, že tak0'véto pHpady jsou tak kromoby
čejné, že soudcovskou funkci sněmovny horní lze 
v dnešní době pokládati právem za· na,prosto uhaslou. 

Některé stity - a téch je celkem většina - tento 
vzor anglický nepřejaly a v nich tedy soudcovské 
funkce horní sněmovny nenÍ. -

Z t0'ho, co tuto bylo uvedeno, plyne, že parlament 
jest sborem neodpovědn)Tm, t. j. za svou činnost od
povídá sám sobě, sám jest regUlátorem svého jednání 
a jeho vnitřní činnost nikým vynutiti nelze. Jiná 
jest však otázka, kdo ve státu uvádí činnost parla
mentu v pohyb, t. j. kdo má právo parlament svolati 
k zasedání a tín1 také k činnosti, a kdo dále má 
právo uzavírati činnost parlamentu neb jej dokonce 
rozpouštěti. 

Pokud svolání parlamentu se týče, sluší za pra-
vidlo uvésti, že par lament svolává vždy hla.va státu. 
Ústavou mohou býti sice stanmTeny jisté vedlejší 
podmínky, tak zejména, že parlament musí zasedati 
po určitou nejkratší dobu, že má býti svolán pra
vidlem v Ul'čitý roční čas a,td., avšak jinak jest vS-
kon tohoto práva ponechán uvážení hlavy státu. 
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Avšak toto pravidlo neplatí ve všech státech. Jest 
ústavami některých státú stanoveno, že parlament 
S8 schází podle ústavy v určitou dobu sám, aniž by 
bylo třeba zvláštního jeho svolání. Tak jest tomu 
ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Dánsku, Švédsku, 
Norsku, Řecku a v Turecku. Zde den řádnéh') zaso
dání jest již ústavou přesně stano,ven a hlavě státu 
v tomto smčru nijaké právo nepřísluší. Avšak 
i v těchto státech přísluší hlavě státu právo svolá
vati parlanlent k zasedání mimořádnému. resp. dří"e 
než v den ústavou stanovený. 
Odročováním parlamentu rozumíme přerušení za

sedání na určitou dobu avša,k tak, že postup prací 
se nikt81"-ak nep'ř'eruší, takže když parlament se 
znovu sejde, s pracemi začne se tam, kde se před 
odročením přestalo. Právo parlament odTočovati 
přísluší předem hlavě státu. Pouze v Anglii a v Nor
sku nemá lu'ál práva odročovati parlament. V někte
rých státech jest však právo hlavy státu odročovati 
parlament omezeno potud, že v řádném zasedání 
nelze odročiti paT la,ment přes dobu zákonem stano
venou neb vícekráte, než stanoví ústava. Tak jest 
tomu zejména ve Francii, Belgii, v Lucembursku 
a v republice československé. N ap-roti tomu při za
sedání mimořádném právO' hlavy státu odročovati 
parlanlent nikterak není omezeno. 

Vedle hlavy státu, má však i parlament sám právo 
E',e odročovati. Toto autonomní právo odročovací nen.í 
sice ústavamí stanoveno, avšak existuje ve všech 
státech lako sam0:delmé a také nikým se nepopírá. 
Vyplývá pak toto právo z po'jetí, že parlament sáln 
určuje pořad lednání a tedy i pořad schúzí a nakládá 
dúsledkem toho volně svým časem. 
Uzavřením parlamentu rozumíme přerušení zase" 

dání na dobu neurčitou ta!{, že . veškery práce se 
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konči a pn novém zasedání dlužno veškery práce 
znO-V11 počíti, nikoli tedy v započatých pracích po
kračovati. Právo uzavirati parlament příS1luší v}T
hradně hlavě státu. V některých státech jest vsak 
toto právo poněkud omezeno potud. že nelze uzavÍ'Íti 
par lament před uplynutím určité zákonem ,stanovené 
doby. 
Rozpuštěním parlamentu rozumíme pak úplné 

propuštění I parlamentu. Nejen veškera činnost par
lamentu se zastavuje, nýbrž i mandáty všech členů 
pomíjejí, a parlament se může znovu sejíti jen na zá
kladě nově vykonaných voleb. Právo rozpustiti par
l'ament přísluší výhradně hlavě státu. Pouze v Nor
sku a v Unii severoamerické nemá hla,va státu práva 
rozpustiti par la,ment. V některých státech jest lJak 
PTávo rozpustiti parla,ment poněkud omezeno. Taj\: 
na př. ve Francii potřebuje president k rozpuštění 
sněmovny poslanecké svolení senátu. V jiných stá
tech není sice hlava státu v tomto svém právu vá'7;ána 
nijakou podmínkou, naproti tomu jest však stano
veno, že nový parlament nutno svola,ti do lhůty zá
konem vytčené. Tak jest tomu v Belgii, Nizozemsku, 
Lucembursku, Španělsku, ve Švédsku a v republice 
českosloveIlJské. -

O vlivu parlamentu na správu státní a vůbec na 
celý chod života veřejného ve !Státu bude jednáno 
v 'jedné z příštích knih této sbírky ,,0 vládě 
yar lamentn!". 
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