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I. 

Úvod. 

Pol,-ud ]J[lměf lidská "ahá, nežili lidé 'o.jediněle, nýbrž sesku
peni \' nr{jt~'c.:h společe'llsk~'ch vazech, .lt-'l v 'i'lzn~'ch obdobích 
(~a~O\'~C'h jsou tll pevnější. lLl opět volnč.fší. S"azy tylo vykonávají 
na jedjnce yžel.\' zna('n~' vliv:' obmezují jej v icho přirozené voJ
nosti. kludoll jeho vůli urtité hrnnicf'. ukládaií mu určité závaz
ky, ale na druhé straně posk 'lu.Ťí mu opět ochranu na "enek i 
uvnitř Jedinec cítí se tu b)'ti členem ta1:.oyéLoto svazu, uvědo
muje si .1Pj a takto se v něm rooí vědomost urotého pospolenství: 
-pozoruje. že na venek jest {'hr'Íněn, ale sou<::nsně cítí. že za cenu 
této 'o('hr<m~' jest povinen se podřizova'ti příkazllm svazku jej 
viŽídho. I vzniká v něm \'ě'domos1t pOYlnll1,ostí jak yúči 'SV,uIZll SH
.mohlému· tak i yůči ostatním .iedincům iakožto členum toho,to 
pospoLe!» bi. Takto tedy YY'YÍraj,í již z pods tat,v pnspo1eruství ur
čitá pravidla závazná pro každého iedincc ijkoito člena spole
čens -ého ~yazu. 

';1Z. · t ,to jsou buď pukreynÍ - rodina, rod.. k,mpll - bud 
náblJŽt'lLk(> aneb politické. Poslťzl' imt'noyané vZ1l1kají y době 
pc·měfl1e pozdťj.':;í, když síla pn' >tních s"azlt pokrevních se již 
-y určité mÍi'e stírá. Nejpť\'ně,iší a poměrně l1eidokonalejší a pro 
·člověka také lll'jrlúlelit?jší forma těc hto politir'}'Ú'h svazú .i,pst stát. 

TeprH' YC stát.ním po -poh JlstYÍ zdokol1aluic se jedinec ve 
společen . kého tyora. Pryop()čúteC'ní, nedokonal\', posvolitv život 
nab,'yá ve stMu určitěj;kh. pcYn Yišíc.h a stálejší 'h forem; yzájem
n~' poměr jedinců jakožto dell.,u. tohoto pO'lpolenství začíná se ří
diti přesn~'I1li prD,Yidly, Předpis~" podle kter~Tch se život 'pospo
lit~· zařizuje . stávají se stále účinnějšími. působí nyní vůči kaž
dému Lez výjimky; ba dosŤtRvují Sle .ii'ž i . záruky. že v pNpa.d'ě, že 
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by některý člen pospolenství odpíral se iimi říditi, lze platnost 
jejich i vynutiti. Na mí-stě dosavadlIlÍhQl mra"u d,oslavuje s.e právo~ 
z předpisů původně jen náboženských neb mravních stávají se 
předpisy práVil1Í. V ědJomos,t rpří'slušenství k státnímu po
spolenství véde jedince k tomu, že si neien uvědomují svoje zá
vazky vůči celku, nýbrž i začínají ch~pati, že pospolenství to jest 
udlrŽforválIlJo vJJaSltně jen jimi s:amoltm.ýnni. ČlelIllS!tJVí v tomrtJo svazu 
bu.dí v llich snahy uplatňovati se ve státu, vykonávati vliv na 
státní siprávu. býti členy nejen pO'vinnýnli vykonávati příkazy 

státni ·moci a říditi se pravidly danými rpTO p"o,spolenství státní~ 

nýbrž oprá'VlIlěnými 'sjplOluT'olZhodlovaJti pn sdětávání těC'bJto prn
videI, zkrátka býti členy nejen trpnými, nýbrž i činnými. Takto 
tedy v jedincích začíná klíčiti vědomí. že oni sami ve svém sou
hrnu tvoří toto společenství státní, že každý z nich jest pomy,slnou 
částicí té moci stá,tnf, .i,ež celé toto SlPolečenství ovládá a závazná 
pffi'Vidllia vydlává: ,tvon se p'o~ilenn státního občanství. ČI},e'Il!o:vé stát
!l1lÍho pOlsp1oLffilJSltví 'Sltá'V'ajiÍ s,e plnoprávnými státními obGany. 

VY'bUJdováním ,po~]mu stMl11lÍbo -ohčOO1srtví, v :plném j'ehlO QlblsaJhu 
a rozsahu dlolSlPtÍ1Vá s,e tep'rve k p'Ojlffiu moderního státu. Správným 
pojetím státního občanství vybavuje se osobní prvek tohóto spo
lečenství, totiž souhrn .B,tá,tních občanů, i,eiž zoveme národem v 
politickém smyshl. V čem záleží modernost státního útvaru'! Mo
dern.i stá-t netní [lad o(bČaJD.Y a mimo obča!ny. ný1hr.ž jesrt v obča
nech samotných, rt. j. v př.ús1l1ušlIllÍCÍch SltártIllÍC'h, k!tJern všichni d~sled
kem stá,toobČlaInlslké rovnolsti mají stejné 1P1rávlO urp]laJtĎlolVarti s,e po
dle siVých schopnos-tí a Isvé ,mravní zdatnosti v životě státním. 

V moderním státu se uplatňujI podstatně dvě síly od 
sebe naprosto odlišné; jedna, kterou bychom mohli nazvati do
středivou, vychází od celku, klade neustále důraz na jednotu spo
lečenství státního. vyžaduje od občanů státních lposlušnost a chce 
v nich spatřQvati spíše pouhé státní poddané, kteří jsou povinni 
jejím rozkazům s,e bez)pod:mí:neČlně P1odroibovati; druhá, kt€lI'ou mů
žeme nazvati odstředivou, vychází od jedince, klade duraz na svo
bodu státníeh -občanů a hájí jeji1ch p,ráva i oplfoiti moci ,státní. P.r
vou j.est autorita 'státní. druhou svoboda státoobčanská. Obě tyto 
síly jlS'Ou ·mnohdy v rozporu, a na vzáj'emném souladu obou zá
visí stálost státniho zřízeni a zdhmý vývoj celého společenství 
státního. 

Vědomí. že ,podmínkou zdárného vývoje státního společenství 
jest vzájemný soulad mezi ·autoritou &tátu a svobodou státooběan-
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_:kou, čili i}nými ,slo,:,v náležitá úprava poměrů mezi státem a ob
ean~ a 'vůbe~ nal'ežl'té pochopení úkolů státu jesrt celkem původu 
noveho! , dospelo. s~ ik . němu ~prve po dl~uhém vývoj.1. Jak instil. 

o t~e .~tátu, tak I mrstituce stalJního občanství prodělaly ve s;vém 
);'yvo~l1 v da~:kosáhlé změny. Jinak pohlížel na stát a ~a občana 
s~ro~e~ . .11~k středověk a opět j.iJ:nak doba ,moderní. K tomuto 

"'\'Y'\-'OJI .lest třeba přihlédnouti blíže. 
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II. 

Hžstoržcký vývoj. 

1. S1arrověku, hereme-li za typ starorvěkého státu starý stát 
řecký - starověk~ státy barbarské ·pouštíme tu mimo úvahu -
znamená Istát dokonalé 'společenstvL-politické i náboženské. Jed
nota politická spadá tu v jedno s ied'l1otou náboženskou. Člověk 
již svou povaho.u tíhne rke společenství (Aristotelův výrok: člověk 
jest tVIQJr sPIQr}lečearský a ls'tát jeSlt IllIe1j,dol}{JoTlal1ejš.í s\plQr1eoonstv'Í, ve 
kterém člověk může žíti). P.odle Aristotela stát vzniká k vůli pou
hému životu, ale trvá k vůli dokonalému životu. Stát stojí y po
předí činnosti každého jedince a řecký občan iest povinen věno
vati se takřka výhradně zájmům a účelům státním. Zájmy osobní, 
ro.dinné, atd. ustupují oproti záj,mům státu úplně do pozadí. Od
tud vidíme. ž'e u l~ekú největší občanskou ctností jest obětovati se · 
pro vlast, rt. j. ,pro stát. Stá.! potřebuje občany, proto jest povin
nosti .klažldéhto ,občana felDJilti 'S,e a mlÍlti d:ěti; žena řecká 'má po~in
nost věnovati 'se jen vedení domácnosti a yvchově dětí, pokud ty
to se neodnímají rodičům a nevychovávají se na státní náklad, 
jak tomu bylo na př. ve Sp.artě. Sloužiti státu a jen státu jest 
povmTllolStÍ Ikla;žldlého olbčaIJ.1Ia; kdo sltátu .nerrnůže sloužirti, stává se 
ve společnosti lidské tvorem nepotřebnÝm. Proto na př . ve Spartě 
neduživé děti, o kterÝch se mohlo míti za rto, že nebudou moci 
prokazovati státu platné služby, byly utracovány. 

Tímto pojetím řecké.-ho státu jest dán také poměr občana ke 
státu. Občan jest tu k vůli státu a stát vyčerpává občana takřka 
úplně. 

Pokud se týče formy státní, byla tu vláda buď několika rodů 
šlechtických, aristokratická olžgarchie, aneb vláda souhrnu stát
ních občanů, politeia neb demokracie, ač-li v některých státech 
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nevládla libo.vůle jednoho. neb něko.lika málo iedinců, tyranie. A
vša:k i v ,těch státech. kde vládu vvkonával so.uhrn ,občanů stát
ních, tedy ve státech demokratických. nebylo lz,e přece jen mlu
viti o dtemokra,cii v moderním smyslu. poněvadž ,plnoprávnými 
občany s,tátními byla jen menšina nálfoda. Většina -obyvatelů stá
tu byla z politických !práv' vůbec vyloučena, ba postrádala dokon
ce i osobní svobody (perio.iko,vé, metoikové, dále heloti a otroci). 
O státu řeckém jako ideálu státu demokratického. tedy mluviti 
nelze. 

2. Obdolbnou skladbu jako stát ř,ecký m'ěl i starý stM římský 
s tím toliko. rozdílem, že zde mezi stát a l'edince vstupo.vala :ro
dina .lrako Isvazek zvláš,tní. na státní moci nezávislý. Hlava rodi
ny (pater familias) byl v rodině své neobmezenÝm vladařem nad 
všemi členy rodiny a práv těchto. neodvozoval od státu; měl do
konce i právo nad životeIJ} i smlTtí příslušníků své rodiny, aniž 
by měl stát právo v tuto. pravom'oc jeho. něiak zasahO'vati. r 

Státní forma státu římského se Po.stupem doby podstatně mě
nUa. Původně byl řhnský stárl královstvím. avšak moc královská 
byla fu' značně obmezována senátem, sborem s'ložen)'m ze zástup
ců rodů šlechtický'ch. Po P&d'u ,kTá}lQiv'S'tvÍ máme tu republiku for
my aristokraJtické, ve které plná práva politická příslušejí pouze 
členům rodů šlechtických (patriciové), kdežto. řemesln)' lid měst
ský a drobný stav malorolnick)' (rplebejové) postrádají práv po
litických takřka naprosto. Patridové oproti plebejům tvo.řili s po
čátku třídu tak uzavřenou, že se na př. ani sňatky mezi oběma 
těmi,to stavy nepřipouštěly. Později ovšem byly rozdíly ty do. ji
sté míry setřeny, nicméně však brzo na to se obi,evují v nové Po.
době. Povs,tává nová šlechta, jakási š'lechta úřední (optimates. 
nOlbiles), oproti které stál drobný lid organisovaný ve stranu li
dovou čili populárrní. Obě tyto strany se střída ií ve vládě nad 
státem, takže republika římská má ráz tu aristokratick{', tu de
mokra,tick~'. podle toho, která z obo.u stran ie u vesla .. .\však ani 
v době, kdy tl vesla jest strana lidová, nelze v římském státu mlu
viti o pravé demokracii. Plnoprávnými občany státními nejsou 
všichni svobodní obyvatelé státu, nýbrž j€n ti, kterým přísluší 

právo i'ilmslkého občallllstvÍ. cives romani. O,sitaltnlÍ sVlolbodnÍ ohy
vatelé .ilsou »'peregrini « , v podstatě pouzí cizinci, s určitÝm okru
hem práv individuálních, avšak bez prá.v po.litických." K tomu 
pak se druží Ještě ohromná spousta lidí nevolný-ch, otroků, kte"ří 
postrádají i práv individuálních jsouce pouhou věcí \' majetku 
svého pána. 
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V létech .třicátých prvního století př. Kr. padá republika a 
Řím přijímá stá,tní formu monarchžckou. Z ,počátku navazude sice 
.římská m'ona,rchie ještě na staré formy republi'kánské 'Potud, ~e 
hlava státu. monarcha, :sous,třeďuj,e ve svých rukác·h vla,stně jen 
pravomoc různých republikánských úřaidi'l. Nazývá se princeps 
.a fOTmálně jest prvním občanem v·e státu. Ale záhy na to. prin
ceps se m'ění v imperatora a z prvotního. » prvníHo občana ve stá
.tu« ·S'táv~ se neobmezený panovr'zil(, císař. 

Se změnou státni formy říše římské nas,tává ta-ké změna po
měru občana ke stát li. Za d10h r,e:publiky hy! óvi,s ItOlmrunrtJ.is ISku
tečným nositelem práv po.litických, byl plno,právným občanem 
státním. Jemu příslušelo právo s,Po.luro.zhodovati o věcech stát
ních. Pádem republiky však svoboda státoobčanská doznává znač
né újmy. Na této skuteČJlo.s,ti nemění nic, že počátkem 3. století 
.po Kr. bylo. všellIl slVohodJnvlm olbyv1abellhn státu udJěleTIio !právo 
římského občanstvÍ. čímž právní rozdíly mezi svo.bodnými oby
v.ateli zmize'ly. NasloupenÍ'm absolutního císařství IsvO'boda státO
občanská padá úplně. Nadi celou říší se rozpíná neobmez·ená mvc 
římského imperatora, jehož vůle .i,est nejvyš.šÍm zákonem státním. 
Svo.bodní obyvatelé státu jSo.U zbaveni !poli,tický'ch práv, z býva
lých plnoprávných občanů státních se stávají nyní již jen státní 
poddaní lišící se od otroků tím, že podržu li sv·obodu osobIÚ. Prá
vo římského občanství neznamená již určitý ' okruh práv ,Po.liti
ck~'ch, nýbrž pouhé příslušenství k stMnímu svazku říše římské. 

3. Naprosto odlišnou skladbu měl s,tát středověký. V staro
věkém státu řeckém a římském bvla státní m·oc m'oCÍ .fednotnou; 
význačn,"'m rysem státu středověkého lest roztříštěnost 'Státní moci. 
Stát středověký nemá jednotného ·představitele státní moci. a moc, 
která se tu jako státní uplatňuje, nemá jednotný pTamen. 

Příčiny této roztříštěnosti státní moci stMu s,tředoyěkého jsou 
různé. Na troskách b~'valé říše západořímské, ve které ostatně již 
před jejím konečn~rm pádem autorita státu valně byla poklesla. 
vznikla celá řada nOY)'ch států, ve svém základě germánských. 
Národove germánští byli prvotně jen r,odové svazy a síla těchto 
svazů uplatiíovala se j eště i tehdy, kdvž "Germáné přestali býti ná
ro.dem kočovn~Tm a zaujali pevná sídla v o.blasti bývalé říše zá
padořímské. Myšlenky státní jednoty, jak ji znaly státy řecké a 
římsk~' stát, tu nebylo. Pro.to i tehdy, když Germáné zaujali pevná 
sídla. původní stát germánsk)" zůstává vlashlě jen pouh~Tm ro
dov~rm svazem, a základ m·oci veřejné, resp. státní nehledá se tu 
u státu nově vzniklého! nýbrž u rodů, iichž souhrn Ll svazek jest 

8 

podkladem ~tátu. Z 'Ťoho důvodu moc rodu i,est mocí prvo.tní, ze 
. které -teprve vychází moc státní. To.to ·poíetí ,má důsledek ten, že 
j~ště ve středověku j,iž pozdějším, kdy římská myšlenka jednoty 
moci státní začala již osvědčovati svůi vliv i na stát středověký. 
myšlenka tato se ve své ryzosti nikdy u iati nemůže, nýhrž vchází 
-v nutné kompromisy s germánským nazíráním na stát. K tomu 
přistupuje dále skutečnost. že prvotní g.ennánský stát není stá
tem městsk~Tm, jak tomu bylo u Řeků a u Ří'manů, nýbrž státem 
plošným, ve kterém .půvo.dně chybělo středisko nějaké moci ú
střední. Nějakého hlavního města prvotní stát germánský neznal. 
Hlavní města, jež jsou přece přirozenými centralisačními body, 
vznikají teprve v pozdějším středověku, a .lest zajímavo, že říše 
římsko-německá, iako celek, říšského hlavního města až do svého 
zániku r. 1806 vůbec neměla. 

Rovněž vnitřní ústro.jí státu nebylo takového rázu, aby pod
porovalo vývoj jednotící m·oei. Stát ·středověký byl vybudován na 
t. zv. soustavě lenni či feudální. jejíž p'odlstatný základ byly o
sobní věrnost a poslušnost mana čili vasala vůči svému lennímu 
p{mu čili senio.rovi. Kdežto. .ústroií římského státu bylo založeno 
na pevných zákonech . a každý zřízenec státní, resp. veřejný vyko
nával svoji ptavom·oc důsledkem svého státo,právního p,ostavení. 
bylo 'elé státní zřízení středověkého státu zfeudalisováno. Král. 
rE'!:ip. kníže měl svoie věrné, kteří lénem od něho. drželi statky, 
liJ'ady a pod. (t. zv. b zpro.střední manové čili vasalové). Tito bez
prostřed'llí manové, mocní to velmožové, měli Dak zase svoje .věr
nr, many Č'i'li vasaly, jež podobným způsobem získávali. a kteří 
royněž slibem věrnosti a . poslušnosti byli jim zavázáni . Porušil-li 
nlCin tento slib věrnos,ti a ,poslušno.sti, dopustil se zrady čili felo
nie, k terá jej činila v ,očíchos.tatního rytířského světa bezectným 
a nad to j,eš:tě óJnělla v zápěltí z.tJrátu lénta, mJěI-li ovšelm s,emor to
lik moc-i, aby zoronevěřilému manovi léno také skutečně odňal. 
Jest sice samozřejmo, že velmožové a o.statní obyvn telé státu byli 
p.o\'inni věrno.stí a poslušno.stí svému králi, resp. knížeti také ja
ko hh1\'ě státu, ale vývojem doby lenní zřízení, zeiména když také 
rodové svazky dospěly k naprostému rozvratu, ovládlo tou mě
rou veškeren život veřejný, že v plném ro.zkvětu soustavy lenní 
nebda to ani tak státoobčanská ·povinnost. iako spíše slib osobní 
Yěr~osti a poslušnosti, kterÝ váže 'velmože ke králi a many k iich 
seniorům. Ze za takovýchto poměrů autorita státu trpěla, jr-st 
::-.n,1'1I1O poC'hopitelno. Panovník vykonává vládu ien potud. pokud 
jeho manové jsou o·cho,tni jeho rozkazů bv,ti poslušni, resp. pe-
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kUld má Itolik mlOci a sHy, ruby IneiplQlsLušného a zlPTOU1.evěřiilého illl3ll3-

k po?lušnosti donutil. Nedostává-li se mu k tomu moci - a dosti 
ča~to se ~tává, že. zp~pný velmož přím·o pohrdá r·ozkazy svého 
krale-semora - .lest .Jeho m,ne a právo spíše pouhou ideou bez 
skutečného .obsahu. 

Jinou příčinou roztříštěnosti mloci státní jest jeH drobení. Vel
mi Člas1tJo ISle 'sltáJvaU:Ot, ž,e ll'rč.iJté úzelll1iÍ1Í o!hvody byily vyj~mány z 
řádné správní ol'ganisace, odnímány pravomoci představitel e dot
čené správní organisace a podřizovány přímo prav.omoci panov
níka. Takovéto vyjimutí ze řádné orgarnisalce nazýváno bylo imu
nitou~ kteréhož'to výra zu bylo po'zdě.H užíváno i na samotný územ
ní 'olbv'Olď. Mlajilte!M JÍlalklo lv~7'ch1Jo ililllUrut byli tak/to nadáni UJrčit)'tII"Ú 
právy, jimiž se odlišovali od těch, kdož ze řádné správní organisa
ce vyjmuti nebyli. Tyto imunity podléhaly přímo panovníkovi 
a práva majitele imunity zakládala se na zvláštní výsadě (,privi
legiu) udělené panovníkem. Ale postupem doby majitelé tako
vý'ch:to· ÍJmJuIn:ilt lPřesltávali tplOIhillíŽ.e1.i, J[1!a s.voje p'ráva jlaJk,o ma zvlá
štní výsady a uvykli si považ,ovati oprávnění. které jim plynulo 
z v)Tsad královských, za oprávnění. které vzrostlo z jejich vlast
ního práva. Rovněž tak i představitelé těch úřadů, s ni"miž byla 
spojena územní pravomoc, na př. úřady hra,bské, v~·Yo.iem doby 
rádi zapomínali. že mají úřady ty od panovníka jen v léno . Kdvž 
se pak vyvinula dědičnost lén, začali ,pokládati tyto ťiřady a úz-e
mí. nad nimiž se jejich pravomoc rozprostírala, vlastně již za 
svůj maj-etek. a práva dosavadní za práva plynoucí z vlastní je-
jich moci a nikoli z mo,ci královské. -

Obdobný vývoj byl i u těch měst. která byla zal-ožena na 
půdě k'rálovs.ké (svobodná neb říšská. jinak t3Jké králo'vská mě
sta)_ Ta,to města byla zřízena na základě v,rsad královsk )"c h a 
pravomoc jim IPříslušející byla jim propůjčena pan·ovníkem . Bvla 
vyňata ze řádné správní o.rganisace a nadána určit\7mi právy. ze
jména roz'sáhlou samosprávou a právem upravovati svoje vnitřní 
věci vlastními nařízeními (právo autonomie l. Ale tu opět vidíme. 
jak postupem dohy města zapomínají. ž·e isou to výsady král,ov
ské, která všechna ta,to. práva propůj.čují, že všechno jejich právo 
j1es,t 1nliJko prrálvlQ ,o lďv1olz1erné z moci krMo'Vs1{é a nliklCl1:i IPrá'Vo vl,asltní. 

A tak těmito imunitami a výsadami. dědičností úřadú vyba
vených pravomocí nad územními obvDdy, vývojem říšských, resp. 
králo.vský'ch měs1 začÍ'l1a ií se ve státu tvořiti iakési nové státní 
útvary. To má však nutně v zápětí drobení moci státnÍ. což v Ně- - • 
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mecku, kde tento pochod nebyl zastaven, vede k vytvoření celé 
řady nových států a státečků (,míT Wesrtfalský ). 

Takto tedy stát středověký měl již ve své povaze určité zá
rodky rozkladu.. Ale byl tu ještě jiný činitel:, k,terý silně brzdil 
pllllé Tozvití sltátní svrchovanostÍ'. Byla toO církev. Lze v celku říci , . 
že mrkev nejlťlIl! SIvými zálldlaJdn1ÍIrnIiJ !naukami, rnýlbr'ž i c.eJlým svým 
púsobením byla vývoji státu středověkého valně nepříznivU'. Již 
základní pojetí živ-ota společens'kého, ja'k je pozorujeme u prvot
ního křesťanství, jest v podstatě porpření státu. Byl-li podle názo
ru řeckého a římského dokonalý rozvoj lidské .při,rozenosti mož
ný jen ve státu, ·chová se prvotní křesťanství ke státu, k jeho zří
zení a vůbec k veš'kerému živ-otu veřejnému s naprostou Ihos1tej
ností. Ideálem ži'vota v prvotním křesťanství není život společen
ský (Aristoteles), nýbrž osam·ocenost a dokonce život poustevni-
cký. Ba stát a celé ieho zřízení jest vlastně něčím. což jest hodno 
zavrženÍ. Nesluší ovšem přehlížeti, že ,tyto nepříznivé názory na 
stát byly vyvolávány Um, že křesťanstvf bvl,o státem římským po 
celá tři staletí pronásledováno. K tornu se druží dále skutečnost: 
že podle náz,orů prvotního křes'ťanství jest stM ien ú1varem pře
chodnÝ'm a bude trvati jen .tak dl:ouho, pokud n ebude na zemi 
zřízeno království boží. kdy stát se pak stane zbytečným (chilia
smus). 

Když se však. tyto názory chiliastické rozplynuly v niveč a 
křesťanství se s/talo náboženstvím státním, pozoruiem·e. jak se ná
zory křesťanství na stát různí. Na východě evropském. v cí sař
ství vý·chodořímském, .kde se křesťanství šířilo ve vysokém pro
středí kulturní-m, nepříznivé náz·ory křesfans,tví na stát celkem 
padaj:í. Církev se stává církví státní. její organi'sace se silně při
píná na ·organisaci státní, duchoV11í hod'l1o'stáři se stáva ii hodno
stáři státními a císař východořímský jest v podstatě hlavou církve 
(t. zv. 'cesaropapismus). Na západě však nepříznivé názory na stát 
ruijl3.k nepolmlilI1iUJly. Nej!Výz1rua;mlne.jlšrí ze všelOh slta'flolVěkých oku CÍtr
kWlIlkh. sv. A'llg'UJs1tilll, jja1sll1ě rlO~e'zTlá'Vá Imezi CÍlťkvi, krterá jest obcf 
boží (civi1as dej) a mezi světským státem, kteTÝ jest dílem ďábla 
a jest velmi podoben loupežnickÝm ~otám . OvšeIil toto mínění 
Augustinovo bylo, vice méně vyvoláno .tehdeišími poměry. kdy 
stát západořímský byl již v silném' roz.kladu a na i,eho pudě začí
nala se tvořiti řada států germánských, jež byly takřka šmahem 
záštitou Arianismu, který silně potíral pravověrné křesťan ství. Ty
to germánské státy byly podle mínění římského státy vybudova-
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nými hrubou mocí barbarských uchvatitelů; odtud názOlr Augu
stinův, že stát jest velmi pOIdoben lou.pežnickÝm rotám. 

Také organisace církevní a vůbec 'Poměry v cíTkvi šly na zá
padě směrem zcela jiný,m než na východě. Na zá;padě se nemohla 
církev přiJpnourti na stát jednak z toho důvodu, že stát byl v ran
!I1ím st~edověku dosti vratký, CoOŽ zejména 'bylo lP,atrno v ltalii, 
která přecházela z rukou iednoho národa do rukou národa dru
hého, jednak i pro.to. že některé státv germánské stále ještě h0'I
dovaly Arianismu neb byly dokonce ieště pohanské. Zde se cír
kev vyvíjela samostatně bez ohledu na stát. Střediskem tohoto vý
voje se stal Řím . V bouřlivÝch dobách ranního středověku, kdy 
ltalie se stala jevištěm zápa'sů různÝch národů 0' nadvládu a ,stří
dala své pány nmohdy ani nevědouc, 'kdo je.st jejím pravým pá
nem, stal se biskup římský (papež) neien duchovním vůdcem ve
škerého křesťanstva italského, nýbrž i důležitým čini,telem politi
ckým. Když pak z Říma se šíří ,křesťanství do západní a severní 
Evropy, tam, kde až dosud 'byli 'Pohané a rovněž když Arianism 
v germánských ' státech ustupuje definitivně pravověrnému kře
sťanství. stává se papež duchovní hlavou veškerého západního 
křesťanstva. Brzy na to s'e stává papež i světským vladařem, vzni
ká stát papežský, Vliv církve resp. papežské stolice vzrůstá vůči
hledě v celé západní Ev.ropě. DvakráJte Isioe v. této ,dlohě IhflOizí cír
kvi vážné nebezpečí, že upadne v 1Í:plné p,odručí císařství zá'Pado
římského a že tedy hude sdíleti osudy .církve východní. a to po
čátkem 9. 'Století za Rada Velikého a v pOllovici 10. století za Oty 
Velikého, ale nestalo se tak. Církev uhájilasvoii samostatnost vů
-či státu, zřizuje svoje zvláštní soudnic,tví vedle, /ba dokonce i proti 
soudní'ctví státnímu, llJplatňuje pro, své zřízence zvláštní výlsady 
na úkor ostatních občanů-laiků, nedovoluje, aby příslušníci stavu 
"kněžského byli souzeni soudy světskÝ.mi atd., zkrátka začíná vy
tvářeti zvláštní stát ve stMu .. Snahy tyto ovšem stát strpěti nemli
že a tak dochází ke sporu mezi církVÍ a ,státem, Jest to známý 
zápas o investituru, který sice 'končí smírnÝ'm narovnáním, t. zv. 
'konkordátem Wormským, ve skutečnosti však církev tu vítězí nad 
státem, V bezprostředním na t'Ů období dos,eclá na trůn papežský 
řada mohutných papežů, kteří m'oc stolice 'pa'Pežské povznášejí 
na nejvyšší míru. Církev stává se inezinárodní mocností pryého 
řádu. Základ jeH moci a síly jest nejen světský (stát papežský), 
nýbrž .i ona zvláštní moc druchovní. kterou vyvíií nad celým kře
sťanským světem západoevropský,m. M,oe tato 'nezná hranic jed
notJjv~rch států, a po stránce hmotné se opírá o mohutnou orga-
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nisaci, kterou -církev Ipro svoJe účely vybudo'vala, a o slepou PoO
slušnost věřídch, jichž osúd, jak pozem,ský, tak i p'qsmrtný má 
ve svých rukách; zbožné zankení. jímž se ,středověk vyznamená
vá, jest .Jí v tom dobrou pomůckou. Papežství organisuje křižácké 
v)rpravy, čímž prestyž jeho v nebývalé míře stoupá, vynáší se nad 
veškeru světsk,ou moc (legenda o dvou m,ečích), Dovznáší se i nad 
císaře římského, os'obuje si p.ráv'Ů rozsuzovati SPOTY o trůn v 
evr~pských stá,tech, rozdává tr ůnv , přísuzuie si právo souditi i sa-· 
'lP'orné panovní-ky, dávati je do klatby církevní a zhavovati pod
dané pOlslušenství k nim. 

Toto r'ozpětí moci pajpež,ské má ,ovšem velmi nepříznivé účin
ky na vývoj sVf'chovanosti 'StátnÍ. Státní moc nemůže se jeviti 
úplnou, svr,chovanom když jest tu neust.ále i~ná mocnost, která 
dovede vydávati rozkazy poddaným vedle moci ,státní, ba může 
do.koll'ce i rozkazy vydané státní ITl'Ocí prohlašovati za bezúčin- 
né a neplatné. Stát dostává se ta'kto ,do iakého'si poručenství .cír
kve. Jest rpřirozelll'o, ž,e tento stav, rpro stát nezdravý, se nemůže 
udržeti. S,tát, ač-li chce býti 'státem olpravdovým, nemůž,e snésti 
toto trvalé 'q,bmezování své pravomoci. Dochází k novému zápasu 
mezi CÍrkví a státem, tentokráte na půdě francouzské (hoj Filipa 
Sličného s Ipa'Pežem Bon.ifácem VIII.). Z boie ,tohoto vychází král 
francouzský jako vítěz: moc státní, ovšem za pom'oci duchoven
stva francouz'ského, vÍltězí tu nad církví. Boi Filipa Sličného s pa
pežem Bonifácem VIII . má význam přímo e;p,ochálnÍ, neboť zna
mená konec nadvlády moci církevní nad státem. Od té doby moc 
cirkeviú upadá, a úpadek ten i,est k'orunován t. zv. zaj,mím baby
lonským. Následujíc'í ma to Tozko~ p,apež'ský, reformní snahy 15. 
století. války husitské pres'tvži církve značně ubližují, a refor
mace 16 . .století zadává jí ránu přímo smrtelrnou. kterou nezace-· 
luje ani koncil Tridentský. Autorita církve nad státf:!ID pozvolna,. 
ale jis,tě padá; úplné setřesení této autoritv zůstává však vyhra-' 
zeno státu novověkému. 

Bylo řečeno výše, že význačným ry:sem středověkého státu 
jest nejednotnost státní moci. Stát středověký iest totiž zřízen 
duaHsHcky, 1. j.ď státní moc se dělí v podstatě mezi dva činitele. 
sobě navzájem rovnocenné a na sobě nezávi1slé, mezi krále a ná
rod. Má král, re'5p. kníže '5voje práva, ale svoi.e :práva má také 
národ; a neodvozuje král svých práv od národa, ani národ od krá
le. Ovšem není to národ~ jako 'SlQuhrn veškerého. obyvatelstva ve 
fitátU, jak my j,ej dnes pojímáme, který jest nosite1em -těchto práv. 
nýbrž jen nepatrná menšina národa, t . zv. stavoOvé. Veškero ohy-
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vatel5t~~ ve střt'do.věkém státu dělí se totiž ve dvě vrstvy, ve tří
dy polItIcky plnoprávné a ve třídy politicky bezprávné. Politicky 
plnoprávni jsou pouz;,e ti, kd,ož patří k iednomu ze zemsk)'ch sta
vů, ostatní vrstvy postrádají vůbec politických práv. Stavové jsou 
třídy právně i společensky uzavřené, nadané značnÝmi výsad~mi; 
pouze oni spollurozhodují s ,panovníkem o věcech státních a mají 
na d to j~ště určitá práva os'obnL Dělí se ve třídy navzájem o'd 
sebe odlIšné; těchto tří'a jest na .ip'očet pravidelně tré: vy
soké duchovenstvo. šlechta vyšší a nižší. privilegovaná města.*) 

Poměr mezi panovníkem a stavy má ráz jakési ISmlouvy a ne
ní určen ni.iak~·mi pŤ'esn)'mi pravidly právní-mi. 

Řídí se práv,em nepsuu)'m', zvykovým, které se stále ještě 
v)'\'í.ielo, nad to pak spíše ještě poměry mocenskými: byl-li pa
novník siln~', moc jeho vůči stavům stoupala, na'Opak při slabo
sti panovníkovč stoupá m'oc stavů. Za takovéhoto stavu věcí byl 
tento Yzájemn~' poměr dosti vratk~' a připouštěl i náhlou změnu, 
i. j. \náhlé přesunutí moci, ať již ve prospěch rpanovn1ka, . neb ve 
pro pěch staVll. 

Dualism státní moci ve státu ' středověkém ieví svůj vliv také 
na organisaci státní. Jsou tu dvojí úřady a dv,ojí soudy: země
panské a stavovské, kteréž se také zovou zemskými. Jest .tu dvojí 
yoj ko, zeměpanské a stav'ovské, zvláštní finance zeměpanské a 
zvláštní stavovské atd. 

Jest tedy 'stát středověký oproti st~Jtu starověkému ,státem 
nejednotným, dual.istick~'m. Poněyadž pak jsou to stavové, kteří 

•. . e) Ve státu českém byli tito sta"ové: vysoké duchovenstvo, vyšší šlechta 
C!Il stav panský a nižší šlechta čili stav vladycký neb rytířský. Po válkách hu
sItských nastala tu změna potud, že zmizel stav duchovní a přibyla města, 
takže tu máme opět tři stavy: panský, který tvoří vyšší šlechta, vladycký čili 
rytířský, který tvoří nižší šlechta a městský, který tvoří svobodní obyvatelé měst 
královských t. j. měst, která příslušejí přímo pod krále a jinakého pána nad 
sebou nemají. Změna tu nastává zase po bitvě na Bílé Hoře p( tud, že se 
obno\luje stav duchovní, takže tu máme opět čtyři stavy: duchovní, který 
tvoří arcibiskup, biskupové a vyšší hodnostáři církevní t. zv. infulovaní preláti, 
pokud ovšem drží statky zapsané v deskách zemských, druhý stav jest stav 
panský (vyšší šlechta), třetí stav jest stav rytířský (nižší šlechta) a čtvrtý stav 
Jest s .av městský, který tvořila města královská. Na Moravě byli odedávna 
čtyři sta\lové a to stav panský jako první, stav duchovní jako druhý _. ovšem 
biskup olomoucký měl přednost i před pány, stav rytířský jako třetí a stav 
městský jaKO čtvrtý. Stav duchovní nevymizel z řady stavů zemských jako 
tomu bylo v Čechách, protože tu vliv husitství (článek 3. t. zv. artikulů praž
ských: kněží nemají držeti světských statků) nedosáhr.ul tou měrou jako v 
Čechách. Po bitvě bělohorské nastala však i zde změna potud, že stav duchovní 
prohlášen byl za první stav zemský. 
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\'(,dl(' pallc,;vníka .isou spolunosileli státní moci, nazýváme stát 
střE'cloyěk)' také státem stavovskÝm, 

CeH'm složením a povahou státu středověkého iest dán v této 
době a y tomto státu také poměr ohčana ke státu. Ani stát stře
do\"{Ok~' nl'ní státem demokratick)'m v našem moderním smyslu. 
Státní mi ob(:any nejsou tu všichni ,obyvatelé a příslu'šníci státu. 
n~'brž jen příslušníci zem'ských stavů. Jen vr:::.tvy stavovské mají 
plnú práva politická a vedle toho i .iiné v)'sady: jsou osvobozeny 
od b(:'rllí. příslušejí před zvláštní soudy, řídí se z"láštnÍ"m ;právem, 
mají zy~Tšenou ochranu osobní a pOld. Ve veře.iném životě slPolurlOz
hodu.ií vedle pano\'níka pouze stavové, jen oni isou plnoprávnými 
obČ'alJy' státními. jen oni ve svém souhrnu tvotí 'Politický národ. 
Ob\Tldelstyo nestu"uvské je vyloučeno z veřejného života; to j,s'ou 
pouzí ·táhlÍ poddaní. Z nich jen nepatrná část má osobní 'svo
bodu. přcyážná část jich jest i osobně nesvobodna. ba dokonce i 
ne' olná. Ta jest poddána vrchnostem, a stát nevykonává nad ní pří. 
mého panstvÍ. Y státu středověkém plnoprá"nýnli\ 'Občany státnÍ,mi 
.iest tedy pOUZI' nepatrná menšina obyvatelstva, nejvýše 5 proc.; 
přeyážná Yětšina postrádá vůbec práv politick'7ch a nemá ani svo
borly osobní. 

4. Oproti státu středověkému stát novověký spěje opět k .iej~ 
notě státní m oci. V~'voj od státu středověkého, kter)' ovšem ne
lrn'! jen pu dobu středověku, n\'brž sahá dlouho do věku nového. 
k llovo"ěkénm státu modernímu děje se tím způsohem, že se do
~aYadllí dU31ism moci veřejné překonává a dospívá se k jednot
né moci státnÍ, jakou se vyznamenával starověk. Avšak vývoj 
tento ukazuje nám ještě j,eden velmi důležit\' zlev. Nejde tu totiž 
jen o jednocení čili unifi.ko"ání státní moci, n,rbrž současně ,po
zorujeme. jak i 'pojem stáhlího občana se podstatně mění. Starý 
j střední věk připínají vlastnost státního občana na menšinu ná
roda. _ ' aproti tomu novověký stát klade tuto vlastno'st na vrstvy 
č.Ím cHile tím širší, až kO'l1eoně se státní občanství stává pří
vlastk m přís'lušníka státu. Současně s tím ide i nivelisace po
lněru občana ke státu: přestává pozvolna rozdíl mezi plnopráv
n"m občanem státním a mezi pouh)rffi poddaným; v.šichni. státní 
-pří )ušnki dostáva.ií ~e do stejného poměru vliči státu, jakékoli 
Y~'':3dy v tomto směru prostě přestávají. Pojmy )stavové~ neb 
~ sta V0"ství 4: mizejí a národ v politickém smyslu netvoří již sta-

"1:ové, n~Tbrž veškerenstvo příslušníků státních. Na místo ústav sta
Y4)\'sk~ch nastupují ústavy zastupitelské čili representativní a stát
ní zřízení spěje k úplnému demokratismu. 
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K výv.oji ,od středověkého státu stavovského k m-odernÍmu 
státu zastupitelskému čili ,representativnímu. od dualismu veřejné 
moci k jednotnosti státní moci dospívá se velmi pomalu a tento 
vývoj jest v různých státech různý. Ale při veškeré různosti mů
žeme celkem pGzor'ovati dVGjí směr, kterÝm tento vývoj jde. Jiný 
jest tento vývoj v Anglii a jiný opět na pevnině evrops,ké. 

5. V Anglii dOSPívá se k modernímu státu a k iednotnosti stát
ní 'm'oci na PGdkladě instituce čistě an~l,ické. která po staletí až 
do dob dnešních zůstává osou -celého živ-ota státního, totiž insti
tuoe »krále v parlamentu« (the King in Parlimnent), jejíž základy 
sluší hledati iiž ve ' středověku. Základem této instituce jest ná
zor, že ' král ISpolu s ,padamentem tvoří jediný -cele'k, ~ něhož 
vyvírá veškerá moc ve státu. Prvotně za.iis1é. pokud ovšem vy
cházíme (}d .dob v no,rmanské, byl král neGbmezenÝm vladařem. 
který o věcech státních se radil se ·zvláštní radou sl'oženou z ma
nů královs,kých. Tato rada slula radou královskGu a měla hlas 
jen porad-ný. Avšak výv'?'.iem tato rada královská nabývá pevných 
základů: ustaluje se okruh účastníků PO'dle určitéhO' řádu, sou
časně pak stává se zvykem. že nejdůležitě'iší věci ,království se ji 
piíedlklJádlalfiíl k úntdě a že 'k['ál v Ulrčitý,ch va)ech ielSt jleljďlIn usne.
~enim nřímu vázár. ba že bez jejího svolení nesmí určitá nařízení 
ani vydávati. zejména nesmí vypisovati a ukládati herně neb jiné 
dávky. Od 13. století užívá se jprO' tutG radu .jména » parlament«. ,. 
Tento parlament, jakožtG zastupitelský sbor tvoří prO'tivu ke krá
li. obmezuje j.ej; v jeho pravomoci. takže dualism středověkého 
státu dostayuje se i v Anglii: 'král a parlament. Král jest ,předsta
vitelem' moci výkonné, parlament představuie práva politického 
nárO'da anglického. 

Na sklonku středověku pozoTu.ieme, iak ;parlament vůči králi 
nabývá vůčihledě váhy. takže se stává mGcnos,tí králi naprostO' 
rovnocennou. Ale počátkem nC'vého věku bvl tento vývoj zasta
ven. Důsledkem jpvonikavé změny politickÝch poměrů král >se stal 
opět neohme'ZeDým vladia,f.em a padament nebyl ničím jiným, než 
poslušný,m nástrojem v rukách královskÝch. Zei,ména tG lbyl' král 
Jindnch VIII.. který zúplna parlam,ent ovládl a str·hl veškeru moc 
ve státu na sebe, šetře však té O'patrnosti, že si pro všechna svoje 
nařízení a opatření zjednával 'souhlas u parlamentu sobě odda
ného. Tímto způsobem vytvořila se v Anglii zásada, že král spolu 
s parlamentem může učiniti vše, že král zároveň s parlamentem 
JSO'U nejvyšími činiteli ve státu. Tedv nikoli král {) sobě. ani pac-
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lament sám, nej,sou svrchGvaný,m pánem ve stá'tu, nýbrž král 
sloučený s parlamentem v jednotu. Tak se vytvořilo pojetí »krále· 
v parl.amentu (the King in Parliament)« iakO'žto základu a pra
mene veškery moci ve státu. 

Idea »krále v parlamentu« odstranila dosavadní dualism me
zi král€m a mezi padamentem, t. l. národem; sloučila dva od sebe 
odlišné a mnohdy vzáj,emně se ,p'otíra.iící prvky v jednotu a polo
žila tak to .základ ·moderníhO' státu anglickéhó, zalGženého na jed
notě státní moci. Souča'sně pak způsobila, že zv.olna, ale bezpečně 
byla vybudována svoboda anglického národa a že v Anglii vzkveU 
prav)r konstitucionalism a ,parlamentarism, iem později se sta! 
vzorem ústavních zří'zení vo,statních stá-tech evropských. Zpúsob .. 
jakým se tak stalo, jest velmi zajímavý. Z počátku zajisté idea 
»krále v :parlamentu « hověla absolutistickÝm choutkám Jindřicha 
VIII. a šla k duhu i jeho nástUPcům dotud. dokUJd parlament zů
stával povGlnÝm nástrojem v r4kách královských. Ale počátkem. 
17. stGloetí pozoruje.me, jak se Darlament ,pGmalu vyzouvá z poruč
níkování krále a 'snaží se býti oPvoti králi samGstatnějšim. Do
chází přirozeně k 'rozporům mezi králem a parla,mentem. kteréž: 
.ovšem důsledkem pojetí 1>krále v ,parlamentu« se vybíjejí- v par
lamentu. Rozpory tyto se vyhánějí na ostří 'meče. Dochází k prv
ni revoluci. za které ' padá hlava krále Karla I. MQuarchie padá 
a ustavuJe 'se republika s OIiwerem CrO'mwellem v čele. Ale re
pubHkánská fGrma nevyhovGvala m.oiIlarchickému založení anglo-. 
saského ,plemene a tG tím 'méně, poněvadž CrO'mwe~1 sám jevil 
mnohdy choutky .silně despotické. Z'a syna a nástupce Gl'omwel
lova Richa'r.d:a Cr'OmweUa" repUlblika: .i-est odstraněna a iochá.:í k. 
obnově ,monarchie: 'Syn ,p,olPraveného Karla L Karel II. jest ,P{)
volán na. trůn (t. zv. restaurace Stuartů). Avšak tato. restaurace
nesplnila naděje národa ·anglického. Stual"tovci usilují dále .o vlá
d:u absolutní. Dochází k nO'vé. t. zv. Velké revoluci r. 1688, pti 
které k,rál Jakub II. jesl vyIpuzen ze země. Zde však národ angli-
cký si vzal pGučení z doby re,publiky. Nebyla nyní ustavena re- 
publika, nýbrž parlament 1J'onechává ID'onarchH a volí novéhO' 
krále. ale zabezpečuje s,e proti absO'lutistickÝ'ID choutkám ,králov
ským, jež by tSe snad v budoucnosti mohly projeviti. novými zá
k{}ny. NepřihlílžÍme-!i k světoznámému zákonu, t. zv. l-hb'!as {'or ... 
pus act vydanému již !před' tím, v r. 1679, který chrání ohčanai 
,proti lib'Ovomému zatčení a věznění, vkládaje rO'dwdn.nti. zdat 
zatčení neb uvěznění se s-talo právem či neprávem', do rukoU! 
soudcových, jest to slavný Bill, of rights z r. 1689. Zákon tenŮ}l 
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-'ítanoYÍ mimo jiné, že zákonem se muze státi ien to, na čem par
lament e usne~e a k čemu ~uá.l dá svůj souhlas, dále, že král nel1l.:í 
práva osvolJOzova-ti nikoho z platnosti zákonů neb vůb~c plat
nost zákona zastaYiti dále, že volby dOl parhlm1entu mUSl 'Se k,o
nati . ,"obodně, že v parlamentu~ je úplná svoboda slova i hlas?
vání. za iišťuje spráynÝ chod soudnictví atd. K tomu přistupuJe 
pak t. z~·. Ad oť setLlement z r. 1701. kterÝm zeh~.1éna bylo stan o: 
veno. že soudcové jsou nesesaditelni. leč že bv ledna neb dru~a 
sněmo\'na parlamentu o to žáda)a, dále že. se soudcům zar~,ču.!e 
pevn\' pl::lt. Tíni.. že "ltanovena bvla neO'dVI'slost soudc-ovska, za
klad -politickl> ~yobody národa anglického bvl utvrzen. V tO'II~
to zákoně se již ta l{é mluví o' pl'ilf'ozťln~Teh p'rávech ná.roda .alIlgh-

rkého. 
YeIkou reyolucí ~lrh u.ie parlament vládu na sebe. Ale to jest 

příznatno pro anglick~' národ, že se těmito revolucemi na insti: 
tuci }. ráll' v parlamentu ničeho nemění. I před velkou, ~evoluc~, 
právĚ' tak .iako po ní. ;es't to ») král v parlamentu «, k~ery wst n<:.1-
yvšším činitelem Y(' státu· ]úll'ž to "šn k před reYUlUCl Lyl to kral. 
kÚ'r,' y této instituci měl narprostou převahu a vlastně její pod-
ta'Ť~ b'ořil, .iest -to po re~'oluci parlament, kter~' 'si zjednává "ľ

~hu nad mocí královskou. Na ~kladbě anglického státu se však 
~lIli po H'yoluC'i ničeho nemění. .Jednota státu iesl tu představována 
) králE'm y parlamentu ~, OVŠťll1 osudy státu l1l'říclí tu již král, n)'
'!Jrž parlament sám, jakožto ~'astupitelsk,' sbor politického národa 
anglidiélto. ParlamcIJ1it pn'k S~1 1m běhL'm 19. ~tol. třemi t. ZN". re~ 
f'ormními akty (volebními opravami z r. 1832. 1867 a 1884) staVl 
se na základ\~ demokratieké, takže státuí obč'anslví přes,tává býti 
~'~r adou urfit\'C' h \Tstev národa a stává se přÍ\'lastkem vlastnosti 
])I'íslušníka státu. 

6. Zcela iinak než v Anglii dál se přechod od středověkého 
·tátu . hlYOvského' y moderní stát na pevnině evropské. 

Zde .iednoty státní mod bylo docíleno tím způs{}b.~m, že .se 
palloyníkoYi podařilo .zlomiti moc stavÍl a nastoliti SVO]I moc .1a
K9žto moC' státní. Na pevnině vyvíjí se ~edy, m,oderní stát teprv~ 
na troskách státu stavovského,. ZpÍlsob, lakym' tak se stalO', nen~ 
;přirozeně ve všeC'h státeeh steiu{'. V re]kn však mllžt:>me pozoro-
,'ati tent,o pocho.d: 

V l Francii po nastoupení. Kapetovců král iest sice vladařem 
y celé zemi, ale moc jeho není všude ste;ná. Skutečným, bezpro
:středním vladařem jest král jen potud, pokud lest bezprostředním 
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sen.i~em nad s,}mi vasaly:. Tomu jest však vlastně .ien v okolí 
Panze (Insu'la f raneiae, ne de France.) V O'sta'tních částech ze

.mě vykonávají skutečnou mO'c vladařskou mocni vasalové králov
ští jako senioři svých vasalů. a králi příslUŠí zde jakáSi moc 
vrchní. ktťrá však jest mocí jen dle iména. . 

, ~(}('ní, ti to \'asalové královští rozhodovali neien ve svých 
uzemH:h. n~'Lrž ~poJurozhodovali také vedle krále ,o věcech celé 
říše na sněmích zvan~'ch generální stavové (les États généraux). 
na kt(:'r~·ch byli zastoUJpeni tři stavové: šlechta, kněžstvo a t. zv. 
třetí s1av (Je tiers état). Šlechtu tv·oří světští seniorové. stav kněž
sk~'. st:':l~orové ducha, ní 1. j. vysocí hodnostáři církevní, vyhavení 
bez maJa touže pnl\'omoCÍ jako seniO'rové světšL třetí s,tav tvoří 
Pl,jyj'leg;oyanú mě-slta naná ",šeobecně dolbr)""IIliÍ městy (les bon
ne ville-s). 

Zn. takoy~'chto poměrú byla moc královská ve Francii z po
čátku y('lmi ohmeze-na. Ale postupem dobv moc tato mohutnÍ. Jed
nak roste mo~ královská tím. že se králťlm podařilo ri'lzl1~'m zPÍl
sohe.m (od,úmntím. sií ,a1Jk~', cll'dictví'lll, p,o pří'pa/dě i mocí) . :str
lmouti na sebe mocná léna,. čímž řady mocl1\'ch velmožlt řídnou. 
Jednak roste i tím, že králo"é začÍna ií silně obm·ezo\ aÚ generální 
stavy v jejich pravomoci. zeiména tím, že si osobili právo vypi
sovati a vybírati berně a dávky bez syolení generálních stavů . Tím 
se však tt-mto stUYllm hlavní základ jejich politické moci vvmknul 
z ruky: stávají st' zbvtečn:(-mi. Skutečně také vidíme. že naposledy 
se scházejí generální sta,'oyé Y.f. 1614: úd té doby král v]ládlne bez 
nk-h. Zúnik generálnÍ.ch st~Yl\ n}lá y záJpHí. ž~ odpélda.i1 rúzná 
.obmezení moci královské; takto na troskách ~enťrálních stavu 
.a yůhec moci stavovské zdyihá se moc královská. Král se stává 
. neohmezen~'nl vladařem. jeho vůle .ie· nejvy'šším zákonem, jeho 
'Inoc jest mocí státní: sám představ,ule stát. V,'voi tento se do
konává zn Luddka XIY .. jehož ,"\Tok. ať liž skntetný, af pouze 
domněl~' stát to jsem já "(1' État. c' est moi «) dnYlcl tomuto no
vému stavu náležitého ""'fazu. 

Podobn)" v~·yo.i pozorujemt' y Německu i y b"valé monarchii 
.rakouské. I zde podařilo se panoyníkllID huď znenáhla aneb na
jédnou {v (~echách převrat hělohO'rsk,r) zlomiti moc . stavovskou, 
:-povÝšiti moc královskou, a takto na troskách stan'l ustaviti jed
)lotnou moc státní j.akožto moc zeměoanskou. *) 

.) Tam" kde s~ nepodařil~ dospěti k jednotě státní moci resp tam, lOOe 
mo.c .stavovska zlomila moc kr~lovskou, dochází k rozkladu .státu Zř.ejmým 
toho dokladem. jest ~ývalé králoy.ství po~sk.é. · ~ ~. ' ~ , : J .> . ,.", ., •. 
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Na vývoj moci zeměpanské neměly však vliv jen skutečné' 
poměry, nýbrž také tehdejší státovědecká literatura. Běžné ná
zory tehdejší doby silně tHrnou k monarchii, a to k monarchii 
Ipevné, ovládané sUnou vůlí svrchovaného panovníka. Monarcoo 
neobmezené, čili absolutní dávána přednoot ,před' jillý·mi formami 
'státními. Ve Francii to !byl ze.iména Jean Bodin a v Anglii Tomáš 
Hobbes. jkhž nauky měly silný vliv na smýšlení doby tehdejší; 
oba, ,prvý Uičením o 'suverenitě, druhý svou naukou o smlouvě spo
lečenské, do!Spěli k :svrchované, k rt. zv. 'absolutní monarchii. 

Ale jest ,tu Ještě jedna dějinná skutečnost, která podporovala 
přeměnu v novověký ·stát 'modernÍ. Církev dostává se to.tiž do 

,područí s,tátu. V Anglii re.f~oflmací zapo.čatou za Jindfieha VIII. 
a dokonanou za jeho nástupcu vytvořila se církev anglikánská, 
jejíž hlavou jest král, a která se podřizuje úplně 'státu. Ve Fran
cii je to o.pět t. zv. galikanism, který silně podporuje moc státu 
nad círk\l a upírá církvi právo. jakýmkoli z,Působemse vměšo
\~ti do ,ěcí státních. V Němcích a vůbec ve ,státech geTmánských 
reformace utužuje moc státní vytvoření'm t. zv. zemských církvi 
st:'ltllích, jichž hlavou se s,tává zeměpán. Avšak i ve státech, které 
zůstaly kat0Hckými, dostavuje se z·měna. Církev ukládá tu ,přímo 
moci světské, aby podporovala vše, c?, jest na IProspěch církve. pa
novník katolický má povinnost v zemích, kde buU protestantism,. 
pro.váděti násilnou protiref'ormaci :a netrpěti v zemi jiného vy
lJ1JáJni lIlle1ž k 'aJtoUrclké. KI3!tollidsm lSe stává !IlálboželIl!slŤlVÍlIIl. ISItártniím a 
církerv oehloltně prlQipůjčU!jle rv t01II1ltJO směru sV'OIje :služby a siťly .státu. 
AIJJe tím, UIpla dá CÍlr/k,erv plŮiZMO'lIna, alle j~sltě db lPiOid!ru:či IStártu. 

Stát z'ačíná si nyní os'oibovati určitá práva i' v obo.ru duchovním 
a vítězství katolici~mu končí v 'kaJtoliekých~ státech t. zv. Febro
niasmem , resp. v zemích býv. '1ll'o:na:rchie l.otri!nské Josefinismem-

7. Vývoj od dualismu m.oci veřejné k i.ednotné moci státní 
dokonává se během 18. století. V téže době tvoří se však nové 
pojetí .o úkoJech státu. Stát má prý Ipovinnost poskytnouti 'svým 
poddaným pokud možno nej,vyšší blaho a 'Odstraňovati vše, co by 
tomuto. blahu stavělo se v 'cestu. Poněvadž vak 'stát v této době 
'xuamená v podstatě jen pan()vníka, má panovník tuto povinnost 
» oblažovací«. Panorvník .tedy sá,m rozhoduje nden. O' ,to.m, co vlast
ně za nejvyšší blaho státu a poddaných sluší pokládati, nýbrž i o 
!prostředcích, iimiž ,to horo blaha lze dbsáhnouti (idea t. zv. osví
ceného absolutismu). Tí'mto zpŮ's'obem povaha a osobní náhledy 
pano.vníkovy stáva.H se směI"odamými ;pro celý směr s1átní činooti:; 
dostavuje se t. zv. osobní čili kabinetní režim vládní. 
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". Po..~etí , osvíceného. absolutismu vede nutně k vypj.etí moci a 
vt:lTI!ll<:StI statu, resp., oož v tétO' době jest jedno a totéž moci pa
~~vmkovy. S ~~mt? pojetím j~le pak takřka souběžně' IPojetí jiné. 
.lez tomuto. kmzeclmu abso.lutIsmu zdárně razí lDůdu. Jest t.o idea 
1., zv· v~hno~ste~skéh~ státu jako státu patriarchálního. Podle 
t eto. teon e ma ~~at velIkou: podobnJOst s f'odino.u, ba tvoří jakousi 
romnu , ve lV,e~e'rn: ~~rvla' rtéto, V1eliJké rlOďJilny jelS,t lh\1ava rSmtu. 
panovmk, a pnslusrucl státu se ,pokl1áďají za její členy. Ježto se 
~ak na . příslušn~ky ,státu nazírá jako IlJa členy r,odiny, kteří ne
.1S0~ anI ,schopm,. a~y všech:r:y svoj,e věci dovedli správně vyřizo
~ati: a . sp~avov~h, Jako na Jakési nezletilce, iest za ně po.vinen 
]edna~l stat, . t . .1.', panovník. Odtud, zejména v zemkh bývalé mo
n.::rrchle lvotnnske, ·moc, kterou panovní'k vyv~ií ve Sltátu, se nazý
va »,zeme?tec~?? « a p~če,. s kterou 'Se pMloVll1Ík 'stará Ol své p,od
dane rS ~.u]e . peCl »zemeowck'ou « (Jandesvatter-ll~chC' ',Gew,allt. resp . 
Jandesva terhche So.rgfalt). 

, Idea ?svíce!lého :absolutismu slDolu s ide.ou vrchnostenského 
~tatu vyvr,cholU.lí a dokonávají ahs,olutism panovnieký. Panovník 
.lakož~o v~'hradný představitel státu má neOlbmezené p,rávo upra
vovaŤl neJen veškery věci veřejné, nýbrž i účinně zasahovati do. 
soukron:ých ,věcí poddanÝch :státních. Panovník činí tak prostřed
kl' nl svych uřad'ů. Takto vytvořuje se byrokracie, iak,ožto všemo
~?ud čini~el :e s,tátu, a r odísC' náhledy, jakoby lid tu byl (pro 
urady ~. llll~oh úřady pro lid: A ježto v této. bvro,kradi pr~í mí
slu zaU.lI~alí ú~adv bezpečnostnÍ. jest to po.lide, iež této soustavě 
l>yľok~atJcké vtIskuje zvláštní svůj ráz. Osvícený absolutism se 
·zvrhu.le se stát police/ni. 

. Po'~ě~občana ke státu se vvtvořením absolutistického státu 
~I Cé zm.en.Il. ~le změnou občan nezfskal téměř ničeho. Ve státu 
.absoluhstlClk em pro po.litická práva IStátních o,bčanů n e b 10 
mi.st?: v,N ic mé!lě i .:soustava ahso'lutistická rpřinesla právě vrst~ám 
~le!IllZSl~ t. ,~. v~stvám n C'stavovskÝm přece iakési zlťIPšení. Bylo 
n'cenn r 1lZv ~~Tse , ze ;,e stavo:ském státu vrstvv nestavovské byly 
z \ al~e vetsmy ~odnzeny sta~ní moci niko.li bezprostředně, nýbrž 
p~?stredk~m. :~ych v:oh~osh. Stát neudílel poddanÝm rozkazy 
p~~mo, ~:) ml urady" nybrz byl nucen obraceti se na vrchnosti. kte
r ez vu c~ státu se jeví býti jakýmisi zákonnÝmi zástupci svých 
po~danych. R~vněž stát ~ počátku si netrOlUfal zasahovati do. po
.m eru vr<:hnos.~~ k poddanvm; a, d.ocházeLo-li k rozporu mezi zájmy 
. vrchnost~ a za.1~y ~odaných, stavěl se ·s počátku slpíše na str·an~ 
vrchnosh . Ale vyv0.1em doby poz'o.ruieme, jak stát důsledkem své-
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ho vrchn~,stenského p-ójetí .osobuje si znenáhla právo svémocně 
upravovatI poměr vrchností k poddaným. začíná si bedlivě VŠÍ

mati zájmů těchto poddanýc.h. ruší 'mnohá 'Dráva vrchností. po
kud se ?esrov,~.á~a.H s a~solutistickým p'ojetím státu a podřizuje 
poddane v urclty,ch smerech přímo své svr'chovanosti Takto z 
p~~sl~šn~'ků státní~h pouze prostředečných stáva ií se tit~ poddaní 
pnmymI poddanymi, státu. Avš'ak do konečnÝch d'Usledků stát 
zde ;přece jen nešel; neOisvobozu.ie rpoddané úplně z poddans tví 
vrchností. nýbrž jen v určitých směrech. A tak zůstává tu přece 
po~s'Íatný r,ozdíl nl'ezi býva'lý,m obyvatelstvem stavovsk"111 a b,T
v~lY'm obyvatelstvem nes.tavovskÝm. P.olitická práva o~oho jlSou 
Slce ~ved,ena na míru nflinižší.. -ale zůstáva ií mu stále ještě Y~lmi 
cen?~ p~ava os~bní; I?apf'oti tomu tOlto zůstává na stejném stupni 
p'ohtI.cke bezpravnost1. ovšem !p'Oskytují se mu iakási. jen však 
vel'mI sluQJvná. práva os'obní. . 

~. Knížecí -absolutism překonal. jak výše bvlo vylíčeno. na 
I?evnl~ě evrop~ké, středo'věký dualism moci veřeiné a vytvořiv 
z mO?l ?anovmc~e moc s,tá'tní, zavedl jednotu státní moci. _-\. však 
na ~ude absolutIsmu země[Panského m-oderní stát nikdy vznik
nouŤl nemohl. Scházely tu dvě základní POldmínky moderního 
státu: myšlenka zastupitelská čili representativní a n~yšlenka kor-
porační. . 

Vrchnostenský stát. právě tak, jako byl původně literaturou 
státcivědeckou .přímo podpo'r'Ován, stal ,se ve století 18. př,edmětem 

Iprudkých útoků v literatuře. Útoky tv točjly se celkem kol dvou 
otázek: absolutní nlOci panovník,ovy a DOIručníkování státních. pří_o 
slušníků se· stranY moci státní. 

V prvém směru · se popírala abs-olutní moc panovníkova a 
tvrdilo se, že zdrojem a pramenem veškeru moci ve státu není pa
novnik. nýbrž národ sám. Oproti sVT-chovanosti panovníkově sta
věl~ sev:wrcvhova!}ost národa. Zásada svrchovanosti panovníkovy 
tohz ueIla, ze veskera moc ve státu vychází od DanovnÍka, kter\' 
prý ji přijímá zase od bohaisa z,a výkon této mo'ci odpověde~l 
pouze svému svědomí a bohu. Naproti tomu zásada svrchova
nosti národa háiila náhled, že veškera moc ve státu prýští z ná
roda. že panovník jest p-onze zmocněncem nár-oda a že má ien 
tolik. mocl, kolik ií národ naň přenesl. Souběžně pak s touto ~a
ukou šlo učenÍ, že každý člověk .liž jako tvor lidsk,r, tedy samot-o 
nqm Z7'ozcnim, má určitá práva nerozlučně spořená s butosti líd.
skou. jichž se platně ani vzdáti nemůže a lež šetřiti a' uznávati 
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jest povinna sama státní moc; mluví se o ideii 1. z'' . přirozených 
čili nezadatelných práv lidskÚch. 

Ve směru druhém uplab'íovala se nauka, že stát nemá .lni 
práva. ani povinnosti zasahovati takovým způ~obem, jak až JosuJ 
se c1áhJ, do věcí příslušníků státních, .nýbrž že jeho povinností i~st 
jen vybudovati řádný státní a právní řád a starati se o bezpeé
llDSl pravní. čímž jest jeho úkol vyčerpán. Oproli ideji státu vrcl1-
11(,stcl1ského "ytváří se tu idea t. zv. státu právniho. 

Pukud prvého směru se týče. dlužno zvláště pŤipomenouti: 
Základ .it'ho byl dán v podstatě iiž reformací tím, že oproti 

autoritě círln p ve ,')'kladu bible postavena byla autorita svobod
ného rOZLlmu. Ovšem reformace znamenala tu jen svobodu roz
umu v otazkách ČÍ'stě nábožensk)"Tch . Ale při tehdeiším mohutném 
vlivu, .iak~r měl,o náboženstvÍ na duchovní živ'ot národů, není di
vu, že myšlenka svobody rozumu přenášena byla i na pole poli
tické a vlnášellla do žirv\olta veř,dného. 

Ve střední Evropě neměla reformace v tomto směru nijakých 
zvláštních blahodárn)Tch ú6nků. V Němcích a v germánských stá
tech severoevropských zakončil rprotestantism soustavou t. zv. 
zemských církví státních. které platně přispěly k vyvrcholení ab~ 
solu:ti.smu zeměpanského; a ve Švýcařkh Kalvinism v.vvrcholil 
v aristokracii. ve které stěží bylo by lze hledati politické svobody 
a ducha vlády národa. Naproti tomu v Analii však znamenala 
reformaee v tomto směru velmi mnoho. sice nikoli u úřední cír
kve anglikánské. nýbrž II sekt 1. zv, indeoendentů čili konqrega~ 
cionalistů. které si na rozdíl .pojmu církve st:ltní vytvořily poiem 
samostatných církevních obcí (covenant), které si hájily a uhá
jily úplnou nezávislnst na moci státní v ohledech náboženského 
života. 

Podle uČ.e'nÍ těchto independentú vzniká obec církenlí svo
hodnou smlouvou, kterou uzavírají věřící přímo s bohem. Z to
hoto učení vyvírají dvě myšlenky pro vÝ"oi moderní demokracie 
velmi důležité: zásada svr'chovanosti národa II zásada státoobčan
ské rovnosti. Myšlenka, že věřící uzavíra ií smlouvu s bohem, při
náší s sebou, že věřící, resp, národ mají právo smlollvou rozho
dovati o. sobě samých; jinými slovy: národ sám iest svrchova
ným rozhodčím nad svými -osudy. Odtud myšlenka svrchovanosti 
národa. A í a druhé: nemaií-li nijakého zástupcE' , krá le neh kní
žete. ;SOIl před bohem všichni ve ste;ném Dostaveni. čili isou si 
před bohem .rovni. A jsou-li si rovni před bohem, isou si rovni i 
před sebou samými. Odtud myšlenka státoobčonské rovnosti. 
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ryto náhledy odnášeli s sebo.u angličtí. osadníci, když nespG
ko.jeni s domácími politickými a náboženskými poměry odchá
zeli na plldu Nového. Světa . Uz,avírají pravidelně spolu sm~ouvú, 
ve -které jsou O'bsaženv základní zásadv státního i společenského 
živ()lta. Tak v hstopadu 1620 uzavřeli .poutníci, zakladatelé osady 
New Plymouth ještě př-ed odjezdem z vla'sti na lodi zvané Májo
vý Květ smlouvu, ve které prGhlásili, že chtěií založiti O'sadu ke 
slávě boží. k šíření křesťanské vír\' a ke 'cti krále a vlas'ti a za
vazuj.í se navzájem, že se spojí v politické a občanské těleso k 
tomu účelu, aby vydávali zákonv k zachování dobrého pořádku 
a k dosažení úkolů, jež sobě navzájem vytknuli 13 aby dosazo'vali 
úředníky a jim se podrobovali. Podle této smlouvv byla pak uza
viíe.nJa řa!da .iJm)'ch smluv od oSl3dníků alIlgllioký-ch. V Am,elfilCe má
me také první pSiaJná »Prohlášeni lidských práv.« 

Co se v Americe vyvíjelo praksí ,a důsledkem skutečných' 
lPo~ěrů, k tomu v Evropě, nepřihHžíme-li 'ovšem k Anglii, se do
spělo jednak vlivem názorů podávaných státovědeckými teoretiky, 
jedlnak i V)'Iv·ojleIl1 udállostí. PIOIz1orUljellne, jl3ik i tu s počátku nes'měle, 

, ;později však stále urČItěji a jasněji se hlásá svrchovanost národa, 
státoobčanská rovnost i ex,istence základních Dráv lidských. Vše 
to poprvé na pevnině ~vropské jest jasně vvsloveno ve světozná
lném Prohlášení práv člověka a občana, (Déclaration des droits de 
l' homme et du cito,yen) z 26. Isr;pll1'a 1789 v prvních dobách re'
voluce francouzské. Prohlášení totO' 'stanovÍ: 

Lidé se rodí a zůstávaH svobodni a rovni pfed zákonem . Roz
dily společenské mohou býti založenu len na obecném užitku (čl. 1. ). 

Účel veškerého sdružování politického iest zachování přiro
zených a nez.adatelných práv člověka. Práva ta ;sou svoboda. vla
stnictví, bezpečnost a odpor proti utlačování (čl. 2. L 

Zásada veškeré svrchovanosti spočívá podstatně v národě. 
ládný sbor. žádný jednotlivec nemůže vukonávati moc. která by 
výslovně neprý.štila z národa (čl. 3.1. 

Svoboda záleži ve volnosti činiti vše, co neškodí druhým; te
dy výkon přirozen (j ch práv každého člověka má ien ty meze, kte
ré zaručuj[ ostatním členům společnosti uživánz těchže práv ( čl. 4.). 

Nikdo nesmí býti znepokoJován pro ;akékoli své náh ledy i 
náboženské. pokud ovšem pro/ev fe;ich nerušl veře;nú řád stano
vený zákonem' (čl. 10.). 

Svobodný projev myšlenek a mínění ;est ředním z nciccnně/
šlch práv člověka; každý občan může tedy mlz;:Jiti, psáti, tisknou-
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;ti svobodně, ovšem lest odpověden za zneužiti této svobody v pří
padech stanovenÝch zákonem ( čl. 'll. L 

Zásady vyslovené v tomto Prohlášení isou stěže,;nimi zása
dami moderního státu. Pramenem .a zdroi.em veskerymoci ve 
státu jest národ sám; jemu přísluší svrchGvanost a každý, kdo-' 
koli ve státu nějakou pravomloc vykonává, činí tak jménem náro
da. Každý .příslušník státu, iak,ožtG svobodný občan tvoří pomy
slnou částici této nár,odní svrchovanosti: není tedv poddaných 
státních, nýbrž jen pmoprávní státní občané (svoboda politická). 
Vedle tO'ho vŠlak má každý občan státní ještě plnou SVGbodu činiti 
vše. cO' nešk-odí druhým a okruh jeho- ;p,~áv má přirozené meze 
v okruhu práv Gstatnkh slp'o-!uobčanů (svoboda osobní) . 

Zásady tyto přejaty byly dG první. t. zv. revoluční ústavy fran
CGuzské z 3. září 1791 a odtud se ,dostaiv dG následu iících ústav 
francouzský'ch,rtvolřÍIC,e ve svém souhrnu,ó~mu říkáme základní prá
va občanů státních. Z ústavy francouzské dostalv se pak dOl ústav 
(ostatnich států eVf-opský'Ch, vyjílmajíc pouze Anglii. k,terá nemá 
psané ústavy. 

Ústavní listiny evropskÝ'ch států se však v iednom bodu pod
s.tatně odliš-ovaly. Jest t~ v otáz'ce, odkud vychází veškera moc 
ve státu. 

Francouzská rev'oluce rozřešila tuto otázku v ten smysl. že 
základ veškery moci ve státu po-!O'žiIa v národ. Nepřihlížíme-li k 
v)lše citovanému Prohlášení. čteme v ~ 1. titul III. ústavy z 3. 
září 1791: »Svrchovanost lest ;edna, neděli se, nezcizule, ani ne
promlču';e. FHsluší Národu; žádná část národa, aniž který iedno
t/ivec nemůže s'i přivlastniti lej[ výkon«. Avšak iiž restaurace za 
Bourbonů přivádí změnu. První král PO' revoluci Ludvík XVIII. 
nepřistupuj,e na t. zv. ústavu senatoriální, nýbrž vydává ze své 
moci »llstavní charrn « z 4, června 1814- ve které v předmluvě 

"pravÍ, že veškera autorita ve Francii SDočívá v -osO'bě krále. Tím se 
zásada svrchovanosti národa zvrací a na ieH místo se staví svr
chovanost panovníkova {princip monarchkký L Zásada svrchova
nosti panovníkO'vy byl,a pak dále j.asně vyslovena v t. zv . vídeň
ské záJVoef'eoné _aktě z 15. :kvěltJna 1820 'plro úZ€'ID'í Němec:kébOl BundJu, 
'kterážtO' akta vůbec měla účel vvtvořiti S-polkové právo ve 'smyslu 
'potírání Hev'olučních stran « s-po.lk-ovou policií. V čl. 57 . tétO' akty 
čteme: ) Veškera státni moc musi zůstati spořena ve hlavě státu 
·a sprchovan~7 panovník může býti stavovskou ústavou vázán na 
spo[upr"zsobcnl stavů len ve 'výkonu určitÝch práv.« 
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Teprve t. zv. červencová revoluce ve Francii a takřka součas~ 
ně s ní revoluce v Belgii II}orážejí za'seprinci!p monarchický. Ve 
Francii odstraúuie se předmluva k ústavní chartě z r. 1814 'l> .ia
kOžto urážeJící důstoinost národní, poněvadž budí zdáni. že se 
oktroluii Francouzům práva. která iim náležeií svou podstatou. I{, 
V Belgii pak ústav'ou ze 7. února 1831 se výslovně praví v čL 25.: 
~ Veškera moc vychází z národa/{, a v čL 78.: » Král má .ten ta prá
va, která mu formálně přidělu.ií ústava a zákonu zvláštní vydané 

na základě ústavu.« 
Takto tedy byly vytvořeny v Evropě v 19. století dva druhy 

ústavnÍ'ch lll'onarchií. M'onarchie vzoru francouzskobelgického čili 
monarchie vybudovaná na zásadě svrchovanosti národa (principu 
demokratickém) zv.aná také monarchií parlamentní a monarchie 
vzoru německého č.ili monarchie vybudovaná na zásadě svrchova
nosti panovníkovu (principu monarchickém L 

V monarchii vzoru francouzskobehzického veškera mOc ve 
státu vychází z národa; král iest pouze delegátem národa a má 
jen tolik práv. kolik vyměřuj'e ústava. V zeide-li ,pochybnQi5L pří
sluší-li určité právo panovníku či národu. svědčí práv,ní důmněn
ka vždy v,e prospěch národa. 

V monarchii" vzoru německého veškera moc vve-házl od pa
novníka a národ má jen, tolik práv, kolik se iich panovník v jeho 
prospěch zřekl. což jest vyslov,eno ústavou. Proto zde ústava jest 
vlastně jen dobrovolný ústupek se strany panovníka. kter~' ostatně 
může tento ústupek kdyko.li odvolati. Vzeide-li pak pochybnost, 
přísluší-li určité právo panovníku či národu, svědčí právní dů
mněnka vždy ve prnspěch panov:níka. 

9. Idea svrchovanosti národa vyvrátila ic!eu vrchnostenského statu 
z kořene. Na stát se :přestalo pohlížeti iako na svazek poddaných 
ovládaných jednotnou vůlí svrchovaného vládce. Naopak ve státu 
byl nyní spatřován svazek státních občanů nadanÝ ied' Jinou vúlí 
a j,ednortnou mocí nejvyšší. Tu pak panovník není již něčím, co 
i,est mimo stát neb nad státem, nýbrž i on icst pouze členem stát
ního svazku, j,est jen orgánem. kterým stát proievu.ie svoji vůli 
a' moc. Na místo ideje sbtu vrchnnsten~kého vstoupila korporačni 
idela státu. 

Avšak pojetí. že stát jest svazek plnotprávných občanů stát-
ních a že tedy každý občan jest pomyslnou částicí té jednotné 
státní svrchovanosti, přinášela s sebou ieště něco dalšího. My
šlenka svobody. kterou veliká revoluce francouzská dala v odkaz 
věki'lm ná~ledukím. začal'a silně viklati nn všemohoucnosti státnÍ, 
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kte~á až dosud byla pevným dogmatem: začalQi se tvrditi. že tuto , 
,~yslenk"u ,SVO?Qi~y nelz~ d~bře srovnati s tím, že stát zasahuJe do 
vse~h vecl, statmch obCc:~nu. Moc státní začala se silně obmezo
va'h. Tv.rddo s-e, že ponnností státu jest jen dáti dobré zákonv 
a ,smrah. se o beZpeČI11l0lst prá-vnlí. že však ,eipatří ani k úklQlů~ 
st,at~,. an~ .nelze ?obře, srovnati se svobod u občanskou, vykoná
va-II lakesl, por~censtvl nad občany . A dovozovalo se. že stát jest 
naop,~k . pry ponnen dopřáti státnímu občanu, aby se volně m'ohl 
~,?Z':lJ~h pOv vše~h. stránká~h života. Svoboda občanská byla po
Jlmana s·oll,c:asn~ Jako plna svoboda společ·enská. hospodářská a 
lP?d. Na illlstO Jakéhokoli obmezování se stranv státu nastoupila 
zasa~a napros~o volné soutěže. které stát iest povinen ponechati 
vol,ne pol,e (IaIssez faire .• lai,ss·ez passer L To ie idea t zv státu 
Pl'avního~ ,a ta ,o.vlá-dá ~ůvodně moderní stát anglický a fr~nco·uzský. 

, S pO"ca'tku Idea statu právního zvítězila na celé čáře, ježto I.:l
vladl? ~seobec~lé, pře~věďčení. že stát úplně vyhovuje s,"é~u úko
lu. "da-lI bezpecny pravní řád a zdržuje-li se všeho. co by svobodu 
obcansko~ mohlo po jakékoli stránce obmezovati. . 

Ale zahy se poz~alo. že zmíněná idea není bez nebezpe<-Í . 
, Právě ?očátkem 19. století nastává úplná změna v hospodář

ske a slP;.ol-ecen~ké sklad~ě života státního. Na místo výroby ruční 
dostavu}~ s~ vyrv~ba strOJOvá přinášející s sebou pronikavé změny 
hospo~arskeho , Zlvota. Různé choroby spoleóenského života s'e 
provahly, s .neuprosnou příkrostí a začaly ohrožovati klidnÝ až 
~,osud, vvv:0.l s~olečnosvt! lidské . . Společenské (sociální) Gtázk~v se 
~ln;t ?at.e hm VIce mnozl a nutkalí k řešenÍ. Kdo však se měl pod
Jah ~kolu tyto .otázky řešiti? Volalo se pn tom. aby stát zakročil. 
Vydavaly se celé romány líčící strašnÝmi barvami bídu určitých ' 
vTostev, naj~lě dělnický~h. (t: z~. spol~čenské čili sociální románv). 
~uzne nau~v',t, zv. soclahsbcke, burcují vědomí těch, kdož ke všeln 
temŤlo patlrI'V~'T? o;tázkálDl sp'olleč~€tl1Js!kým se c hova.ií netečně. Ve~ 
dle h~sel p,olztzcke ~evoluce ozývají se také různá hesla revolucí 
y?olecenskych (s.ocIálních), hlásajících nutno-st převratu celého 
Zlvota společenského. hospodářského atd. 

. S ipočát.m tříštily se všechny tyto hlasv, všechna ta \'olání 
o }e?n0 :dog:na: 01 ideu státu právního, dle níž nerfí ani povin-
n.ostL. am pravem stá-tu zde zakročovati Done"vadz" t v 'k I O t ' t' ., , " o v se u o um 
s a u ;lest ClZL v Naprava přišIla t~prve, když se změnilo nazírání 
Tl~ stat: a kdyz s~ ,poznalo, že idea sltátu právního trpěla iednou 
za:adm ,;ad~u: Pr,ehlí~elať. že stát není ien útvarem právním, n)·
brz soucasne take neJmohutně jším a relativně nejdokonale.iší~ 
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útvarem společenskÝm (sociálnhn). a že se důsledkem tohO' stát 
nemůže Dbmeziti j,en na úkol postarati se o bez'Pečný právní řád, 
nýbrž že úkol a povinnost jeho jdou mnohem dále. 

Stát jako útvar také společenský má přímou povinnost účin
ně zakročova·ti tam a tehdy~ dostaví-li se !poruchy sp·olečenského 
života a positivní prací řešiti různé otázky ~polečenské. StM jest 
nejen mocností. která vydává právní řád, t. i. souhrn pravidel zá
v1azných pro jednání lidská, nýbrž jest současně útvarem, ve kte
rém čLel1'0'vé 'srtJá!tu Ži.ií 'sdrUlženri' ve vyšší ieidTlIOltku k rtrom:u účelu, aby 
dosáhli splnění svý·ch cílů jak p·o stTánce osvětové, tak i hos,po
dářské, cílů., ktérých by, ponecháni sobě samý,m" buď vůbec do
sáhnouti nemohli, neb aspoň s 'OhromnÝmi potíž,emi. Z tohotO' po
jetí plyne však dv·o·jí: J,ednak že stát se iIlemůže ·obmeziti jen na 
činnost pouze negativní.. t. j. brániti všemu, eo 'bv mohlo ohroziti 
řád státní. nýbrž že jest pov~nen positivně napomáhati k dosa
žení všeho, CD Qbčané od státu očekávaii. Jednak i to, ž·e přiro
zeně úkQly státu rostou, ž,e 'stát zabírá} neustále nová Ipole čmno
sti. jež dříve ponechával soukromníkům neb iinÝm sdružením. 

Že ovšem z těchto důvodů iest stát nucen ukládati svým ob
čanům různé povinnosti a v zájmu společném' mnohdy i svobodH. 
jednotlivcovu obmezovati, jest samozřeimo. 

A tak se děje, že se v tomto poietí blíží ID,oderní stát poně
kud zase pojetí státu vrchrwstenského s tím ovšem podstatným 
rozdílem. že ve vrchnostenském státu bvl to ahsolutní panovník. 
který své poddané v jejich svobodě ·obmezoval. a iim různé povin
nosti ukládal,. kdežlo v moderním .státu iest to svrchovaný národ 
sám, který vládne svým členúm a jim rúzné povinnosti ukládá, 
a že zmíněná omezení a zm~něné p~edpisy jsou v moderním státě 
vydávány jen na základě pevně stanoveného právního řádu platí
cího pro všechny občany stejnou měrou. 

III . 

Stát moderní. 
1. Moderní,m státem ro·zumfme svaz lidstva, obývajícího Uf

č.iité území (uzemní svazorvo'll jedno1tu), ,který jest llladfu.1 nej-' 
vyšší ,mocí vládní, (útvar právní), a 'má za úkol !Ilapomáhati k 
dosažení všech živO'tních cílů členů tO'hO'to svazku (útvar spole
čenský.) 

AJ Stát jako , útvar právni. 
Z definice 'srtátu, jako!Ž'llo útv'3ll"U iPtráVJnÍ:hp, vyplývají tytO' 

prvky Istátu: 
1. Svazek lidstva obývajícího určité územz t. .f. n á rod (,v 

!politickém čili zeměpis!Ilém smyslu.) Bez národa není :státu; územl 
lidUlPrázdné nemůže ibýti stá,te·m. Národ má tu vša,k dvoj!Í' vlast-
nost: jedu'ak j,est .to s,ouhm plnO'pTávných občanů státních (svazek 
aktivní), .l.edlnak v,šak lest ·tOI s,oIllJh!rn 'Osob, Ik:t~rý i'e:st přeJdlmětem 
rozkazů Mámí vůle (svazek pasivní). Z 1Joho dŮ\TIodu ·má ,také lka-
d'Ý člen 'státu dvoH postavení: iedln·ak i1est plnoprávným občanem 
stábním t. i. tvoří pomuslnou -částici národní svrchovanosti, jed
nak jest státním poddanÝm t . .1. iest p,ředJm,ětem vlády a -' rozkazú 
stá bni moci. 

2·Určité území. Jako n.árod l,e,st tOsobním základem státu, tak 
území jest jeho základe.m věcným. Bez území nelze si před
sf:avHi státu. P~oto 'Il,áJrOdOlVé kočovní, . kteří" ne:majice pevných 
sÍ'.dJel, se ,stěh-q i~ s. místa na !mÍ'stol, !Ilemohou vvtvoHti srtá,m. Stát
ním území'ID nazývá,m,e všeoibe'cně mí,stní 'Pl"os,tor, ~a kteTém se 
rovplflOls,tírá !lTIOC státu. Tato :moc není ovšem právo vla:stnic.ké ve 
smrylS,l'U náZ'OTŮ sOuJkr,om'op.rávn!Ích, n.ýhr1ž moc rázU! veřei!Ilop'ráv
mho, moc nařizuj:íd a upravuiíd veškery 'POllllěry ve státu. 
. 3. J;~nota vůle. Stát i'a'kožto l,edlnofa svazová 'mŮJž.e miti jen 
jednu vuh. Není mOižno, aby na tOm'že územ'Í státníllll se iP·roje
voV'a:la dvojí neb ,trojí vů~e ~.táŤ:I1iÍ ruznéhodbsahu. Jest tu jen j~'-
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na, jednotná víHe vyslovována ,tě:rp.i, kdo'ž podle ústavy .isou 0-

pn:n'něni j,ménem státu ja'koŽlto ieho orgánové jednati. 
4. Jednotná moc. Jako stát ie:st o,vládlán jednotnou vůlí, talk je 

i ovládán jednotnou m'ocí. Tato stáJblÍ moc 'musí býti původní, t. 
j., není odvozena od něj3.'kého jiného svazu, kterrý bv snad byl 
státu nadřízen, n\'brž plyne z vlastního práva. VlastnÍ'ID dlržitele:m 
a pramenem ielím iest stát Sállll. Kde ,by určitá svazová jedlnota 
odvozovala moc, kter,ou y oblasti svého okršku vykonává, z jiné 
iednoty svaz,ové a nikoli z vlastního práva, nehe mluviti o stá
tu. Tak jest tomu II ohcL okresll, zemí a pod. 

Státní moc kst dále y oblasti úze,mí státního mocí ne;vyssl. 
Z rozhodnutí Jejího není odvolání; toto rozhodnutí má vždq k·o
nečnou plntnos( Kde pak přes to o určité otázce státu se hrkající 
rozhodu ie instance jiná než státnÍ, na př. něia,k,- mezinárodní 
soud, n uže se tak státi ien po předchozím svolení dotčeného 
státu, Z toho dúvodu také pravíme. že státní moc jest svrcho
vaná čili sllver('nní a mluví'me tu o svrchovanosti ('ili sU~ť'ren.itě 
státu. Tato syrChOvmlost má 'tedv dvě stránky: státní moc jest v 
obla,sti státu mocí nejvyšší (svrchovalllos,t ve s,mvslu státoprávním 
čjlL vni.tru~táLním), a ~tá t sám y'· hr.J!dně se syého hlťrliska čl podle 
<O;Y\Th zájmú u'rčuje a zařizuje s VíOj i ,politiku, (syrchoyanost ve 

_ mvslu mezinárodnínlL Doložiti ovšem sluší, že y nejnověj:<í době 
s\Tchovallost se nepokládá iiž za nezbytn~' přívlastek státní moci. 

Ze skulečnosti~ že 'státní moc iest mocí ve státu nejvyššÍ, ne
pl}:ne však, že bv byla neoDm.'ezell1á. Kaopak MoC', kterou stát 
na svém Ílzemí Y,~konávft, iest vázána nrčitqmi pravidly. Tat9 
pravidla vydává ovšem s,tát sám a rovněž sám rozhoduie o stup
ních obmezenÍ státní moci. Ale pravidly jednou yydan:\"mi jest pO'
yillma státní moc se říd.i'li. Ta'ké tím se líší stát moderní od: stá.tů 
staroyěkého a středověkého, že státní moc byla mnOhdy libov'olná 
a jejím měí-í'tkem b:vla pouze hboyůle absolutního vladaře, _de'ž
to ye státu moderním. iest státní DlOC vázána zákony státními. 
Y dúsledku tohot.o v~Tmačného rysu moderníh9 státu může se 
kažq.,- občan státní, je-li 'mu státní m'oeí způsobem zákonu se při_ 
čkím ublíženo, doV'ol'ati oClhrany i proti samé moci s,tánÍ. , 

Státní moc iest dále nedílná. t. j. moc, kterou stát yylwnává, 
nevypl:\,'Tá z určit:,"cQ od sebe od'lišn:\rrh oprávnění státu, nýbrž 
prvští z ie.dnotného pra,menu t. 1. z moci státu. Nelze ii rozděliti 
,mocí. na několik samo'staŤ1l\'ch z nichž každá by měla iirn~r pra
men. Ovšem z této skutečnosti neplyne, že by musel'a býti ,sou
středěna v ied'něch a týchž rukách. Na.Ofl2ak m,oderní nauka c> 
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..,látu ldade přím,r poža,davek, aby sltátní mnc byla podle určitých 
hlcdí,s,e-k přidě}ována odlišným orgánům, takž,e by každý orgán 
n :konával' státní moc ien v mezích své příslušnosti. Jest to nauka 
o t. zv. dělené moci ve státu; poprvé ii hlúsnl francouzsiký státo
yěclec Muntesquieu ve spisech » L'esprit des lois « (duc,h zákonů). 
Ovšem tím nemá b,'ti a také. není řečeno, že by iednotlivá pravo
moc priclplená určitému orgánu byla z\lúštnÍ samostatnou mocí 
~tátní: ll\'brž tím se rozumí, že každá takováto pravomoc není nic 
ijného n-ež odleskem ie-dlné a iedno1tné a nedilné státní 'moci vy
iádřené v 'rúzn,'ch fo,rmách. Podstata dělené Dl·oci státní zMeží v 
tom. žv rozezlÍúváme určité druhy čili obory státní moci t. zv. 
ťUllkce ~t:í.Lllí (dělení hmotné) , kteréž pak p6dělujeme odlišnÝ1IIl 
orgánúm ~táLllím (dělení fOrTIláJní.) 

Od dob 1\Jontesquieua, který j~st púvodcem této nauky a za
klada telem t. Zy. školy k,dnsrt.ituč,nÍ, rozeznáváme tfiojí funkci 
~tátní: ::ál,:onodárství. íehož úkolem jest vvdávati zákony t. j. 
pnl,'icHa právní závazná pro iednání lidsk~; soudnictví, k,teré 
nal základě phl'tn,'ch zúkonú ve sporn\rc,h případech nalézá za 
prá '.0.: t. Z'-. správu státni. 

Kdežto však zákonodárstvÍ č ili funkci zákonodárnou a soud
nic lyí říli funkci soudcovskou lze celkem dohře vymeziti, nelze 
tak u<:·initi u spráy,', Jeť správa y podsb'lě vše to, co nespadá alů 
y (,bor zákOl1lldárství, ani v obo,r soudnictví. Není však pouhým. 
vy}·oml,·ánÍm zákonll,. iežtQ y ieH pojem zapaůá dvojí činnost: 
kchlnk tinnost. ly!-i níž není podněte'ID nějak\- příl"az zák'ona, kde 
ted\' lH.' icll' o qrkonávání zákona, 't. Z'". činnosl volní, iednak čin
nost. kde jl'n o pouh:\,' Y~'kon zákonného pI·cdpisu. t. zv· č·innos,t 
váznnoll. \. podrobno'stech iest o činnosti státní právy uvé .ti ,toto: 
)Jnohe'm clúležitěiší v životě státním jest volní (·innost státní sprá
VY. Zd·ť' jl:' st měřítkem schopnost a mravní yyspěl'o'st tohO\, kdo 
činno_ 1 do tčenou provádí. Nelze si přece přL'cblaYÍ'ti na př. v o
boru T)()J jtiky zahraničnÍ. že bv se y·ykonáyaly ien zákony (jaké?), 
a-le ro'\'oe-ž tak nelze i to představiti y oboru 'Politiky vni,uní, fi
nanční fl. 'Pod. 1\ ebof, kdvbv celá správa státní uvázla nehyhně 
ien na 'Podkladě. kten", by} iiž íednou vvtvo<řen zákony" nemohla 
hy utvc}řiti oprav'Ilú·h námř,tů a návrhú: i nebylo by vúbec po
-kr,oku. \",5 (' hy stálo na mrtvém bodu. Věc postřehlv nauky státově
decké záhy; začaly ted" rozeznávati ye správě akty vládní a nktv 
P.OUZE' správní. Dle toho Tozezná'váme ve správě s'tátu vládu neb 
ulrídní či..nost, t. j. právě onu činnost volní, která cel~- ži"ot ve státu 
UY:1cH v náležitý běh, a správu neb správní činnost v užš{m srny-
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slut t. i. činnost vázanou, kde ide v pDtdstatě ien o prováděni 
zákonů. . 

Správa v užšim smu'slu může býti [prováděna eelkem tro.lÍlu 
způsobem. Buď veškera 'správa ve státu ,se [provádi ienom státní
mž orgány, ta,kže veškera v,eřeiná s[práva ve s,tátu test v podstatě 
s:právou státní. Nebo dovo~uie stát, aby určité svazky pod'řízené
si ohstaráV'aJy !sv,oie věci svými vlastJními o,r-gány: tu mluvíme 
o' samosprávě. 

Sa,m'osp,ráva sama múž,e 'býti dvojíh.o rázu: buď v~ci, jež ur-' 
čiiý svaz,eok 'si: oibstarává, isou rázu 'mÍ'stníhol, tu .pak mluví,~~ o 
samosprávě místní čili územní, iejim'ž typem l,est samOis:pr~v~ 
obecni, aneb i.s·ou to jinaké z;áimy věcné; 'mhlVÍ'me ,o 'S'am'osprave 
odbol·ové. na IPř. obehodní a živnolS,tenské 'komoifY, ze!IIl.ěděllské 
rady, komory ad1vok á'tni , lékařské, notář,Slké a [pod. Při samospTá
vě ,~ůže pak :správa veřejná ,býti, dělena ·lim způs'obem, že led
nu jeji část obsta'rává stáJ svý'mi orgány a druhou. část sv!~k~ 
s.rumo'sp.rávné orgány vlastní-mi. Mluvíme tu .o dualzsmu v ere.lne , 
správy čili lidově -o di\rojí k,oeh: Tento zpúsob velřejné ~s\práv! 
ies,t jedinečným ,svého difuhu, a byl zav.eden pouze v zemlth by
~aJléilO PTed'litavska. V naší republice IPlatí dosud v zemíchl hý
valé koruny české. 

Tř,etÍ způsob veřejlI1é správy záleží v tom, že veškera s!PTáva 
ve 'Státu jes,t obstarávána sioe .orgány jednoŤÍ1ýtmit, avšak slaže
ný,mi z čás,ti z organů statních, z části ze živlů lai'ékých volených 
občallJstv,em. Mluvíme tu o t. zv. samosprávě vrcbnostenské. Tento
z.půs~lh jest zaveden zejména v Prusku a 'Y Uhrách resp. nyní T 

Maďalislku. . 
Stát jako svazová iedlI1Jota není osohou skutečnou čili fy

sickou, ný'br,ž ien 'OSObDtU myšlenou. Jest to svaz, se který;m IJ)ráv
ní řád z důvodů vhodnosti a účelnosti spojuje vlastnosti právní 
osobnosti; jest to t. zv. osoba právnžcká (pr9tivou k osobě fysic
ké). Jako osoba právnilC'ká nemůže ovšem stát jednati rpří\IDO, ný
brž pouze !prostředkem určitý'ch ,o'sob fysických, které jménem 
státu jednají a ikhž lPf.otjevy platí za p,rode-vy vůle státu. Ta,ko
véto os'oby fy;sické nazývám,e orgány stá,tnírni. Edo jes,t orgánem 
.státním', .ia!ká iest lehlo pravo'moc atd., určuje vždy ústava dotče
ného státu. 

2. Každý stá.t \1llusí míti nál'ežitý řád, 'který uliČuje, jakým 
z:půsolbem se vykonává vláda ve státu. kdo iest tu nejvyšším oc
gánem atd. Mluvím,e tu o útvaru státním neb také o formě státní
Starší nauky rQzeznávai!y rul)né formy stá,trní, z nichž dnes pra-
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ktickýmí i'sou pouze monarchie a rep!!:blžka. Rozdíl mezi oběma 
těmito f.ormami státními není. jak :PO stránce ip'rávní~ tak i po 
stránc,e politické ,vtždy jasný';' v celku lze vša,k říci, že rozdíil zá
leží v otázce, kdo j,est nejvvšší-m orgán~ ve státu,! 

a) Monarchie. 

Monarc.hii lze všeobecně naznačiti jaikO' ten s.tá,tní útvar, ve 
,k tt'rém nejvyšším orgánem ve státu jest osoha fysilC'ká, panovník. 
V něm jEst VltRstně 's,oustředěna v.ešikera m'oc ,s ttátní~ takže hez jeho 
souhlasu z:měny v IP,Tá,y:ním .a státnÍ'm řádu nejsou tmožny. · 

Monarchie .s.a,ma není kdnotným útvarem státnÍ-m. Jsou růz
né f.O'rmy m.onarchie, které dnes ov,šem se s,taly ne/p,raktickYmi... 
Sem patří na př. rozlišování mezi monarchií v-olební a dědičnou. 
V oné se ú,mrtím dosavadníhO' krále uprazdlloval trůn, takže 
bylo 'nutno v,oJiti krále novéhO'; doba pak ,mezi sllnrtí krále sta
rého a volhou krále nového se nazývala bezkrálOlví:m čili :inter
regnem. V této se úmrtím dosavadního krátle trůn neupraztd:ňoval .,. 
nýbrž nástupce jeho již v důsledku 'sHlrti král'ovy vstupovatI :na 
trůn. Dnes všeehny 'mon1ar,chie jsou dědičné. Rovnětž není' pra
'ktic'ké rozlišovánÍ- 'mezi m{)l]1archií neobmezen.ou čili ~bsolutnÍ a 
m'onarc.mí ohmezen-ou čiJ.i · IktonstitučnÍ. V oné bytl král výhradr
n,rmdrži,t,ellem ·veškery rnocistátni, byl nejvyšším zák onod'á r
oern, ne'jvyššÍm ,soudlc,eID atd.; byl iediI)Ýin Ipram,enem v,ešlk.ery 
moci ve státu· V ,této .může i v m,oderních dobác,h panovm'k ústa
vou býti p:rohl!ášen p'famene;m ,moci ve sltátu; stalo-li se ,tak. ne
má však věc prak,tického významu, P'Oněvad:ž parnovnfk jest vždy •. 
tu více, tu méně .obmez,€n zastupitelsltvy národa. . 

Po .s,větové válce vš~chny monarchie, které se U'držely, .ŤOOll' 
monarchie vybudované na zásadě ,svrchovanostti národa čili na 
principu demokratickém. Jsou t'O m<marchle padtamen.tní*).. 

b) Republika. 

RejpubIika hývá všeobecně definována ia;ko rprotiva mon.a.r--
chi,e. CD není mO!Itarůh:ie, jest repuhlik.a. Celkem všalk můžeme 
říci, že retpoo1iJka iest ten IstátnÍ' ÚtV3Jf, -ve kterém nejivyššfm orgá,
Illetm ve státu ie národ sám. 

Republika' není. iedJnO!fným útvarem stá-Will)), nýbrž máme 
rli:zné útvary I'ejp'lliblik. Kdežt.9 u ,mOCfl'archie jest dnes prakticiký 
jediný dlruh, "'ootiž monarchie .padamentnf, .isOll u Te.puJbJfiky dJnes; 
praktické rŮlZné ckuhy,oOdlliŠlIlépodle různý~hi druidel. 

e) Srovnej nahoře str. 26. 
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-Dle '-toho, 'kdo $tojí :v čele ,repUJb~ik.L zďa~ .ľedi:uec' ěili <teN' 
s'bor" rO'zlišu ieme T'epuibhllky presidentské a. Te:J:>uhtiky 5, hlav.ou 
státu sborově organi.ls'Ov13.nO'u čiM nepresiden'U.ské~ 

Prve uveden) druh lesrt ten státní útvar, lklťile v. č~le státu stojí 
osoba fvskká v.ol,ená na ur6tou předem s,tanove . .D;O'u .dobu .. Repu
'bli:ka p~'esidentská není v podstatě ruc liJnéh'Ů', neL zrepuhlikaniso
vaná monarchie neh z'm'Ůnarchilsov.aná re\Pu1blÍlka1 •• Tak hluboko 
jest totiž v myslích nárrodú zakořeněna id~a m·o~arc,hie, ~,e i t~m, 
kde krále odlst~a'l1ili, dlaH s,i v čei1O' státu Jakous'!' nahr~d'w klralel,. 
Toleného presi,dent:a.. 

?'Japro,ti tomu Te!Publika s hlavou !Státu 'sbor'ově orgarrúsova-
nou, iest 1en útvar s,tátnÍ, kde v čele není oSiQ~a fysilCká, I1ýhrž ce-

l" sbor. 
. Republiku neprelsidentskou márnle ve Šyý,caTlslk1lb kdežto, ,ostat-

ní repubHkánské státy i's'ou repuJblli\ky pne'siidents,ké. 
Dle toho, jaké IPostavení příslUŠí U'Ů9Jle ústavy národu a .i,ak 

·íes.t ustavooa ~ organisována vlád·a, rozez;r.áyáme republiku bez
prostřední. čillli přímou a republiku prostředečn,i. čili nepřímou. 

1.) Repuib1ika bezprostřední jest ustavena na základ'rú my
:Šlence. že nár·od iest neien y t·heO'rii zd'roi·em a ipram·enem veškery 
moci" ve státu, n,'brž že j,emu přísluší skutečný 'v~'kon tétO' moci. 
~árod ~de tedy veškeru mOc vv;konává iDřímo, bez :pfiosUedni('·tví 
'llějak~'c.h zástupců čili p'oslnncll. Národ sám st' usnáší na všech 
zál~011'ech, r1ozhodu ie sám všechny věci správní, Sán1 vollí úřed
nictvo, 'sám 'sQud'Í ,atd. J.est na snadě, že nelze prováděti tak'ovouto 
.folrmu -republiky -do lPosl'edních důsledlkú. Dovedeme si př·edstavHi, 
.že by se národ 'sám 'usnášel na všech zákonech, a . lze tO' k'onooně 
])ez ~1.epřekonateiJ.ný,ch obtíží také provéstj~ ale nedovedeme si před
staviti, že bv národ ve svéni souhrnu rO'zhodoval o vš·ech věcech 
~práYniC'h. l~ebof k tomu_cm byro bv třeba, aby ná:r:od ne~.stMe 
.zasedal lako rozhod.uiící sbor; a rOV!pě,ž není mvslitelmo, že by 
.:;národ jako eel~' sbor vvkonával spravedlnost a iT! '~. 

.RClpuhHka bezpfolstředlllÍI, provedená v plné rvzos,ti, není tedy 
možna. Mluvíme-li pfe's to O' této, form,ě. rozumÍllÍlre tím' tu formu 

,Tepub]i,k~·. kde myš'lenka bezpť,ostřednosrtj iest provedena v obonl 
.zákonodárstvi, a tO' ye způs,obě t. zv' referendCl. 

Referendum iest prím\r __ proi.ev náróda prosHredlkem 'všeobec
ného hl'3sováhi. Lišíme pak referendluÍI1 ústavní, l'e-lli. vř,ed:mě
tem hlasO'vánÍ národa (l'stava neb někte.rý zátkon . ústavnÍ!, a Te
f ,erendum zákonodárně, M'asUlle .. n náll"odo zá,koiIlU obyčejném čiU 
l. . ' . 

:34 

·-prosltém. DMe rozeznáváme referendum obligatorní či vázané a 
jakultativní. čůJli vOI):né; o prvém mluvíme tehdy. je-li ústavou 
s.tal1oveno~ že '0 wrčitých věcech musí býti rozhodnuto. všeobec
ntm hla,so\'áním; o druhém :pak zas'e tehdy, srtaoorví.-li ús,tava, že 
'0 wrčiJté věd může bi' ti rozhodmutO' národem, a1e nemusí. Ko
nec',ně rozeznáváme referf'ndurn vládní, vychází-li iPIOdnět k hJa-
ováni národa ·od vlády a nefer,endlum lidové čil}[ :porpulárniÍ, vy

-chází-li podnět z" řad občamsha ,samotného. 
Podle J)olvahv věci repubhka bezprostřední ve výše uvedleném 

. "obmezeném ;sm,y;slu múže býti llern ve s,tátech rodohO'u nepatr
ll~'ch. Skut,e(~ně také j·e·st zav~deil}a ve SvýcaDsku a to ani ne tak 
"~ Sv~·ca.I's·ku, j~k'~žto státu síJ)lolko'vém, jallw Sjpí'še v jedrnotli
~'ych k~n~onech s:ycars1k,rch, které podle s,vé 'Povahy lS:oru vlastně 
z~mslkvml obcemI. Z tohorto důvodu takovouto repUlbliku !Ilazv-

··vame také typem švvca·rským. . 

2.) Repub1ika prostřec[ečná, č.ili ne:pŤímá zvaná tal{é republi
kO'u zastupi-teLskou,. č.ili representcctivni. Základní mlvšle:nka to
hoto druhu rf:'\putbl'iik v iest, že národ jest sice v theor1i pramenem 
a ~droj.em veškery moei-"e státu, ž,e však tuto - moc- nevykonává 
sám, nýbrž pouze pros1řednidvím svých volených zást~ců čili 
rf''Pr:se)~tantů. neb jak finak říkáme poslancu. kteříl pak. jsouce 
~druzenl ve sborech zastupHe'lsk\'ch čili parlamentech vvkoná
:·a.i,í ,im~em národa práva puyoitlJ1ě a vlastně jen národu .příshl
se.llC'l. N~rod~ zd~ přílsluší i'e~vŮ'1bG. zástupcú. Že však ipůvodtně 

.čl: vla.~t~ veskera moc j zde přísluší 'l1árodu, zračí se y tom že 
· Y~rš1-h ~bdobí. na ~It~'ré- jsou zástupci voleni.. neb je-li z~st~pi
lelstv~O' narO'da .fozpUJsteno. spadá veškera 1)loOC sšlmozřel',mě ()(f)ět 

' na narOĎ. . ~~ 

· . Této repUrhlřkv za!StŤlIJpitelské máme celkem dva dTuhy: repu.
blIku vybudm'anou na zásadě dělené moci ve státu čil~ tvp ame
téck-q a republi,ku parlamentní čili typ franClouzskq, 

.~ ~ . . 

3.) Republika vV'butlJovaná na zása'dě děLené moci ve státu 
. :.n.alz~vá s~ tYrI~em americkýnl proto. že vzorem jest tu Se\7e:r.oome: 

.. :l?~,ka ~IliJ.'e,. lstava této repuibli,k\'. j.es,t yvbudOlvállla na zásadách 
"hla:'3ll1ych fr-ancouJzlslk~-m státověds;em Montesquieuem:zásadJa dě-
lene v~oci ve státu ],est ' tu provedena takiíka do důsled'klÍ. Všech
~nr ~n funkee státní moci isou přesně od sebe odděleny' . .' 
· . , l\tf.oc Y)~k()nná jest svěřena presidentu rep~l.blilky· ~olE~:nému 
· narodem na dobu cVt,~ Jet 'vO'1'bo .. " t' : . . . 

.1 .• ., " ;.u li' ·ne;pn~mol.l, : 1. ne}DI'ye s>e ViDU 
.t. zv. voh~ele a ti teDrve volí kandidáta: P,resi9Ient· lest :hltavoU! 
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státu, zastupuje stát na venek a sjednává za souhlasu senátu 
rSml:ouvy mezinárodní. Jmenuje úředlniútv'o r,eIPUlbli~yl, pokud toto> 
se neVlp~i národem. Nemá ,práva ,zákQlI1odárné iniciativy, t. j. nemá 
prá,va -(navrho.vati zákomv, má však Plrávo :podávati 'píseIDiIlá po
Sie'lstv.jl ,k,ongr,esu, ve k ,terých mimo jiné dává náměty zákonod:ár~ 
né . . Plodlerpisuj'e . zákony, má však p:rávo vr3Jceti návrhy zákona ,. 
s, 'klterÝ.mi nesoUlhilash li,ongresu k opětnému lP,rojeooávání'. Moc .. 
kterou Úlstava i,emu p-řidiěluj,e, vykQlI1ává p!f'o.s;třed!niJcltvím mini-o 
strů a ovšem i 'i,inýCh úředlI1~ků, . které sám jmenuje a -prO!PoUištL 
Millli'slt~i ilsou odlp,ovědlni pouz,e Jemu, nelsou. ,odlpověd.lni Ik,oiIlgresu,. 
nesměi:í býti členy kongresu a kongresu ~ ]Jich jmenování nijaký 
v mlY nejpřÍ'slluŠÍI. 

M<re záwQiII100árná lest svěřena k on.g,re'su. kterv :se skládá ze 
.dvoU! 'komor: ze ~senáJtUl a. ze sněm:ovny replrese:ntamtů (poslanecké ) .• 
Do ,ohnu sněmov.e:n se v'olí ,přímo~ Q'Všem úprava práva hlia:Sova-' 
cího .jest v 'ObOlU komorách odlišna. Iniciativa ' z'kiO'!!.odárná vychá 
zi ,pouze ze 'sltředu ,sněmoven. Ke každému zá'kOll1u j,es;t třeba SQU

hla;snéh1o Ulsnesení 'oboUJ S:l1iěmO'v,en; něi'akého 1přeh~,slOvání .i:edlné 
sněmovny druhou tu n.ení. K platnosti zákona jest dá1e třeba pod 
pi~u p 'residenta Unie. ' Odepře-li rpresident podpis, t. j. vrátí-li. :ná
v!flh zá~,o:na k ,0lPětnému pI:oiedinávání; máJ \kongres Iprávo lS,etrvati 
na Sovém p'ůvooním lllsneseni. k čemuž jest nyní třeba dtvoutře
tinové většiny v .obou sněmovnách:- Pravi,dlem má však vráceni 
Mvr,hu zákona p.residJentem v zápět.r pádí· dotčeného náv,rhu~ : .!

bol ,kom.gres zfídika' kdy se oďlváži ~trvati na tpůvodlnim svém 
návrhu. ' . 

Moc lSoudQoiVská .test vyikonáváJna SIP'O'Lkovými soudy, které· 
ma.jí. leště větší iPravomoc než v Anglii rozhodl). iíce iJ o ;platnosti 
zákOO1a, t. j. O' otázce, vyhovuje-li určitý zá'kOQ ú~tavlIlÍm iPod~ 
mí!likám. 

b) Republika pa:r41mentní čili typu francouzského jest z~ 
žena na úzlké součinnosti' představitele moci zákonodárné s. ,moci 
v~k{)nm.ou. Parlament iest tu neien s;borem zákonodarný~, nýbrž 
iako'žto mshllPitelský ISboc návQ.(l.a vvk.Dm.ává ~.iúčinělší kontro
lu moci výkonné. i~:t regulatorem Imoci státní, a oj1ni'skelJl~ ve kte. 
rém se shíhajií všeehny ni.tkY veřejného fivobl. Ministři, t . .1. čle
nové .vládv · musí :býti neJen členy :paT1amentu, nýbrž isou bráni 
z té stranv. resp. z ,těch stran, které ·v parlal.1lentumaií ",ětšiillu. 
Takto tedy vlá~ čili ·slY.»" minjls:terský jest · v lPodStatě 'Pouhý·m 

, ,' výborem :ětš~,: ,parla,mentu a může se' urllržeti u vesla iep. pot}I.d, 
pokud ma vetšmu parlamentu za sebou. Takto jest parlament 
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v'ždy pánem osudu každé vlády: s.taČí prO'jev nednvěrv' a ;·1 vláda 
-,padá . ' 'v ,:1" 

Tvpem re~wbliky parlamentní iest repubHka francouzská ; 
odtud tento druh r e.publikv zO'veme ,tl:ké ~ypem francouz'ským*). 

Z tohO' 00 dosud bylO' uveQ~n(), praví.me, že jak .mon.archie dnes 
praktické, tak ' i repubUkv i,sou vyhud.Qvány na z3;§adě svrchov~-
110lS.ti národa. Důsledkem toho se tal\:é politický rozdíl mezi mo
-na rc hHt d1nešní a republiktou ve zn.aČIlé ·míře stírá. V ,celku lze říci, 
ž,~ rozdíl ten jest spí,š,e ien 've iménu. Máme mOnarchie, které ' 
isou ve skutečnosti r~Ulbl,]kami. LAnglte) a máme zas,e re!p!l'hliiky, 
které mají silný nátěr mOlllarchický (Soev,eroamerická Unie. 
Francie.j .-

13. Stát iako .každý . ,svaz nutně. :potřebUJte řádu, který stano
Y Í, jak se tvoř-Í vůle stáwí, kdo ii vykonává, kd/ol ies t s.tátnírn or
~ánem, i,aká iest 'J}ravolmoc státnkh orgánů, i,aký test poměr stát
ní moci' k pří'slušníkům státu atd. Řádl tento. nazýváme ústav'ou. 
Každý stá~ ,mus:í míti ústavu; bez ní ,;emůž.e biti. neboť by pro-
pa dQ hezv lád.í. 

Ú'sltavu ,dělíme podle různých dělidel a lišÍI:ne: 
1 ) Gstavy psané a ústavy nepsané. V některých ' státech je 

ústava obsažena ve zvlátšním zák'onu zV3Jllém všeolbecně ústav
ní hstinol.l ~ r esp. v zák'onecť dalšÍlch pf.(~:hl.áŠených za ústavní. T o 
jest ú s t~w a psan á. V iin~'ch státech však ústava není ,obsažená v 
n i ja kém ' psali éln zákonu, nybrž žii,e jlako t. zv . /práv,o, :nepsané, 
hli zvvkové v .právním IPřesvědčelllí ob~vatels tva a i1?ř'ecthází od PO'
k'ol.ení na p'okolení. To 1,est ústava .l~psa.ná . . Vzor e~ stáh~- s ú-
tavo u nepsanou ies,t Anglie. 

'~ I Ú~t1 \'\' ztrnulé ;1 ústav}' pružné. 
Y některých státech iest stanoveno .. že ústavní listina a vů

~ec úvst~~n ~ zák~,~v ma ií zvýšenou t. zv. moc záknI1llO'u~ t. i· nelze 
W I?':,111.h l a~o llné zákonv oDvčeiiIl é čili prO'sté, n ýbrž k jejich 
zm~,,(' le:t treb~ ('€st~, ohtížněi,ší a složitě iší. Tak n.a př. jest tře
b~ "; v~nemovnach pntoll1!l1'osti většího, počtu pQslanců a zvlášt
Dl veŤSll11V . nebo zase ,parlament vůhec nemúže měiIliti zákony ú
stavní. n,'brž k tomu lest :povolán zvláštní 'sbor ústavodárnÝ a 
p~d. V t:?ll1to :pří;padě mluvíme o ústavě ztrnulé. V některfch 
~~~ech vs~ ~ lze ~1'sta;nÍ' zákonv měniti tímže způ:stobem iako zá-

y proste. T o lest ustava iPrUJž,~á . Ty;p'e:m státu s ústavou z-trnUr 
* ) Renuhlika Českos! rwenská n'l w, d t . - . 

jsou tu určité příznaky typu ameri~kéklo. o ypu repubhk parlamentních; ovšem 
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~ou jest Severoa·weric:ká U!Ilie, kde změna ústavy jest SlPoiena s 
potí·žemi tak značnými, že od vydáni ústavy Unje r. 1787 bylo
v ydán q, pokud! mi mámo, iem 16 dodatků k ús,tavě. Typem státu 
s ústavou pružnoU! jest Anglie. 

3.) jústava smluvená čili paktovaná a ú.stava oktr.oiovaná. 
Rozlišování tOlto náleží dnes spíše již .i,en rus,torn, aďkt{)l!i i v 

, době ďlnešnÍ nepo1Jbylo praktickéh~ vtzna·mu. nstava smluvená· 
j,est takQ",á. na iejiž zd'ělání mají ÚČ3Js.!~'Ství zástUtpc·Qvé národa .. 
Na)pro.ti ,tomu ústava oktrolovaná j:est ta, kte-vou vydává hlava : 
státu, resp,. ten, kdo iest dočasný,m držitel~ll státní JP.oc~, jedno
straně 21e s:vé vůle .a m·oci bez dlotázán.í s,e národa. I dnes .isou IDQŽ-' 

ny ještě oktro ií,rky. Ve stá tee,h orvlád'aných diktaturou j.~ooé vr
stvy ()Ibyvatelsrtva (dik.tatura ,proletari!átu) není, lústava vyda!llá. 
tPředJstaviJteli di'ktatury ničím jiným než oktrojílI1koUJ. 

4.) Ústava stavovská a ústava zastupitelská. 
Toto rozeznáváJIlí náleží dnes historii, nebOoť ús·tavs,tavOY

ských není. Přr ús·tavě I-:;'cavovsl{é :byly to jeJl určilté výsadní třídy 
o.byvatels.tv,a *), Ikteří tvořili národ v 'politkkém smy~lu. Naíproti' 
tomu v ústavě zastupitelské lest celý národ\, ia,kožto soubor všech 
př.íslušníků s-tátnic,h, ve svém souhrnu poyolán k tomu, aby roz
hodoval '0. věcech Sltátních, .z. důvodů vš~k na snadlě isoucích ne- , 
-může tak ČÍJniti ve svém , ('~lku, nýbrž prostředkem ,svých zástup_o 
ců čJi'li representantů, které sám sobě ,"olí· 

Podle moden1íhQ pojetí zaslÍUlPuj-e poslanec nrkoli okr,esh za 
který byl volen, nýbrž c,elý. národ ::1 vykonává svůi mandát posla
necký p.Ood!le svého nejlepšÍlho vědomí a svĚ.domÍ. V této své ·svo
bodě nemůže býti niiakv,mi přílkazy nelb i,ns'trukc,emi sv)'ch voli-o 
ČŮ obmez'Ován. T. zv. imiPef'~tiv,ní 1)landát iest vyloučen. Ovšem 
tato svoboda existuje ien ve smyslu právním, nikoli také ve smy
slu politickém. Již skutečnost, že .poslanec kandiduje a iest volen 
za urřitou stranu poHtÍICkou, Ulkládá iemu určité závazkv. K to~' 
mu přistupuie, že volba se ko:ná na určité předem stan~vené ob
dobi: tll za iisté poslanec'!, ač chce-lil b,rti v příštím obdo1bí vO'- · 
Jen, bude p·okládatř za záhodno, bedlivě si všímati smÝšlení svého ' 
voličstva. 

Sbor zastu:Ditelský čili parlament může býti ustavell na clvo-· 
lí soustavě: iednokomorové (t. zv. svstem unikamenílnn a dvou-o 
komorové (t zv. system bikamerální). Soustava jednokomorová': 

*) Vil. výše str. J 3. a násl. 
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záleží y tom, ž,e parlament se skJádá z iedné komory č.i.li snf"mov- ' 
ny. Dvoukom,or,ová pak v tom, že se parlament sk1ádá ze dvou 
komo: z komo:ry ho-rní, k,terá v mlonarchiích s,luje ,sněm,ovl1ou 
horní (Anglie) neb senáte'ID (Bel'gie, Italie a ve všech rpublikách ). 
anebo prostě sněmovnou první (Niz-ozemsk.o,), a z kom'Ory dolní. 
která sluje někde sněmovnou repves,entantů, někde sněmoynou 
poslaneckou, někde sněm'O-vuou druhou. 

Při stoulstavě dvouknIDorové i~dInota parla"mentu záleží v tom, 
že se za usne.sení ;parlam'entu pokládá tO', na čem s·e obě sně
movny souhlasně usne'S()IU. Přehla'SOIvání sněmovny jedné! sně
mOovn~'U druhou není přípustno, leč výjimečně a v pŤipadech zvlá
ště vytče.ný,ch*). 

Pro pojetí právnÍl }etst naprosto nerOozhodno, skl~dá-li ~.e ,p·ar
lament z jedné či ze dI\T'ou k'omor. Není to však IhOostelno pOleh po
)iltickému~ Proto bOŤ' o soustavu iedlnoko'morovou či dv{)uikomo
rov'ou náleží na lonle výhradlně rpolitické. Má každlá. z obou sou
sta\' své výhody, ' p.le také svOoile 's,tinné stránky. V celku lze však 
řtcí~ že výhody soustavy dvOoukomorOové rpřevažujlÍ ve značné míře 
výhody s.oustavy iednok.{)Imo:po'vé. Také s'ku,tečně v .převážné čá
sti ,států máme .soustavu dvoukomo.rovou~ V m'oderním, skutečně 
dlemokrntickém státu lze s dobrým svědomím ,tvrditi, že boj proti 
sou1stavě dvoúkomo'ro.vé a ndPQr proti senátu není. v pod_statě 
ničím ii.nÝm než c~litidkým předsudlkem a len svědectvÍJll n~vy
spě')o.sti! ur6tý;clh vrstev nár·oga, které se n~dnvedlOu yymaniti .z 
bludu, že volená .s.němovn.a hnr.nÍ. senát, není nějlakou panskou 
sněmovnou absolutistických monar'chilÍ, n,rbrž zastupitelskýni sbo
rem národas.teině oprávněnÝm iako, .sněmovna dolní. pOlsÍanecká. · 

V moderní-m demok.ratickém stMu obě sněmo'vny ~e ustavují 
volhOou . V,ri'imkv z toho-tf) pravidla máme liž ien v někt:er\Tch mo
narchiích, kde ČJens.tvÍ v hOlTní 'sněmovně se získává rodem, úřa
defil', imeno'Vá'ním a pod. 

ZiP II S ob , iakým se k,onai.í volby, Z'oveme soustavou volební. 
S.oustav těchto ,máme celikem divé: . 
Soustavu listinnou čili »princip skrutinia listin« a -sousta,'u 

volebni ch okresů čili » system uninominálni «. Soustava li'stinná 
zá]e-ži v tnm, že se volí v·e v'eliký,ch okresích V'Olebnkh vždy ně
kolilk .pcs]ancú na lednou, takže v:91ič na hl'as,QvaCÍ Hstek píše tolik 
imen, ko·lik iest y·oliti ;oslanců .. Naproti tomu s'oustava yoleb
'nkh okresů zálež] v tom" že .se celá země rozdělÍ' na t-o.Jik voleb-

. - - -
• i Tak jt!:>t tomu i v repll~lice l:eskoslovcnské. 
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llíc.h -okresů. k0'lik le..st voliti poslanců, takže každý okres volí jen 
jedn0'h0' poslance. 

Obě soustavy mají svoje- výhody i nevýhody. 
Při s0'us.tavě listi<nné, niJkoJi však při s'0'U1stavě volebních 0-

kresLI, múže býti po:staráno o z'as,torupení me~šin~ To ' s,e děje t. zv. 
p'oměl"nÝm zaslotJpen[m čiJi .poměrným v,olením. VedouCÍ' my
'Š-Lenk0'u jest tu snaha, aby_ se i stranám, které ;nedosáhly p0'třeb
né většiny, dos,talo za~torupení v par,lamentu a t0' IP0'dle počtu hla
sů, jež Hm ;při-p'a.Q!ly. SOUlstav tQhoto poměrnéh() v0'lení jest ce
lá řada, od nejiedn0'dluššíoch až do ,nejs}ožitě:j'Šíoch. 

V oJtázce, koh0' při s0'Ulstavě lilstinné sluší p'Olkláda,ti za zvole
na a podle p'ostavení v'o1'Í'če k těmto listinám voJnbnímJ, ro'ze
.znáváme soustavu vázamích listin a soustavu listin volných. 

Prvá s'oustava záleží v tom, že každá v0'lební strana vydává 
:~ v,o'li kand'idMnÍ ili-stmu, kterou stát přiifí'má za 'kandidátní listill1u 
úřední, takže lednotlivý volič s.i nes,mí 'Sestavi,ti svou vlastní }.jIstinu 
kandidátní. Na těc,hto úředních li:stináClh nesmí- v'olič ni:čeho mě
niti; jlakékol'i změny pI'Ovedené voJi.čem postrádaj~ právního ú-
-čin k u * ) . ' , 

V'olné li'stíny nap'rotÍ! tomu jsoru takové, kde volič má rp,rávO' 
-provádlěti změny na k'andlidlátních 1ilstinách. Změny tv m,ohou se 
rozuměti: v ráJIll<ci samOltné listiny, t. i. volič má ;právo ipřemi-
fovati pořad kandidMů. něk,te,ré kandidáty škrtati, avšak nemá 

práva nové vpis'ovlati ne'b vlas,tní karndi,dátrtí listinu si sestavovati. 
Nebo má za-se voli,č dok'once i právO kandidáty ,přejímati z růz
nvch kandidátnkh 'listin a takto zde'lávati noY0'u kandidMní listi
nu. Tomuto právu. říkáme IIpanašovati« kandlidiátnJÍ Hstinu. 

Pokud slamortného prá.sa v,olebního :s,e týče, rozeznáváme ak
tivni- právo volební, 1. j . právo vOlliU neb t.aképráv'o hlasovací 
a pasivní právo vOilební. t. i" právo býti voleI1lu. Podmínky -práva 
hlasO'vacího a 'Práva býti v:oJ!'nu ne.i.sou steiné; 'Oři neim~šílm 
věková hranÍlCe !pro toJto iest vyšší než u onoho. V otáz'ce práva 
hlasovadho ,poz,oruiem,e, iak moderní stát čím dMe Um více je 
rozšiřu 1e na vrstvy stále ši;rší a š,iršÍ. 

P.OIkud 'se tvěe podstaty tohort'Ů Ipráva, .i'sou tu .dvě theode: 
Podle iedné i,est právo hl1alsQvací nl!tnvm přívlastkem vlast

nos.ti stáltního občana" iest tedy :nrávem os~bním a pns,luši kaž
dé,mu oběa'Q.u. Přir0'zf'~ dilsledek toho bylo by všeobecné -prá
vo hlasovací. 

") O podstatě a významu vázaných listin bude mluveno j ' št;; níže. 
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P.odle theorie druhé nem právo .toto právem, osobním, 1?n
,~lušejídm kaž.dému občanu , nýlbTž t. zv' spo'fečenským ú.kooem 
čili sociální funkcí. Tato furrk·ce vyplývá z myšlenky, že svrcho
vanost nárOldní se neděli mezi členy nároďa. nýbrž zústává nevi
djteln~rm a nezcizitelný,m přívlastkem nárOlda samého v ustavičném 
v5'voji postupn ých pokolení. Lidé, k1eří v různých dobách to-hoto 
"''V oje vykonávají po1iJtic ké IPr.§.vo hlasovací, i'edna jí nikoli ve 
vllastním . jménu, n~'brž ve j,mé',lu nár,oda. ieho,ž jsou zá?tupci. 
Tím p,lní spoleóenský úkon. 

Správ,ná les ~ talto druhá nauka, jejž ,výz~ačný~n pře~dstav.i.
telem lest vůdce t. zv. klasické školy stat,?vedecke \:~ vF,rUl;cll. 
Esmein. Dúsledné -provedení :prvé na:utkv 'mdo by y zapetI vseo
beC"né právo hlasovací v 'llIaprŮlstém~ či absolutní'lll ,smyslu. A!~ ta
kovéhoto všeobecného práv;. hlasovacího nikdy n~byl,o a take lil

kdy býti nemůže. Nehoť znamenalo by to :přiznati právo hlasnva
cí každému státnímu občanu bezvýjimečně . Ale my vidime, že i v 
moderním státu, za nelryzeiší demokracie, právo plas'ov.a'cJ: kaž
dému .státnimu občanu nepří,sluší. Jest tu 'Qrčitá hranice věková 
i'ako podmínka práva hlasovadhol, která i~'st stanovena napro
sto lilbovolně. Dále ,poz,oruieme, že v někteliýeh státech má od-

,.souzení pr'o určité činy tresjtné v záJp~tí z,trátll práv.a hlasovacího. 
H rpod. A přece jak. ti, kteří stanovené hranÍJce věkové· nedo
sáhli. tak i ti , kdož prO' ods'ouzenď z určitého činu ,trestného nOO 
z iinnkého důvodu. z práva hlas'OIvacíhOl iSiQU vyl'oučeni, nepřestá
"a ií 'b"ti státní-mi občany. Zde tedy jasně vidíme, iak s,tátnÍ.m zá
konodárstvím se .celá řada -občanů 7- práva hlas'o_vacího. vylučuje. 
Z toho důvodu není právo hlas-ovaCÍ samozf,ejmýlm přívla~stkem 
y]ashl Olslti státního obřana. n,TbI'ž záleží vždy na zákonodárné ú
pra"ě tohoto práva, čili ii,nými ,slovy: záleží "ŽJdv -na tom, komu 
stáť sn'Tm zákonodárstvím tOrŤO tDTávo hJaso-yad nropůičí a koho 
tím 11a aktivníhO.3táhlího občal19. J)'OV'TŠí. proo (ies,t právo hlasovací 
úkon em sp c]ečensk<rm čili sociální funkeÍ. 

14. Stát iako, útvar IpráynlÍ vydává Z á1kollY , ,t. j. -právní pra
vidla závazná pro iednáni lidská. Zákony vydané ,srt:átem zavazu
i~, p.olkud o\'še'm \' sam'otné-qt zákoně nHaká výjimka není ,stano
,' ena, všechl1l/ občany státn) steinou 'měrou· Stát i,ako zákonodár
-ce osvěd1čuje takto syoii vůli" které ·každV musí býti poslušen. 
V tHo své zákonodámé moci, jest ;stát sVifiCholVanÝI:ID 1?án~m; není 
m o'c i ve státu, klterá by iemu v tomto s'měru ,mohla klásti nějaké 
meze. Z to,ho Ů'vš ~m neplyne ieště, ž·e by se vše, -co stát v zákoně 
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nařídh musilO' ta'ké skutečně ~áti závazným Ipravidlem. Při~ze~á 
'nez jest tu fy,s]cká m'ožnost plniti !<>, co ~t:hl zálko~,em na~lzU.l~. 
Nařizuie-li tedy stát něco, co jest ~ubec 111lmo ,hranIce Dl'?,zno;h. 
zůstává takovéto naříz,ení mrtv'Q1U hiterQlu, ale zákonem t. J. prav
ním iJ)ravi:d!lem skUItečným státi ,Se nemůže. J(dyby tedy na př. 
zákonem bylo na,řízeno, že s,e přirozené Jrozdíly m~zi lidmi odstra
ňují, určitěii řečeno, že na př. všichni lide mj! jí bvt.i stejně velcí ,. 
[l'emŮlŽe ,se \to státi .platným. pravidlem právní:m, poněvadž to· 
prostě není možné. Zákon může tedy nařizovati jen to, ('o j.est 
v lllOŽnQlsti lidského ,plnění. 

Ale ohsah 'zák'ona má ieŠltě dal'ší mez. J.ežto každý zákon ob
sahuje určitý rozkaz svědčící lidem i.akožto 3lenům gátního ~.o.~ 
spoleI1lsltví, jest ,přil1ozeno, že nejz~zší hranice rozkazu toh?to: .t:~t: 
všeobecná vůle těch, iimž rozka,z svědčí\, tento rozkaz ta ke p!~lltl.. 
Kdiyby tedy zákon ll'ařizoval něco, o čPJll předem !byl'O' DV .llS1tO,. 
že se setká s všeobecným odporem a nalrazí na ,všeobecnou neo
chotu rozkaz plnilti, zůstá~á r~nělŽ ta1)ovéto nařílz,ení státu mrtvou' 
literou. Řekněme na iPř., že' by zákon nařídlilt. že v.šichni obč.ané· 
s.táJtJní mají mIu'viti něja]r'ým cizím jazykem neb při jati víru, k níž 
se ve státu nikdo nep~áslí. Naříz,ení takové bylo- bv za iislté v rám-o 
ci m·ožnosti lidsktélho 'Plnění, al'e ll'ar{!.zilo by na tak všeobecný 
odp'or, že by zůstalo o~t nuj'Vou literou. Proto každ\" zákon must: 
mHi talkový -obsah, že !z,e Q něm p'ředPQkládati, že za normálních 
okolností může býti sp1něn. Jinv.!!li ~ O'vy: zákon musí míti roz·· 
umnq obsah. 

Kromě těch'to dvou obmezel1í může míti záJ\.On obsah ne.i'::. 
různější. Co stát nařídí, 'sltane se zákonem. Ale i zde sluší ilVá
žiti, že se záklony nevvdáva ií bezmY'šleukovitě, ~r:tl nazdař bůh. 
nýbrž že tu iest a musí bvti něia'ká mvšlenka) která celou zákono
dárnou činDlost státu .qvlá,dá, a iež 'Zákonu dodává vnitřní vÍžíd 
sílv. To jest m'LŠlenka ~pravedlnosti. kterou konkretně můž@me 
yysloviti vě,tou. jednak, že každ,r zákon pl'lStohí oproti každému 
členu s,tátu stejnou měrou, ie,dnak že s.e tu uplahl'l1ie . zásada: CI) 

nťc,llceŠ!, aby ti iiníl čini,li, n~čiň Ity iim. 

B) Stát jako útvar- společenský (sociálni). 

15. Bvlo řečeno iiž výše, že stát iest nejen útvare.m právním •. 
nýbrž také společensk"m. Jak,o Iposléze uvedený iest stát jedním 
ze způsobů společenství, ve které.m. lidé. od nepaměti' žili, ovše~ 
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odlišuje se. od ostatních zrpŮJsobů lidského spqleč.enstvi, jednak> 
svou poměnlQlu -dokonalostí, jednak zvláštní svou povahou. 
Stát ,la'ko útva'r právní ,má po'Vmost vyhudorva'ti právní 
řád a za i'i,gtiti beziPečnost právní; 'stát j:a,ko útvar společ.ens'ký iest.. 
lP'ovinen napomáhati členům státního společenství k ďosaženÍ 
všech živ,otnÍch úkolů lidJských. U státu jakO'žto útvaru ~poleč.eJh
ského rozhodruje tedy v prvé řaldJě hl-edisk'o účelové. Státu zde ' 
vznikají urči1é povinnosti iedna'l~ vůči sobě samotnému, jednak 
vůči jehQl člen ům. 

Předem jeslt stát 'P'o,;iQ.en starati se o udržení svého bytí. má 
tedy povinnost' činiti vše, aby bylo zajištěno jeho trvání ne.iel~ 
v poměru na venek, ný-hrž také uvnitř. Chrání. se tedy stát protI . 
všem nepřátelúm vnějším, proH jakémukoli nebezpečí. jíž vzni
ildému (ocblrana resp. prostředky represivni)" aneb takovému, 
jež v budoucnosti snad mŮJŽe vzniknlo-uti (ochrana , resp. prostřed~
ky preventivní). Zajistiti ,bytí státu v poměru na venek iest úko
-lem správy vněj'ší čili I zahraniční v nejši'rším slova smyslu. K to- ' 
mu úče1u ' vydržuJe si s,tát celou řadu zřílzenců, kteří bdi nad ' 
ieho vztahy k ostatní:m státům, - zastupují jej II těchto stáItů a , 
zpravuií jei 'o všem, 'CIO v nkh se děje, pokud má to důležitost pro 
stát (správa vnějŠí čili zahranič.ní v užším smyslu). Vedle toho 
'Pak stát si buduie oZ1bro'ienou moc, která v pří,pad'ě vážných roz-
porú se státy jinými, rozporů, iež nelze vyříditi' ~estou smírnou. -

. zakročuje a rOZipory tyto ř,eší zlhraní (s'práva v'ojenská). 

S1át .lest dále po'vinen stara'ti se o svoji b;z?ečnost n1!tr-ní. 
Zn tou příčinou udržuje pořádek ve státu, pe-CUle o .b.ezpevc,nos~ ;
státních obč,anů a odstraňuje vše, co by mohlo ohrozml porádek 
a bdí svýlmi zřízenci nad zachováním p'rávního řádu (srp.ráva ' 
vnitřní). Stát však jako podmět m~letkoprávní spravuje ma Wt.ek 
státní za.kládá a udržuje v chodu řadu podniklll> jež z důvodrú. 
veřei.~oprávnÍClh a z důyodu účelnosti nelze davat1 v r~ce ,!ed-
110 tl ivcl'l, zejména těch podniků, 'které ' dlužno provozovatI s,plse s · 
hl,ediska obec.ného 'PT:o:s1>ěchu 'p .. ež s hlediska výnosnosti. opatřu
ie náklady nutné na vedení celé s~átnÍ správy a ukládá sVÝIl~_ 
(,lenům určité ,ma j,etkové oběti, p'řidduje je k pla~ení dávek, daru 
atd. (s,práva náro.dohospodářskq · a finanční). Nad to však s~t 
i,eště zvláště pečuie o tv . kdož důsledk,em svého staYll, postavem, 
IPovolání a !plOd. lDotřebují zvvšené ochrany, zamezuje yykořisfo-
vání hO'spo,dářsky slab{Tch těmjt, kteří ISou hos,!)odářskv silněi~í; 
snaží se vyrovná~ati hospoď-iířské' protivy mezi' sv~rmi člEmv atd:. 
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(správa společenská, čili sociálni ve vlastním smy's.Jru). Právě tato 
správa spole'čenská jest význačným rysem stá~ jakožto útvaru 
společenského. Předešlé 'doby, zejmén!l ohdobí t. X,V. stábl práv
ního, tento obor sIPrávy buď vůb~, neznaly, neb jen y míře zcela 
nepatrné. Snad pouze ohol' veřejrQ,ého ,chudinstvi to byL, který 
bylo by v tomto směru uvésti, ačk'O'li' ani tentO' obO'r mnohdy v 
péči státu neslP·a.9.~1. Pokud pak tu j.eště byly jiné obory, jež spa
dají v dnešní Ipoletí správy ~polečenské, a .které do'bámiP'ředcho
zím byly známy. nebvly ' tv ·předmětem péče státní}, ~ýbrž péče 
různýcQ korpO'rací, zejména i pývalý·ch vr.chností. Stát obmezO'val 
zde svou činnost na to, ž·e nane;výš·e nařizO'val neb dohlížel, ale 
sám· svými zřÍ2!end činÍll' tu velmi: Imálo. 

Jes,t při'rozeno~ že za ta'kovýohto- poměrů má stát jako útvar 
společensk:{T vůči svým členllm :oostav~ní z·cela jiné než ,stát jako 
útvar právní. Jednotlivec jest tu ve zvláštní péči státu~ a stát u
plat6uie svolí péči mnohdy i Iproti vůli a na úk'or sv·ohody jednoL 
livcovy. Dochází čas,to k rozporům mezi zájmem v·eřejným a záj
mem soukromým; stM ;es,t nucen v častých 'případed1 podř~d.iti 
zá iem soukrO'mý zá j'mu veřejnému. To ·ovšenlnelze jinak, než že 
stált úč.inně zasahá v činnost jednotliv·C'ovu a obmezuie jej v je
ho volnosti jednání. Jednotlivec Í'est takto .podroben zvláštní péč.i 
státu a O'chraně a přiro.zená volnost jeho Um trpí. V tom l)rávě 
spočívá povaha spO'lečenského útvwru že svaz 'PQskytuj:e z"láštní 
oehranu sv\rm členúm, ale jednotlivci, jakožto členové tohoto sva_ 
zu, ,plarli tuto péči č~tečnou ztrátou své volnosti. Míra tohO'to 
zasahování 'Státu v soukromé záležitosti ied'P·otlivcQivy není přesně 
určena; rozhoduje zde takřka výlučně b~ediskQl účelové p.odle to
ho,iaké účelv stát sám sobě klade. Rozhodně zde však stát. více 
než kde jinde, uplatňuje vůči svýJm členům svolí všemohoucnost. 
Že v takovém útyaru i·e-dnotlivec 'nezaniká a neztrácí povahu stát
ní.hO' občana, sluší děko'Vati ien modernímu pojetl státu, toti,ž tomu, 
že s,tát jest také útvarem -qrávním. . 
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IV. 

Občan v modernim státu. 
1.) Jest pnrozeno, že občanu v moderním státu přísluší IPO

stavení zcela Ddlišné), než jaké měl občan ve :státeoh ~tarověkých 
a středověkých. Občan jaklO jedinec 'stává se tu aktivní slOlžkou 
celého poslJ)QlenSlt'ví státníhQ' a ,souhrn občanů jakožto národ' jest 
nositelem státní svrchovanosti. Ovšem i ve státu moderním jest 
;postavení' občana ·odlišné podle toho, 'bereme-li v úvahu stát jako· 
útvar rprávnli neb jako, 'útvar společenský. 

AJ Postavení občana ve státu jakožto útvaru právním. 
ModernÍl theorie korporační, která pohlíŽ'í na stM jako na ve_ 

řejnoprávní konpornci, přináší s :sebou. ž·e každý příslušník s.tátu,. 
jakožto člen státního ' po s p'Olllen s tví test rplnoprá~Ý'ID občanem 
státním~ t. i., Jest nO'sitelem :pomy'slrné čásHc·e státní svrchovano
sti příslušejkí národu .jako celku. Na základě tohO' každý občan 
jjž v důsledku této své vlastnosti ·má stejný nárok na ,to, aby se 
uplatnil v životě stá,tním. Jest ·tu 'Plná rovnoprávno.st a ' rovno
cennost 'státních občanů: nep.řísluŠí ruk,omu ani více, ani ménfr 
pclv. 

Právní důmněiIka této rO'vnoprávnosti a rovnocennosti svěd-
či ve prospěch ka,ždélro občana státního. 

OdJchylka z tohoto ,pra\vidla může ;býti založena jen: na vý
slovném ~ěnf zákona. Přirozený důsledek toho iest. že -jakékoli' 
výsady ,pLynoucí iednotlivý,m' příslušníkům státu ~nad z ' rodu, z 
postavení neb z pO'voláni jsou v moderním státu nepnpUiSht:y . . 

Právě tak, jaQ\.o ·,ka:ždý občan má ,plný nárok na rovný :podít 
na 'výkonu státní moci!, tak i má rovný nárok na přístllp do v.šech: 
úřad'Ů státních. Za :porušeni tohoto rovného práy.a nelze \ šak po--
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:kládati, je-li íPřístup k veřejný,m úřadiIm \:ázán určitÝ'mi poomín_ 
.. kami, t~že ien ten, kdo se yykáže, ž,e má náležitostř p'ředepsa'. 
.. né k dosažení úřadu, mMe úřadl dotčený zastávati. Neboť tím 
není řečeno" že by úřady hylty vy;hrazeny jen U1fčit.ým občanům, 
kdežto 'Ostatním byl hy pN'stup k ni,m zamez,en. Neuplatňují ,se 
přece .všichni občané v životě státním měr,ou Istejnou, nýbrž kaž
.rl)' pod'le svých schOlPností a podle své ž,datnosJi. A rovné <prá

', '"'0 všech občanů p'r.ávě v tomto směru jest za,ručeno tím, že kaž-
dému občanu jest pos,ky;tnUJta m,O'žnost zjednati si náležitO'sti pře
depsané k dosažení mčitého úřadu. Tato rov:IlJOprávnost a r'Ovno
.cennO'st každého občana jest příznaČ1nýím rysem modeTní demo
kracie. 

Pln)' nárok na výkon státní m'Oci ovšem neznamená a zna
.menati nemúže, že by každý občan tento podíl také ve skutečnosti 
'přímo "ykonával. Tak jest tomu pouze v 1. zv. belJ.pcO'středních 
denl0~raciích, kde občan státní sám hlasuJe Ol všech zákonech, 
sám se zúča,stní rozhodováni o všech věc~h státních atd. Ale 

:b,Vlo řečenO' J1Z výše, že bezprostřední ,demokracie Iprovedena dOl 
.1Ilejzažškh diIsledkú není pTos.tě mo,žna. Vskutku také w:k,o-
v:<'chto dem:nlnacií nikde 1).ení. Pravid1lem jest, že činnost kaž

(Q-ého 'Občana se· obmezuie na to, že voU zástupcťj, čili represen
. tant~· (,posla'J.?ce) a takto VO'llbou právo sVDje na ně přenáší. Pouze 
' při referendu rozhoduje občan o věcech státních pří,mo . 

Aktivní činno'st 'Občana ve státech s ús.tavou zastupi,telskO'u 
, čiJi representati:vní záleží tedy ve výkO'nu vOl,by. Jakmile volb~ 
jsou vvlwnány, přecházejí pTáva národu, jakožto sDuhrnu stát< 

.Ilkh 'Občanů, na' zvolené z ás.tlup ce. S:kutečnost však, že vl:listním 
ldržitelem veškery m,oci ve s,tátu jest národ sám, jeví se zejména 
. v tom, že, ide-li o. věci krO"IDobyčelně důležité, iako na př. změ-
na ústavy neh rpodolhně. aneb, dOlde-li k Dst rému ústavnímu roz

~ poru mezi jednotl!iy)rmi p,ředlSŤlaviteli státní moci, k rozporu, k 
jehož řešení nedO'stává se prostředku ústavou stano,ven)'-ch, ~ra
'vidlem se Slbo,ry' za.stUipite~ské rozpouštějí, a.~y národu byla dána 
'možnDst všeOlbecným p.Iasovánfm se 'O věci vYlsloviti. To nazý
váme odvoláním se k národu. jež v pravé své podstatě není ničím 
jiným: než referendem. 

2.) Bylo řečeno, že ve státech zasŤ1J1PiteJ.ských se činnost Db
.' č~ma ve věcech veřelných pravid1em ohmezu je na výkon voleb. 
Volby tyto vykonávaJí občané nikoli ' ojédiněle, nýbrž sdruženi 
'v určité orga,nisace, které nazýváme :poliJkkými st,ranami. Může·· 

-46· 

nlP pak celkem politic,ké :s!rany ozn~čiti ia~o, 5~Tužen~ občaJn~ na 
lá'kJadě stejnéhO' <peb a'spon ,obdobn"eho ,nazl~anl In~ st,at a na Jeh~ 

. úkoly. Toto nazírání jest vždy ultozeno."v !>lsemn?'~ t f~rmu, ktere 
_ tíkáme poli-tic,ký !program, a IPodle odlI,snych polihck~TCh :prO'gra
:mú thdi se občané v různé politické stranu. ~e, st~teoh s ob
I (o anstve/fl1 političky vyspělým jest ,dělidlem pohb~~ych progra-
mÍl a tudíž i politick,,@ ~tran odtli'ŠIn,T názor světoy_ý - pf()t.o 
mluvíme O' politic,kvch stranách -- ve stá~:c~ s, '?bča~~tve,mp~h
hcky ne\'ysipěl~l ffi jsou tu dě1idlem také odhsne za !.m~7 tndnl- ~ako
yéto politické strany zájmové naz~Tván~e ne~ra.v~~l ~~ra~a~l' po
]i··l.ck\71J11i n eh prostě také stranam! zál'ffiOVYffil clh tndlll'lffil. 

Y nižádném státu existence polih~k)'c,l). stran není zák~nem 
upra vena. Za jisté vším ,právem. J soní pOlitické .s.~rany ,o~ga~s~.'ce 
dobrovoh1 é lež ni iak ,Tn} zákonem nel~e vynutitI. Pohhcke :pre
~Yědčenj ie~t ' v ,'sledke!n nazíráni na stát a . na ieh~ úkQl~,v tudíž 
("ásU \'11itf.řního přes\- ěc1čt>nÍ knždého;ednothvce. Stat nem,;z: zde 
sy,rm zákonodárstdllTI upr;wovati politické programy a prave tak 
ll~múže ani zasahovati do ' vnitřní organisace politických stran a 
ukládati snad ohčanúm , iak volHi v,'k,onné virbnry a po~. ve, stra-

. -. ně. Dúsledkein toho )ze nokládati politické strany za ffil'm'Oustav
'nÍ a mimozákonné organisace obča.nu státních . 

\T,'znam pO'1itickvch stran pro stát a prO' celý živ,ol veřejný 
lest o\"šem znač.n\' . Jsou hytJinou silou veškerého ~:řejn~ho živo
ta: jimi probíhá politickv žÍYot ve státu. Jsou slo'Zk~1 mocen-

.. -sk\'d1 pomě-rú ve státu . Každá politická strana ~siluje ,o to, aby 
se upla1:niJ.a ' y ži"01ě veřei:ném, aby na.byla. mOCI' ,Te statu. Která 
p'olitická strana se o to ne'snaží. ta. iest liž IP~e?en; ~rtva a s !ou 
-pro politick\T žiyot po'čítMi nelze. Takto polIbcky :mvot ve ' stát~ 
není v podstatě nic iinéhO' než boi p'Olitickvch stran o stát. PolI: 
tické strany i O'U r.eguJatO'rem veřejného života ve státu a tú. 1 

:tam. kde zákonodárství státní jest jim nep'říznivo a .sn~ží se. Je 
mnohdy vvLO'učiti z Vlrivli na věci státní (Severo~encka Ume). 

T~kto mezi stát a mezi iednotlivce ia,kožto státnilho občana 
se staví polHická strana. j,ako prostředek. kter)'m se občan uplat: 
lluje v životě veřejném a vykO'nává svůl pod:íil na výk,onu m,o~l 
shÚní. V 'PDlitick)';c:h stranách zúčastňuje se občan vQ)..eb, v lPol1-
iick,'ch stranách pravidlem vY'konává vliv na státní správu. 
_ . Přes tOl však bylo by omylem chtíti význam lPolitic.kýc~ stran 

:přeceňovati. P.O'litická strana nikdy nemúže děl~ti iprostredn~a 
mezi' stMem a obČ.anem do té míry výhradneho, ž~ by občan 
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státní klesl na pouhou součástku politk,kp '5trany, takže by snad 
po1Jitická strana ,o:bčana v sebe! vstřebala. Nikdy nesluší zapo
mínati, že p'oliti,cká 'strana iest pouze dobroV'olnQ'.u organisad, a 
že národ jest v ,pravé". své p.9dst~.!ě souhrn plnopróvnúch -občanů 
státních a nikoli souhrn politiclq}Clh stran. 

Kde takovýto ziev se do'stavu.ie, tam nelze mluviti o zdravých 
poměrech politi,ckýc,h. To iest zeiména v těch státech, kde poli
tická strana bere občanu svo.bodu, ohzvláště vnlební a činí z ob
č,ana pouhý svůi nástroj. Tak jest tomu po výtce v soustavě t. zv . 
}ázanúch listin. 

M'odJerní zákonodárství snaží se dáti ,stejno,mělfné zastoupení 
všem státním občanům podle jejIch politickéhO' přesvědčení a v 
této snaze zavedlo t. zv. pomě'rné volení čili poměrné zastQupe-
ní. T. zv. soustava většinová čili princip - majoritní, ,podle které 
poslanecké ,mandáty získávaj.í ien ty volební strany. které ipři 
vO'lbá,ch dnsáhly většinv, af iiž n3Jpros.té čili absolutní. aneb -jen 
poměrné čili relativní (iak iest tmU];l na př. v Anglii), bez zřetele 
na 101, ide-li o soustavu li~stinnou neb o. sou.stavu v,Qlebnich okre-
sů, !přináší 's sebou, že parlament, jakožto zastupitelský .sb-nr ce
lého národa, nep'odává ~ěrný nbraz poHtického rozvrstvení náro
da. Ježto většiny ty mohou Ibýti mp'ohdy len nahodilé, může se 
velmi, :snadno státi, že vo~ební strany. ,které nemají 'O' mnohO' mé
ně hlasů, než strany vítězné, zůstávali ,bez jakéhokoli zastou
pení v parlamentu. Tomu nlá b,rti odpomoženo pO'měrným v{}le
nim. Účel jehlO jest, aby i strany, které ve v,O'lebním boji neď'o
!sáhly ;předepsané většiny, bvlv přes to zastou'P'env v pada,mentu~ 
a to podle počtu ,hlasů na ně, při vol'bách připudnuvších. 

Jest p'řirozeno, že sou:stava ipoměrného volení 'Předpokládá 
náležitou 'organisa'Gi 'Politických resp . vol~bnk,h stran , .'lleboť ji-
TIak o zas,t'oupe:ni stra_n nehyll() by lze vůbec mluviti. Ale z toho' 
nelze ještě vyvozovati', ani že by každý občan byl nuoen býti 'Or
ganisován v některé politické stramě, ani že bv politické resp. 
volební strany nabyly takto' ,postavení výhiradnéhO' pl"'ostředlníka 
m~zi občanem a -státem. A právě na nesprávném p'Ochopení :pra
vého s,mvu věci jest založeno mínění, že by poměrné zastoupení
nutně před:r>O'Jdfldal0 vázané listiny volební. či obráceně řečeno, 

že 'by vázané listiny b~ly .im logickým důsledkem 'PO'měrpého za-
stoupení. ~ 

Vázané 1is.tiny jsou si,lným útokem na státoobčanskou svo
bodu občanů státních a zbavují občana jednoho z nejcennějších 
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práv politicl~ýICJ1, totiž svobody volební. Na podkladě vázaných 
listin nemůže státní ohčan vykonávali !právo hlasovací svobodně, 
nýbrž .i~st p'ovinen ~d~vzdalti ~i'e,dnu z tlťštělThý1ch kandl.!ďQ.tnlÍIch 
listin vydaných stranami volebními. jež se taktO' :pokládají za kan
didátní listiny úřední, a nemůže ničeho na nich měniti:; jakékoli 
škrty, změny a,td. v kandidátní listině jsou právně nepla~é. Rov
něž nemůže občan sestaVitL a odevzdati svou kandidátní lls,tinu_ 

Vázané Hstiny nemohO'u obstáti před kritikou s hledis,ka ani 
právrnÍho, ani politického. 

S hl~dislka právního sluší vytknouti, že vázané listiny p,řehlí
~ejí pravou povahu volebního úkonu. Vol/ba není bezobsažiIlý(m. 
ukonem, který by zálež'el v tom, že občan -odevzdává svůi hlasovací 
lístek. Volba znamená vždy také !projev UTČité politické myšlen
ky. Již skutečnost, že se vQ1í Ip'ravidlem ,podle \politických "stran,.. 
ukládá. zvolenému kandidátovi určité pO'vinnosti v jeho úřadě po-
slaJIleckém. Dále nesluší přihlížeti, že vo~by znamenají současně 
i dotázání se národa. ' . 

V moderních .státech vybudovaných na zásadě svrchovano
sti národa není důležité věci. ,která by se rozhodovalla v :parla
mentu Ibez předchozíhO' dotázání se národa všeobec,nými vollbami. 
Jedná-li se na .př. ó zrněnu úSltavy, doohází v některých státech 
již podle předpisů ústavy k rozpuštění parlamentu a národlu jest 
takto všeobecnými vo·lhami pO'skvtnuta možnO'st prohlásiti se pře
.je-li -si z'měny ú.stavy čili ni,e. (Belgie). V Otstrých ústavnílch r~zpo
rech, ,pro jichž řešení 'se nedostává pros.tředků ú.stavou stanove
ných, do~hází, jak již výše byLo řeče:J1J(), k t. zv. odvoláni se k 
nárOtdu, t. i. p'arlament ,se roz\pu§~í a lIlárod sám všeobecnými VO'I
bami má tento ústavní roz'poT rozřešiti. Zd.e tedy každý občan 
neodevzdává 'jen 'be~mylš1enkO'vitě svůj :hlasovaci lí,stek, nýbrž' 
tím, ve pr'OIspoch kOlhO' neb které stranv svů,i hlas odevzdávJi~ vy
slovuje současně, přeje-li si změny ústav~- čili nic, ( ch~,e-li řešiti 
spor ústaVlIlí ve prospěch vlády či t.>arlamentu a pod. ) Kdyby vol
,ba skutečně záležela j,e:n v.e fOlimálnÍ-m, O'bsahově hezvýznam-· 
ném" odevzdání hlasovacíhOl líst.l\:u, :pak celý národ! byl Iby SIIlÍ
žen na pouhý hlasovací-stroj" a stěž,ein'Í zásada všech ~oďernílCb 
demOlkracií, že základem a ~drojem veŠkery m'OCi ve-státu Jest 
náTod sám, byro, by zvrácem.a v pO'uhé heslo hez S'kutečného ob
sahu a hez jakékoli vnitřní pravdy. 

Nesprávné .pojetí soustayy vázaných listin záleží. však. dále 
ještě v tom, že st~t zákonnO'u svou ochraJIlu IprOlPůj,čuje činifeIi~ 
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~terému ochrana tatu nepříslušíl, a odepírá ji tom~, koho má po
vinnost v jehO' právu skutečně chrániti. Ve volební.m bojí vystu
pují tobž tři činitelé: kandidát, politická, resp. volební strana vo
lič· I \"zchází otázka, ldprého z těchto Hí řilliteW jest stát ~ovi
nell chrániti. 

I~andidá1a, stran1 o, čili voliče? Kandidáta zaj,isté nemůže zá
kon chrániti potud, že by jemu něja.k:tID zpúsobem chtěli dopo
moci k yítězstri. Zákon nanejvýš iej mll-že chrániti potud že 
jemu LÍ11lužiluje llE'rUŠenou li~UlditdatLU'u, ale positivně mu n~po
máhati k YíL(~zstd, zákon ani nemúže, ani nesmÍ. ZákoITU a vůbec 
stát1l .iest a ll111sí b~'ti lhostejno, zvítězí-li kandidát ~, či B, neb 
C. -

Je ·t tu dále druh~' čirnitel, politi,cká, resp. vOlební strana. 
Bylo řečeno již v~rše, že zákon politické strany ve vlastním smy-
lu nezná. Zákon neupravuje ani organisaci, ani program, ani 

úkoly PDHtiC'kÝch stran. Zákonu jest tedy politi,('ká strana něčím 
l1apro~to cizím. Avšak nezná-li zákon, co tO' .politická struna jest, 
llení a nemúže b)'"ti jeho PO"inností zájmy polihckých stran' ja
k~'mkoli zpťl~~Jhe'll1 hájiti. Z toho dLlVOdu politická strana ona 
llě.iakou ochranu zákona ná 'oku prostě nemá, neboť zákon to
.ho. čeho nezná, hájiti nemůže. 

Zb,'vá tu třetí činitel, '\ olič. Zákon zná velmi dobře definid 
\"oli(·C'. ,",oličem jest tpn, Mo "~Tkazuie všecJlll1V náležitosti hlaso
yacího práya . .Ježto tedy zákon předem stano\'í, kdo jest voli
i':em a jaká js'ou jeho práva a povinnosti, bylo by lze pokládati 
za samozřejmé, že jej ye ""k,onu ieho práv bude také chráni,ti. 
A y t0'111 prá"ě záleží :právnická absur,cb.lost soustavy vázaných 
Jistin. že zákon zde ('hrání tohol činitele, kterého vlastně ani 'ne
zná, totiž p-oJi.tic.kou ~esp. volební stranlJ - neboC o tom nelzf' 
poch\'ho\'ati, že "áZ311é listiny isou zavedeny na prospěch stran 
po.litick~"('h - a naproti tomu toho, koho dobře zná, vo.Jiče, !l1ejen 
" _lE'hoprá"ech ne.chránÍ, n,'brž dakonce ieho právo/, totiž svobod
TI'" ,"~'kol1 hlasovaeího práY:l, ruší. 

S hlediska po1ihckého předem sluší vytknouti, že s-oustava 
vázan:fch listin ubíjí v ob(-anu s1átním smysl Ir1TO odpovědnost. 
Každ',· zajisté občan, k,dyž odevzdává svůj hlasovad lístek, jest 
.odpověděn za to, že -osoba, v jejíž prospoc,h svůj hlas dává, jest 
~odlt' jeho nejlepšího vědomí a svědomí nez:působilejšÍrn karulidá-
1em na úřad ,poslanecl<ý. Ale jak jest tomu opři vázaných listináeh'? 
Yoliř dos,tane do rukou tištěnou kandidátní listinu, pročte ji .. 
,5-' 
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,sezná že mezi kandidáty na listině uvedenými jsou osoby schop
né, a1~ také ,0sO'by neschopné, ba rr,ohdy doko~-e i ,mra;\l1ě °s'chá
tralé. (A nelze snad míli za to. že osoby mravne s~h?tralev na ~,~
didátních listináC'h budou zjevem řídkÝm. V dneslll dobe upnlis
něného s1rannidvÍ, kdy se icdinci posuzuií nikoli p,odle svých 
schupno~Lí a pOldle syé mravní zdatno.stió n:'brž podle přÍisluš,enlStví 
k politick\'m stranám, nebude pří:pad takový ,nii3.'kou vzácností). 
Osoby lll:zpusobilé nebude rozumný volič zajisté cihtíti voliti. 
Rád i,,· jl' škrtnul, ale ví, že škrhlutí jich j,e podle práva napro
sto be~účinné. Jest tu ovšem prost,ředek .ieden, I kterým takovéto 
osoby J;JlllŽe vyl'I)L1či ,ti" totiž škrtnutí oelé kandidátní listmy. Ale 
prostředk II tol~o nechce užíti, iedlIlak proto, že tím zbavuje svého 
hla~ll cl ruhl' osn}1Y na této kandidátní listi:ně, které pokládá za 
zpusobilé a .iimž j)\" rád svúj hlas dal, jednak i proto. že se tím 
zbayuie s"ého práva hlasovacihol, které yykonává ien iednou v ce
lém C:Úollhém období zákonodárném. Co tedy učiní? Odevzdá re
lou kandidó1ní li,stinu. Ale odevzdávaje ji, cítí, že tím, že ... volil 
také osoby, které se podle jeho soudu k úřadu poslaneckému na
prosto ncilOclí. yvkonal něco, zač zodpovědnost nebude llloci ni
kdy pI-evzíti. :1'0' pak lest oV~l'ln špHtn\' prosti"ec1ek p()litic'kov~r
ChOVll": vždy[ se iím y olbčanu přímo uhíjí smysl pr'o občanskou 
jeho odpovědnost. 

Dále jest uvésti, že soustava vázaných listin nasloluie v pod
statě vládu oligarchip výkonných v,borů rpolilick~Tch stran, resp'. 
oliaarrhii několika ledincťl. V každé politirké straně lest totiž. ně
kolik iedi:ncú. 1. zv.- "lYdcú strany, kt~ří c.elou str.anu ovládají. Ti
to maoií v rukách nejen politiku strany, n~'brž také volby. Jejich 
vliv dosahuje 'zajisté j na sestaYOVállí ]{anclidátních listi!l1. A byť 
se i v poIitieln'rch stranác.h mluvilo o tom, že o kandidátníc.h li
stinách rozhoduji y,'kolnné resp. volehní y{borv strany, v podsta
tě jest 10 "ždv těch několik m{do Vl1ddl, iichž vliv se uplatňuje 
i zo~le. Tito vú-drové maií y moci <1áli se na pn'nf m1 ... ta y kaúdi
dátních listinách a maií takto své zvolellí zajištv.llO. Pak lze říci 
zcela zřejmě, že ledním z cltho(hl. kten"mi se z~is1311{,()Yé váza
ných listin oháněiil, jest právě ohava před t. zv. dekapitací vůď
cil, t. i, obava, že bv právě vúd('ové stran mohli při volbách pod
lehnouti. A tak se d'ěie. Vi'ldcové politkk,'ch stran stávaii se na 
nedohlednou dohu nesesaditp}n,:mi: a poneY:lož v morll'rních stá
tech demokraticJn'řch život veÚjnÝ probíhá vlastně jen politický
mi stranami, mají veškeru moc ve státu ve svých rukou. Tu :pak 
ovšem v takov:(rchto státech nelze pak iiž mluviti Ol dem'okracii 
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ja-kožto skutečné vládě ~elého národa, nýhrž Jen o oligarchii, o
vládě vůdců stran. Ti řídí cel'Ou poli-tiku státu; a národ tu stoj,í 
stranou jako ~p'ouhý nečiImý, n~p!..oSJto trpný divák. " 

Vázané listiny vy1učují dále možnost 1. zv. odvolání' se k ná
rodu. Když volhy ,mají v rukách titíž lidé, vůd:cové politických 
5tra~ nelze se k národu 'Od'Volati, neboť titO' vůďcovémají mož
nost v kand:idátních listinácih pro.saditi na prvních -místech sebe, 
a sv-oje lidi. Nové, všeobecné volhy, nemají za takovéhoto ,stavu 
věcí prostě 'smyslJu, poněvadž_ tu nejde -o odvolání se k národu •. 
nýhrž o odvolání se k vůdcům rpoli,tických straill. A k vůli tako
vému O!(ivolání rozpouštěti :parlament a nařizovati no-vé volby po-, 
strádá výbec j~kéhokoli pra'ktick,éhl{)! a :pohtického význa-mu. 

Vázanými listinami bere se .konečně občanu nejcennější prá
vo rpolitické, svoboda hlasovacího práva. Člen státu stává se takto· 
z plnoprávného občana státního pouhým nástrojem politických 
stran, isa nucen voliti nikl{),li podle ,s.véhO' přelwědčení, nÝ'hrž poole 
diktMu rpolitických stran. Jeho 'os-obitost se v něm ubiJí. on stává se 
trpnou částí davu vedeného vůdci stran k volební.mu .osudí, a pou-, 
hou částid hlasovacího stáda. 

Soustava vázamých Hstin iest, jak z výše uvedenéhQ vyplývá, 
právnoc,ky neudržitelna a politkky nap'rosto nemravná. A ,g1uši 
ďol'O'žiti, že ve volebních ,goustavá~h státních činí celkem výjim
ku. Je zavedena pouze v stá,tech, kde občanstv()l jest 'Politicky ne
vyspělé, kde jest ,smutným dok1ad!em lDolitické nezralosti národa .. 
Ve státech a u národrů politicky vyspělých soustava vázaných 
listin jest prostě nemožná. . 

3.) Činnost O'bčana i'a'kožto ,plnoprávného. člooa státního po-, 
spolenství obmezuje se -sice z pravidla jen na výkon vO'leb, ale 
dosah této činnosti jde nmohem dále. Dosahuje i na parlament. 
Ježto parlamEmt jest ve své podstatě zastupitelský.m shorem ná-, 
rlOda i-akO' souhrnu státních občanů, .pnslušeií parlamentu všechna 
právaJ, jichž nositelem iest národ. Z tohoO důvogu pravomoc, parla. ~ 
mentu nemůže lhýtiolbmezena ien na činnost zákonodárnou\, ný
brž parl.ament musí býti sborem představujícím veškera 'Práva 
nárO'da. Důs:1edným prO'vedenÍm této -myšlenkv jest soustava parla
mentnÍ. Nazýváme pak soustavou .parl~mentnÍ tu ,soustavu vládní •. 
kde parlament jest neivyššÍm čini:elem ~ konečným rozhodčím 
všech věcí státních. Ministři i,so'li členy parlamentu a js-ou 'bráni 
z té strany, resrp. z těch stran politických, které ma ií v ,parlamen
tu většinu. Takto rtedy sbor ministrů, vláda" jest jen výborem 
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-většiny parlamentu a muze zůstati tak dlouho u vesla. pokud 
má za ,sebou většinu _parlamentu. Ztrf.íí-li vláda tutO' většinu, jest 

.,(povinna ihned se z úřadu poděkovati. 
SoOustava :parlamootní, vyhovuJe nej.lépe! myš!1e.nce zastU(pij

telské dem-O'kracie. Občané voJí zde svoje zástupce, titO' pak" sdru. 
.ženi v rparlamentu, vyk,Gnávají veškeru moc ve státu. Jsou tG tedy 
občané sami. kteří svými vOt~enými zástupci sami se spravují a 
osudy státu řídí. 

B) Postavení občana ve státu jako útvaru společenském. 
4.) Poj-etí stá,tu jako útvaru s,pO'lečenského ,přilIláší s sebo~, 

,že se na ()Ibčana pohlíží takřka výhradně jako na . člena s:polečen
ského svazu. Stát :p-řejímá zde zvláštní ochranu nad občall1eII4 
chrání jehO' zájmy a napomáhá iemu k dosažení všech životních 
úkolů jeho. Z -pojetí tohO' ply.nou dva velmi důleži,té důsledky. 

Jednak stát jako útvar srpolečens'ký zvláštní IPovahy, odJišné 
od jiných svazů společenskýc,h, uplatňu,ie zde svo~ výsostná prá. 
va vůči občanu. Zasahuje účinně do okruhu práv jedn()ltliv-cových 
a provádí ochranu nad ním mnohdy i proti vůli občanů samot
ných. Stát 1}ejen žádá určité oběti od občanů - osobní služlby, 
dávky, -daně, atd. - nýbrž i obmezuje iej v ieho ,právech potud, 
pokud se to jeví nutnvm pro účely státu. Občrun jest p,ovinen tr
pěti ohmezeni svobod~ státoobčans.ké. (Zavádí-li na př. stát nu-

·cené úrazové pO'iiš,tění, i-est povi1Fn podte rozkazu státu jak za
městnavatel, ' tak i zaměstn:;wec !přiSiPÍvati určitými dávkami na 
toto pojištění, zakazuie-li stát práci v určitou dobu neh v určité 
dnYI, po případě Ul~čité třídě státních ,občanú (dětem, ženám), 
práce určitého druhu, iest to za iisté značné obmezení O'sobní svo
body, zeiména svobody smluvní, ale nezbývá než se podrobiti). 
Stanovisko a zájem svazu d'ostáva ií se často do sporu se stanovi
skem a se zá imv jedJnO'tliv,cú, a IpravLdlem iest to zá iem svazu, 
kteD' má tu vrch. Stát pohlíží na o.bčana iako na svého podda
ného. který jeslt povinen poslouchati ieho r'ozkazů a podrO'bit, 
se jeho moci. 

Jedinee není tu Už p.linorprávným občanem státním, a nosite
lem rpomyslné částice státní svrchovanosti. Jedinec, jest pouhým 
členem svazu a ie-st povinen zařizovati sv-oi'e j,ednání se stálým 
zřetelem na zájmy svazu jemu nadfízeného a má důsledkem tO'ho 
také určité povinnosti vůči svazu. Odtud -ka~ďý úkon občana ja
kož.to č.lena tohO'to svazu má takřka pravidlem dvojí Táz. Jest to 
-předem úkon osobní iakožto. výsl'edek volní činnosti vyplýva-
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JICl ze svobodného.. ro.zho.dnutí 'každ~hO' jedince. ,A však každý
tako.výtO' úkOOl má so.učasně určitý' vztah . ke svaz~.,' jehož členem 
tentOl jedinec j.est. Proto. 'Pravím~, 'že takovýto. úkon jest zárQvel'í 
také úko.nem sPo.lečenským čili sqciální funkcí. Do.bývá-li na př. 
uhloko.lP v dO'lech uhlí, nejsou 'po.dstata a úko.I tO'hoto. jeho úko.
nu vyčerpány tím, že do.stane za to. mzdu a dobývá si takto. sv'éhG 
živQbytí , nýbrž <dosah to.hQto úk·o.lJ.lu jde mnohem dlíle: vydobyté 
uhlí jest nezbytno k prOVQZU to'váren, dOipra vě' drah , papolodí 
atd. Zaseje-li zeměděle~ símě a klidí-li ' žeň, není dosah jeho. čin
nosti vyčer.pán tím·, že živí tím sebe a sVo.U rQdinu a ·o.bilí dále 
pro.dává, nýbrž totO' obilí sl,ouží k výživě .(IalšÍch a dalších vrstev 
o.hyvatelstva. Vyřizuje-li veřejný zaměstnanec ve své kanceláři 

akta iemu přidělená, nekončí jeho ú~on tím, že do.stává měsíčně 
služné, z kterého jest živ, nýbrž jeho práce jest .iední.m z článků 
v řetězu úkonů, kterému říkáme veřejná správa atd. A na druhé 
straně, zastaví-li ,takovíto u h}O'k,O'pvé svoji práci, přestali-li by 
zemědělci o.sívati 'Pole a dQbývati plodů, přestali-li by veřejní za
městnanci vYŤiz,ů.vati prác'e' jim ;p'fidět1éné atd~, nezname.ná to 
jen tol ik, že by se nedobývalo.' uhlí a uhlokopQvé nedO'stali 
mzdu, neb že by zemědělci nenlěli co. kliditi, aneb že by veřejní 
zaměstnanci nepracQvali a nedQstávali svoje služné atd., nýbrž za_ o 
stavení je.iic,h činnosti má daleko.sáhJé účinkv na celý živo.t sva
ZUb prúmysl a veškeren provoz byly by napro.sto. Qchro.menv, lidé 
neměli by z čeho. býti živi, veřejná správa by se do.stala do úpl
ného. rozkladu a dO'stavila by se ana~ehie. Na něko.lika těc hto pří
kladů vidíme .iasně, že každý iedno.tlivec vykonávaje svoji práci , 
nevykonává jen úkDn čistě o:s,obní, nýbrž že tato. jeho práce má 
další účinky v ·celém svazu·, jehož 0.'11 jest členem, a že tím plní' 
zároveil určitý společensln'T úkon. sociální funkci. J{aždv i,edinec 
jest takto zúčastněn ha činno.sti celého svazu po. stránc~ jak ho
spodářské , tak i společenské i ducho.vní atd. a ieho. č irunost za- o 
padá těsně jako. nezbvtné ko.lečko. ve strO'ii, kter~m ceh'T svaz jest 
v činnosti udržován . Vypadne-li iedno takovéto ko·lečko, nf.\stává 
poruch a celého. stroje. Z toho dÚVO'du také všeliké stávky, nf .iSo.ll 
rázu 10ho. či on oh 0.1, iso.U DfO'hřešen Ím se Ipro.ti povinnosti spo
lečenského úko.nu, isou útokem na e"X'is tenc i celéhO' svazu· Takto. 
tedv iedinec., občan, iest v nerpřetr..žitém těsném stvl\:u se svazem, 
státem, ieho činnost iest určována neien ohledem na zá imv jeho 
vlas'h1Í. n~Tbrž 7a.iisté i na záimy celého svazku státního . 

5.) Z toho, co tuto. bvlo uvedenO', neplyne ovšem, že bv s1át 
jako ú t,-:u právní byl něčím odlišn,rm Qd -státu jakožto 1Ítvaru' 
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spo.lečenského, aneb že by .jedinec jP,.kO'žto. člen útvaru práYl1ího 
byl noc'o jiného než jedinec iakoHo. člen útvaru spO'lečenského.. 
Rozlišování to.to jest P9uze pojmové, t. i. k vůli snažšÍmu rozezná
vání Qdlišujeme zde dvě podsfatné vlastno.sti iak státu, tak i o.b
čana. Ve skutečnosti jest stát stále iední-m Cl týmž útvarem, ar 
jej posuzujem e s hlediska právního či spGleč enského, právě tak 
jako jest to stá1e týž iedinec., ať jest to. plnO'právný občan státní 
v útvaru právmm, neb pouhý státní Po.ddaný v útvaru společen
ském. Rozlišování tQto má tu cenu, že jen tak dovedeme stát chá
pati a poznú vati v ,plno.sti ieho života a zároveň také správně 
ho.dno.titi pOI1~ěr o.bčana ke státu. Teprve tehdy, když obracíme 
stejnou měrou zřetel k oběma těmto vlastnostem stáŤl~ , vystihu
jem.e nejen pravou povahu i podstatu státu, nýbrž současně také 
skutečný jeho účel a důvod. PQjímati stát ien jako. útvar právní 
znamenalO' by přehlížeti onen ohrDmný význam, jejž stát měl 
a má v 'mnohosti jevů společenských~ a p_o.jímati jej ien jaktO ú
tvar společenský mělo by v záJpětí, že bychom ztratili správné 
dě.lidI,o., jím'ž se stát o.dlišuj,e od os't:;t'tních jevů .společensk'-C'h. 

Jest O'pravdovou záislunou moderní nauky o státu, že klade 
důraz na obě tyto. vlastnosti a že nám takto. vštípila pO-cho.pení, 
proč stát jest nutnÝ·m zjevem lidské společnosti a proč jest záro
veň nejdo.konalejší formou lidského sdTužovánÍ vůbec. , nad kte
rou dosud nic lepšÍ,ho neby19 nalezenQ, a že pouze ve spole-č en
ství státnÍ'm jedinec může <!;oiíti spl1l1ění všech svých úkolů život
ních po. stránce jak poliHcké\ tak hospodářské, . společensk6, o
světové a mra-vní. 



v, 

Závěr. 

Závěrem několik slov: 

Starší nauky ,SltáJověd:ecké, uvažujíce o poměru občana ke 
státu, kladly v pr~é řadě důraz na práva občana vůči státu: Bylo. 
již ř.ečeno* )" že na pevnině evropské ,poprvé revQiluce francouzská 
ve světoznámém »Prohlášenf práv člověka a občana« formulQva
la tato práva. Prohlášení toto p~olložilQ základ k pOllmu t. zv. 
práv státooběanských čili základních práv občanů stá,tních. Prá
va tato tvořila 'Pak součástku ústavy a vytv'Ořila mez, kterou 
m-oc zákonQidárná při úpravě poměru občana ke státu nesměla 
překrQčiti. 

Soustava základních práv 'státoobčanských přešla do moder
níoh ústav všech kulturní'ch států a tu j.ei.í pods,tata tkví vtom, ž.e 
se jí obmezuje ·mo'C. stábli. 

Zásada Sv.rcho.vanosti národa, která se postupem doby uplat
nila ve všech státech evropských, vyjímajíc Dvšem dnešní' sověto.
vé Rusko\, přinesla s sebou i v tétó 'Otázce nazírání odlišné. Mo
derní pravá, nikoli jen zdánlivá, rlemokrade vytříbila mimo jiné 
pojmy zejména i 'Pojmy státoobčanské r'Ovnosti a státoobčanské 
svobody. V ní pojetí z,!Íkladních ,práv olbčanů 'státních se staví 
do jinéhO' světla. Není zajisté be.z významu, že třetí republika 
francouzská vypustila z ústavní listiny ustano.venÍ o těchto zá
kladních právech. To. _ ovšem neznamen~, že bv v dnešní republi
ce francouzské tato práva: by]a zrušena, nýbrž tím jest r'ozuměti 
pouze tolik, jak souhlasně hlásají státovědci i politikové francouz
ští, že tato ;práva ,se stala do té míry všeobecným majetkem 
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francouzského. náro.da, že nebylo. nurf:I)o. je ústaVo.U zvláště ještě 
zaručo.vati. 

Uvedený Po.znatek nehlásá však nikterak, že by v ústavě 
moderni ,dem·o.krade nesmělla býti ,základní práva občanská, 

výslovně vytknuta. Naopak Mo.derní úSltava může o. :těchto. prá
vech po.mlčeti jen v těch státech~ ve kterých sVDboda státoobčan
ská zapustila již hlubQiké Ko.řeny, a má již ,také ,svO'je p.evné tradi
ce. ye státech, kde .přecho.d k demokracii byl příliš náhlý, neú
stro..'JllÝ, kde s.e udál takřka přes nDC. jak to.mu .les,t na př. v na
šem státu, je třeba, aby ústava výslovně vytkla základní práva 
-státních obča~~. Zde ies,~, tO'ti~ t~ť!ba výslovn'é záruky těchto. práv, 
neb zde se muze co ChvIlI obJevItI potreba chrániti tato práva nejen 
nah,oru t· j. pT'oti vládě, jež se dósud nenaučila vládm.outi, nýbrž 
take .dolů, t. ll. proti lidu, který jevlí často. snahu s,táti ·se 'Po.U
hým da'vem. 

Ovšem, že v' moderní demOlkr~di jest nutno, abych Dm se u 
věci zhostili přežitků monarchiistickúch názorů. . 

Kladl-li se v monarchiích při :pojetí práv státoobčanských 
'hlavní dJůra~ na práva občanů vůči státu~ nutnO' v demokraciích 
klásti hl'avní důraz na povinnosti občanů vůči státu. V demokra
ciích jest nutno Dsvojiti si skutečně demokratické nazírání na s,tát 
a odhoditi ·konečně jednou ,politický inventář přežilých monarchií. 
V demokracikh stát není nic, c,o by bylo. mim-o občanstv'Q resp. 
mimo nárDd, zde národ a stát jest v podstatě jedno a totéž. Jed
nota či :spíše řečeno toto'žnos't státu a národa vypllývá již ze samot-
né povahy demo·kracie. . - . 

Tato toto.žnost .státu a nár-oda má v zápětí, že jedinec teprve 
v pravé demokracii se stal pmoprávným občanem státním a po
myslnou částicí státní resp. ná,rodní svr~hovano.sti. I mus'Í si v 
moderní dem·okracii každý ledinec uvědomiti, že jej k národu, t. 
j. ke státu poutají svaz'kv nejužší a musí pohlížeti na stát, jako 
na přirozenou podmínl{u svého. vlastního.' bytí; . jeho vlastní pud 
sebezachování donutíiel konati vše, co stát zachQvává a v chodu 
udržuje: V modernj demokracii musí každý iedi'Q,ec věděti, že 
CG dává státu, dává sám sobě, a že o to., oč ochuzuje stát, ochu
zuje sama sebe; v moderní demokracii pokládá každý j.edinec 
svoU povinnost udržovati stát za své právo. 

TaktO' tedy tprávD státo.Qibčanské záleží v mO'derní demokracii 
'vlastně v 'Povinno.stech vůči státu. Vědomost o <těchto. rpovinnostech 
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jako o právech stMoobčanských nelze ovšem vštípiti neb ,nařídití 
zákonem. Bylo by omylel11~ kdybychom se domnívali. že by ve' 
státu dohré zákony byly vše. Zákonem lze snad uložiti neb vynu
titi určité konání, nikoli však vštípiti určité p-oznání neb vědomí. 
To lze zjednati pouze cílevědomou politic'kou v}Tchovou a zvyšo
váním mravní a vzdělanosh1Í úrovně veškeréhO' obyvatelstva. 

Nej,bezpečněj:ší zárukoru pravé den'lokracie a p1ravého po~ 
měru občana ke státu iest politická mravnost, 'láskl;! k národu. 
vzdělanost a smysl a cit prQ' právo. 
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