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1. vydání. 

Sp inženýrství 

v Praze 1933 

Vytiskla knihtiskárna Ant. Vokolek, Hradec Králové II. 



ře mluva. 

Byv pověřen na Vysoké Škole Obchodní, po její reorga
nisaci, čtením o čsl. právu ústavním a čsl. právu správním, 
pokládal jsem za svou povinnost napsati posluchačům této 
vysoké příručku. Touto tato 
kniha. 

Jak již na titulním listu jest uvedeno, jest tato kniha urče-
na pro potřeby posluchačů Vysoké Tím jsou 

ráz, tak i obsah a rozsah. Účel její jest tudíž 
vědeckých účelů 1~~~t~UUJ~. 

Kniha jest rozdělena na tři díly; díl I. vysvětluje všeobec-
né díl ll. obsahuje československé 

československé právo 
ni. 

V květnu 1933. Bohumil Baxa. 
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í I. 

Všeobecné 
, 

rava 
veř "ného .. 

§ 1. POJEM STÁTU. 

Stát jest svazek lidstva usedlého na určitém území, spo
jený v jednotnou vůli a nadaný původní a nejvyšší mocí vlád· 
ní. Jinými slovy také pravíme: stát jest,p:zemní korporace 
(právnická osoha) nadaná původní ~anejvyšší mocí vládní. 

Z tohoto pojmu vyplývají tyto prvky resp. znaky státu: 

1. Svazek lidstva t. j. národ. Národ jest osohnim prvkem 
státu. Bez národa není státu; území lidup,rázclné nemůže tvo
řiti stát. Národ zde tvoří souhrn příslušníků státu; mluvíme 
tu také o národu ve smyslu politickém nebo zeměpisném. 

Od nár'oda ve smyslu politickém odlišujeme národ ve smyslu náro
dopisném neholi ethnografickém čili náro,dnost. Vymeziti přesně po
jem národnosti není snadné. Povšechně rozumíme národnosti svazek 
Hdstva, jehož společným po'iítkem je.st jazyk, ně,k,dy i náboženství, 
dále společná kultura, historické vědomí [pospolitosti atd. Národnost 
jest pOljem je,dnak ši,rší, jednak užší než náro,d. ,Širší jest pejem potud, 
že příslušníci jedné národnosti mohou žíti ve větším počtu států (ná. 
ro.dnost německá jest v Německu, v Ratkou.sku, v Československu, 
v Maďarsku, v Polsku atd.); užší jest potud, že v určitém území státu 
jest vice národností (v repubHce československé jest národ česko,slo
venský, který se sklá,dá z národností: če,skoslovens1ké, pOllské, rUJ'lké, 
něm~cké a maďarské). 
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2. Určité území neboli teritorium,. Ozel~!íjestyěcným prv
kem státu. Bez území není státu; proto národové kočovní, 
kteří se stěhují s místa na místo nemajíce pevných sídel, ne
mohou tvořiti stát. 

3. vůle a jednotná moc. Státní moc jest nedílná 
a nedělitelná. Na tomže území státním mohou hýti jen jedna 
vůle státní a jedna moc státní. Mluvíme sice někdy o dělhě 
moci státní~ ale tím sluší jen rozuměti, že státní moc není sou
středěna v jedněch rukách, nýhrž jest vykonávána různými 
orgány v mezích pravomoci těmto orgánům přidělené (viz ní· 
že § 4.). 

4. Původní a nejvyšší moc vládní. Stát neodvozuje svou 
moc od nijakého vyššího ·svazku jemu snad nadřízeného. 
"Vládni moc plyne státu z vlastního práva. 

Vcblasti republiky československé se vládne ze státní moci státu 
československého. Až do ip,ře,vratu z r. 19118 se v těchtol zemích vlá
dlo ze státní moci státu 'ralkouského resp. rak o'U.s;k,ouher.sk ého. Proto 
,do té ,doby země ty nebyly státem. 

Tato vládní moc jest nejvyšší, 1. j. nad tuto moc státní 
v oblasti státu vyš~í moci není. Mluvíme tu také o svrchova
nosti nelholi suverenitě státní moci. 

Tuto svrchovanost lze pojímati 's ,dvojího hlediska: mezinár,o,dního 
a státoprávního neboli vnitrostátního. Hledisko meúnárodní značí, 
že určitý stát jest na:pr.osto nezávislý na státu jiném, hledisko státo
právní neboli vnitrostátní značí, že státní moc určitého státu jest 
v jeho oblastí' moci nejvyšší. 

§ 2. POJEM P A DĚLENí PRÁVA. 

Právem vůbec rozumíme souhrn právních pravidel t. j. 
pravidel závazných pro jednáni lidská. Pravidla tato jsou dá
na tomu oprávněnou a všeohecně uznanou~ a závaz
nost jejich jest také vnější mocí zaručena. Jest tedy k plat
nosti resp. k závaznosti právních pravidel třeba: 

1. aby tu byla moc (autorita) všeobecně uznávaná, která 
jest oprávněna takováto pravidla vydávati; touto mocí jest 
moc zákonodárná; 

2. ahy tu hyla moc, která hy mohla platnost resp. závaz-
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nO'st těchtO' pravidel 
ci jest mO'c výkO'nná. 

kO'mukO'li také vynutiti; toutO' mJ= 

PrávO' vůhec rO'zlišujeme na právO': soukromé a veřejné. 
Dělidlem jest tu nazírání na člO'věka. Na člověka můžeme po= 
hlížetÍ celkem s hlediska: huď jakO' na jedince, který 
vůči O'statním stojí v pO"měru sO'uřadném~ t. j. 
jim anebo jako na člena určitéhO' svazku jemu 
zenéhO', vůči kterému stojí v pO'měru pO'dřadném, 1. j. jest 

SO'uhrn pravidel, která upravují člO'= 
věka jedince k nám dává právO' SO'U= 
hrn pravidel, která upravují poměr člO'věka jakožto člena 
vyšších svazků jemu nadřízených, tvO'ří právO' veřejné. 

PrávO' sO'ukrO'mé dělíme na právO' O'bčanské, které upra= 
povšechně k 

uu. .• '-' .... V~,J.H~. kte'ré n"","H',~n·"~ 
směnečných, na 

plynoucí z 

§ 3. O í. 

hy fysické, prO'jevy platí za projev vůle státu. KdO' JSO'u 
těmi O'rgány a jaká jest jejichpravO'mO'c, stanO'ví ústava státu. 

Orgány státní dělíme na bezprostřední ,(přímé) a prostře= 
dečné (nepřímé). BezprO'střední ty, které před= 
pisuje ipnmO' takže stát mů'že hýti činný jen prO'střed= 
kem jich. Orgány těmitO' mohO'u býti jak jednO'tlivci, tak i 
sbO'ry (panO'vník, president republiky, parlament). Prostře= 
dečné ty, které nejsou dány 'přímO' ústavou, ný= 
brž jsO'u ustanO'veny O'rgány bezprostředními k urči-
tých úkolů (na úředníci). 

PO'dle jinéhO' dělidla rO'zlišujeme orgány prvotné (primár
ní) a orgány druhotné (sekundární). Prvotné O'rgány js,O'U ty, 
které vyplývají a k jichž ustavení není třeba 
právníhO' aktu. ,orgány JSO'U v dnešních monarchiích 
dědičných panO'vník dán zrozením z určitéhO' r,O'du a dále 

že dO'savadní panovník :buď zemře, nebO' jakýmkO'li způ-
sO'bem O'dpadne) a v ústavních státech VO'liči, resp. vo-
ličské přímo zákonem .. 

ustavení jest třeba urči-
v případech Těmi 

v ústavních 'státech parlamenty: voliči JSO'U ,orgánem prvot
druhO'tným. TakO'vými O'rgány 

presidenti republik, pO'kud pre'sident 
nárO'dem RakO'uskO'). Je-li k ustavení 

aktu 
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§ 4. FORM (ÚTVAR) ST Á TNf. 

Formou neboli útvarem státním na'zýváme obecně způsob, 
kterfr:mi orgány se vykonává vláda ve státu. Dnes praktické 
formy státní jsou monarchie a republika. 

Všeobecně se rozlišují čtyři tak zv, 'zákla,dní formy státní a to: 

1. Theůkracie jest taková forma státní, kde nejvyšším orgánem ve 
státu jest bytost nadpřirozená, Buh; vla,dař světs,ký, je-li tu jaký, po
klá,dá se za pouhého náměstka bcžího na světě. Takovouto formou 
státu byly star.ověké státy východní. Dne,s piř'ežitky toho pojetí jsou 
patrné ve rčení »z boží milosti«. 

2. Monarchie jest taková forma státní, kde nejvyšším O'I"gánem ve 
státu jest je,dinec, osoba 'fyskká, monarcha, panovník: císař, knH, 
kníže atd" u kterého tudíž jest soustředěna veškerá ,vládní moc. M,o
narchie sama není jednotný útvar státní; rozlišují se tyto druhy mo
narchie:1 

a) ,Monarchie volební a monarchie dědičná. Monarchie vol.ebni 
jest tu tehdy, jestliže ,smrtí dosava,dního pa'novnfka .se trun uprazdňuje 
a jest nutno voliti panovníka nového. Tu 'pak doba od smrti dosa
vadního panov/níka až do volby' resp, nastoupení panovníka no,vého 
nazývá se bezkráloví (interregnum), Takovouto monarchií volební 
byly království pols!ké, kte,ré viZalo za své v r .. 1795 a císařství římsko
německé, které za/niklo v r. 1.8016. 

Monarchie dědičná jest tu tehdy, 'ÍestJližesmrtí dotSava;dního pa
novníká se trun neuprazdňuje, 'nýbrž nový panovník nastupuje be'z
prostředně po smrtí panovníka dosavadního bez 'jakék,o:li volby na 
trun, Zde není. vůbec bezkrálovL Unes v,šech/ny monar·chie j.sou jen 
dědičné. 

bl Monarchie neohmezená (abs'olutní) a mona<rchie obmezená (kon
.stituční neboli ÚlStavní). 

Monarchie neohme!zená je,st tu tehdy, jestliže veškera moc ve 
státu ,jest soutStiředě,na nejjen po,dle p.ráva, nýbrž také ve skutečnosti 
v rukách panovníkových. Panovník jest jediný přímýo,q~án ve dátu; 
jest výhra,dný:m pramenem a držitelem veškery mod ve státu: jest 
neobmeze'ným vladařem a, jestHže někdo vedle něho nějakou moc 
ve státu vyk,onává, činí talk z ~eho vůle a ieho jménem. Mona,rchií 
neobm~zených dnes není. Posledními takovýmito monarchiemi v Ev
ropě byly Rusko a Turecko. 
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Monarchie obmezená neboli kcnstituční nebo také ústavní jest ta
kový druh monarchie, ve které panovník není neohmezeným vlada
řem, nýbrž jest ve výkonu své vládyobmezen zastupitelským sborem 
národa, parlamentem. Do jaké míry jest panov.ník ve své vládě ob
mezen, stanoví ústava ,státu, Ani monarchie obmezená ne'ní jednotný 

typ, nýbrž rozlišují se zde opět: 

aa) monarchie obmezená (konstituční) vzoru německého neboli 
monarchie vybudovaná na zásadě svrchovanosti panovníkovy neboli 

na 'principu monarchickém, 

bb) monarchie cbmezená (konstituční) vzoru francouzsko-belgické
ho neboli monarchie vybudovaná na zása,dě svrchovanosti národa či
lí na principu demokratickém; tent,o typ .se nazývá také monarchií 

parlame'ntní. 

Ad aa) .Monarchie obmezená vz·oru německého jest tu tehdy, jest. 
liže pramenem a zdrojem ve:ške.ry moci ve státu jest panovník .od 
panovníka veškera moc ve státu vychází (zásada svrchovanosti pa
novníkovy neboli princip monarchický), Panovník muže v:ša;k výkon 
své moci z části popustiti národu. To se ,děde ústavní listinou, kterou 
panovník ,z vlastní své vule vydává a ve \které sám vyměřuje: práva 
národu příslušející. Tato ústavní listina jest však dobrov.olný :ústupek 
se stra.ny panovníka, a 'panovník může ji k,dyikoH o,dvolati. V pochyb
nestí, přísluší-Ji určité právo p,anovníkovi či národu, svědčí právní 
důmnČnlka ve pmspěch panovníka. Talkovéto monarchie byly až ,do 
světové vál!ky monarchie německé a monarchie rakousko-uherská, 

Ad bb) iMonarchie o:bmezená vzoru ,francouzsko-belgického jest tu 
tehdy, jestliže pramenem a ,zdwjem veškery moci ve státu iest ná
rod, Veškerá moc ve státuvycházi 'z národa (zása,da svrchovanosti 
národa.:. ineboli princip demokratický).PanoYn~k tSe pokládá za pou
hého delegMa národa a má .jen tolik práv, kolik mu jich národ v ú
stavní listině vyměřil. Vzeijde-li pochybnost ,o to, zda určité ,právo 
přísluší náro,du či pa'novníkovi, svědčí právní ,dumněn:ka ve prospěch 
národa. Národ práva jemu příslušející vyík'onává par1amentemjod
tud mluvíme také o m01na,rchii parlamentní. Monarchie tohoto typu 
bylaprv1nf ve Francii (;po červencové revoluci v r. 18130) a v Belgii 
(ústava z r. 1:831); odtud typ francouzsko-belgioký. ,Postupem doby 
se v Evropě všechny monarchie, až na německé fa Rusko a Ture,cko), 
přeměnily v monarchie parlamentní. Dnes všechny monarchie v Ev
ropě jsou jen mo·na,rchie par1ametní. 



3. Aristokracie jest taková forma státní, kde vládní moc vyko
návají (podle označení této formy státní jen) ti neílepší mužové ve 
státu. Ve skutečnosti vykonává zde vládu 'jen určitá třída lidi, a 
·ostatni vrstvy národa jsou z účaste'ThStví na vládě vyloučeny. 

4. Demo,kracie jest ta forma '.státní, kde vlá,du ve státu vykonává 
národ ve svém souhrnu, 

Z těchto z átkladní ch forem státních aristokracie a demokracie po
zděJi byly zahrnovány pod jeden pojem: republika. Postupem doby 
odpadly theokracie a aristokracie, takže v dneš'ní době nám zb)Tvaíí 
jen dvě státní formy: monarchie a republika. 

Monarchie 
~.D'~n'T~~'~ .orgánem 
novník. Bez vůle 
ního řádu 
kteří 

1. MONARCHIE. 

ten útvar kterém 

II. REPUBLIKA. 
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kde 
sám. 

něho veškera moc ve státu 
zásada svrchovano

formou státnÍ. 
útvarem státním. l\fáme 

celkem srovnati v typy, 

hlava roz-

2. republika s hlavou státu sborO'věorganisO'vanou neboli 
republika nepresidentská. 

Ad 1. Republika presidentská jest tu tehdy~ jestli'že v čele 
státu stojí jedinec, president republiky volený na určitou 

stanovenou dobu. 
Presi,dent re1publiky jest volen llárodem buď přímou v,olhou (Ně

mecko, RaJkousko a některé republiky americ1ké), buď volbou nepří
meu (Severoamerická· Unie, Mexiko, Argentina a některé jirné repu
bliky americké), aneho jest v'olen pa:rlame1ntem (Francie, Českosloven
sko, PoLsko a některé jiné republiky evropSiké a americké). 

Ad 2. Republika s hlavou státu sborově organisocanO'u 
neboli republika nepresidentská jest tu tehdy ~ jestl~že v čele 
státu nestojí jedinec, nýbrž sbor. Tak jest tomu ve Svýcarsku 
a ve všech státech německých :kromě říše německé. 

B .. Podle otázky, jakým způsobem jest upraven výkon mo
ci vládní a výkonné~ rozlišuje se celkem čtverQ typů republik: 

1. republika vybudovaná na zásadě dělené moci ve státu, 
neboli typ americký, 

parlamentní starého data neboli typ fran-

3. republika s převažujícími znaky demokracie přímé ne
boli typ švýcarský, 

4. nO'véhO' data. 

Ad na zásadě dělené moci ve 
tři funkce státní moci, moc 

a výkonná~ moc j,sou 
odHšným sátním .orgánům v ten že před-

stavitelé těchto tří státních funkcí 
od sebe a není mezi nimi pojítek. 
Severoamerická kde zákonodárná 

moc vládní a dána re'pu-
soudcovská soudům. zde ne-

nn,frT'DQn a nejs.ou kong'resu a kon-
moci vládní a výkonné celkem vliv nepříslu
Severoamerické Unie j,gOU vybudovány ústa

Z toho důvodu nazýváme také 
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Ad. 2. Republika parlamentní starého dáta jeGt taková, 
kde představitelé moci zákonodárné (parlament) jsou v nej
uzším styku s vlastními představiteli moci vládní a výkonné 
t. j. s vládou: ministři nejen jsou členy parlamentu, nýbrž 
dokonce jsou bráni z té 'politické strany~ resp. z těch politi
ckých stran, které mají v parlamentu vět,šinu, takže vláda 
není v podstatě nic jiného než výbor většiny parlamentu; par
lamentu přísluší také rozsáhlý vliv na vládu. Jest to soustava 
parlamentní (viz níže § 8). Tato soustava se v republikán
ských státech vyvinula nejprve v republice francouzské v t. 
zv. Třetí repuhlice~ která tu jest od r. 1871; proto mluvíme 
také o typu francoU'z,ském. 

Ad. 3. Republika s převažujícími znaky demokracie pří
mé jest ta, kde instituce demokracie přímé (viz níže § 5) ma
jí převahu nad institucemi demokracie zastupitelské (vIz tam
že). Tento typ se ujal nejprve ve Švýcarsku, a tOB'pÍše v jed
notlivých kantonech švýcar,ských neŽ ve Švýcarsku jakožto 
spolkového státu. Z toho důvodu mluvíme také o typu švý
carském. 

Ad 4. Republika parlamentní nového data jest taková, 
která jest vybudována podle vzoru francouzského, t. ji která 
jest založena na soustavě parlamentnÍ. Kdežto však v repu
blice parlamentní starého d,ata soustlava parlamentní jest dána 
nikoli ú,stavou, 'aui něj.akými zákony, nýbrž v podstatě 
ústavními zvyklostmi, tradicemi politickými, precedencemi 
parlamentními a pod., v těchto parlamentních republikách 
nového data jsou a stěžejní 
mentní dány přímo do ústavní listiny ueho do jiných .u" ..... '-'u~ 
soustava parlamentní jest tu přímo ústavou, Repu
bliky tohoto typu j,sou Německo a německé státy, Českoslo
vensk,o, Rakousko, Polsko a vůbec republiky, které 
na troskách hýva-Ié monarchie lotrinské (r:1kousko-uherské) 
a bývalé carské říše ruské (ovšem kromě sověts,kého Ruska). 

Že v tě'chto republikách jest soustava padame.ntní dá'na přimo již 
ústavou, lze si zcela dob~e vy,světHti. V bývalých těch Hších nejen 
se parlamentari,sm neujali, nýbrž i ústavnost byla ještě 'na velmi ní
zkém stupni. Odtud, když v těcht·o ·zemích režim monarchický pa,dl 
a byla nas,holenaf,orma reipubliká1nská ,9 úmyslem vyhudovati repu
bliky parlamentní, bylo pOlkládáno za záhodné, aby forma re'publiky 
parlame,nJní byla bezpečným způsobem zajištěna, Te ,se ovšem mo-
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hlo státi jen tím způs.obem, že se zákla,dy soustavy parlamentní dají 

přímo d,o ústavní listiny. 

§ 5. ÚSTAVA. 

Ustava jest státní zHzení 1. j. řád~ který z~~la;Iy 
ústrojí státu. Řád tento bývá pravidlem obsažeu ve :vla,stnlm 
zákonu vydaném někdy ve zvláštní slavnostní forme; zakonu 
takovému říkáme ústavní listina. 

o,stavy lze od.lišovati podle různých dělidel a isou celkem 

tyto druhy :ústav: 

1. II stava psaná a ústava nepsaná. Hstiava ps,aná je ta, k~e 
základy ústrojí státu j:s'ou ulo'ženy ve zvláštním zákonu" v u
stavní listině. Nep,s'aná ústava jest ta, kde tyto základy ustr~

státu nejs.ou obsaženy vezvl~štním, je~~otném zákon~;v;ty-
jsou porŮ'znu stanoveny zakony starslho nebo noveJslho 

data, nebo právem zvykovým., po případě ,ús~avními zvyklost
mi, tradicemi a precedenceml parlamentnlml, r~zs.udky s,o~d
cov,skými a 'pod. N ep,sanou ústavu má dne,s uz Jen AnglIe. 

2. Ostava ztrnulá (rigidni) a ústava pružná. Ústava ztrnul~ 
jest tu tehdy, když ústavní listinu a vůbec zákony ústavu: 
nelze měniti týmž způsobem, jako zákony prosté, nýbr'ž kdyz 
ku zrněně ·ústavnÍ listiny a vůbec ústavních zákonů jest třeha 
složitého pochodu zákonodárného a podmínek .obtížnějších, 
než které se vyžadují vydání a změně zákonů pr~stýc~: 
Že ztrnulá ústava může býti jen v těch s,tátech, ktere mall 
ústavy psané, jest ,samo'z:řeijmé. 

nstava pružná jest tu tehdy, když ústavní listinu a vůbec 
zákony ústavní lze měniti týmž ,způsobem jako pro
sté, kde tudíž, pokud pochodu zákonodárného se týče, není 
ro'zdílu me'zi zákony ústavnimi a zákony prostými. . 

Vzorem ústavy ztrnulé jest ústava Severoamerické Ume, 
vzorem ústavy pružné jest ústava anglická. 

3. Ústava smluvená neboli paktovaná a ústava oktrojo
vaná. Ústava smluvená jest ta, na které se ·dohodl d.očasný 
držitel moci státní se zástupci národa. Naproti tomu ústava 
oktrojovaná jest ta, kterou dává dočasný držitel státní mocoi 
z jednostranné své moci bez slyšení a ,spolupůsobení zá.stupcu 
národa. moderních ,státech demokratických mohou jen 

15 



ústavy smluvené. Přes tG ústavy GktrojGvané nepGzbyly prG
tG ještě svéhO' významu: jednak dG dnes v některých státech 
jest státní zřízení zalO'žené v pO'd.statěna ústavě O'ktrO'jDvané, 
jednak v O'jedinělých případech ještě dnes jest _ mO'žné vydá
vati ústavu GktrO'j!Gvanou (sO'větské Rusk'Ů). 

4. Ústava stavovská a moderní ústava demokratická. U sta
va stavO'vská jest takO'vá, kde o věcech ve státu rG:zhO'duje 
nikO'li národ ve svém sGuhrnu, nýbrž jen nepatrný zlGmek ná
rO'da, t. j. určité privilegO'vané vrstvy nárO'da t. zv. stavGvé. 
Zde veškerO' O'byvatelstvO' se rozlišuje na vrstvystavO'vské a 
vrstvy nestavO'vské. Jen vrstvy stav,ovské spO'lurGzhO'dujÍ O' 
věcech ve státu, vrstvy nestavDvské, převážná tG většina nárO'
da, JSO'U pO'liticky bezprávné. Vrstvy stavovské tvO'ří ti, kdO'Ž 
patří k jednO'mu z t. zv. zemských stavů. (Na př. v českém 
státu až d'Ů r. 1848 byli ·čtyři stavO'vézeimštÍ: duchO'vní. kte-

tvořili arcihiskup, biskupO'véa t. zv. infulO'vaní p~eláti, 
panský, který tVGřila vyšší šlechta, rytířský, tvořila 
nižší šlechta, a mě,stský, který tv'ořiH měšťané t. zv. měst 
králO'vských; Gstatní Gbyvatelstvo bylo PGliticky be'zprávné). 
DnesstavO'vská ústava náleží již minulosti. 

Moderní ústava demGkratická jest taková, kde nárO'd ve 
svém souhrnu jes't povGlán k tomu, aby spO'lurO',zhO'dGval O' 
věcech státních. Zde .opět rozeznáváme: 

a) demokracii přímou nehGli bezprostřední, 

demokracii zastupitelskou nebO'li prostředečnou. 

Ad a) . Demokracie přímá záleží v tO'm, že nárO'd nejen 
v :,heO'rii jest pramenem a zdrGjem vcškery mO'ci ve státu, ný
hrz tutO' mGC ve skutečnosti také přímO' bez jakýchkoli prO', 
středníků neholi zástupců vyk'Onává; sám hlasuje O' zá

sám rozhoduje o věcech ve státu, sám vykO'nává mO'c 
SGudcGvskou. ovšem samO'zře'jmé, že v tomtO' důsledném 
rozsahu demokracie vůbec není mO',žná. Odtud demO'-
kracie 'přímá se jen na rozhO'dO'vání ná.rO'da O' záko-
nech a O' správních ve formě t. zv. 

Referendum jest přímý nárO'da prostředkem vše-
O'becnéhO' hla,s,ování. Rozlišují se: 

aa) referendum 
rendum ústavní 
kO'nu ústavním. 

tu """h:> ,'<".,., rl,,, ~ 

referendum zákonO'dárné. 
hlasuje-li nárO'd O' některém zá
národ O' některém zákO'nu pro

zákGnO'dárné; 

hh) referendum závazné neholi obligatO'rní a referendu~ 
vO'lné nebO'li fakultativní. Referendum záva'zné jest tu, je-h 
ústavO'u nařízeno že O' určitém zákO'nu nebO' O' určitém aktu 
správní:m musí býti p,rO'vedeno hlasO'vání nárO'da. StanO'vÍ-li 
ústava, že O' určitém zákO'nu nebO' :aktu může býti prO'vedenG 
hlasování národa, ale nemusí, jest tu referendum volné. 

cc) referendum vládní a referendum lidO'vé neboli popu
lární. Referendum vláďní jest tu, vychází-li pO'dnět ku hla
sování nárGda od vlády nebo od jinakéhO' orgánu státníhO'. 
Vychází-li však podně,t O'd O'hčanů .státních, jest tu referen-
dum lidGvé. 

Toto referendum lidO'vé jest buď lidO'vé (po'pulární) vetO', 
vyjde-liz řad ohčanstva pO'dnět, aby O' 'určitém zákonu již vy
daném bylo dodatečně prO'vedenO' hlasování nárO'da, anehO' 
lidová (populární) iniciativa, navrhnou-li Gbčané, aby určitý 
zákO'n byl nárGdemO'dhlasován. V tomtO' druhém případě 
může býti navržen ji'ž hO'tGVÝ přesně vypracO'vaný návrh zá
kona, aneho mohou býti navrženy jen určité směrnice, ve 
kterých pak sbO'r zákO'nodárný hude povinen zákon vypra-
cO'vati. 

Ad b). Demokracie zastupitelská nehO'li representačníneb 
také prostředečná jest tehdy, jestliže nárO'd jen v theO'rii jest 
pramenem a zdrojem veškery mO'ci ve státu, ve skute'čnG'sti 
však tutO' moc vykonává jen tím způsO'bem, že si vO'lí své zá
stupce nehGli representanty čili po.slance, kteří sdruženi ve 
sbO'ru zastupitelském (parlamentu) práva nárGdu přísllušející 
jméne!m nárO'da vykonávají. Tu tedy právO' nárO'da rozhO'do
'lati o svých věcech se O'hmezuje na to, 'že si zvO'lí své zástup
ce. Jakmile si tytO' zástupce zvO'U, přecházeljí práva národu 
přísluše!jící na zvO'lené zástupce a k nárO'du se z:ase V ~'acejí, 
když obdGbí zákO'nGdárné vypršÍ, nehO' když shO'r zastupitel
ský jest rozpuštěn, ovšem jen k tO'mu účelu a na ten okamžik, 
až provede VO'lby. 

Jakým 'způsobem jest složenshor 'zas.tupitelský, jak Sr,' 

prO'vádějí volby, jak jest upraveno právO' vo'leibní atd., viz 
o tom níže § 7. 

V některých státech jest sO'ustava resp. demO'kracie zastu
pitelská na'prosto přísná, t. j. národu přísluší jen právO' vy
konati vDlhy (Francie, ČeskoslO'venskO', PO'lskO'). V jiných 
státech však jest soustava zastupitelská doplněna některými 



institucemi demokracie přímé~ referendem~ zejména 
vetem a lidovou iniciativou (Německo~ státy německé, Ra
kousko). 

§ 6. ZASTUPITELSK SBO 
LA E T). 

Zastupitelským sborem neboli parlamentem 
sbor slo'žený z národa. Sbor tento vykoná-
vá jménem národa přís'lušející. 

Nazývá se úřa,dně ně~de padament (A,nglie, ŠpanělSlkoJ, někde 
kongres (republiky americké), někde národní shromáž,dění tČeskoslo

vens,ko), někde gelnerální stavové (iNizozem.sko); v některých státech 
Demá vůbec úředního jména a jen neúředně se nazývá parlamentem. 

Pokud složení 'se týče, rozlišují se dvě sou-
stavy: 

1. soustava jednokomorová neholi system UII'Idl.·UH/,t::1 

2. soustava dvoukomorová neboli system bikamerální. 

Ad 1. Při soustavě jednokomorové se parlament skládá 
z jedné nehoU komory. Soustava tato jest v~ 

valné menšině. 
Států, které mají soustavu jednokomorovou, jest velmi málc. V Ev

ropě ,i,sou to zeijména Bulharsko a Šp,aněl.sko, v Americe některé 

malé ,republiky latinské. 

Ad 2. Při soustavě dvouko'morové parlament stožen 
dvou sněmoven (komor). Jednota parlamentu, i když jsou 
dvě zůstává zachována tím, že se za usnesení 

na čem se obě sněmovny souhlasně 
ovšem ústava nestanoví, 'že v určitých příp,adech 

usnesenI Jen jedné z obou sněmoven platí za usnesení 
mentu). s.oustava dvoukomorová jest zavedena v převážné 
většině stá tů. 

Při sou.stavě dvoukomorové jsou sněmovny: horní a dolní. Horní 
sněiIIlovnase nazývá někde sněmovna lordů (ADlglie). v převážné vět
šině státu však senát. Sněmovna dclní se nazývá pravidlem 5lněmov

na poslanecká, někde sněmovna obecných (Anglie), někde sněmovna 
repre~entantů (Severoamerická Unie), něk,de prostě druhá sněmovna 
(iNizozemskoJ, 
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Sněmovna d,ol'ní se skládá výlučně ze členů volených t. j. členů, 

tl. kterých důvod povolací do sněmovny jest volba. 
Ve sněmovně horní důvodem povolacím jest v iněkterých státech 

rovněž jen volba {Francie, Československo, Polsk.o, IPrusko, iNizozem
sko, Rumu'nsko, ŠVédsko, [Dánsko, Severoamerická Unie a vůbec re
publiky americké, které mají. .soustavu dvoukomorovou); v jiných stá
tech ,jest důvoldem povolacím 0en z části volba, kdežto z Idruhé částí 
jsou to jednak přís!lušenstvi k určitému rodu, jednak držení určiiého 
úřadu, jednak jmenování old hlavy ~tátu (Anglie, Irsko). Někde jest 
důvodem povolacím jednark volba, jednaik kooptace (,Belgie); někde 
jsou to jednalk pří.slušen,stvi k panujícímu rodu, jednak jmenování od 
hlavy s,tátu (IHa1ie). 

Parlament nezasedá stále~ nýbrž schá'zí se vždy občas k za., 
sedání~ které jest huď řádné neho mimořádné. Řádné zasedání 

t'o, o které jelst postaráno buď ústavou neho zákonem; vy
věci, které v parlamentu 'přijdou na přetřes. 

Mi'illlořádné zasedání jest takové, které jest svoláno mimo ob
dobí řádného z,asedání k vyřízení určitých pravidelně .nrp,q,PTn 

stanovených úkolů. 
Začátek řádného zasedání jest v některých státech dán p1řimo ú

stavou nebo zákonem: jest stanoven přímo Iden, ~dy řá,dné zasedání 
začíná, takže vů.bec není třeba parlament .resp. členy parlamentu 
k zasedá'ní rSv,oláva'ti. Tak jest tomu dnes v čelných státech. V ně,k
terých státech svc1ává par1ame,nt k řádnému zasedání hlava státu, 
aniž Iby v tomto směru bylo hlavě státu ul'oženo, ,do Ikdy resp. v jaké 
lhůtě Ijest Iparlament svolati (Anglie, Halie). V jiných státech svolává 
sice parlament také hlava státu, ale je1st .sbnovena povinnost, do kdy 
resp. v jaké :lhůtě Ije.s't hlava státu poví,nna parlament svolati (Česko
slovensk,o, Rakousik,o, P,olsko). 

!K mimořádnomu zasedání může hlava státu svolati parlament, kdy
koli uzná toho potřebu. 

se volí na určitou předem stanovenou dobu 
(období volební neh také parlamentní). Po vypršení období 
tohoto se konmjí nové v,olhy. Parlament se takto obnovuje. 

Obnova parlamentu resp. sněmovny jest: 

1) celková neboli integrální, jestliže se parlament (sněmrovrna) ob~ 
novuje v celku t. j. jestliže se uprázdní všechna místa a jest konati 
volby všech členů pwdamentu resp. sněmovny; 

2. čálsteč,ná neholí parciální, jestliže se parlament (sněmovna) ob
novuje jen iZ části t. j. jestliže p'o určitém období vystupuje jen 
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část (po;lovina, třetina členů) a Uip'rázldněné mandáty se obsazuji no' 
vou volbou, kdežto zbývající část členů svá místa podržuje. 

Rovněž .seobnoV'Uije parlament, když jest před vy:pršením obdo
bí parlamentního rozpuštěn. Obnova jest tu vždy celková (integrální). 

íParlame'nt rozpouští prav1dlem hlava státu, Ve státech, které mají 
soustavu dvouikomorov1ou ,a kde horní sněmovna se neskládá vůbec ze 
čleňů volených neho jen z nepatrné části, nelze sněmovnu horní r,oz
pustiti (An~1ie! ltalie). Ale i ve státech, kde obě sněmovny jsou sbory 
volenými, :nelzeně~dy rozpustiti sněmOV11U horní (.ifrwcie). Jinak 
všaik lze označiti za pravidLo, že ve státech se soustavou dvoukomo
rovou, kd~ obě sněmovny jsou shory volenými, může hlava státu r'oz
pustiiti obě sněmovny a to buď obě najednou nebo jen jednu z nich. 
Pravidlem bývá v takovém případě stan-oveno ústavou nebo záko
nem, do kdy jest provésti ,nové vloLby resp. do ík,dy se má sejHí nově 
zvolený parlament (sněmovna). 

Nepřísluší hlavě státu Irozpustiti parlament v Norsku a v republi
kách amerických. 

Výjimečně může parr1ament sám vysloviti své rozpuštění, nebo 
k rozpuštění ,do',jdez lidové iniciativy (některé státy německé). 

Pů,sobno.st parlamentu jest celkem čtverá a to: 

1. zákůnodárná~ 
2. sp,rávní, 
3. autonomní, 
4. soudcovská. 

Ad. 1. Funkce zákonodárná. V této funkci se parlament 
usnáší na zákonech. Ahy usnesení parlamentu se stalo záko~ 
nem, k tůmu jest dále třeha v můnarchickych státech sankce 

v státech podpisu presidenta 

V monarchický'ch státech může panovník podle práva sankci také 
odepříti; to jest t. zv. veto. Tot,o veto 'jest absolutní, t.j. usnesení par
lamentu se zákonem nestane. ~en v Norsku 1est veto královské toliko 
o.d:klá,dací nebdi suspensivní '(viz níže). V .dnešních mona'rchiích parla- . 
mentních panovnik sankci však nikdy neodpírá, takže veto zde vyšlo 
již z obyčeje. 

V republikánských státe,ch může president republiky jen vrátiti 
usnesení parlamentu k opětnému projednávání, jest však pravidilem 
povinen udati pro to důvody. Avš,ak parlament může novým hlas'ová
ním na svém původním usnesení setrvati a tím se stane toto usnesení 
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zákonem. Toto právo presidenta republiky odepříti podpis a vrátiti 
usnese'ní padamentu k opětnému proje,dnáváJní, nazýváme nesprávně 
také veto, jest to však vetio nikoli abs.olutní. nýbrž jen odkladací 
(suspensivní), p·oněva:dž tímto odeplře1ním podpisu se platnost usnesení 
parlamentu neruší, nýbrž jen odkládá do nového hlasováJní 
tu o těle věci. 

Ve státech se s:ou.stavou dvoukomorovou ·osnovy zákon'!1 mohou 
býti předem projednávány v kterékoli z obou sněmoven. Jen osnovy 
zákonů finančních a berních nutno nejprve projednati a odhlas,ovati 
"e sněmovně d,olní a pak teprve ve sněmovně horní. 

Ad 2. Funkce správní. Funkce tato. záleží v to.m, že p,ar~ 
lament vykoi.áv<Í nejrozsáhle1jší kontrůlu veške.ry správy stát~ 
ní. V tétú funkci vykonává parlament i značný vliv na vládu, 
t lkže rozhoduje i o osudu vlády (viz níže § 8). Prostředky, 
kterými parlament vliv na vládu vykonává a vůbec kontrolu 
správy státní průvádí, jsou: dotaz, interpelace, ankety, ko
mise. výbory vyšetřovací a pod. 

Dotaz jest otá~ka vznesená jednotlivým členem parlamentu resp. 
sněmovny na ministra po určitém alktu vl á,dn ím , který spa-rdá Id,o oboru 
jeho pŮlsobnosti. Dotaz se vznáší v některých státech 'ústně, v :jiných 
státech písemně. Ministr, na kterého jest dct.az vznesen, .není povi
nen o,dpověděti. 

Interpelace .jest ost1řejší forma dotazu. Podává se vždy písemně 
a musí býti opatřena podpisy většího nebo menšího počtu členů sně
movny. Ministr, na kte'rého jest interpel,ace řízena, jest povinen od
pověděti, t. j. pr,ohlásiti se o p,o,da;né inte1rpellaci nebo odpověď od
mítnouti s udáním duvo,dů. O interpelaci se muže rozvinouti ro.zpra
va, :která může někdy skončiti hlasováním, jímž se rozhoduje již o osu· 
,du vlády, 

Ad. 3. Funkce autonomní. Funkce tato záleží v tom, že 
parlament ,sám si upravuje věci, které se týkají jeho. vnitřního 
ústrojí, a sám si dává pravidla, jimiž se řídí jednání uvnitř 
sboru, po případě i .styk parlamentu na venek. Při soustavě 
dvoukornol'ovépHsluší funkce iautonomní každé z obůu sně~ 
moven. 

Do funkce aut.onomní spadají zejména tatio práva: 

aj rOizho,dovati ° p.řipuštění nových členů do sněmovny, což v pod
statě znamená rozhodovati .o platnosti voleb a vyřizovati stížnosti 
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podané proti volbě. Toto právo však v dnešní době jest v převážné 
většině států odňato sněmovnám a dáno soud-ům, 

bl voliti si přeldse,dnictvo a ostatní činovníky. V některých státech 
však horní sněmovně nepřísluší právo v,oliti si předsedu, nýbrž jen 
ostatní činovníky, poněva,dž předsednictví horni sněmovny ,jest po zá
konu spojeno s určitým úřadem, 

c) upravovati si postup jednání pravidly, jež sněmovny samy si vy
,dávají; to se ,děje jednacími řády. V ně,kterých státech sněmovny si 
samy je,dnací řády; to ijSOU t.zv. parlame'nty ,auton,omní. V ji

ných státech jest ~ednací ,řád uprave:n zákonem, a sněmovnám jest 
dáno právo v rámci zák'ona o je,dnacím ,řá,du podr,ohnějšimi před
pisy postup je,dnáni upravovati; tu mluvíme o parlamentech neauto
nomních. 

d) rozhodovati o tom, má-li býti některý člen sněmovny vydán 
k trestnímu stíhání (imunita poslanecká); 

e)udržovati pořádek ve schůzích a pečovati o správný chod kan
celáře sněmovní a jiných úřadů k parlamentu náležejících, udíleti do
volené !Svým členům 

Ad 4. Funkce soudcovská. Funkce tato záleží v tom~ že 
dolní ,sněmovna má právo dávati v obžalobu n1inistry pro 

ú!Ťedních zv. oihžaloha minister-
viz o tom níže § i repu-

blik. O této 'obžalobě rO!lh()dl!1W v některých státech sně,movna 
horní (vzor v jiných státech (vzor 

znamená, že 
a akty ná

a ze své čin
toho také záhy se 

zastupují ce'lý národ 
že vykonávají svůj 

vědomí a svědomí a :že ne
příkazy; jakýkoli příkaz 

jest neplatný. To t. zv. mandát 
svobodný. Opak toho mandát imperativní1 

v tom, že voHči resp. kteří ustanovují člena 
mohou dávafi příka'zy a člen p'arlamentu 

-nn-u .. -,,,, ... těchto příkazů dbáti. 
parlamentu jsou vykonávati svůj man-
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dát osobně a mají určité výsady, které. zahrnujeme v jednotné 
označení: imunita poslanecká. 

Imunita poslanec.ká není jednotné právo, nýbrž souhrn určitých 

práv. Jsou to zejména: 

1. ochrana proti stíhání pro činy trestné. Proti čle,.:1u parlamentu 
může býti zavedeno trestní stíhání pro určitý čin trestný jen za sou
hlasu sněmovny, jeJíž jest dotčený Čtlenem. 100depře-li sněmovna .90U

hlas, ,jest trestní stíhání vyl,ouče:no; 

2. ochrana proti zatčení a uvěznění. člen parlamentu nesmí býti 
zatčen pro určitý čin trestný, leč pravi,dlem ?en tehdy~ byl-li p'řistižen 
při činu. O zatčení jest všaikokamžitě podati zprávu sněmovně, jejlZ 
členem jest zatčený a, nedá-li ,sněmovna souhlas k uvěznění, ,jest 
zatčeného ihne,d propustiti; 

3. svohoda slova a sv,obo,da hlascvání v plné schůzi sněmovní a 
ve sněmoviních výborech. 'Pro hlasování v plné schůzi sněmovní a ve 
sněmovních výborech nemůže býti člen parlamentu nikým potahován 
k odpovědnolSti. Pro projevy učiněné v plné schůzi .a ve sněmovních 
výbcrech podléhá člen parlamentu jen ,discipHnár.ní moci přetd.sedni
dva sněmovny, je!Ííž jest členem; 

4. právo odepříti .svědectví ve věcech, které byly členu parlamen
tu svěřeny v této jeho vla,stnosti. 'Právo to není však zave,deno ve 
všech státech, \nýbrž jen Oije,diněle. 

§ 7. OLEB í ŘÁ 
V olehním. řádem v nejši~ší\m snlyslu rozumíme řád, 

volelbní a 'stanoví jakým se 
se zjišťují volehní výsledky. Volební řád má 

ve státech s ústavou neboť 
kdož jsou ti, kteří vykonávají právo volehní. 

A) l'RÁVO VOLEBNí. 

Volební práva jest jednak aktivní právo v,olební neholi 
právo hlaisovaci, 1. j. •. právo voliti, a pasivní právů volební, t. 
j. právo býti volenu. 

Právo hlas,ovacÍ r,oze:znáváme: 

1. všeobecné a privilegované. 
Všeobecné právo hlas,ovacÍ jest tu tehdy ~ jesvliže všichni 

státní ohčané mají právo voliti. 
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,ovšem v tétc všeobecnosti právo hlasovací není prov€,deno v žád
ném státu a ani nikde 'provedeno býti nemůže. Neboť, kdyby právo 
hlasovací bylo prostě p.řívlastkem vlastnosti státního ob6ana, zname
nalo by to, že by každý občan bez rozdílu pohlaví, ale také bez roz
dílu věku m~H právo v,oliti. Tak tomu nikde není. Naopak: v každém 
státu zák,on stanoví určité p,odmínky výkonu práva hlasovacího, 
v prvé >řadě určitou hranici věkovou (určitý věk), někde mužské pohlaVí 
(ještě dnes jsou v některých státech ženy vyloučeny z práva hlaso
vacího); dáleoldsouzení pro určitý čin trestný má v zápětí ztrátu 
práv:a hlasovacího atd. Odtud nelze mluviti o všeobecném právu hla
sovacím vkionečném jeho důsledku, nýbrž jen o 1. zv. všeobecném 
právu hlasovacím, . 

Pravíme tedy: všeobecné právo hlasovací jest tu tehdy, 
jestliže všichni 'státní ohčané, p'okud zákonem neJj;sou vylouče
ni, mají práv,o voliti. 

Privilegované právo hlasovací jest tu tehdy, jestHže prá
vo voliti jest jen výsadou určitých vrstev obyvatelstva. 

Soustavy, kterými ijest tot,o privilegované práv·o upraveno, jsou: 

a) s,oustava censová záleží v ,tom, že právo Vlolíti přísluší jen těm, 
kdož platí daň určité výše; 

b) soustava habitační záleží v tom, že právo voHti přísluší jen 
těm, k,dož mají buď určitou nemovitost nebo aspoň samostatný byt; 

c) soustava kapacitní jest tu tehdy, jestliže práv,o voHti mají jen 
ti, kdož dosáhli určitého stupně vz,dělá'ní; jsou t.o t. zv. honorace, 

Pravidlem nebývají tyto soustavy výlučné, nýbrž ;jedna !Soustava 
jest doplňována druhou, na př. soustava cens,ová s,oustavou kapacitní 
a pod. 

2. rovné a nerovné, 
Rovné právo hl.asovací jest tu tehdy, jestliže všichni ohča-

né, kteří právo voliti (t. zv. voliči), j,sousi postaveni 
na roveň. Nerovné právo tu jest, jestliže jsou mezi voli

či rozdíly. Pravidelnýlm případem ne~ovného práva jest t. zv. 
právoplurální, příslušejí-li některým voličům z důvodů záko
nem stanovených dva hlasy, p,o případě i více hlasů, 

B) ZPŮSOB VOLBY, 

Podle způsobu, jakým se vykonává právo hlasovací, roze
znáváme: 
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1. volby ústní (z;eřejné) a 1Jolby písemné (tajné). Při volbě 
ústní voli,č ústně jmenuje kandidáta. Při volbě písemné volič 
odevzdává hlasovací lístek. 

Jen při volbách písemných lze zaručiti tajnost volby. Vol
písemné jsou dnes takřka všeobecným pravidlem; volby 

ústní jsou zjevem napro.sto ojedinělým. 

2. Volby přímé a volby nepřímé. Při volbě přímé volič 
přímo ozna1čuje kandidáta. Při volbě nepřímé volič nevolí 
P1římo kandidáta, nýbrž t. zv. volitele, který s ostatními vo
liteli volí kandidáta. Oba tyto způsoby voleb jsou dnes běž-
né. 

C) SOUSTAVA VOLEBNÍ. 

Soustavou volební nazýváme obecně způsob, jakým se volí 
členové zastupitelského sboru: Rozeznáváme celkem dvě sou· 
stavy volební: 

1. soustavu volebnich okresů neboli system uninominální, 

2. soustavu listinnou neboli princip skrutinia listin. 

Ad 1. Soustava volebních okresů záleží v tom, že se celá 
země resp. celá ,oblast státu ro:zdělí k 'Účelům volebním na 
tolik ,okresů, kolik jest voliti členů parlamentu, takže každý 
volební ,okres volí jen jednoho ,člena. 

Sou.stava tat.o má své výho,dy, .ale zajisté také n~IMeré značné 

nevýhody, 
Výhody záležeaí v tom, že člen sboru zastupitelského jest zde 

v úzkém stylku s v'olič.stvem, že. voličstv,o určitého okresu ví, kdo jes: 
jeho zástupcem a na koho se může ve svých potřebách obraceti. 
člen pa1rlamentu zná také potlřeby a ne1doiSitatky volebního okresu 

i smýšlení svého voličstva. 
NevýhOldyzáležejí v tom,že tento ú~ký styjk člena parlamentu 

s voličstvem může vésti k tomu, že seólen parlamentu pokládá s!?íše 
za zá,stupce .svého okresu než celého národa; dále, že se při kandida
turách ll'platňudí mnohdy místní veličiny pochybného rázu, Značná 
nevýhoda jest, že jest tu možnost t. zv. volební geometrie. Volební 
geometrie ,zále.ží v tom, že: se neutvoří volební oikresy stejné velí
kOoS,ti, t. j, s počtem obyvatels,tva aspoň pHbližně steljným, nýbrž že 
se utv,oří YOilební 'okresy, tu iS velkým, tu opět s malým počtem oby
vatelstva, tak jak to strana resp. shany, které j,sou u vesla, ke svým 
účelUm. potřebují. Tímto způsobem lze v určité zemi skutečnou vět-
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ŠiDU ,snížiti na menšinu a naopak ze skuteč'11~ }.ienšiny udělati umě
lou v.f:tšinu, Kooečně i ta jest nevýhoda, že i při nejlepší vůli a při 

nejsvělomitějším rozděler:íokre:sů volebních může do)tik volebním 
výsledkům naprosto překvapujícím, které se nikterak nekryjí se 
skutečným rozvrtsvením obyvatelstva, 

Ad. 2. Soustava listinná neboli princip skrutinia listin zá~ 
ležÍ v země nebo aspoň velikého okrsku 

volí více členů parlamentu. 
volehním Hstku více členů 

t.at.o soustava má své výhody, ale také nevýhody, Výhoda tu 
jest, že skutečná většina ve voličstvu resp, v :národě dává také sku
tečnou většinu v pa,rlamerJ'tuj dále, poněvadž ,se v,olí více členů par
lament.u najednou, lze ČÍníti:r:áležítý výběr; dále, že se tu uplatňuje 
myšlerka konstituční, že člen parlamentu zastupuje celý národ a ni
kolí oikres, za který byl kandid,ován, Nevý:ho,da jest ta, že jest velmi 
volný styk člem.a parlamentu s voličem, takže voličstvo mnohdy ani 
nevÍ, který člen p.arlamentu :je vlastně zastupuje, iNejvět,ší nevýhoda 
však jest, že, není-H současně postaráno o zastoupení menšin, může 
dojíti k výsle,dkům volehním ·až kři:klavě ne,spravedlivým. 

D) ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEBNíCH. 

Zjišťovati výsledky volelbní znamená řešiti koho 
z kandidátů jeGt pokládati za zvolena. V tomto směru se ro
zeznávají dvě soustavy : 

1. soustava většinová, 

2. soustava poměrného zastoupení neboH vo= 
lení. 

Ad 1. Soustava většinová záleží v tom, že pro 
většina odevzdaných hlasů. 

a) soustava většiny naprosté neboH uu'''u'(,u(,ut.-, 

b) soustava většiny poměrné neboli relativní. 

Ad a). Sous!tava vět'šiny napr,Qisté jest tu tehdy, jestliže se 
k platnému zvolení vyžaduje napr,ostá většina všech platně 
odevL;daných hI.asů. Nedo'sá.hl.li nikdo z kandidátů této vět
šiny, dojde k t. zv. užší volbě mezi těmi dvěma 

2ó 

kteří měli nejvíce hlasů. V této užší volbě jsou všechny hlasy, 
které jsou odevzdány pro jiné kandidáty než ty, kteří jsou 
v užší volbě, neplatné. Za zvolena se pokládá ten, kdo dostal 
více hla,sů; při r,ovnostÍ hlasů rozhoduje pravidlem los. 

Příklad: 

Jest odevzdáno platnýchtO,OO'O hlasů a jsou čtyři kandidáti: A, 
B, Cf D, Kar:didáti tito dostali hlasů: 

1. A 5,001. 

B 2,O(}Cl 

C 1.000 
D 1.999 

Kamdidát A d03Íal naprostou většinu, t. ,jo polovici všech platně 
cdevza,ných hlasů p:lu.s jeden; jest tudíž zv·olen, 

LI. A, . . , 4.001 
B , • ,1.5.00 
C . , , , , , . 2.500 

D , , .•••• 11.999 

V tomto přípa,dě nikdo z ka:ndidátů nemá naprostou většinu, dojde 
tudíž k užší volhě mezi !kardidáty A a C. V této užší vc:lbě dostanou~ 

A , . . . , . , 4.035 
B , , . . . . , 4,0,29. 

Ostatní hlasy .j.sou prohlá,šeny za neplatné, poněvadž byly odevz,dá
ny proji:né kar:didáty. Kan,didát A ,dostal vice hlasů než kandidát 
C; jest tudíž zvolen A. 

Soustava ,nwpro,sté většiny bývá n~kdy kombinovárna Hm, že se 
k platnému zvolení vyžaduje nejen ,ahy kandidát dostal naprostou vět
šinu všech platně cdevzd,aných hlasů, nýbrž na,d t.o ',je:ště určitý díl 
počtu všech zapsaných voličů. Tak jest tomu na př. ve Francii. 

Ad Soustava poměrné většiny záleží 
jest ten z kandidá>tů~ kdo prostě dostal 
všech. 

IPříklad: 

že zvolen 
hlasů ze 

Jest odevzdá'no 1O.COJ :platných hlasu a jsou čtyři kandidáti: A. 
B, C, D. Kandidáti tito dostali hla.sů: 

A , , . . . . , 2.800 
B 2.600 
C 2ADO 
D 2.200 
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N ej více hlasů ze všech má ,kand1dá tAj ; est tudíž zvolen. Podle té
to soustavy se volí v Anglii do .sněmovny obecných. 

Ad 2. Soustava poměrného zastoupení neboli poměrného 
volení zále'ží v t,om; že rozhoduje pro'stě počet odevzdaných 
hla,sů, a každá strana dostane přikázány ID,andáty podle po
čtu hlasů na ni připadlých, aniž by rozhodovalo, ,která strana 
má většinu ,a která menšinu. Jesit samoz,řejmé, že soustava ta
to může hýti jen ,při soustavě listinné. 

Způsotbů, jaký'm se provádí SOUGtava poměrného zastoupe
ní, jest velmi mnoho, od nejjednodušších až do nejsložitěj
ších. Nejobvyklejší a také nejjednodušší jsou tyto čtyři způ
soby: 

a) soustava stálého volebního čísla, 

lb) soustava čistého volebního čísla, 
c) soustava H agenbach-Bischo ffova, 
c) soustava H ondtova. 

A,d a). Soustava stálého neboli pevného volebního čislazMeží 

v tom,že se volební čísl,o vůbec nevypočítává, nýbrž jest zákonem 
již Piředem stanoveno. P,ostup při přikazování mandátů je,dnotHvým 
volebním stranám jest ten, že počet hlasů pr.o každou volební st'r'anu 
odevzdaných se dělí tímtiO ,s,tálým volebním čÍlslem, a kolikrát jest 
toto .obsaženo v počtu hlasů pro vole,bní stranu .odevzdaných, tolik 
strana ta to dostane přiká~áno mandátů. 

Soustava taJte jest ~avedena v říši německé, kde stálé volební 
číslo činí 60.000; ze států německých sluší uvésti Prusk,o (volební čí
slo 40.000, Durynsko volební číslo 12.000 atd.). 

A,d bl. Soustava čistého v'o,lebního čí.sla záleží v tom, že se sou
čet v,šech platně odevzdaných hlasů dělí počtem mandátů, které 
jest 'obsaditi. Číslo takto dělením vyšlé jest 1. zv. volební čí

slo neboH kvocient. Tímto volebním číslem dělíme součty hlasů pro 
jednotliVé volební st'rany odevzdané, a kolikrát (jest volební číslo 
obsaže·no v těchto součtech, tolik každá volební sitrana dostane při
kázáno' mandátů. 

Přik,1ad: 

JelSt odevzdáno 200.,000 platných hlasů a jest voliti 10 poslanců, 
Voleb'ní číslo jest. 

2'00,000 : 10 = 20.000 

Kandidují čty6 volehní strany: A, B, Cf D a dOiStaly hlasů: 
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A 94,000 : 20.000 = 4 mandáty, 'Zlhytek 14.COO 

B 55,GOO : 20.000 = 2 mandáty, zbytek 15.000 

C 27.00'0 20,OGO = :1 mandát, zbytek 7.0.00 

D 24.,000 : 20.000 = 1 mandát, zbytek 4.000. 

8 mandátů. 

Zbývá ještě obsaditi dva mandáty; to se může státi dvojím způ
s,obem. 

,Prvý způsob 1est, že se zbývající mandáty přidělí stranám, které 
vykazují největší zbytky. V tomto případě jsou t.o strany A a B, takže 
konečné přikázání mandátů hude: 

A na 94.000 hla.sů 5 mandátů, 

B na 55.0010 hlasů 3 mandáty, 
C na 27.000 hlasů 1 mandái, 
D na ~14.000 hlasů ,1 ma,ndát. 

Druhý způsio,b jest, že lSezbývající mandáty nepřidělují stranám 
podle neijvětšÍch zbytků, ný,brž že všechny volební strany jdou se 
svými !zbytky do druhého skrutinia, kde se mandMy nově p'řikazu1í. 

A,d cl. Soustava Ha,genbach .. BischoHova se o,dchyluje od p.ředeMé 
soustavy vypočítáváním volebního čísla tím způsobem, že součet 

všech platně odevzda'ných hlasů .se dělí počtem mandátů, které jest 
obsa,diti, zvětšeným o jednu. V olehní číslo jest zde menší a jest větší 
naděje, že všechny mandáty budou obsazeny na ráz, takže nebude 
třeba př~kazovati ma~ndáty dodatečně. Postup při při!kaz,ovánl man
dátů jest týž, jako p.ři !Soustavě pedešlé. 

'P,říkla,d týž jako ·a,d hl. 

Jest odevzdáno platných hlasů 200.000 a jest voliti 10 poslanců. 

Dělíme tento součet počtem mandátů, kte1:"é <jest ·obsaditi, zvětšeným 
o je,dnu: 

20{).OOO: (JO +.1) 11= 118,,1[:1. Velební číslo jest tudíž 18.181. Vo
lební .strany jsou tytéž, právě ta.k jako počet hlasů pro ně odevz,da
ných. 

A .... 94.000 : 18.1811 = 5 mandátů, zhyteik 3095 
B 55.000 : '18..11811 = 3 ma,ndáty, .zbytek 457 
C . 21.000 : 118.1181 1 mandát, zbytek 88119 
D . 2!4.000 : JSJIEll = 1 maooá t, .zhyteik 58119 

úhrnem 10 mandá.tů. 

Tím jest počet mandátů vyčerpán a př~kazov.ací řízení jest také 
sko,nčeno. 
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Ad dl. Soustava Rendtova neboli sou.stava nejvyššího společného 
,dělitele odchyluje se od předešlých soustav rovněž jen vyp:Jčítáváním 
volehního čí51a. Volehní Čí.slo zde dostaneme, dělíme-li součty hlasů 
pro jednotlivé volehni stratlly ,odevzdané p:Jstupně jednou, dvěma, 
třemi, čty,řmi, pě~i atd. Největší podíl na tolikátém m~stě, kolik jest 
voliti posla.nců, dává volehní číslo. Pr,oti soust.avě ad h) uvedené má 
tato .soUlstava spolu se lS,custavou pře,dešlou tu výhodu, že se pravi
<:l.lem mandáty obsadí naráz, takže tllení třeba je přidělovati d·::>da
tečně. 

IP:říklad týž jako p.ři soustavě ad b) a cl. 

Jest oidevzdáno platných hla.sů 2'0:).00:, a jeGt voliti le poslanců, 
Kandidující st'rany A, B, C, D d,olStaly týž počet hlasů jako při sou
stavě předešlé. Dělíme tyto součty hlasů postupně jed:l0U, d.věma, 
třemi, čty.řmi, pěti a ,d-os,taneme tY'to podíly: 

,děle,no ABC D 

2 6 7 
jednou 94.000 55.QiCO 27.eOD 21.000 

3 5 
.dvěma 47.000 27.500 13,500 12,0:00 

4 10 
třemi 31.333 18.333 9,000 8.000 

-"----8 
čtyřmi 2:3,5DO 13250 6.750 6.000 

9 
pěti 18,800 u.eoo 5ADD 4.8.00. 

Největší podíl na místě ,desátém ' ~ 
Je,~lc 18,333 33, ,; to jest voleb-

l'í číslo, 

Tímto volebním číslem ,dělíme součty hhsů pro jednotlivé strany 
odevzdaných a, ,dostaneme: 

A , . 9141.000 : 18.333 33., = 5 mandátů, zbytek 22,35 
B .. 56.000 : 18.3G:3 33.. =- 3 mandáty, ,zbytek žádný 
C .. 27.000 :118.333 3:3.. = 1 ma:n:dáJt, zbytek 8666 
D .. 24.000 :18,333 313,. = 1 mandát, zbyte\k 5656 

úhrnem ,10 mandátů. 

Tím dest :počet mandátů vyčeTpán a přikaz'ovací řízení ta.ké skon
čeno. 

nyní řešiti otázku~ jak se v rámci listin 
mandáty~ které kandidátním listinám připadly, kan" 
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didátům na kandidátních listinách uvedeným, jinými slovy; 
kdo z kandidátů na kandidátní listině uvedených jEst zvolen. 
V tomto směru j,sou opě,t dvě soustavy: 

aa) soustava závazných listin, 
soustava listin. 

Ad aa), Soustava závazných (nesprávně vázaných) kan.didátnL::h 
listin lÍest tu tehdy, jestliže tištěná kandidátní lisHna jest d,o té míry 
pro voliče závazná, že volič s právní platností nijaké změny na ní či

niti nemůže: závazná js,ou pro voliče nejen jména kandidátů, ,nýbrž 
i pořa,dí, v jakém ;jsou kandi,dáti na kandidátní listině uvedeni. 

SoU'sltava záva,zných kandidátních listin není udržite1ná a cmluvi
telná iS hledi.sika ani právnického, ani politického. 

A,d bb). Soustava volných kandidátních listin ,záleží v tom, že 
volič není vázán ,obsahem kandi,dátní listiny, nýbrž že mŮže na ní 
pwváděti změny. Změny tyto může pr'ová,děti jen v rámci kandidátní 
listiny s'amé (volnost poměrná neboUrelativní), anebo obsahem kan
d~dátní listiny vůbec není vázán, nýbrž muže kandidáty škrtati a na
hrazovati je kandidáty vzatými z jiných kan,didátních listin (volnost 
napwstá neholí absolutní); v 't,omto druhém případě mluvíme také 
o pa:na,šovánL 

Jen při soustavě violných kandidátních listin můžeme mlu
viti o volební 'svobodě. 

E) OVĚŘOVÁNí VÝSLEDKŮ VOLEBNíCH, 

Ověř:ova'ti volhy znamená o tom~ zda volební 
provedeno správně a zda mandát přirznaný členu 

skutečně také platný. S počátku byla to sně
mo'Vua sama, která si ověřovala volby. Dnes v p,řevážné vět-
šiněstátů, jak již výše bylo ověřují volby 

§ 8. INISTERSKÁ ODPOVĚD 

SO ST P ARLAThfENT 

OST; 

í. 

Vmonarciích již izáhy se ustálila zásada~ 'že panovník za 
moci vládní a výkonné a vůbec za své vladaření ne

může býti ,od nikoho potahován k odpovědnosti, že jest pro
stě Tato zásada v monarchiích dodn::,') a 
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přešla i do moderních republik. I v republice jest president 
republiky politicky neodpovědný. 

. Tato zásada, v m,ona!rchiích zejména s počátku pro poli
tickou sv,ohodu národa velmi nebezpe'čná, již záhy byla uvá· 
děna na pravou míru dvěma požadavky: jednak že akt vychá
zející od panovníka má jen tehdy platnost aktu státního, je-li 
spo'lup,odepsán ministrem; jednak že ministr spolupodepsavší 
akt panovníkův přejímá 'za akt ten odpovědnost. První poža
davek nazýváme minis,terským spolupodpisem neiboli mini
sterskou kontrasignací; druhý požadavek jest minister,ská od
povědnost. . 

Mini\Sterská odpověclnGst B počátku byla jen t. zv. {,ormální neboli 
kaftcelářská: ztJežela y t.om, že rádce panovníkův (ministr), kte,rý SpCI

lupodepsal akt vycházeljíciod panovníka, potvrizoval svým podpisem, 
že se ,obsah tohoto aktu shoduje 'S projevem vůle panovníkovy. Zda 
se ,obsah aktu nep,říčí také zákonu, za to rádce panovníkův (ministr) 
svým spolupodpisem 'neručiL Teprve po'stupem doby, když parlamen
::y resp. sněmy si zjednaly vliv na správu státní, r,ozšířila se ta'to for
mální odpově,dnost taiké na o,dpovědnost hmotnou neholi materiální, 
t. j. rádce panovníkův (ministr), který akt vycházející od panovníka 
spolupodep.sal, ručil svým podpisem dáJle za t.o, že se obsah toho 
aktunepřičí zákonům. 

Tato odpo'vě'dnost jest t. zv. odpovědnost p,rávní neboli 
také trestnÍ. Minilsltr, který spolupodepsal akt ohsahující ně
co, cO' se přičí zákonům státním, může hýti potahován k od
povědnosti. PrO'1středek, kterymse tato odipovědnost uplatňu
je, jeslt ohžalolbaminis!terská. Podává jisněmiovna dolní a o 
této obžalohě nalézá sněmovna horní, která, byl-li minilstr 
uznán vyslovuje také trest. Postupem dohy odpověd
nost právní ,se neiobme:zova1a jen na to, co ministrspolupode
psal, nýbrž rozšílřHa 'se také na to, co ve vlas!tní pravomoci 
vykonal. . 

Ve,dle této odpovědnosti právní se v Anglii od pcčátku 18, století 
začíná vyv~ieti jiný druh odpo v ětdnolSH, Skutečnost, že o.d této doby 
míni,stři res:p. celý kabinet mínilS,terský byl brá:n jen z jedné politické 
strany 'a to z té, která měla v Ptar1ameintu většinu, mě,la v zápětí, že 
ministerský kabinet byl povinen vésti ce!lkovou vládní politiku v po
litických směrnicích udávaných většinou parlamentu. Uchýlil-li se mi
nisferský kahinetod těchto směrnic, přicházel v nehe,zpečí, že par
lament vysloví :jemu ,nedůvěru a že kabinet bude povinen podati do 
rukou krále .demisi. 
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Takto se vyvinul nový druh odpovědnosti ministerské; ten
to druh na1zýváme odpovědnos,tí politick,ou . 

Oba dva druhy odpovědnosti ministerské jsou dnes hěžné 
a odlišují se od sebe nejen v základu, nýbrž také v důsled. 
cíck 

. Právní odpovědnost se dostavuje a p'ředpokládá, že mi
lustr ve výkonu svého úřadu úmyslně nebo z hrubé nedihalo
sti porušil zákon. Od'povědnost !ta jest osobní neboli indivi
d~ální, t. ~. pos:ihuje jen toho minist'ra, který zákon porušil. 
?u8'ledek. J~st, ze dolní sně!movna jest oprávněna podati oib
zalobu mInIsterskou; o této ohžailobě nalézá někde sněmovna 
horní, v jiných státech zvláštní soud (viz výše § 6). 

. Poli~ická odpovědnost záleží v tom, že vláda jako celek 
Jest pOVInna ve vládní své politice držeti se těch směrnic kte
r~ jsou dány~ložením parlamentu, t. j. jeho většinou. Odpo
vednost tato Jest hromadná neboli kolektivní, 1. j. postihuje 
~.el?U vládu .takolž!o sbor minis,trů, nikoli jen ministra jednot
llveho. J e'sthze vlada vede vládní poHtiku v jiném směru než 
který jeslt dán většinou parlamentu (nebo jestliže zatí::n se 
v parlamentu většina změní), p.arlament jí vy,sl'Oví n~důvěru. 
Důsled~k toho je.s:t nik?~i ohžaloba ministerská, nýbrž PO'vin
~o3't vlaldy, pod,~tl demISI do rukou hlavy státu, jinými slovy 
receno: pad v1ady; nastoupí vláda z nově utvořené většiny 
parlamentu. 

Politická odpovědnost minis'terská přivodila novou sou
stav~ ~ládní zvanou ohecně sousltavou parlamentní neboli 
kratceJI parlament,arismem. Soustava parlamentní znamená 
v!.~:cholení ~o.ci) p.~:lament~. Parlament se stává nejdl'lleži
tej!lm , a r:~JvhvneJsI.~ o,rganem státním; jest regulátorem 
ve~kereho ZlV'Olta pohtlC'keho a ohni'skem, ve k,terém se sbí
haJÍ všechny nitky 'života ve 'státu. Vláda vychází z p'adamen
tu, v 'parlamentu se tv'oří a může se jeu tak dlouho držeti 
II vesla,pokud má Zla sebou většinu parlamentu. 

~,látd~ se může tVGlřiti ,dvqjím 'způsobem. Jlsou-li ve státě jen ,dvě 
pohbcke strany, 'anebo, je-li i více politiclkých stran ve státu avšak 

je'~na '~ nic~ ,má naprostou většinu v parlamentu, utvloří se vl~,da jen 
z Jedne pohhcké strany. 

v, J~-li vs~k v parlamentu zastoupeno více politických s,tran, z ni,;hž 
zadna n;ma n,a~rostou větš!nu v parlamentu, utvoří se vláda tím způ
sobem, ze pohhcké strany, které chtějí převzíti vládu, vytvoří ze sebe 
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na základě společného, vlá,dního programu vládní blok neboli koalici a 
vládu ze svého sHe,du obešlou, To jest t, zv. vláda koaliční. 

Ztratí-li vláda většinu v parlamentu~ což se prakticky o
svědčuje v pravidelných případech úm, že parlament vyslo
ví vládě nedůvěru, jest Po'vinna odsto'upiti, a vytvo'říse nov~ 
vláda z no'vě vytv,ořené většiny parlamentní. Parlament ma 
takt,O, o'sud vlády neustále ve svých rukách: stačí pro'jev ne
důvěry a vláda padá., 

S O, uS't'av a parlamentní nasto'luje takovýmto'spůso'bem ja
ko'usi nadvládu parlamentu. Aby to'utO, nadvládou parlamentu 
se vláda nedostala do' úplnéhO,', područí parlamentu, k tomu 
slo'uží instituce t. zv. o'dvolání 'se k náro'du. Jestliže toÚž vlá
da která ztratila většinu v parlamentu a tím v PO,dstatě i své 
o'P~ávnění, jest přesvědčena o tom, že v dané.mo~amži~u 
většina parlamentu nevyj'adřuje správně smýšlení t. J •. s vet
šino'u národa se nekryje, může navrhno'uti hlavě státu roz
puštění padamentu a vypsání nových, v,o'leb do' parlame~tu. 
Tím dána jest národu L j. Vo'ličstvu možno'st dáti vo'lbaml na 
jevo', zd.a se rozhoduje pro' vládu či pro' parlament. To'mu se 
říká odvolati 'se I\: náro'du. 

Tohoto prostředku užívá se. mimo Ijiné talké tehdy, doJde-li mezi 
jednotlivými bezprostředními prgány státními k rozporu tak ostrému; 
že cbyčejné prostředky ústavní ne,stačí na jeho odklizení. II, v tako
vémto p.řípa,du se parlament rozpouští, vypíší se nové volby, a náro
,du se dává takto možnost, aby volbami vylsllovilsv'ou vůli, pro který 
z bezpro,stře,dních lorgánů státních se wzho,duje, Tento projev nár'oda 
má platnost k,onečnou 1. j. před vůlí národa takto vYlslovenou jest 

kaž,dý orgán státní povinen se skloniti. 
,Lnslituce odvolání \Se k ,náwdu má .steljncu platnost v ,dnešních re

publikách jaik,o v dnešních monarchiích. 

J estHže.se Vo'li'ČSltV1o' PO,staví na ,str~anu parlamentu prO,ti 
vládě~ nemůlže již vláda znovu rozpustiti pada'ment~ nýbrž 
jest Po'vinna ihned Po'darti demisi. 

Skutečností, že p!arlament může vládě vysloviti nedůvěru 
a tím ji !přivésti k pádu, la naopak. zase, že se vláda může od
yol'aiti k náro'du t. j. rozpustiti parlament a vyps.aiti no'vé vol
by, soustava parlamentní se zdo'ko'naluje: vláda, aby 
ment nevyslovil nedůvěru a tím ji nepřivedl k 
dlivě, dhátismýšlení parlamentu resp. jeho' většiny; naopak 
za,se parlament. nehude lehkomyslně vyslo'vo'vati vládě nedů· 
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věru, alhy neriskoval své rDzpuštění. Takto' soustava p,arla
mentnÍ uskutečňuje rDvno'váhu mezi parlamentem a mezi 
v ládO,u. A dále : poněvadž p'arlament jestz'astupitelský sbo'r 
vo'lený náro'dem, a poněvadž vláda z parlamentu vychází ja
kO' výbolr jeho většiny, jeslt v podstatě i vláda volena náro
dem. Jest tedy soustava p!arlamentní důsledné pro'vedení 
myšlenky demo'kratické a vyvrcho'lení pravého demo'kratis
mu. Nebo'ť: demo'kracie jeslt vláda ná'rDda; při so'us!tavě par
lamentní nárO,dpros!tředkem plarlamentu sám si vládu 
důsledkem toho' národ pro'středkem vlády vycházející z par
lamentu sámso'bě vládne. 

§ 9. ST TNi SPRÁVA A SAMOSP ÁVA 

SprávDu ve státu nazýváme všeobecně ten o'bor činnosti 
státní, kterým .se stát řídí a v činno'sti udržuje. Tato, správa 
může býti vedena celkem tT'Oijím způsobem: 

L Veškerá ,správia ve státu jest o'bstarávána výlučně orgá
ny státními, úředníky z Po'volání. 

Tento způsob správy však ,dosud v nižádném státu :nebyl uskuteč
:ně,n, Naráží 'na dvě potíže: jed:nak,že hy správa byla nesmír:ně dra
há, k,dyby měla hýti obsta1rávána je:n úředníky z povolání, jednak že 
by tím počet s,tátních cr,gánů vzrostl Ido nezměrné výše, 

2. Stá't určité ohDry správy obstarává Isvymi o'rgány a do'
vO,luje určitým 'svazkům, aby !Si své vnitřní věci obstarávaly 

o'rgány. V tomto, případě odlišujeme ,státní správu 
a samosprávu. 

Samosprávu dluž,no Id'ohře oldliš,ovati od ,autonomie, Autonomie 
~erSt právo určitého svazku up:ravcvati si své vnitřní věci vlastními 
p!ředpisy, Samospráva jest právo určitého svazku ohstaráva.ti si své 
vnit,řní věci v mezích platných) zákonů svými orgány, 

Sam,o,slprávu o'dlišujeme na mistní ,a o'dhorovou. Samo
správa místní jest tu tehdy, jde-li 'O určitý svazek rázu územ
ního.Typem' jest zde o'bec. 

Samospráv1a odbo'ro'vá se vztahuj.e na sVlazky o'dho'rové; 
sem spadají rů'zné t. zv. komory~ jak.o' k;omo"r,a o'bcho'dní, ko
'Ínora advokátní, ko'mo'ra lékařská, ko'mora nO,tářská, země-
dělské rady a Po'd. . 
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Mluvíme tu také o. dV'ojí koleji ,správy a to.: správy státní 
a samosprávy. 

Tato t. zv. dvo~í kolej správy byla ojedinělým zjevem v t.zv. 
p.ředHtavských zemích bývalé monarchie ,rakousko-uherské ,a udržela 
lSe v historických zemích českoslove,Dlské republiky až do ,r,19218. 

3. Stát zásadně vykůnává veškeru 's'právu svými 'Orgány, 
ale určité ůhůry sp'rávyůbstarává 'svými ůrgány d'ů,plněnými 
re8'p. sesílenými ,živlem laickým.M1luvíme tu o. lt. zv. vrchnů
stenské sam,ůsprávě. Tak'ůvá samoslprávazáleží v tům, že stát
ní ůrgány (!úředníci izpov!Q\lání) jlsůu se živlem laickým (živ
lem samosp:rávným) slůučeny v jeden sbůr, který určÍ-té ůho
ry ,správy vykůnává. 

Tát,o vrchnostenská s'amospráva má svůj původ v Anglii; jest to 
t. !Zv. se[f,governement. Odtud pře,šla do něikterých států němeakých 
a vyvinula se také v zemích uherských v t. zv.z<řÍzení stoličním ne
boli komitátním. Na o,blasti repubHky českolSlovenské se udržela v 
území bývalé' koruny uherské na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
až do r. 1924 resp. 19í218. 

§ 10. PRÁVA STÁTOOBČANSKÁ. 

Práv,a státoůhčanská neih také základní práva občanů 
státních jsou, povšechně řečeno, práva, která příslušejí je
'dincům jednak jako ,státním ůibčanům, jednak j,a:ků lidem 
vubec. Můderní zákonůdárstvÍ zlařadilo tato. práva do. zvlášt
ní kategorie ,a umístilo. de přímo. v ústavní listině, nebo je 
vydalo. ve fůrmě zvláštního. ústavního. zákiůua. 

Tato p,ráv,a státolobčanská mrují ,zajímav1ou historii. PO'p'rve byla 
prohlášena na pudě Nového Světa v druhé pol,ovici 18. století, kdy 
některé státy Sever,oamerické Unie zaiřadíly tato práva přímo do 
ústavních li\Stin a to v :jich čeile. 

V EVfiOpě jest to Anglie, Ikterá některá 'z těchto práv pflohlašuje 
zvláštními z áJkony , ď,alko na př. rHabeaB Corr.pus Act z r. 1679, který 
zaJjišťujesvohodu osoby, !Bill 'OIf Rights z f, 1,689, který zajišťuje jiná 
práva státních poddaných. 

Avšak teprve Velká reV'oluce francouzská uzákonila tato práva 
státo<;>bčanská v obvyklém jejich rozsahu. Jest to světoznámé pr1ohlá. 
šení práv člověka a občana, (iDécilaration Ides ,droits deľhomme et 
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du cit1oyen) ze Idne 26. sflpna 1789. Práva státoohčanská obs·ažena v 
tomto p'fOIhrláJšení byla přejímána d'O všech ústav francouzSlkých vyda
ných za Ve]ké revoluce. 

IFodle vzoru francouzských ústav zařazovaly pozděáší ústavy e
vropský'ch států tato práva do ústavních listin. ,odtud tato práva 
státoobčanská se staLa součástkou ústavruch listin států ,nejen v Ev
ropě, nýbrž i v jiných dílech světa. A je.,ště v dnešní době ústavní 
listiny všech států,až na mizivé výjimky (Francie, Anglie) tato prá
va státoohčanská ,obsahují. 

Tato. práva stát'oohčanskázahrnují v sůhě jednak práva 
!Státních občanů vůči ůstatnÍm Gtátním občanům jakožt,~ je
dinců vůči jedincům; sůuhrn těchto Ipráv tVůří t. zv. ,svůbůdu 
osohní neboli individuální. Jednak z,ahrnují v soihě práva 
státních ůhčanů vůči státní moci a vůči moci jiných ,svazků 
státním ůhčanům nadřalZených; tato. p'ráva tvoří ve svém 
sůuhrnu t. zv. 'svůbodu ná~odní neboli politiokou. 

.práva, která tvoří obsah svobo1dy osobní (individuální), jsou pří
kladmo: mvnost statoobčanská t. i. rovnost v,šech státních občanů 
před zálkonem, sV1oboda pohybu, volnost stěhování, volnost voliti si 
své zamělStná:ní, do určité míry i sv,obolda náboženská. IPráva tv,ořící 

obsah svobody nár·o,dní (politické), js,bu P1říkladmo: svoboda osobní, 
svobolda majetková, ,svoboda tisku, volnost shromažďovati se a tvo
řiti spolky, svoboda lÍlStovní, právo petiční, svoboda vědeckého bá
dání, svoboda učení, svědomí a projevu míně~ní, svoboda vyznání. 

Skuterčnost~ že tla1tů p,ráva státoůhč,anská j,sou .obsažena 
přímo v úst'avní listině, má ten význam, že ustanůveními těmi. 
to jest vá,zánohyčejný zákono.dárce; nemůže býti tudíž vy~ 
dán prostýzákůn, který by byl v rů'zporus někrte.rým taků
výmtů prá,vem ůhsaženým v úS1tavní Hstině. 

Nesluší ov,šem přehlížeti, že úprava těchto práv státoobčanských 
není v ústavních listinách provedena lS,tejnýmzpůsobem. Někde úst,av. 
ní listina vYlSllovuje toliko povšechnou zása,du ceny v pOId:statě jen 
the'oretic'ké, aniž by ,byl tím vyldá~n nějaký určitý p!ře,dpÍs; v tomto 
případě má ustanovení toto význam jen theoretický, Někteiří státo
v{dci mluví zde také o t. zv. monologu zákonodárcově. Někde se 
stanoví pře,d,pis obsahu povšechněrjšího a poukazuje se :na zvláštní zá
ko,n, t. zv. zákon prová,děcí, který má ,dotčené práyo přesněji upra
viti; tu záleží ovšem na t.omto zvláštnímzá.konu prová,děcím, arci 
tento zálkon zvláštní nesmí býti v rozporu s ustanovením ústavní li-
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stiny. Nókde obsahuje ústavní listina určitý přesně .stanovený před
pis; v t,akovémto p.řípadě tento předpis jest již pravidl,o právní a má 
účinnost bez jakéhokoli zákona prováděcího; každý zákon prostý, 

který by byl v rozporu s tímt,opředpisem ústavní listiny, byl by pro
stě neústavní. 
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DíL II. 

Č esko s love nské právo úst a v ní., 

ČÁST I. 

USTANOVENÍ POVŠECHNÁ. 

§ ll. VZNIK STÁTU ČES OSLOVENSKÉHO .. 

Stát českoslovenslcý v'znikl dne 28. října 1918 revolucí 
tím, že Národní Vý,bor jakožto představitel národa če,sk{)\Slo
venského prohlá.sil, že všechny svazky, které poutaly národ 
československý k dynastiilot'rinské i3 k monarchii lotrinské 
(rakousko-uherské), uhasly, a že .stát 'čct3ko:sl{)venr3ký jest u
\Staven a v.stoupiil ev život. 

'Převrat z 213.fíjna19'18 jest rev10luce ve .smyslu právním. Záleží 
v tom, 'že .se do.savadní zák,lad .státního ,řádu mění způsohem, kterého 
dosavadní řád .státní nezná. Stát čeSikoslovenský ve své dnešní podo
bě mchl vzniknouti jen popřením státního H,du bývalé monarcie lotrin
ské (rakcusko-uhenské) tak, že národ československý jednostranným 
způsobem všechny svazky oS touto monarchií a s dynastií přetrhl. ,Moc 
státu pfedHtavského resp. rakousko-uherského na obla.sti státu 'česko
slovenského uha.sla, a misto pře,dstavitele státu piředlitavského resp. 
rakous/ko-uherského nastoupil pře,dstavitel národa českcslovenského 
Námdní Výbor dos,azený politickými stranami českými. Tento Národ. 
ní Výbc:rje,st přirozeně instituce rev'oluční, neboť dosavadní p,rávní 
řád, ani ř:íJšský, ani zemský, takovýto námdní výbor nezná, 
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Tento. Náro.dní Výbor se ujímá vedení státní správy a vů.
bec v,šech věcí v nDvém státu, ustavuje vládu, mění se v Ná
ro.dní Shromáždění, dává prozatímní ústavu, ve které za stát
ní formu pro.hlašuje republiku, a vydává ko.nečně dne 29. ú
no.ra 1920 definitivní ústavní listinu. Vydáním ústavní listi
ny ze dne 29. února 1920 a pro.vedením voleb do Národního. 
.shromáždění ko.nčí revoluční o.bdo.bí našeho. státu a začíná 
jeho. o.bdobí zákonné. 

§ 12. ÚZEMí STÁTNí. 

Ustavní listina nestanoví ničeho. o. to.m, které země tvo.ří 
území státučesko.slovenského.. PI"avÍ jen v § 3.: »UzemÍ čes
ko.slovenské re'publiky tv,o.H jedno.tný a nedílný celek, jehož 
hranice mo.ho.u býti měněny jen ústavním záko.nem.« V to'mže 
-§ 3 o.dst. 2. se dále stano.vÍ, že nedílno.u so.učastÍ toho.to. stát
ního. území je,st s!amo.správné území Po.dkarpat,ské Rusi, kte
ré hude v)TIpraveno. nejširšíauto.no.niií slučitelnou s jed.no.tuo
stí republiky česko'slovenské. 

Z jiných záko.nů., zejména však ze záko.na ze dne 14. čer
·vence 1927 čís. 125 sb. zák. a na,ř. o. o'rganis'aci po.litické sprá
vy vyplývá,že území českos'lo.venského. státu zahrnuje v SQ

bě tyto. země: česko.u, m,o.rav'Sko.-slezsko.u, ,slo.venskou a pod
karpatGk'Oru!3ko.u. 

Z těchto zemí Čechy a M·oravu se Slezskem nazýváme také země
mi historiC1kými rpro t,o, že byly ode dávna historickými celky a měly 
své pevné hist,orické hraníce. Naproti tomu ,dnešní Slovensko a Pod
karpatská Rus nejsou ani historické celky, ani nema,jí historických 
hranic; byly jako země vytvořeny v podstatě teprve mírovou kon
ferencí. 

Ze zemí tvořících území če'skcsloven,ského '3tátu má zvláštní státo, 
právní post,avení iPo,dlkarpatská Rus. ,Jelst to území pOldle § 3. odst. 
2-9 úst. li.stiny nejen s.amo!Správné, nýbrž nadané také autonomií. 
Podkarpatská Rus má vlastní sněm, který jest příslušný usnášzti .se 
'ozáko,nech ve věcech ijazyko'vých, vyučovacích, náboženských, mist
ní !Správy, jakož i v ijiných věcech, které ,by naň přenesly zákonyre
publiky československé. lPodle tohoto ustanovení ústavní listiny by! 
by tudíž na ,oblasti ,s,tátu če!Skoslovenského hojí právnířá,d: česko
slovenlSký, který má platnost pro celou oblast československé repu
bliky, ,československý vúžšÍm smyslu, Ikterý má platnost p~o cblast 
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československé republiky bez Podkarpatské Rusi a podkarpai.skorus
ký, který má platnost jen pro území IPodkarpatské Rusi. Avšak tato 
ustanovení ústavní listiny nebyla dosud p!'ovedena. iDů.sle,dkem toho 
iPodk,arpatsrká Rus nemá dosud vlastní sněm ·a v celé oblasti republi
ky československé jest [jen jeden a :je,dnotný právní řád českoslo
venský . 

!Podkarpatská Rus jest v Náro-dním shromáž,dění republiky čes

kosloveiTIlské zastoupena přiměřeným poMem členů v obou sněmov
nách po,dle volebních řádů československých. V čele Po,dkarpatské 
Rusi stojí guvernér jmenovaný prelsidentem republiky českosloven

ské na návrch vlády. Hranice IPodika,rpatské Rusi budou upraveny 
zvláštním zákonem, který tvoří lS'oučást ústavní listiny. 

Autonomie POidika,rpatské Rusi má však svou nejzazší hranici v 
jednotnosti republiky českoslov. IPodkarpatská Rus nemá dále ani 
zvláštní státníobč,anství, ani odlišnou zemslkou příslušno.st; všichni 
obyvatelé 'Podkarpatské Rusi ~.sou výhradně jen státní občané čes

kosl'ovenští. 

Všechny tyto. čtyři země tvoří však jednotné a nedílné 
území státní;česko.'slo.venská republika jest státem jednotným. 
Hranice území republiky čef3ko.slovenské lze měniti jen ústav
ním záko.ne,m. 

§ 13. FORMA STÁTNí. 

Ds'tavní listina v § 2 stano.ví~ že sitát česko.slo.venský jest 
demo.kratická repuiblika~ jejílž hlav,o.u jest vo.~lený president. 
Z toho.to us't'anovení vyplývá, pokud fo.rmy republikánské se 
týče, jern jedno.: r.epurblika če~kos,lo.venská jest republiko.u 
pretsidentSlko.u. NapI"oti to.mu z výrazu: demokrattická republi
ka nelze vúbec ještě souditi na ur'čitou formu republiky. 

Z § 1 odst. 1. 'ÚJstavní listi:ny plyne, že republika československá 
jest vybudována na zása,dě svrchovan'osti národa (principu .demokra
tickém); avšak to ikOinečně vY'P'}ývá již 'z po,dstaty mo,de,rnírepubliky 
vůbec ,a není nutné, a.by t,o ~eště zvláště bylo vysloveno v ústavní 
listině. Ovšem :z § 1 odst. 2. ústavní listiny jode na jevo, že republi
ka českolsl'ovens,ká má formu demokracie nikoli přímé, nýbrž zastu
pitelské (nepHmé). Instituce demokracie přímé zde chybějí a :předpis 
§ 416 ústavní listiny, který mluví o možncsti referenda, zůstal mdvou 
literou. Z ,daMích ustanovení ústavní listiny,ze~ména však z §,§ 75-78 
jde na jevo, že forma naší rerpubliky jest republika parlamentní. 
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Z jinakých ustanovení ústavní listiny muzeme vyvo,diti 
formu státu československého a pravÍme:stát česko.s'~·ovenský 
jest republika presidentská a parlamentní s formami demo
kracie zastupitelské (nepřímé). 

§ 14. PRÁV í ŘÁD. 

Povšechně řečeno, jest právní řád republiky če·skosloven
ské souhrn zákonů platných v její oblasti. Právní řád dest 
v naší republice jeden a jednotný: j6St to souhrn zákonů, na 
kterých se usneslo Národní shromáždění, doplněný zákony 
resp. právními ,l}!ředpisy, které do republiky československé 
přešly z doby předpřevra'tové. Všechny tyto zák'ony nemají 
však stejnou vÍžíCÍ moc; odlišujeme zde zákony ústavní a 
zákony prosté. 

Ustavní zákony jsou takové zákony, které jsou výslovně 
jako ústavní zákonyozna'čeny; o,statnízákony jsou zákony 
prosté. . 

Ústavní zákony. můžeme pojímati ve ,dvo.jím smyslu: materiálním 
(hmotném) a formálním. Ve smyslu materiálním jsou ú,sta.vní zákony 
ty zákony, které upravují zákla,dy cdkového ústmjí státního, ve 
smyslu formálním isou to ty zákony, které výslovně \jako zákony 
Thstavd jsou Olznačeny bez ohledu na jejich ohsah. 

Českos!lovenský právní řád piijal rozHšování ú,s,tavních zá
konů ve smy,slu formálním. 

Při zákonech ústavních jest pochod zákonodárný slo'žitější 
a 'Obtížnější než při zákonech pr,ostých, jak níže v § 24. jest 
uvedeno. Prostý zákon nesmí býti v rozporu se zákonem ú
stavním. Zákony pro·sté, které odporují zákonům ústavním, 
jsou neplatné. O tom rozhoduje ústavní soud. 

Ústavní .soud se skládá ze sedmi členů, Z tohoto počtu po dvou 
členech vysílají neljvyšší scud ane'Ívyšší s!právní soud: a Hi členy 
jmenuje pres~dent republiky z teren, která jemu r"avrhují poslanec
ká sněmovna, senát a snem IPodkarpatské Rusi; pokud ov'šem sněm 
Podkarpatské RUlsi není ust.aven, navrhuje tohoto člena vlá,da, Před
sedu jmenuje president republiky a to lze tří členů navržených z.a.stu
pitelskýmí sbory. Funkční období činí deset let. 

Ústavní soud jest soudem mimořá,dným, Za\sedá ryen podle potře
by, Rozhoduje výlučně o tom, zda zákony republiky českcsloven,s,l-:é 
a zákony Fcdlkar'patské Rusi ne'odporují Úlstavním zákonům a rov-
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něž o tom, zda prozatímní opatření podle § 54 ústavní listiny nevy
bočuJez mezí jemu tímto paragrafem stanovených, 

Ú,stavní soud rozho,duje jen k návrhu, Návrh ten mohou podati to
liko: nejvyšší soud, ne<jvyšší správní soud, velební soud, pos,lanecká 
sněmovna, senát a sněm íPodkarpat.s,ké Rusi. Od .jiných orgánů stát
ních nebo dokonce od osob soukromých návrh takovýto vycházeti 
'nemůže,' R\f}zhGdnutím ústavního soudu jsou vázány zákono,dárné 
sbory, vláda a všechny úřady čl, soudy. 

§ 15. O ZNAKY STÁTNí. 

Odznaky státní jsou jednak vlajka, jednak znak, jednak 
pečet. 

Vlajka státní má tři barvy: hílou, 'červenou, modrou. Spod
ní pole jest červené, vrchní bílé ,a mezi ně jest vsunut modrý 
klín od žerdi do středu vlaiky. 

President republiky má sv'ou vlastní standardu. J e.st bílá 
s okrajem skládajícím se z praménkůi s,třídavě bílých, červe
ných a modrých. Uprostřed bílého pole jest vetkán statní 
zna,k. 

Znaky republiky československé lísou tři: malý, střední, velký. Ma
lý znak ,jest če,ský znak, v jehož stlredu jest znak slovenský. Střední 
znak má dva štíty: p:ře,dní a za,dní. Na p.ředním štítu jest znak český. 
Zadní štít jestčtvrce:ný: v herním pr.avém poli jelst znak slovenský, 
v levém horním poli znalk (P.odkarpatské Rusi, v pr,avém ,spodním po
li znak moraviS.kýa v levém spodním 'poli znak slezský. 

Velký znak ,se sklá,dá ,r·ovně,ž ze dvou štítů: předního a zadního. 
Na p'řednímštítu jest znak český. Zadní štít jest rozdělen na se,dm 
peli třemi vodor,Qvnýmí pruhy tak, že vrchní dva ,jsou rozpůleny, 

třetí: Ispo,dní třiikráte dělen, V horním pravém poli (jest znak sloven
ský, v levém horním poli zna:k \Podkarpatské Rusi, v pravém střed
ním poli znak moravský, v levém stře,d:ním poli znak slezský; v pra
vém středním poli jest zn.ak Těšínska, ve spo,dním sUe,dním poli znalk 
Opav1ska, v levém spcdním poli znak Ratiboř.s:ka, v pravém modrém 
poli zlatá orlice s čelenkou v pr,av,o hledící, levé pole bílé a červe'ně 
rozpůlené. Po pravé i levé straně štítu stoljízlatý lev dvouocasý ,') če
lenkou jakožto strálžce štítu, Pod štítem se vine stuha, na níž se čte 
heslo: »Pravda vítězí«. 

Kdy a kterého znaku má hýti užíváno~ rozhoduje vláda. 
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Státní pečeti jsou dvě: malá a velká. 

Na malé státní 'pe,četí ,jest vyobrazen malý !Státní zn,ak, 'kolem ně
hož ,se čte v kruhu nápis: Republika ČeskolSlovenská. 

Né!! veliké státní pečeti jest umístěn velký státní zr,ak i se strážci 
štítu a heiSlem. Kolem něho, v kruhu se čte nápis: Republika Česko
sloven!Ská. 

Státní pečeti chová předseda vlády. Zvláštním nařízením 
vládním jest stanoveno, kdy kterou pečetí státní pečetiti a 
razítek mají užívati veřejué úřady. Užívati státní vlajky, stát
ních znaků, jakož i jeho čás,tí, v životě ve'řejuém a zvrláště 
podniky výdělečnými, povoluje pří~slU'šné ministerstvo v ,Jo
hodě v mini,sterstvem vnitra. Podmínky ,a způsob tohoto po
volení jsou upraveny zvláštním nařízením vládním. 

§ 16. STÁTNÍ OBČANSTVÍ. 

Státním ohčanstvím nazýváme obecně ,příslušenství ke 
státu, t. j. určitý poměr jedincův ke s,tátu, na základě kterého 
jedinec t. j. státní občan jest členem státu a má výlučné o
právnění vykonávati určitá práva. T,ato práva spadají takřka 
výhradně v obo.r veřejnoprávní; mluvime tu také o právech 
po výtce politických. Jsou tó práva: voliti a býti volenu do 
sborů zastupitelských, zastávati veřejné úřady, za3edati v po
rotách, vykonáv1ati v.ojenskou povinnost atd. 

Opak s,tártního ohčana jest cizinec. Vlivem mezinárodních 
styků se práva cizinců v každém státu dnes podstatně zlep
šila. Lze ,říci, že v oboru soukromoprávném jest cizinec v zá
sadě postaven na roveňohčanu státnímu, takže má stejná prá
v.a jako ohčan státní. Jen v ohoru veřejnoprávním jest přiro
zeně znaičný rOcZdíl mezi 's,tátním olbčanem a cizincem: cizinci 
jsou vyloučeni z výkonu p'ráv p,olitických. 

Státní občanstvÍ se nabývá dvojím způsobem: 

1. tím, 'že někdo nabývá státního občanství na základě 
skutečností, které na,staly v jeho o.sobě; tu mluvíme o nabytí 
původním; 

2. tím, že někdo pros1tě sdílí státní občanství osohy jiné; 
tu mluvíme o nabytí odvozeném neholi derivativním. 

Nabytí, jak :původnÍ,· tak i odvozené jest upraveno záko
nem, po příp'adě i mezinárodními smlouvami. 
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Ad 1. Původní nabytí státního občanství jest možné dv,o
jím způsobem : 

'a) výslovným propůj'čením, 
b) přivtělením nějakého území k čc'skosilovenskému státu. 

A,d a). Státní občanství propůjčuje cizinci zemský úřad :u,a jeho 
výslovnou žádost, Cizinec, který podává žád,ost ,o udělení státního ob
čanství, jest však povinen prolkázati, že některá obec tuzemská plři
slíbila jemu právo domovské pro ten případ, že mu státního ohčan
ství bude uděleno. Bez tohoto průkazu nemŮíže býti Istátní občanství 
uděleno. 

Ad bl. Za pravidlo platí, že přivtělením nějakého území ,ke státu 
českosloverskému, nabýv,ají státního občanství československého vši
chni, !kdož v době přivtělení měH v některé obci přivtěleného 

ú,zemí právo domovské. Mezinárodními smlouvami byly však z toho 
pravidla učiněny určité výjimky. Takovéto meúnárodnísmlouvy byly 
republik,ou československou uzav1řeny !Se všemio!kolními Btáty, které 
povstaly z území patřívšího k bývalé monarchii lotrinské (rakousko
uhersiké) a s Německem. Výjimka v těchto smlouvách obsažená jest 
z pravidla ta, že příslušníci těchto přivtělených území mají právo pro
hlátsiti,z,da chtěůí přijati státní ohč,anství česlk'oslovenské nebo státní 
občanství okolního státu jiného. Toto právo se nazývá právo volby 
neboHopce. Lhůta, ve které nutno toto prohlášení učiniti, jest podle 
okolností případu cd šesti mělSíců do dvou let. 

Ad 2. Odvozeným způsobem se nahývá státního občanství: 
a) zrozením ze státního ohč,ana, 

h) legitimací nemanže!.3kého dítěte, 
c) provdáním se z:a zdejšího ohčana stá,tního. 

Ad a). Při manželském zrození nabývá dítě státního občanství 

svého otce, při nemanželslkém e;r,oze:ní státního občanství matky. 
Ad bl. Lelgitimací nabývá nemanželské dítě státního občanství 

svého otce ov,šem jen tehdy, ,je-Ii v době legitimace ne'zletilé. 
A,d cl. Cizlr.ka, která se prcvdá za zdeijtšího státního občana, na

bývá sňatkem státního občanství svého maUíŽela. 

Státní ohčanstvÍ se ztrácí: 

1. pi:iJjetÍm státního oboanstvÍ cizího 'státu, 
2. od.stoupením území od státu československého, 
3. lelgitimací nemanželského dítěte, 
4. provdáním se zdejší státní ohčanky za cizozemce. 

45 



Ad 1). Ztráta státního občanství zde na,stává důsledkem zásady, že 
nik,do nemůže ,býti zároveň státním občanem ,dvou států. Nabude-li 
tudíž státní občan československý platně státního cbčanství jiného 
státu, ztrácí státní občanství v tomto státu. 

Ad 2). V tomto případě se ztrácí státní občanství právě týmž Zpll
sobem, jakým se ho nabývá. I zde 'ovšem mezinárodní smlouvy stanu
ví PlélVi.dlem určité výjimky. 

Ad 3). I v tomto případě jest nutné; aby legitimované ,dítě bylo 
nezletilé. 

Ad 4). Státní občanka zdejší prov,davší se za pHslušníka cizího 
státu ztrácí své státní občanství. Má-li určitou živncst, ,k jeijímuž pro
vozování se vy,žaduje státního občanství, ztrácí přirozeně také práv::> 
živnost tu provozovati, 

StátnÍohč,anství přináší s sebou neijen určitá 'práva, nýbrž 
zajis,té i určité povinnosti. Z práv sluší zejména vytknouti 
právospoluro'zhodovati o věcech veřejných; právo to plyne 
z podsta'ty demokratického státu a vykonává se zeiména prá
vem hlasovadm; dále má státní občan právo na to, aby 
stát po.skytoval ochranu a to nejen uvnitř Istátu, nýbrž i za 
hranicemi Gtá'tu a má pří-stup ke všem úřadům veřejným, po
kud má ovšem z,půs'obilost ik tomu předep']anou. 
. Z povinnosití jest zejména uvésti povinnost sloužiti .státu, 

jeho poslouchati a plniti všechny své záva,zky vůči státu, 
v prvé řadě brannou povinnost. 

§ 17. PR A S OBODY, 

JA OŽ I PO INNOSTI OBČANSKÉ. 

nstavní listina v hlavě páté obsahuje t. zv. státoobčanská 
práva. Na ro:zdílod dos1avadních ústavních listin naše ú~3'tavní 
listina neohsahuje jen p.ráva ohčanů. státních, ný1hrž také je
jich povinnosti. Z'aji,sté vším právem. Neboť demokracie ne
znamená jen prá'Vla státníchohčanů vůči státu, nýbrž ve zvý
šené míře i jejich povinnosti vůči ,státu. 

Práva a povinnosti státních ohčanů obsažené v ústavní 
listině jsou tyto: 

1. Rovnost státoobčanská~ Právo toto stanoví § 106. Vši
chniqhčané jsou si před zákonem rovni. Výsady pohlaví, r=>o 
du a povolání se neuznávají. 
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Všichni ohyvatelé republiky če,skoslovenské požívají ve 
stejných zemích jako Btátní .občané této republiky na jejím 
území plné a naprDGté .ochrany .svého života i své sv,ohody 
nehledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, ja-

rasy nebo náboženství. TI chylky od této 
přípustné ,právo mezinárodní dovoluje. 

Tituly smějí hýti uděleny, jen pokud o'značují úřad nebo 
povolání. Toto ustanovení se netýká hodností akademických. 

2. Svoboda osobní. Svoboda osoby jest zaručena (§ 107). 
Předpis tento dop'lněn ústavním zákonem ČÍG. 293/1920. 

Podle tohoto zákona ,je.st svobo,da osoby zaručena tím, že nikdo 
nesmí býti stíhán leč v přípa,dech po,dle zákona lc1ov,olených ,a to jen 
soudem nebo úřa,dem podle zákona příslušným a řízením po,dle záko
na upmveným. Rovněž mimo pří'Pa,d přistižení při činu nesmí býti 
nikdo zatčen, leč na písemný 'odůvoděný p'říkaz soudcův, ikterý musí 
býti dodán p.ři zatčeni, a není-li to možno, nejdéle 24 hodiny po něm, 

3. Svoboda domovní. Svoboda krbu domácího nebolisvo
boda domova jest zaručena (§ 112). Předpis tento jest dopl
něn ústavním záklOnem ČÍ,s. 29311920. 

IPodle tohoto zák'ona jeSlt p.říbytekzásadně ned'otknutelný. Pro
hHdka bytu nebo Ijiných mí,stno'stí náležejídch :k domácnosti nebo ur
čených ku prcvozování živností nebo vý,dělečné činnosti gest přípust
ná jen v plřípadech podle zákona dovolených a to toliko soudem ne
bo úřa;dem podle zákona příslušným a řízením podle zákona uprave
ným. Dcmovní prohlídka jest přípustná z pravidla 'jen na základě pí
semného o.důvodně.ného příkazu sou,dcova, ,který musí býti ,doručen 
při prlohlídce, a není-li to možno, nejdéle Ido 2\41 hodin po ní. 

Svoboda majetková. Soukromé vla,stnictví lze omeziti 
jen zákonem (§ 109). Žádá-U to však zájem veřejný~ lze odníti 
buď část neho všechen m,ajetek~ jeslt arci dáti příslušnou ná
hra,du; mluvíme tu o vyvlastnění néboli expro'priaci. Vyvlast
nění dest přípustné jen na základě výslovného znění zákona 
a za náhradu, lelč by zá,konem b~lo stanoveno~že se náhrada 
nedává. 

Daně a ve'řejné dávky lze uklád:ati jen na základě zákJna. 

5. Svoboda pohybu jes,t zaručena (§ 108). Každý státní ob
čanče'skoslovenský může se usa~ov'ati na k,terémkoli mí.,tě 
československé republiky, nahývati tam nemovitosti a vyko
návati výdHk>ovoučinnost v mezích všeobecných právních 



ustanovenÍ. Omeziti lze toto právo jen v zájmu veřejném na 
základě zákona. 

Právo vys,těhovati se do ciziny může hýti omezeno jen 
2;ákonem (§ 110). Děje se tak po výtce k vůli zajištění koná
ní hranné povinnosti. 

6. Svoboda tisku jest zaručena (§ 113). Ti,sk jest svoho,dný 
a každý má právo své myšlenky tiskem uveřejňovati. V zá
sadě není dovoileno podrobovati tisk předhě'žné censuře. 

7. Svoboda shromažď ovací a svoboda spolková. Právo 
klidně a heze 'zbr:aně se shromažďovati a právo tvořiti ,gpolky 
jsou zaručena (§ 113). Výkon práva shromažď,ov,acmo a spol
kového d,est upraven zákonem. 

Výkon tento jest dosud uprave,n rakowskými zákony a to čís. 

134/1<867 (právo spolkové) a ČÍS. 135/1867 (,právo shromažďov,ací). O.;. 
všem ustanovení těchto dvou zákonů již z valnéčásH vyšla ;z oby
čeje. K tomu pfičísti d:lužno československý ,zákon o úti.siku a na o
chranu svobody ve shromážděních čís. 3.09/:1921. 

Spolek může hýti rozpuštěn, jen ,když jeho činno,stí byly 
porušeny trestní zákon neho veřejný pokoj a řád. 

Zákonem lze zavésti omelZenízvláště pro shromažďování 
na místech ,sloužících ve'řejné dop,ravě, pro z'akládánÍ ,spolků 
výdělečných a pro úČlastenstvÍ cizinců v politických spolcích. 

Hovněž se zaručuje právo spolčov,acÍ k ochraně a podpo
ře pracovních zamě,stnaneckých a hospodářských poměrů. 
Všeliké činy jednotlivců nebo sdruržení, jež se jevÍ úmy,slným 
rušením tohoto práva, isou z'akázány (§ 114). 

8. Právo petiční. Právo petiční pří'3luší každé:mu; práv
nickýmo,s,o'báma sdružením jen v mezích je;jich půsohnosti 
(§ 115). 

9. Tajem~3tvi l,istovní jest zaručeno (§ 116). Před.pis tento 
jest doplněn ústavním zákonem 'čís. 29311920, který praví, že 
výjimky ,stanoví zákon. 

10. Svoboda projevu mínění (§ 117 ). Ka'ždý občan může 
v mezích zákona projevov'ati mínění slovem~ písmem, tiskem, 
ohra'zem a pod. Totéž právo m'a'jíprávnioké osoby v mezích 
své púsohnos,ti. Vý1kon tohoto p'ráva nesmí býti nikomu na 
újmu v jeho pracovním nebo zamě,s,tnaneekémpoměru. 

ll. Svoboda učení (§§ 118-120). Vědecká bádání a hlá-
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sání jeho výsledků, j'akoiž i umění j,sousvobodná, pokud nepo
rušují trestní zákon. 

Veřejné vyučování jest z'aříditi tak, aby neodporovalo vý
sledkům vědeckého hádání. 

Zřizovati soukromé vyučování a ústavy jest 
dovoleno jen v mezích zákonů. Státní ,spravepřísluší vrchní 
vedení a dozor na veškeré vyučování a vychovávání. 

12. Svoboda svědomí a vyznání (§§ 121-125). Svoboda 
svědomí a vyznání jest zaručena. Všichni obyvatelé republiky 
československé maijí ve stejných mezích jako stá,tní občané 
republiky československé právo vykonávati veřejně i soukro
mě jakékoli vyznání, náboženství nebo víru, pokud výkon ten 
není v ne,shodě ,s veřejným pořádkem a řádem nebo tl do'brý
mi mravy. 

Nikdo nesmí býti ani přímo ani nepřímo nucen k účasten
GtvÍ na jakémkoli náhoženském úkonu G výhradou práv ply
noucích z mo'Ci otcovské nebo poručenské. 

Všechna náboženská vyznání jsou ,si před zákonem rovna. 
Vykonávati určité náboženské úkony může býti zakázáno, 

odporují-li veřejnému pořádku neho veřejné mravnosti. 

13. Právo vojenské služby. Ka:ždý způ,sobilý státní občan 
republiky československé jes:tpovinen podrohitise vojenské
mu výcviku a uposlechnouti výzvy k ochraně ,státu. Podrob-
nosti zákon (§ 127). 

Br~anná povinnost jest po výtce upravena branným ,záko-
nem; o tom v § 43. 

Vším právem se v mo,derních státech demokratických mluví vedle 
branné povinnosti také o právu vc'jenské povinnosti,nebof jen státní 
občané mají povinnost, ale zaijisté také právo vykonávati vojenskou 
povinnost, nikoli také cizinci Tím ,se stává z vojska národ ve zbrani 
a nárcd má své národní vojsko; tím ovšem také jest .jakékoli vojslk~ 
ž,ol.dnéřské, jehož v 16, a 17, století .s takovýmÚlsrpěchem používali 

zeměpár:i k tomu; aby nastolili svou absolutní moc a práva .nár'J,da 
vůbec odstranili; vyloučeno, 

§ lB. oe RANA ME ŠIN. 

Ustavní listina obsahuje v poslední hlavě 128-134) 
ochranu menšin národních, jazykových a plemenných (ra;3o" 
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vých). Stát československý převzal mírovou smlou~ou uza~ 
vřenou mezi hlavními a přidruženými mocnostmi a Ceskoslo~ 
venskem v Saint Germain-en-Laye dne. 10. září 1918 určité 
:závazky o ochraně menšin, které také vtělil v ústavní listinu 
uakožto hlavu šestou a poslední. 

Hlavní obsah těchto ustanovení jest: 
Všichni státní obč,ané republiky československé jsou "1 

před zákonem plně rovni a po'žívají stejných práv ohčanských 
a politických nehledíc k tomu, iaké jsou rasy, jazyka neho 

náboženství. 
Rozdíl v náboženství, ve víře, ve vyznání nebo v jazyku 

není žádnému stá'tnÍJmu o[b,čanu repuhliky československé 
v mezích všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde 
() pHstup do veřejné sluŽ'by, k úřadům a k hodnostem, aneb 
pokud jde o vykonávání j~akékoli živnosti nebo povolání. 

Státní ohčané repulblikyčeskosilovenské mohou v mezích 
všeobecných zákonů volně užívati jakéhokoli jazyka ve sty
cích ,soukromých a oh chodních, ve věcech týkajících se ná
no'ženství, v tisku a v jakýchkoli pU'blikacích nebo ve veřej
ných ,shromáždění lidu. 

Tím však nejsou dot,čena práv:a, jež státním orgánům v 
těchto ,směrech příslušejí podle platných nebo budoucně vy
daných zákonů z důvodů veřejného pořádku a hezpečnosti 
státní a účinného dozoru. 

Tím jest stanovena úplná rovnoprávnost ,státních ohč'anů 
československých jakéhokoli jaiZyka, j:akéhokoli náboženství 
a jakéhokoJli plemene v životě veřejném i soukromém. Ovšem; 
pokud jde IQ užívání ja'zyka v životě veřejném, zejména v úřa
dech a pŤi soudech, jsou věci upraveny zvláště důsledkem sku
tečnosti, že stát československý jest státem národním, nikoli 
státem národnostním. 

J~.oz.dí,l státu národního a státu národnostního plyne z úvahy, jak 

následuje: 

Stát národníje'st tu tehdy, jestliže: 

1. Určitý stát jest obydlen výlučně jen příslušníiky jednoho národa, 
či spíše řečeno je!dné náro,dnostij lze vším právem 'říci, že takového 

státu dnes v Evropě není; anebo 

2. v určitém státu žije více národností, avšak jedna národnost .do 
té míry převyšuje národnosti druhé, že zalcži1a dotčený stát, dodává 
státu svůj národní ráz a jest do té míry hlavním představitelem stá-

tu, že dějiny státu a dějiny této národnosti splývají v je:dno, Tak 
jest tomu v Anglii, ve iFrancii, v Polsku atd., ale tak jest tomu ta~é 
v československé republice. 

Stát národnostní iest tu tehdy, jestliže: 

1. buď všechny náro.dno'sti usedlé v dotčeném státu způsobem a 
,dílem aspoň poměrně stejným přispěly k jeho založení; 

2. anebo důvod v·zniku toho státu nebyla vůbec my,šlenlka národní, 
nýbrž myšlenka jiná. 

V Evropě jest jen jeden národnostní stát; jest to Švý.célJrsko. Dů
vo·dem vzniku státu švýcarského nehyla myšlenka národní, nýbrž od
hoj. který zdvihly tři ryze německé kantony, ,Švyc, Uri, Unterwal>den, 
proti svému uti's!kovateli, proti HabshurikŮ1n, ktéří v té době byli íe
ště ro.dem ryze německým, tedy myšlenka politická. Tak vzniklo t. 
zv. švýcarské spříselŽenstv,o, ku kterému se postupem doby připoji

ly Jiné kantony, ze~ména kantony námdností francouzské a italské. 

Důsledek ·skutečnosti, že stát československý jest státem 
národním, jest po výtce, že jazykovým zákonem, který byl vy
dán <souč:asně S ústavní listinou a byl :prohlášen z.a součást 
ústavní lis:dny, jest stanoven státní j'Rzyk, kterým jest jazyk 
českoslo venský. 

V tomto jazyku zejména se děje úřadování v,šech soudů, 
úřadů, ústavů, podniků ,a orgánů ,republiky; v něm ,se konají 
jich vyhlášky i zevní ozna1čenÍ; v tOimto j:azyku jest upraven 
hlavní text státovek a bankovek, ,a toho ja:zyka používá také 
branná moc při velení a j:ako jazyka ,služehního. Avšak v soud
ních okre1sích, ve kterých podle posledníhosčí:tání ohyvatel
s'tva žije aspoň 20 procent státních ohč,anů téhož, avšak jiné
ho j'azyka nežče,skos.lovenského, jsou soudy, úř:ady a orgány 
r~publiky, )ichž pů,sohno'st se vzt:ahuje na okres ,soudní, po
vmny ve vsech věcech, jichž vyHzení jim náleží na základě to
bO, že se jejich působnost vztahuje na tento 'Okres, přijímati 
od příslušníků jazyka této menšiny podání v témž jazyku a 
vydati vyřízení těchto podání nejen v j'a'zykučeskosÍoven
ském, nýbrž i v jazyku podání. 

Samosprávné úřady, zas,tupitelské sbory a veškeré veřejné 
korporace ve .státu jsou povinny přijímati ústní i písemná 
podání učiněná v jiazyku českos!lovenském a je vy:řizovati. V 
soudních okre.:úch j kde jest podle posledního ,sčítání o~)yva
telstva aspoň 20 procent příslušníků téhož, avšak jiného ja-
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zyka než československého, jsou tyto instituce povinny prá~ 
vě tak, jako státní orgány, přijímati a v vyřizovati podání ta
ké v tomto jazyku. 

Jazykový zákon zm'ocnil vládu,aby naiÍzenÍm tato usta-
novenípodrobněji provedla ta zejména, aby v duchu jazyko
vého zákona upr:avila také užívání jazyků pro úřady samo
správné, zastupitdské sbory a veřejué korporace, jakož i pr() 
ony úřady a veřejné orgány, jichž působnost se vztahuje na 
menší obvody než jest soudní okres, aneb() které nemají svého 
zvláštního obvodu. 

Toto vládní nařizení bylo skutečně také vydáno; jel3t to 
nařízení ze dne 3. února 1926 čís. 17 sh. zák. a nař. 

Vládní nařízení toto rozšifilo práva příslušníků národních men
šin zejména potud,že u úřrudů a soudů, jichž působnost jest omezena 
na je,diný soudní okres. ve kterém aspoň dvě třetiny státních občanů 
okres obývajídch jsou příslušníci téhož, avšak jiného jazyka než 
československého, lze přijímati a vyřizovati podání těchto příslušní
ků, jednati se stranami a vy,dáva'ti nálezy a usnesení taiké jen v tom
to jazyku. Stanovena byla také jazyková způsobilost státních za
městnanců a orgánů, a bylo upraveno úřa,dování u úřadů .samospráv
ných, za.stupiteLských 'sborů a u veřejných 'kcrporací. 

DOiložÍti sluší,že veškerá p'fáva, jež piříslušejÍ příslušní
kům nár()dnich menšin, jsou práva osobní (individuální), ni
koli hromadná (kolektivní). 

Skutečnost, že tu jde o p,rávo osobní, znamená, že zmíněná práva 
příslušejí státním občanům jiného jazy,ka neŽ československého jako 
jedincům a nÍlkoli jako pří.slušníkům určité menšiny. fI(,dyby tu šlo 
o právo hromadné (kolekHvní), znamenalo by to, že zmíněná práva 
příslušejí men,šÍně jakožto kolektívu a státním občanům jiného jazy
ka než českoskvenskéhojako.žto členům 'této menšiny, Konečný dů
sledek toho by byl, že by bylo nutno pojímati tuto menšinu jako 
právnickou osobu, co'ž by bylo v odporu, jak s mírovými smlouvami, 
tak i s ústavní listinou. 

Rovněž ne,sluší zapomínati, že zmíněná práva přislušejí 
státním ohčanům jiného jazyka než československého, ni

ko1i také cizincům. 
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ČÁST II. 

ÚSTAVNÍ ÚSTROJÍ REPUBLII(Y 

ČESKOSLOVENSKÉ. 

LAVA I. 

MOC ZÁKONODÁRNÁ. 

§ 19. VÝKON MOCI ZÁKONO ÁRNÉ 

A SLOŽENí NÁRODNí O S ROMÁŽDĚNí. 

Moc zákonodárná p,řísluši pro celou oblas't republiky Ná
rodnímu shromáždění. Presidentu republiky přímé účasten
,stvÍ na výkonu moci zákonodárné nepHsluší. Národní shro
málždění jest výlu1čný orgán zákonodárný. Zemím a jejím or
gánům moc zákonodárná nepřísluší. 

Národní shromáždění je1stvyhudováno na soustavě dvou
komorové; skládá Be ze dvou sněmoven: ze sněmovny posla
necké a ze ,senátu. Sněmo'Vna poslanecká čítá 300 členů, se· 
nát 150 členů. Obě sněmovny se .siklád:ajÍze č,lenů jen vole
ných. Nikdo nemůže býti současně členem obou sněmoven. 

Sídlo ohou sněmoven jest Praha. J e-lí to však nezbytně 
nutné, mohou býti obě sněmovny svolány přechodně i do 
ného mÍslta republilky. 

Důvodem ,povolacÍim do ohou sněmoven výlučně vol-
ba. V oilehní právo jet3t do ob>0u sněmoven upraveno v podGta
tě na týchž základech. Volební jest všeo'becné~ rovné; 
přímé a tadné. Volí 'se podle Isoustavy listinné, na pod.kladě 
poměrného zastoupení a závazných kandidátních listin s po
vinno,stÍ volební. 

Valby se konají vždy v nedMi. 

§ 20. VOLBA DO SNĚMOVNY POSLANECKÉ. 

Volbu do sněmovny poslanecké upravují jednak ús tavní 
listina, jedna'kzákon ze dne 29. února 1920 čÍ,s. 123 sb. zák. 
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a nař., který obsahuje řád volení ,a zák0,n ze dne, 15: října 
1925 čís. 205 sb. zák. a nař. (novela k řadu volenI), Jedn~~ 
zákon ze dne 19. pro,since 1919 'čís. 663 sb. zák. a nař. (stale 
voličské ,seznamy) doplněný zákonem ze dne 8. duhna 1927 
čís. 56. sb. zák. a nař. 

Celá ohbst republiky československé jest rozdělena na 22 
volební kraje, jichž sídla jsou: Praha část A, B, Pardubice, 
Hradec Králové, Mladá Boleslav, Če,ská Líp;a, Louny, Karlovy 
Vary, Plzeň, Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Uherské 
Hradiště, Moravská Ostrava, TrnaVia, Nové Zámky, Turčanský 
!Sv. :Martin, Báňská Bystřice, Liptovský sv. Mikulá'š, K{)šice, 
Prešov, Užhorod. 

Volební kraje tyto nejsou stejné veliko!3ti, ani nev{)lí stej
ný počet poslanců. 

1. PRÁVO HLASOVACí. 

Právo hlasovací neboli právo voliti pHsluší všem státním 
občanům republiky československé bez rozdílu pohlaví, kteří 
v den vyložení seznalmů volič,ských p'řekročiili 21. rolk svého 
věku, m;ají bydliště v některé obci čes'kosl'ovenské republiky 
aspoň tři měsíce počítajíc zpět ode dne vyložení volič'ských 
seznamů a nej,sou po zákonu výslovně vyloučeni z práva 
voliti. 

Zákonem jsou vyloučeni z práva voliti: 

a) kdož pravoplatným výrokem soudním by,li ,zbaveni práva volně 
nak,lá,dati .svým majetkem: 

bl kdož up.adli v konkurs, pokud řízení konlkursní 'trvá, jakož i ti, 
na jejichž žádost se provádí ří,zení vyrovnávací, pokud nebylo pro
hlášeno za skončené; 

c) kdo1ž pravoplatným rozsudkem sou,du trestního byli odsouzeni 
pro takový čin t,restný, pro který podle platných ustanovení nastá
vá ztráta volebního p,ráva do obcí; 

d) k,dož jsou v donucovací pracovně; 

ej vo:jenské osoby v činné služb~ a aJktiv,ní osoby četnictva, 

Formální náležit'ŮIsití hlasovacího práva jest zápis do vo
ličských seznamů, které jsou stálé. 

Každý oprávněný volič jest povinen volby se zúčastniti. 
Od této pcvinnosti jsou osvobozeny osoby, kteréž: 
a) jsou sfarší než 70 let, nebo 
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bl pro nemoc nebo vadu těles'nou nemohou se dostaviti do místno

sti volební, 
cl pro neodkladné povinnosti svého úřadu nebo povolání nemo

hou vČa.s pHjíti k volbě, 
d) jsou v den volby vzdáleny od místa volby nejméně 100 km, 
e) jsou zdrženy přerušením dopravy nebo jinými nepřekonaťelný

mi překážkami. 

2. PRÁVO BÝTI VOI.lENU (VOLITELNOST). 

Za poslance mohou ibýti voleni státní občané republi~y 
československé, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby doko
nali 30. rok svého věku, jsou aspoň tři roky státními občany 
repuhliky česk'oslovenské a nejsou po zákonu vyloučeni z prá
va hlasovacího. 

3. VOLEBNí KOMISE. 

Ku provedení voleb j,sou povolány tyto komise volební: 
a) místní volební komise~ 
b) obvodní volební komise, 
c) krajská volební komise, 
d) ústřední volební komise. 
Ad a). Místní volební komise sestavuje v'o li č,ské seznamy 

a dohlíží vůbec na to, aby ohecní úřad šetřil ustanovení da
ných pro řízení volební. 

Obce, které nemaJjí více než 50.00 obyva'telů, tvoří jediný obvod 
volební a sestaví se v nich jediný seznam voli.čský. Obce, ,které mají 
více než 5000 obyvatelti, ro~dělí politický úlřad ,dohléda,cí na několik 
cbvo::lů volebních; prc každý iZ těchto obvo,dů se sestaví zvl:íštní se
znam voličský. 

Ad b). Obvodní volební komise řídí v'olbu v obcích. Pro 
každou vole'hní místnost se zřizuje obvodní volební komise. 

Ad c). Krajská volební komise upravuje kandidátní listi
ny a provádí prvé skrutinium. 

Ad d). Ústřední volební komise zřízená při mini,sterstvu 
vnitra provádí druhé a třetí skrutinium. 

4. PŘíPRAVNÉ ŘÍZENí. 

Přípravné řízení zahrnuje v sobě vypsání voleb, úpravu 
kandidátních listin a vůbec provedení všeho, čeho jest třeba~ 
aby volby mohly býti řádně vykonány. 



Volby vypi1suje ministerstvo vnitra tak, aby přípravy k vol
bě .mohly býti včas skončeny. Volba se vyhlásí v úředních li
sitech~ nad to pak i v každé obci vyhláškami uveřejněnými 
na veřejných místech. Zároveň s volební vyhláškou se vyloží 
seznamy voličské. 

Nejdéle šestnáctý den přede dnem volhy p:ředlo:ží volební 
strany předsedovi krajské volební k'omise kandidátní listiny. 
K platnosti kandidátní listiny se vyžaduje, aby byla opatřena 
ověřenými podpisy nejméně jednoho sta voličů zaps!aných 
do vo1i:čských seznamů v obcích volebního kraje, o který jde. 
Pořadí kandidátů jest na kandidátních listinách vyznačiti 
arabskými čílslicemi. Nikdo nesmí kandidovlati na více než 
jedné kandidátní listině. O kandidátních listinách definitivně 
rozhoduje ústřední volební ko:mise. 

Nejlpozději de!sátý den přede dnem volby p:ředseda ústřed
ní volební komise vyhlásí v úředním listu všechny platné 
kandidátní listiny. Každá kandidá,tní li,stina obs'ahuje: ozna
čení volební strany, řadové 'ČÍslo a všechny kandidáty v po
řadí uvedeném arahskými číslicemi. Předsed,a ústřední vo
lební komise dá tiskem rozmnožiti všechny kandidátní listiny; 
tyto musí hýti tištěny na papíře téže barvy, téže jakosti, 
týchž ro:změrů~ pÍ!smen téhož druhu a téže velikosti. Každá 
kandidátní listina jelSt opatřena na témž místě pečetí krajské 
volební komise. Každý voHč dostane všechny kandidátní li
stiny. 

5. VÝKON VOLBY. 

Každý volič jest povinen dostaviti se osobně. Vykáže se 
legítima·čním lístkem a pr,okáže, že má ,g sehou všeohny kan
didátní listiny; nemá-li je všechny I] sehou, předrseda ohv,odní 
volební komise mu zbývající dodá. Volič ,sám vl'o;ží k,andidát
ní listinu do obálky v prostoru tak odděleném, aby nemohl 
býti pozorován, načež před komisí vhodí obálku do volební
ho osudí a odložízhylé kandidátní listiny dO' zvláštní schrán
ky. 

Volič ,smí odevzd'a,ti jednu kandidátní listinu. Vloží-li 
do obálky více kandidátních listin, jsou všechny neplatné. 

Obsah kandidátnich listin jeist prO' vo;]iče závazný; škrty, 
výhrady a provedené voli,čem na kandi-
dátn~ listině nemají právního účinku. 
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6. ZJIŠTĚNí VÝSLEDKU VOLBY. 

Jakmile volba jest skO'nčena, obvodní vO'lební komise se
čte hla!Sya o výsledku volby sepíše zápis ve dvO'jím stejn3-
pisu. Jeden stejnopis zašle předsedovi krajské volební ko

druhý stejnopis politickému úřadu prvé stO'lice. 
Krajská vO'lební komise se sejde druhý den po VOlh; 

(v úterý) a provede prvéskrurtinium. Zjis!tí podle zápisů d·::;~ 
šlých od volebních komisí v obcích a podle' úředních zpráv 
pO'litických úřadů prvé stolice sO'učet všech platných hlasů 
odevzd'aných jednotlivým straná:ma vypočte volební číslO'. 

Volební čÍ610 se vyp'Očte tim způsobem, že se součet yšech 
platných hlasů všem I3tranám 'Odevzdaných dělí počtem man
dátů, které jest v d'Otčeném volebním kraji obsaditi (sousta
va čistého v'Olebního dělitele). Celé číslo dě\lením. vyšlé beze 
zlomku t. j. P'O 'Odvržení eventuálního zlomku dává v'Olehni 
čÍsl'O. 

Volebním čÍ:slem dělíme součty hlasů prO' každou kan
didátní listinu odev1zdaných a kolikráte jest vo'lehní čÍ(,lo 
v každém tomto součtu ohsaiženo, toHk ka'ždá kandidátní Hsti
na dostane přikázánO' mandátů. Na kandidátní listině samot
né rozhoduje pOiřadí, v jakém jsO'u jednortliví kandidáti uve
deni. 

Krajská kO'm~se volební takto takézjisití, kdO' z kandidátů 
jsou zv'oleni a kolik mandátů zůstává neohsazeno. 

O celém jednání sepíše krajská kOimise volební zápis ve 
dvojním .srtejnopisua zašle jeden stejnopis minister,stvu vni
tra, druhý předsedovi ústřední volehní komise. 

Mandáty, které při prvém skrutiniu zůs!taly neO'h3azeny~ 
obsadí ústřední volební komi,se ve schůzi, ik níž se se lide bez 
pozvání u svého předsedy osmý den po volbách v 10 hodin 
dopoledne. 

~ejdéle před zahá:ienírn druhého skrutinia odevzdají VD

lebm strany předsed'Ovi ústřední volební komise nové kandi
dátní listiny. Do těchto kandidá1tních listin mohou býti P3-
jati jen ti kandidálti, kteří těmito stranami byli v některém 
volebním kraji kandidování a nebyli při prvém ,skrutiniu 
zvoleni. 

Podle zápisu došlých od krajských volebních komisí zji
stí ús~tř~duí volební komise~ kolik mandátů zůstal'O pn prvém 
skrutmm neohsazeno. Při druhém skrutiniu se přihlíží to-
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liko ke hlasům těch stran, které podaly kandidátní lístiny a 
dosáhly aspoň v jednom volebním kraji mandátu. 

Ústřední volební komise stanoví nejprve, kolik m'andátů 
se ohsadí ve druhém skrutiniu. Za tím účelem sečte všechny 
zbytky hlasů v republice, pokud se ovšem k nim přihlíží (viz 
odstavec předchozí), a dělí tento součet prostým průměrem 
volebních čísel všech volebních krajů. Číslo beze zlomku vy~
šlé, t. j. po odvržení eventuálního zlo\miku dává počet man
dátů, kteréž jest ve druhém skrutiniu ohs'aditi. Je-li p,očet 
mandátů tímto způsobem stanovený týž neb vyš'ší než p'očet 
mandátů při prvém skrutiniu neobsazených, odpadá třetí 
skrutinium. 

Když takto jest stanoveno, kolik se mandátů obsadí ve 
druhém skrutiniu, vyhledá se volehní číslo. Číslo to se dosta
ne, dělí-li se součet zhy;ťků v předchozím odstavci uvedený 
počtem m'andátů, kteréž jes,t obsaditi, zvětšeným o jednu (s'ou
stava Hagenhach-Bischoffova), a celé číslo heze ,zl'Ůmku vy
šlé, dává volební číslo. VolehnÍm číslem děHme ,součty zhytků 
odevzdané pro jednotHvé strany, a kolikráte jest volehní čí
slo v každém součtu ohsaženo, tolik ka,ždá strana dostane 
mandá'tů. 

Mandáty ze druhého skrutinia zbylé se obsazují ve třetím 
skrutiniu. 

K tomu dli rozdělí ústřední volební komise strany, ku kterým 
se přihlíželo plři ,druhém skrutiniu, ve ,dvě skupiny: 

1. skupinu tvoří strany, na jejichž kandidátních listinách je,st nad
poloviční většina ka'ndidátů jedné nebo více národncstních menšin 
(německé, maďarské, nebo polské). Pro otázku, ku které z těchto men
šin dlužrlO kandidátní listinu přičísti, jest rozhodnou 'národnost, k níž 
se přihlásila větší část kandidátů téže strany; přihlásili-li se kandi
dáti k různýmpárodnostním menšinám ve stejném počtu, rozhodne 
los, 

II. skupinu tVOlří všechny o.sfatní strany. 
Podle tý,chž zásad rczdělí ústřední volební komi.se strany, ku 

kterým se při druhém skrutiniu nepřihlíželo, ve skupiny A a B. Při 

tom včita;jí se do skupiny A jen strany, .s nimÍiž národnostně stejné 
strany byly zařazeny do skupiny L, ostatní st'rany se V1číta,jí do sku
piny B. 

ústřední volební komise sečte všechny platné hlasy všech stran, 
k nimž se ve druhém skrutiniu nepřihlíželo, pokud patří do skupiny 
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A rebo B, z celé republiky dohromady a zjistí volební číslo. Toto 
volební číslo se dostane, dělí-li se součet těchto hlasů počtem man
dátů, kte,réž jest obsaditi (soustava čistého volebního 'čísla)j celé číslo 
beze zlomku vyšlé dává volební číslo. Na to rozdělí zbylé mandáty mezi 
skupiny L a II. a kolikráte jest volební číslo v součtu hla.sů každé 
je,dnomvé strany obsaženo, tolik kaž,dá strana dostane manidátů. 

7. ZÁRUKY SPRÁVNÉHO VÝKONU VOLEB. 

Záruky tyt{) jsou dány volehnim řádem, který o'bs.ahuje 
trestní us,tanGvení, po'kud ovšem nejde o trestné činy p!řísně
ji stihané resp. obsažené v jiných zákonech. 

Volehní řád rozeznává trojí druh trestných činů: přečiny, 
přestupky ,stihané soudem a přestupky stihané p,oHtickými 
úřady. 

íf\řečinu se mohcu dopustiti je,dnak osoby úřední, jednak osoby 
soukromé. Přečin záleží celkem v tom, :k,dyž jakýmkoli způsobem se 
odnímá nebo cbmezuje voličovi možnost vykonati právo volební a 
rovnH, rešetří-H se zákazu výčepu, p!rodeje a podávání nápojů obsa
hujících alkohcl. 

Přestupku soudem stíhaného se dopouští ten, k,do stěžu;e v'::lliči 

možnost vyko!Dati právo volební. 
;Přestupek pclitickými úlřady stíhaný jest ze'jména nemírná veleb

ní agitace. 

8. OVEŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEBNíCH. 

Volhy -ověřuje nikoliv sněmovna f5ama, nýbrž zvláštní vo
lehní ,s{)ud. Tento tJ,oud zkoumá a ověřuje v.Qllhy členů N árod
niho shromáždění, rozho,duje dále o stížnostech do výsledku 
reklama,čního řízení provedeného podle zákona o stálých se
znamech voličských a o ,gltižnostech do voleh do Národního 
shromáždění a konečně ,o tom, že člen N árodniho shromáž
dění pozhývá mandátu proto, že po volbě ztratil volitelnost 
neho, že přestal býti z dův,odů nízkých a nečestných přísluš
níkem etrany, z jejíž kandidáltní lis,tiny hyl zvolen. 

Volební ,soud je soudem mimo'řádným. Skládá se z presidenta, ze 
12 přísedících a z potřebného počtu stálých referentů. 

iP,residentem volebního soudu jest dočasný první president nejvyš
šího .správníh: scudu, 
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Stálí re&erenti jsou volebnímu soudu p:řidělová'ni presidentem z ra

dů nejvyššího správního soudu. , 
Přísedící jsou voleni na debu ,deseti let poslaneckou .sněmovnou, 

Volitelní jsou stát,ní občané republiky česko.slovenské, k.eří jsou zna~ 
lí práv, dokonalí 4G. rok :svého věku, jsou aS'poňdeset let státnÍm1 
občany a ne~sou vyloučeni z práva voliti do obcí. Čienové volebního 
soudu nesmějí býti členy Nárcdr.íhc shromážict{nÍ, ani zemského za

stupite1stva. 

§ 21. VOLBY DO SENÁTU. 

Volby do senátu j,sou upraveny zákonem z 29. února 1920 
čís. 124 sb. zák. a nař. a zákonem z 15. října 1925 čís. 206 
iSb. zák. a nař. Isou upraveny 'v podstatě na týchž základech 
jako volby do sněmovny poslanecké. 

Odchylky j.sou celkem tyto: 
K volhám do senátu jeslt celá obla.strepuhliky českoslo

venské rozdělena na 12 volebních krajů, jedichž sídla jsou: 
Praha Hradec Králové, Mladá Boleslav, Louny, Plzeň, 

, M' Moravská Ostrava, Turčansiký sv. Martin, Liptovský sv. 1-

kuláš, Prešov, Nové Zárnky, Užhorod. Volební kraje tyto 
nejsou stejné velikositi, ani nevolí stejný p,očet, senátorů. 

Hranice věková při právu hlasovacím jest posunuta na 
26. rok; pro volitelnost se vyžaduje dokonaný 45. rok a stát
ní občansrtvÍ trvající aspoň 10 let. 

Krajská volební komise pro volby do senátu jest vždy od
lišná od krajské volební komise pro volby do sněmovny po
slanecké. tomu ús,třední volební komise a obvodní 
volební komi,se mohou býti za ufičitý'ch podmínek společné 
jak pr'Ú v-alby do tak i pro do t3němovny 
necké. 

íKonaJjí-H se voLby do senátu týrž den, anebo aspoň do čtyř neděl 
po ,dnu, k,dy s,e konaly volby do poslanecké s'němcvny, jsou ústřed~,í 
volební komise a obvo,dní volební komise pro oboje vclby .společné, 
Jinak jest nutno pro volby do každé sněmovny ustaviti zvláštní ú
~jtřední volební komisi a zvláštní obvodní volební komise, 

§ 22. VZÁJEMNÝ POMĚR OBOU S OVEN. 

Ú8itavnÍ listina nepostavila obě sně'movny 
shrom~ždění sobě úplně na roveň, nýbrž s'tanovila za určitých 
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podmínek jak.ousi přednost sněmovny poslanecké před sená
tem a přidělila pravomoc zvláštní sněmovně poslanecké 
a zvláštní senátu. 

Jakási před::1ost p031anecké sněmovny před senátem se jeví 

v těchto bodech: 

1) vládní osnovy zákona rozpočtového a zákona branného jest 
předložiti nejprve sněmovně poslanecké a v této také pro;ednatij 

2) vzejde-li rozpctI' o Q,snovu zákona prostého (nikoli také ústáv
ního) mezi oběma sněmov:r:ami, konečné slovo přísluší sněmovně po
slanecké; 

.::';} jen snčmovně poslanecké jest vláda do té míry o,dpově,dná, že 
sněmovna poslanecká může vlá,du pfivésti k pá,du tím, že jí vysloví 
nedůvěru nebo zamítne vlá,dní návrh na vyslovení důvěry; 

4) koná-li .se společná schůze obou sněmoven, pří;;!UŠí v ní před
sednictví pře,dse,dovi poslanecké sn-žmovny; předseda senátu jest jeho 
náměstkem. 

Zvláštní pravom.o,c p,c'31anecké ,sněmovny jest, že jí příslu
ší právo podávati obžalobu na prer3identa republiky a na mi
nistry. 

Zvláštní pravomoc senátu jest, že nailézá zapráv.o při .ob
žalobách vznesených pos~aneckou sněmovnou na presidenta 
republiky a na mini,stry. 

Jinak lze však říci~ t:e .stěžejní body soustavy dvoukomo
rové zůstaly u nás potud, že v zás.adě, až na vý
jimky výše uvedené) za usnesení Národního shromáždění pla
tí, na čem se obě sněmovny souhlasně sne.sly. 

§ 23. P ÁVNÍ POSTAVE Í ČLENŮ 

ÁROD ÍHO S ROMÁŽDĚNi. 

Právní postavení člern\ Národního shromáždění 
stejné; není tu rozdílu, o členy poslanecké sněmov-

ny~ neho o členy sen3řľL L"ie zde celkem uvésti toto: 

1. Členové N árudnibo shromáždění vyk{)návaii r3Vůj man
dát osobně a nesmějí cd nikoho přijímati příkazů (§ 22 odst. 
L úst. listiny); z toho že jakýkoli p'Hk'az daný členu 
Národního shromážděnf, jde o výkon jeho mandátu, 
je,st neplatný. 



2. Členové Národního shromáždění mají proti ostatním 
státnÍmohčanům výsadní postavení potud~ že určité zákony 
trestní vůči ním huď vůbec neosvědčují účinnos1, anebo jsou 
účinné jen se svolením sněmovny, jejími'ž jsou členy. :MluvÍ
me tu o imunitě poslanecké. 

Tato imunita poslanecká ohsahuje ochranu: 
a) proti trestnímu nebo disciplinárnímu stíhání~ 
b) proti zatčení a uvězněnÍ. 

Ad a) Rozeznáváme zde stíhání: 
aa) pro činy úřední, 

bb) pr'} činy neúřední. 

Ad aa) Činy úřední jsou takové, které spadaJjí do výkonu man
dátu člena Národního shromáždění. Je,dnak jest to hlasování ve sně
movně a ve sněmovních výborech; pr,o toto hlasování nemůže býti 
člen Národního shromáž,dění vubec potahován k odpovědnosti. Jed
nak isou to výroky ltčiněné ve sněmovně nebo ve sněmovních výbe
rech; pto takovéto výroky podléhá jen disciplinární moci sněmovny, 
jejímž je,gtčlenem. 

Ad bb) Činy neúřední jsou taikové, které nespa,dají do výkonu 
mandátu. Pro takovéto ,činy, pokud mrují povahu trestní nebo disci
plinární, mu.že býti č,len rNáwdního shromáž,dění stíhán jen za souhla
su sněmovny, ku které náleží. Odepře-li sněmovna dáti souhlas k 
tre,gtnímunebo disciplinárnímu stíhání, jest stíhání navž,dy vyloučeno, 

Sou:hla.su sněm'oivny ku stíhání není však tř€rba~ jde-li 
o trestní odpovědnos't, kterou má člen Národního shromáždě
ní jako odpovědný redaktor. 

Ad b). Členové Národního shromáždění nesmějí býti zat
čeni,aui uvězněni, leč by uvěznění bylo důsledkem tre;31ního 
stíhání, ku kterému přÍt31ušná Gněmovna dala svůj souhlas. 

Pravidlo toto neplatí, byl-li člen Národního shromáždění p'řistižen 
při činu. Ov,šem jest povinen soud nebo úřad, ,který zatčení provedL 
zpraviti o zatčení předsedu sněmovny, je'jímž zat'čený jest členem. 

Nedá-li sněmovna do 14 ,dnu souhla:s k další vazbě, 'Íe,st zatčeného 
člena propustiti na svobodu. 

3. Členové Národního shromáždění mají práv3 odepříti 
svědectví o věcech~ které jim ,byly svěřeny jak::! členům 3ně
movny a to i když členy sněmovny býti pře3tali. U 3tan3venÍ 
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toto se však nevztahuje na případ, že by šlo o svádění člena 
Národního shromáždění ku zneužití mandátu. 

4. Členové Národního shromáždění ma,jí nárok na náhra
jejíž výši stanoví zákon. 

Členové Náro.dního ,ghromáždění mají stálého platu 5000 Kč mě
,gíčně a to počínajíc 1. dnem toho měsíce, ve kterém vykonali pře
depsaný slib. Místop,ře,dsedové sněmovny poslanecikéa senátu mají 
nad to ještě funkční přfdavek ,1000 Kč měsíčně. lPře,dse,dové poslanec
ké sněmovny a senátu mají ve,dle svého platu jako členové Národní
ho shromáž,dění týž plat jako členové vlády hez přídavku represen
tačního. Dále mohou členové Národního shromáždění užívati vlaku 
všech druhu ktel!"ékoli třfdy všeeh i soukromých drah, ať .jsou v pro
vozu státním nebo ve vlastní režii, ma'lodrah i drah elekt'fÍckých, 
osobních autobusu poštovních a lodí dopravních v obvodu státním 
až do konce kalendMního roku, v němž byli členy Národního shro
máždění; za to zaplatí každý rok do státní polkla,dny 200) Kč. 

5. Členové Národního shromáždění jsou povinni v první 
schůzi sněmovny složiti ,slib, ve kterém se zavazují, že budou 
věrni republice, že budou zachovávati zákony a zastávati 
svůj mandát podle svého ne'jlep'šího vědomí a svědomí. Ode
pře-li člen Nár,odního ,shromáždění ,složiti tento ,slib, anebo, 
složí-li jetj s výhradou, ztrácí ,svůj mandát. 

Dále jsou členové Národního shromáždění povinni zú
častňovati se nepřetržitě jednání a schůzí sněmovních a pra
covati jak ve výborech, tak i v pilných schůzích. 

Konečně členové Národního shromáždění nesmějí ,se o
braceti na veřejné úřady k podpoře osobních zájmů stran; 
toto us,tanovení se však nevztahuje na takové členy, u kte
rých takové zakročování u úřadul patří jen 'k výkonu jejich 
pravidelného povolání. 

§ 24. ZASE ÁNí A OBDOBí 

NÁRODNí O S RO ÁŽDĚNí. 

Obě sněmovny Národního shromáždění zasedají součas o 

ně. Zasedání Národního shromáždění jest: 

1. řádné~ 
2. mimořádné. 
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Ad 1. Zasedání řádná jsou dvě v roce: jarní a podzimní. 
Jarní musí začíti v březnu, podzimní v říjnu. Řádná zasedání 
svolává vždy president republiky. 

Ad 2. Mimořádné zasedání se koná podle potřeby; svolá
vá je rovně'ž president repuhliky a to buď: 

a) z vlastního podnětu~ neho 
b) k návrhu členů některé z ohou sněmoven. 

Ad a). Z vlastního podnětu svolává president Národní shromáždě
ní k mimořádnému zasedání kdykoli to uzr.á .za záhodné. 

A,d bl, K náv:rhu členů některé z obou sněmcven svolává presi
dent ,republiky Národní shromá'ždění k mimořádnému zasedání, žádá-

li o to: 

aa) většina, 
bb) menšina, 

Ad aa), Žádá-li o to alespoň nadp,oloviční většina všech členů 8<ně
movny poslanecké neho senátu udávaljk předmět jednání, iest p:-esi
,dent repuhliky povinel' svolati sněmovny tak, aby se sešly do 14 dnů 
c,de dne, kdy žádost byla podána; neučinil-li by tak p.resident repU
bliky, sejdou se mE'illovny současně do dalších 14 ,dnů na vyzvání 

svých předsedů, 

Ad bb), Uplynuly-li ,od posledního řádného za,sedání aspoň čtyři 
měsíce, jest president repuhliky povken, žáda!jí-li o to alespoň dvě 
pětiny některé z obou sněmoven, udávajíce -předmět jednání, sv::lati 
sněmovny tak, aby se .seš.1y do 14 dnů o,de dne podané lžá,dostL Ne
učinil-li by tak president 'republiky, sejjdou se sněmovny současně do 

daB;ích 14 dnů na vyzvání svých předsedů, 

Každá ,sněmovna jest způs'obilá se usnášeti~ je~li přitom~ 
t,řetÍna jejích členů. Ku platnos,ti usneseni jest 

většiny přítomných. Z tohoto pravidla 

j,sou však tyto výjimky: 

1. k usnesení o vypovědění války a ku změně ústavní li
stiny a vůbec ústavního 'zákona jest ,třeba třípětinové většiny 
všech 'členů v každé sněmovně; 

2. usnesení poslanecké sněmovny na obžalobu presidenta 
repub1i'ky~ předsedy vlády a ,členů vlády může se státi toliko 
většin-ou dvou třetin za přítomnosti dvou třetin členů :3ně
movny. 

Schůze poslanecké sněmovny i senátu jsou veřejné. vý
jimečně může se konati také schůze důvěrná. 

Důvěrná schůze se koná ve dvou případech: 

L když se na tom usnese sněmovna k návrhu předse,dy nebo člena 

vlády prostým hlasováním bez rozpravy; 

2. když člen vlády odp_ovídaje na po,danau interpelaci o to požádá 
a předse,da prohlásí schůzi za důvěrnou. 

Nelze prohlásiti schůzi za důvěrnou~ jedná-li se o rozpo
čtu neho o věcech daňových. 

Zasedánísně'moven může býti odročeno nebo ukončeno: 

Odročení zasedání prohlašuje: 

1. president republiky, 

2, sněmovna sama t. zv. autonomní cdročení, 

Ad L fresident repubHky může odročiti zasedání nejdéle na ,jeden 

měsíc a nejvýše je,dnou do !toka. 

Ad 2, Sněmovna sama se o,dročuje pravi,delně prohlášením před
sedy dotčené sněmovny, že den a ho,dina příští schůze !hudou ozná
meny písemně, 

Odročení zasedání má význam ten, že nastává p,řestávka jen v pra
cích sněmovny; všechny výbory sněmovní mohou však í po odročeni 
pokračovati ve svých pracech. 

,President republilky prohlašuje dále .zasedání sněmoven za uk,on
čené, Tu nastává přestávka v pracích jak sněmovny, tak i výbo!rů, a 
při novém zase,dání pokračují sněmovny v'e svých pracech po,dle .sta
vu, v jakém byly při ukončení zasedánLJen výbory, které byly sně
movnami prohlášeny .za permanentní, mohou za souhlasu vlády jed
nati, í když zasedání jest ulkernčeno. VYJřkne-lí však president repu
bliky v ,dekretu, kterým prohlašuje zasedání za ukončené, že .se práce 
sněmovní piřerušují, veškery věcí ,dosud neukončenépřestávají býti 
předmětem jednání sněmoven, taJkže v,šechny věci nutno až na zvlášt
ní výjimky začíti znovu, 

Na platnost volby předsedy a ostatních činovníků nemá takovéto 
ukončení nijakého vlivu. 

Obdohí parlamentní resp. volehní 
stejné: u p:Dfs'lanecké činí 
President má však právo 
ho období sněmovny a to 
každou z nich zvláště. 

není II ohou sněmoven 
II senátu osm let. 

vypršením volehní-· 
obě nebo 



Právo toto jest však obmezeno ve dvojím směru: jednak 
., v ny v po~ledních nemůže president republiky rozpus,u:l s.nemov . 1; 

šest měsíců :svého funkčního .obdobl, Jednak Jes!t po rozpu
štění některé z ohou sněmoven provooti nové volby do 60 

dnů. 

§ 25. PŮSOBNOST NÁRODNíHO 

SHROMÁŽDĚNí. 

Půso,bnosti Národního shromáždění jest celkem čtverá: 

1. zákonodárná, 
2. správní, 
3. autonomní, 
4. soudcovská. 

Ad 1. Působnost zákonodárná. 
Pro celé území republiky československé vykonává moc 

zákonodárnou N árodni shromážděnÍ. 
Právo navrhovati zákony neboli zákonodárná iniciativa 

přísluŠí vládě a oběma sněmovnám. Presidentu republiky zá
konodárná iniciativa nepřísluší~ nýbrž jen právo doporučo
vati Národnímu shr'omáržděnÍ k úvaze opatření, která pokládá 
za nutná a účelná. 

Návrhy zákonů vycházerjí jednak od vlády; to jsou návrhy 
vládní. Jednak vycházejí od členů sněmoven; to jsou návrhy 
iniciativní. 

Návrhy vládní mohou býti podány nejdříve v kterékoli 
z ohou sněmoven; o tom rozhoduje vláda s'ama. Jen návrhy 
zákonů rozp'orčtového a branného nutno předložiti nejprve 
sněmovně poslanecké. Návrhy vládní r01zdají se ve ,sněmovně, 
ve které jsou podány, a ve schůzi nejblíže příští předseda 
sněmovny je při:káže příslušnému výboru. 

Návrhy inicia<tivní musí míti náležitosti jednak formální: 
musí býti op,a'třeny kromě podpisu navrhovatele ještě pod
pisy 20 jiných poslanců ve sněmovně poslanecké a 10 jiných 
senátorů v 'senátu; jednak náležitoslti ma.teriální; musí obsa
hovati přesnou formulaci toho, na čem se má sněmovna 
usnésti, a musí býti p!řiloženy rozpočet o finančním dosahu 
podaného návrhu a dále návrh na úhradu potřebného nákla
du. Návrh iniciativní se přiká'že zvláštnímu iniciativnímu 
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výboru, který rozhodne, zd,a podaný návrh jest způsobilý 
k tomu, aby byl projednáván ve sněmovně, čNi nic. 

lni,ciativní výbor uvažuje o p'odaném návrhu po všech jeho strán
kách. Shledá-li, že návrh jetSt zpusobilý k tomu, aby byl projednáván 
ve sněmovně, přikáže !je~ .přísilušnému výboru, Shledá.li však, že se 
náv!l"h nehodí ku pr,o~ednáváníf zamítne 'jej. Navrhovatel má p'rávo stě
žovati si do zamítnutí u tSněmovny, která o sUžnosti rozhodne pro
stou většinou bez rozpravy. 

Výbor, jemuž jest určitý návrh přikázán, propr.acuje 
tento návrh a podá zprávu sněmovně a zvolí zároveň zpravo
daje pro sněmovnu. Je-li návrh přikázán dvěma výborům ne
bo dokonce většímu počtu výborů, je,st každý výbor povinen 
podati svou zvláštní zprávu. Zpráva výboru se dá do tisku a 
rozdá se ve sněmovně. O zprávě jest dvojí čtenÍ. 

Prvé čtení začíná po uplynutí nejlméně 24 hodin po tom, 
kdy zpráva byla rozdána ve sněmovně. O 'zprávě se rozvine 
rozprava, . která může býti povšechná (generální) a zvláštní 
(speciální). Když ro'zprava byla skončena, ihla!Suje se a to huď 
o celém návrhu najednou, nebo o jednotlivých jeho částech, 
po příp,adě i o jednotlivých paragrafech neho dokonce o jed
notlivých větách. 

Když prvé čtení jest skončeno, následuje nejméně 24 ho
diny po 'tom ,čtení druhé. Ve druhém č,tení jest jakákoli roz
prava vyloučena, hlasuje se o návrhu v ,jreho celku a připou
štěrjí se jen návrhy na odročení hlasování, na vrácení návrhu 
výboru a na opravu formálních vad, tiskových chyb, sloho
vých nesprávností a pod. 

Zvláštní, ury'chlený postup jest při 1. zv. jednání zkráce
ném. 

Podstata jednání skrácenéh,o jest tato: výboru může býti již prře

dem stanovena Jhůta, do které jetSt povinen podati zprávu. Nepodal-li 
'Výbor do stanovené lhůty zprávu, dá předseda tSněmovny přes to 
věc na pořard jednání a sám stanoví zprav,odaje. V plné schůzi může 
býti rozprava časově předem vymezena; vypr,šela-li stanovená lhůta, 
pHkročí se ku hlasování bez ohledu na to, byla-li věc rozpravou vy
čerpána čÍili nic. iPo prvém čtení může býti přikročeno ku druhému 
čtení, aniž by se zachovala lhůta 214 hodin. 

Jakmile sně'illovna návrh v obojím čtení prřijala, zašle 
jej jako své usnesení sněmovně druhé. Postup ve druhé sně· 
movně jest týž, ja'ko ve sněmovně první. Druhá sněmovna, 
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když na usnesení první -sněmůvny beze změny přistůupila, za,. 
šle je jaků usnesení Národnímu shrůmáždění (ústavní listina 
někdy zde užívá nesprávnéhů výrazu: zákůn) vládě~ která je 
důdá kanceláři presidenta repuhliky k 'Opatření podpisu pre
~identa republiky. Když president republiky usneGenÍ Národ
ního shromáždění půdepíše, kancelář presi:1f'nta repuhliky 
zašle je vládě k opatření dalších potřebných podpisů. 

Zákon půdepisuje president republiky, předseda vlády a 
který jest půvě'řen výkůnem dotčeného zákůna. Za

co presidenta republiky nebo je-li churav a nemá ná
městka, podepisuje zaň předseda vlády. Všichniminis,tři mo
hou se při půdpisu dáti zastupůvati jiný,m členem vlády. Rov
něž předseda se může dáti zas'toupiti námě,stkem vlády; za
jde-li ců i náměs,tka vlády, podepisuje zaň člen vlády věkem 

Jakmile jest zákůn z'působem v ústavě předep,saným pode
psán, jest odevzdán ministrůvi vnitra, aby je!j jaků platný zá
kon československé vyhlásil v úřední sbírce záko
nů a nařízení státu ,československéhů. 

K vyhla!šování zákonů, jakož i na'řízenÍslůuží úřédní ,sbír
ka zvaná Shírkazákonů a nařízení ,státu českoslůvenského. 
Vyhlášení zákona dělje se uveřejněním v této úřední sbírce. 
Uveřejnění v tétů sbírce jest formální podmínka platnůsti ka
ždého zákona a nařízení. Odtud 'zákony a růvněž i nařízení, 

nebyly v této úřední sbírce, nebyly by 
a neměly 

Sbírka Izák'onů a nařízení ,se vede v jazyku českém a 
teX't Vedle toho vychází Shírk'a zákonů 

a nařízení také v n,,,",,,rl-..-.. ,,,", překladech slovenském a němec
kém. 

Pokud v zákůnu nebo v není nic stanove~ 
no, p,O'čÍná se účinnolSt zákona rel3p. nařízení 30 dnů po vyhlá-
šení a se na celé územÍstá1tu československého. 

ně 

Redakce zákonů a na<řÍzení přísluší ministru vnitra. 
Zákůnůdárný postup výše vylíčený jest tu ovše'm jen teh-

se 'Obě na určitém návrhu zákona souhlas-

1. I druhá sněmovna k usnesení 
nebů 
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usnesení Národníhů 
nastoupí, když: 

sněmovny nepřistou-

2. president republiky usnesení Národního shr'OmážděnÍ 
nep'Odepíše. 

Ad 1. Zde dlužnů r'Ozeznávati, byl-li návrh zákona usnesen 
nejprve: 

a) ve sněmovně po\Slanecké, 

b) v senátu. 

Ad a). Usnesení pOlslanec:ké sněmovny se dodá senátu. Za
mítne-li senát toto usnesení, vrátí je p'Oslanecké sněmovně. 
Za zamítnutí se pokládá, když je senát buď v celku zamÍtne~ 
anebo jen některé jeho ustanovení změní. Setrvá-li poslane~ 
cká sněmovna nadp'OlovÍ'ční většinou všech svých členů na 
svém půvo,dním usnesení, stává se toto usnesení usnesením 
Národního shromá1ždění. Zamítl-li však senát usnesení posla
necké sněmovny tříčtvrtinovou většinou všech svých členů, 
stane se usnesení poslanecké sněmovny usnesenÍ1m Národního 
shromáždění tehdy, setrvala-li poslanecká sněmovna na 
svém původním usnesení třípětinovou většinGu všech svých 
členů. 

Senát jest povinen usnésti se o usnesení p'Oslanecké sně
movny clo šestí neděl, anebo požádati o prodloužení lhůty té
to. O 013novách zákonů rozpočtového a branného jest povinen 
usnés1ti se do čtyř neděl; lhůta tato nemůže býti prodloužena. 
Jestliže se senát do stanovené lhůty neusnesl a o prodlouže
ní lhůty nepožádal, má se za to, že k usnc1senÍ poslanecké sně
movny přistoupil, a usnesení toto se stane takto usnesením 
Národního shromáždění. 

Jakmile se usnesení poslanecké sněmovny stane usnese
ním Národního shromáždění, zašle je poslanecká sněmovna 
vládě k opa1tření podpISU presidenta republiky. 

Ad b). Usnesení senátu se dodá poslanecké lsně'movně. Za
mítla-li poslanecká sněmovna t'Oto usnesení, vráti je senátu. 
Setrval·li senát nadpoloviční většinou vše'ch 'svých členů na 
svém původ,ním usnesení, dodá je opět poslanecké ,sněmovně. 
Zamítla-li poslanecká sněmovna toto druhé usnesení senátu 
nadpoloviční většinou všech svých členů, usnesení toto se 
nestane usnesením Národního shromáždění; zamítla-li je však 
většinou menší než touto nadpoloviční většinou tudíž větši
nou jen prostou, stává se toto usnesení usnesením Národního 
shromáždění. 
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Poslanecká sněmO'vna jest pO'vinna usnésti se O' dO'daném 
usnesení senátu dO' tří měsíců~ nebO' pO'žádaiti O' prO'dlO'uženÍ 
lhůty. Neučinila-li tak, stává se usnesení senátu usnesením 
NárO'dníhO' shrO'má,ždění. 

Senát své usnesení, které se výše uvedeným způsO'bem sta
ne usnesením NárO'dníhO' shromáždění, zašle vládě k opatře
ní podpisu presidenta republiky. 

OsnO'vy zákůnů, které se způ'sů(bem ad a) nebO' ad b) uve
deným nestaly usnesením NárodníhO' shrůmážděnÍ, nemůhůu 
bÝti v žádné sněmůvně ·znůvu půdány před uplynutím jednůhů 
tůku. 

Ad 2. President repuhliky má právO' vrátit,i usnesení Ná
rodníhO' shromáždění do mě'síce půčít~jÍC ode dne, kdy usne· 
sení tO''1o bylo vládě dodánO', jest však půvinen přičiniti k tO'
mu své připůmínky. Jest samozřejmé, že tůtů rozhůdnutí pre
sidenta republiky musí býti ůpatřenů spůlupodpisem mini· 
sterským. U snesení tak,to vrácené se dodá té sněmůvně, která 
je vládě dodala. 

O tomto usnesení jednají ůíbě sněmovny po,znůvu; hlasuje 
se v ůhO'u sně.můvnách půdle jmen. Setrvají-li ůhě sněmovny 
nadpůloviční vět:šinůu všech svých členů na vráceném usne
seni růzumi ,se, že heze změny ,anehů, nebylo-li v ůhůu sně
movnách tétO' většiny důsaženo, a1le poslanecká sněmovna při 
ůpětném hlasůváni půdle jmen setrvala na vráceném usnesení 
třípětinůvou. většinůu všech svých členů, stává se totO' usne· 
sení zákonem a bude jaků platný zákon ve shírce zákůnů a 
nařízení vyhlášenO'. 

Ad 2. Působnost správní. 

NárůdnÍ shrůmážděnÍ vykonává nejúčinnější kontrůlu veš· 
kery sp!rávy s,tátnÍ a jest tudíž nejdůlež1itějšÍ'm půvšechným 
kůntrolnímorgánem státu. Vedle tůhů vykonává Národní 
shrůmáždění také určité akty správní. 

Půdrůhněji j,e-st uvésti: 
a) Každá sněmovna jest oprávněna interpelovati p'ředsedu 

a členy vlády ve věcech spadajících v ohůr jejich pŮ'sůhnůsti. 
Předseda a členůvé vlády jsou půvinni na vznesenou interpe
lací ůdpověděti t. j. j.sou povinni O' vznesené interpelaci se 
prohl~siti, te~dy buď ji zodpověděti ,nebO' odep'říti od-
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pověď s udáním důvodů; nesmějí však interpelaci pominouti 
mlčením. . 

Jednací řády .sněmoven tu rozlišují mezi dotazem a interpelaci 
v užším nebo vlastním smyslu. 

Dotaz jest právo osobní (individuální). Kaž,dý ,člen sněmovny má 
právo písemně se dotazovati předsedy vlády nebo člena vlády po či

nech vlá,dy a jejích or,gánů a po zamy;šlených opatřeních. Dota,zovaný 
muže na dotaz odpověděti buď ústně nebo písemně; povinen k tomu 
však není. 

Interpe:Ia.ce jest právo hromadné (Ikolektivní). Interpelace musí 
býti opatřena vedle ,podphsu interpelujícího člena v poslanecké sně
movně podpisy Ije1ště 20 'jiných členů, v senátu ještě 10 .jiných sená
torů. Dotázaný člen vlády ,jest povinen o interpelaci se prohlásiti 
do ,dvou měsíců. 

b) Každá sněmovna má Pírávo voliti výhůry, kterým mi
nisterstva jsou pO'vinna poskytovati půtřebné informace. Jed
nací řády s'tanoví, že počátkem prvéhO' zasedání každá sně
movna ZVůlí dva výbO'ry a tO': iniciativní a rO'zpočtůvý. Avšak 
úplně na vůli každé sněmO'vny záleŽÍ, kolik si 'ZvO'lí výborů 
rl jakou pravomůc jimstanůví. 

c) Každá sněmůvna má právo usnášeti se na adresách a 
na resůlucích. Adresy tyto a resO'luce jisou pravidlem mířeny 
na vládu a O'bsahují výzvu nebO' žádůst ufičitého obsahu. 

d) Sněmůvny mají 'právo navrhovati resp. přímO' vO'liti 
urči té činůvníky: 

aa) každá z obůu sněmoven navrhuje presidentu republiky 
ternO' na členství ústavního soudu, 

hb) poslanecká sněmůvna vůlí na dO'hu deseti let 12 pH
sedících vůlebníhů soudu. 

e) Sněmovně půslanecké nikoH také senátu pHsluší právo· 
uplatňovati půlitickůu ůdpovědnost ministerskO'u. Viz otům 
níže § 30. 

f) Nárůd~í shromáždění t. Ij. obě lsněmůvny ,slO'učené v je
den sbor volí presidenta republiky. Viz O' tom níže § 27. 

Ad 3. Působnost autonomní. 

Působnost autonůmní záleží v tům, že každá z obůu sně
můven si upravuje sama své vnitřní jednání. Neupravují však 
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sněmovny postup jednání ve svém sboru, nýbrž tento postup, 
jakož i vzájemné styky obou sněmoven a styky s vládou a 
vůbec na venek jsou upraveny zvláštním zákonem, jednacími 
řády, které jsou vydány zvláště pro poslaneckou sněmovnu 
a zvláš\tě .pro senát. Jeví se nám tudíž funkce autonomní v 
těchto bodech: 

a) Každá sněmovna si volí své předsednictvo, jakož i ostat
ní činovníky. Každá nově zvolená sněmovna se us'tavuje 
v plné schůzi. Schůzi tu zahájí předseda vlády, přijme slih 
členů sněmovny a dá ihned provésti volbu předsedy. Přijme
li zvolený předseda vykoná slib od rukou předsedy 
vlády a dá provésti volhy místopředsedů, zapisovatelů a pořa
cla'telů. Všechny tyto volhy jsou pr.ozatimní.Po uplynutí jed
noho měsíce po ustavujíd schůzi se vykonají volhy koneč
né, které platí na celé othdobí volební. Sněmovně zůstává 
však vždy vyhrazeno právo vrkonati :nové volby na začátku 
nového zasedání, žádá-li o to pÍ1semně nadpoloviční většina 
yšech členů sněmovny. 

b) Každá sněmovna sama rozhoduje o době schůzí, jakož 
i o pořadu jednání. 

c) V rámci zákona o jednacím řádu má právo každá 3ně
movna upraviti si své vnitřní věci vlastním (autonomním) 
jednacím iádem. 

Podle toho rozeznáváme p'ro každou sněmovnu zákonný jednací 
řád a autonomní 'jednací řád. Doložiti však sluší, že práva vydati si 
.autonomní jednací řád obě sněmovny použily v miřeskrovné. 

d) Každá 'sněmovna udílí dovolenou svým členům. 
e) Každá ,sněmovna jest strážcem imunity svých členů:, 

sama rozhoduje o tom, dá-li se souhlas ku tres'tnÍmu nebo 
disciplinárnímu stíhání čili nic. 

f) Každé sněmovně přísluší právo udržovati pořádek ve 
svých schůzích; právo to pHsluší nejen proti vlastním čle
nům, nýbrž také proti osobám třetím. 

Ad 4. Působnost soudcovská. 

Působnost tato záleží v tom, že sněmovnám přísluší prá
YO vykonávati určité funkce, které spadají ve výkon moci 
soudcovské. 

a) Výbor každé sněmovny má právo zmocniti svého 
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sedu nebo zpravodaje, aby ku svědectví o věci povahy ve
řejné, kterou výbor z usnesení sněmovny vyšetřuje, anebo o 
které jedná, předvolal a ve schůzi nebo mimo schůzi vY3lech
nul neho dožádaným soudem dal vyslechnouti svědky. Obe
slaní mají povinnost se dosta:viti. 'Předvolání veřejní úřední
ci nemohou odepříti výpověď z důvodu úředního 
Křivá výpověd' svědkova výborem jest trestná jako 
křivá výpověď před soudem. 

Sně:movna pOislanecká má právo dáti v obžalobu presi
denta republiky~ předsedu a čileny vlády. Viz o tom níže § 30. 

c) Senát nalézá za právo při obžalobách presidenta re· 
publiky a předsedy a členů vlády. Řízení před senátem bude 
upraveno zvláštním zákonem. Zákon tento dosud vydán ne
byl. 

§26.STÁL 
S 

VÝBOR NÁRODNí 
RO ÁŽDĚNÍ. 

o 

Stálý výlbor N. S. je'st výbor obou sněmoven povolaný 
k tomu, aby povšechně za'stupoval Národní shromáždění v do
hě, kdy obě sněmovny anebo jen jedna z nich j'Bou rozpu
štěny, až do opětného sejití se sněmoven, a po dobu, kdy za
sedání sněmoven jest odročeno nebo ukončeno. 

Stálý výhor se sk1ládá ze 24 členů a ze stejného počtu ná
hradníků. Z t.oho volí sněmovna poslanecká 16 členů a to
likéž náhradníků, senát 8 členů a rovněž tolikéž náhradníků. 
Volba se koná podle zásady poměirnéhozastoupení. Volí se 

vždy na je-den rok. První volby se vykonají ihned, jakmile 
se obě sněmovny ustaví. Členové výboru podrží své funkce, 
až budou zvo<leni členové noví. 

Pravomoc Stálého výlboru záleží v tom, že činí neodklad. 
ná opatření, i když by k nim bylo třeba zákona a že jest 
p'ří:slušný ve všech věcech náležejících do zákonodárné a 
správní působnosti Národního shromáždění; konečně, i když 
o'bě ,sněmovny zasedají, mohou jemu býti svěřeny určité 

úkoly. 

Podle toho rozeznáváme celkem čtverou pů-sobnost Stálého vý

boru: 

1. zákcno,dárnou, 
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2. správní, 
3. vládní, 
4. p,omocnou. 

Ad 1. Stálý výbor vydává opatření s prozatímní platnosti zákona 
a nahrazuje takto zákonodárnou činnost Nárcdního shromáždění. Vy
dání takovýchto opatření jest vázáno na určité podmínky formální a 
ma teriální. 

A.d 2. Stálý výbor koná dozor na moc vládní a výkonnou a vy!rv
nává vůbec veškeru správní působnost Námdního sruromáždění. I 
v této činnosti nahrazuje tudíž Stálý výbor Národní shromáždění. 

Činnost ad 1. a 2. vykonává Stálý výbor jen potud, pokud Národ
ní shromáždění nezase,dá, nebo v ,době, kdy jest .rozpuštěno. 

Ad 3. Stáilý výrbor rozhoduje o demisi vlády, kteiré byla vyslovena 
nedůvěra poslaneckou sněmcvnou, aneb jejíž návrh na vyslovení dů
věry byl touto sněmovnou zamítnut, a určuje, ;k,do povede vládní vě
ci, než bude nová vlá,da ustavena. Formální podmínka ,jest, že tu 
není ani presidenta republiky, ani jeho náměstka, V tomto případě na
hTazuje Stálý výbor vládní moc presidenta republiky. 

Ad 4. SouMrusným usnesením pos,lanecké sněmovny a senátu může 
býti Stálému výboru uloženo,aby p,odalc:běma sněmovnám společ
nou zprávu o nalehavé osnově vládní nebo v případech, k,dy usneseni 
obou sněmoven spolu nesouhlasí, pokud nesouhlas ten není odklizen 
tím, že usnesení jedné z obou sněmoven se stane usnesením Národ
ního shromáiždění (viz vý'še § 24), Návrh, aby věc byla přilkázána Stá
lému výboru, podává vláda, předseda sněmovny, u které věc jest, 
nebo sněmovna d,ruhá. Zpráva ,Stá,lého VýbOTU má povahu zprávy vý
borové, může se tudíž státi předmětem .jednání plné schůze sněmovní. 

Stálý výbor nesmí vyhoč,i!ti z mezi pravomoci daný jemu 
ú~tavou.Nad tím bdí jednak ústavní soud~ jednak Národní 
shromážděnÍ. 
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HLAVA II. 

MOC VLÁDNÍ A VÝKONNÁ. 

§ 27. ÚPRAVA VÝKONU OCl Á t 
A VÝKONNÉ. 

Moc vládní a výkonná není u nás svěřena jednomu orgánu 
státnímu, nýbrž jes!t dělena mezi presidenta repu!bHky a vlá
du. Dělba této moci jest provedena tak, že pravomoc presi
denta republiky jest přesně vytčena a vše ostatní jest přiřčeno 
vládě. 

Podle ,toho plnost moci vládní a výkonné p'řísluší vládě a 
vláda jest také vlastním před'stavitelem moci vládní a výkon
né. Presidentu republiky příslušejí jen ta práva, která jsou 
jemu jmenovitě (taxativně) vypočtena. 

A) President republiky. 

§ 28. VOLBA PRESIDENTA REPUBLIKY. 

President republiky jest volen Národním shromážděním, 
t. j. oběma sněmovnami sloučenými v jeden sbor (vzor fran:" 
couzský). Národní shromáž,dění svolává k volbě předseda 
vlády. Volební schůzi jest svolati nejdéle 14 dnů před vyp:r
šením volebního období presidentova, resp. nejdéle na 14. 
den po tom, kdy se :mÍsto presidentovo uprázdnilo. Schůzi 
volební řídí předse,da poslanecké· sně:movny nebo místopřed
seda jej zastupující jako'ž!to první p'ředseda, a předseda se
nátu neho místopředseda jej zastupující jakožto druhý před
seda. Volba jest veřejná, a jakákoH rozprava p'ĎÍ ní jest vy
loučena; hla1suje se lístky. Schůze volební jest způsobilá pro
vésti volbu, je-li přítomna aspoň nadpoloviční většina úhrn
ného počtu členů jak poslanecké sněmovny, tak i senátu, ja
ký jest tu v deu vol,by. 

K platnému zvolení se vyža'duje třípětinová většina hlasů 
přítomných. Nedosáhl-li nikdo z kandidátů této většiny, ko
ná se volba druhá. (Tato volba druhá jest proti volbě prvé PO'-
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tud samostatná, že mDhou při ní vystupovati úplně noví kan
didáti.) ,Te-li i druhá volba bezvýsledná, dochází k užší volbě 
mezi dvěma kandidáty, kteří dostali při druhé vDlbě nejvíce 
hlasů. V této užší volbě jest zvolen ten, kdO' dO'stal více hla
sů; je-li rovnO'st hlasů, rozhodne los. 

Volen může býti státní Dlbčan republiky českoslDvenské, 
který jest vDlitelný do poslanecké sněmovny a dokonal 35. 
rok svého věku. 

Volební obdo,bí činí sedm let. Od'stupujicí president může 
volen ještě jen jednou. Kdo hyl presidentem po dvě po 
jdDUcí období, nemůže býti opět zvolen, dokud od skon

čení posledního období neuplyne sedm let; ustanovení totO' 
se však nevz'tahuje na prvníhO' presidenta republiky českoslo
venské, 

Dosavadní president zů,stává ve své funkci, pokud nebyl 
zvolen president nový. 

Je-U president déle než šest měsíců zaneprázdněn nebO' 
churava usnese-li se na tom vláda za přítomnosti tří čtvrtin 
svých členů, Národní shromáždění zvolí náměstka presiden
tova, jehDž úřad trvá, dokud překážka nepomine, Pro vDlbu 
náměstka platí tytéž předpisy jako pro volbu presidenta. 

P,resident republiky ne'smí býti zároveň členem Národní
hO' shlromáždění nebo členem vlády. Byl-li tedy člen N árod
níhD shrDmáždění nebo člen vlády zvolen presidentem repu
bliky, přestane ode dne volby vykonávati SVDU funkci a jak
mile složil předepsaný slib presidentský, pO'zbývátO'hoto člen
stvL 

§ 29. PRÁVNí POST E í PRESIDE TA 
REPUBLIK 

President republiky jest podle ústavní listiny hlavou stá
tu, není však také, jak výše v § 26 bylo řečen:), hlavou moci 
vládní a výkDnné. Právní pDstavení není stanDveno nějakým 
způsobem povšechným, nýbrž tak, že j,sou jemu vyměřena ur
čitá práva jmenovitě (taxativně) vypočtená. Práva ta j;30U 
vyměřena předem v ústavní listině; dále jemu příslušejí p:rá
va, která jemu byla nebo bud,ou vyměřena zákony republiky 
českosloyenské vydanými po 15. listopadu 1918. 
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V ústavní listině vyrr.ě,řuje pravomoc presidenta republiky § 64. Po· 

dle toho předpisu president repubHky: 

1. zastupuje stát ,na venek. Sje,dnává a raHfikuje meziná,rodni 
smlouvy. Smlouvy obchodní, dále smlouvy, ze kterých pro \Stát nebo 
pro občany plynou jakákoli břemena ll'l;a:jetková nebo osobní, zejména 
i vcjenská, jakož i smlouvy, jimiž se měnistátní území, potřebují 
souhlalsu Národního shromáždění. Pokud j,de o změny státního území, 
souhlas Národníhto IShromáž,dění se dává formou ústavního zákona; 

2, přÍíjímá a povělřtl'je vyslance; 

3, prohlašuje válečný stav, vypovídá s předchozím souhlasem Ná
rodního shromáždění vállku a předkládá mu sjednaný mír k vyslovení 

souhlasu; 
4, svolává, odwčuje a rozpouští Námdní shromáždění a prohlašuje 

zasedání sněmoven za ukončené; 

5, má právo vraceti s připomínkami usnesené zákony a po,depi.suje 
zákony Národního shromáždění, sněmu Podkarpatské Rusi a opatře

ní Stálého výboru; 

6, podává ústně nebo písemně Národnímu shromážaění zprávu o sta
vu republiky a doporučuje mu k úvaze opatření, která pokládá za 

nutná a účelná; 

7, jmenuje a propouští ministry a stanoví jejich počet; 

8, jmenuje vysokoškolské profesory vůbec, ,dále soudce, státní ú
ředníky a ,důstojníky počínajíc platovou ,stupnicí, která se rovná bý

valé VI. hodno.stní tří,dě; 

9, uděluje dary a pense ,z milosti k návrhu vlády; 

to, má vrchní veHterlství velškeré ibranné mocií 

11. má právo udíleti amnestii, promíjeti nebo zmirňovati tresty a 
prClvní násle,dky odsouzeni trest'nimi .soudy, zvláště též ztrátu vdeb
ního práva do Národního shromáždění a jiných zastupitelských s')orů, 

i nařizovati, aby ,soudní řízení trestní nebylo zahajováno neho 

v něm pokračováno, 

Veškery tyto ak,ty presidentovy potřebují ku své pla,t'llQsti 
jakO' akty státní 'spolupDdpisu odpDvědnéhD člena vlády, Chy
hí-li tedy na nějakém aktu presidenta republiky spDlupDdpis 
DdpDvědného člena vlády, není to státní akt mDci vládní a 
výkonné~ nýhrž pouhý projev presidenta republiky, nikoli ja
kO' hlavy státu, nýbrž jako Disobyčistě ,sDukromé. 

President republiky slibuje před NárDdním shrDmáždě
ním 1. j. ve spDlečné "chůzi obDu sněmDven~ na SVDU čest a 



na své svědomí, že bude dbáti blaha republiky i lidu, a že bu
de šetřiti ústavních a jiných zákonů. 

President republiky jest politicky neodpovědný. Pokud 
jde o písemné akty vládní a výkonné moci presidenta repu
hliky~ přejímá odpovědnost člen vlády, který dotčený akt 
spolupodepsat Pokud jde o ústní projevy presidenta re'publi
ky, které souvisí B jeho úřadem, odpo'Vídá za ně vláda. Za 
ústní projevy presidenta republiky, které nesouvisí s jeho úřa
dem, vláda odpovědnost nepřejímá; takovéto výroky jsou ta
ké projevy presidenta republiky jakožto osoby soukromé. 

Trestně jest president repuhliky odpovědný jen ze země
zrady. Obžalobu podává poslanecká sněmovna; usnesení o 
tom se může státi jen vě,tšlÍnou dvou třetin za přítomno;sti 
dvou třetin členů poslanecké sněmovny. O obžalobě této na
lézá senát Národního shromáždění. Je-li president republiky 
uznán vinným, lze za treStt nalézti jen ztrátu úřadu president
ského a způsobilosti tohoto úřadu IP oz ději znovu nabýti. Po
drobnosti o tom ustanovuje zákon. Zákon tento dosud vy
dán nebyl; důsledkem toho dosud nemůže hýti presidefiít re~ 
publiky vůbec trestně stihán. 

Je-li zvolen náměstek presidenta republiky, platí vše, co 
jest stanoveno o presidentu republiky, též pro jeho náměstka. 

B) Vláda. 

§ 30. POJEM A POVŠECHNÁ PŘÍSLUŠNOST. 

Podle ústavní listiny jest vláda sbor, kterému příslUŠÍ moc 
vládní a výkonná. Skládá se z předsedy a z jednotlivých čle
nů vlády (ministrů). Pravidelným sídlem vlády jest Praha. 

Předsedu a členy vlády m;inistry jmenuje president re
publiky a zároveň stanoví, který z členů vlády řídí jednotlivá 
ministerstva. Není však vyloučeno, že president republiky 
jmenuje také člena vlády, aniž by jemu přikázal určité mini
sterstvo; takového člena vlády nazýváme ministrem bez urči
tého odboru (bez portefeuiUu). 

Vedle ,předsedy vlády jest tu ještě náměstek rředsedy .. 
kterého v'šak volí vláda ze svého středu sama. Náměstek před
sedy zastupuje předsedu vlády, kdykoli předsedu r.ěc) zajde. 
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Zajde-li cos i náměfstka předsedy vlády, zastupuje předsedu 
vlády člen vlády věkem nejstarší. 

Členové vlády skládají do rukou presidenta republiky 
slib na svou čest a na své svědomí, že budou svědomitě a 
nestranně konati své povinnosti a že budou šetřiti ústavních 
a jiných zákonů. 

Ministr není státním zaměstnancem v bě'žném slova smy
slu, jest však stáltnÍ orgán, ovšem zvláštního rázu (sui ge rle
ris). Plat jeho jest upraven zvláštním zákonem. Pense nemá, 
má však nárok na plat a čin ov ní přídavek ještě tři měsíce 
po svém vystoupení z vlády. 

Povšechná příslušnost vlády jest dána ústavní listinou. 
Rozlišovati zde dlužno: 

1. příslušnost vlády jakožto ,sboru ministrů, 
2. příslušno'st jednotlivých ministrů. 

Ad 1. Vláda ve sboru jest scho'pna se usnášeti, je-li přítom
na mimo předsedu vlády nebo jeho námě'stka nadpolaviční 
většina mini'strů. Ve sboru rozhoduje vláda zefiména: 

a) o vládních osnovách zákonů pro Národní shromáždění, 
o vládních nařízeních, jakož i o návrzích, ahy president re
publiky vrátil usnesení Národního shr,omáždělní tomuto k o
pětnému projednání, 

b) o všech věcech politické povahy, 
c) o jmenováních soudců, stáltních úředníků a důstojníků 

od platové stupnice, která se rovná bývalé VIlI. a VII. třídě 
hodnostní, pokud jmenování to přÍ'sluší ústředním úřadům, 
a o návrzích na jmenování činovníků, které jmenuje presi
dent republiky. 

Ad a). Funkce tyto spadají po výtce v obor činnosti záko
nodárné. Vláda tím, že předkládá Národnímu shromáždění 
vládní o'snovy zákonů, vykonává zakonodárnou iniciativu. 

Vládá dále vydává vládní nařízení. Toto právo je omezeno 
tím, že vláda může vydávati nařízení jen ku provedení urči
tého zákona a v jeho mezích (secundum et intra legem), t. 
j. vláda múže vydati takovéto nařízení, jen pokud určitý zá
kon ji k tqmu zmocní a dále, takovéto nařízení se nesmí pří
čiti obsahu dotčeného zákona a nesmí vybočovati z jeho me
zí. Každé nařízení vládní podepisuje předseda vlády nebo je
ho náměstek, po pHpadě jeho zástupce. 
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Konečně navrhuje vláda presidentu republiky, aby urči· 
té usnesení Nárůdníhů shrůmáždění vrátil Nárůdnímu shrů
máždění k ůpětnému průjednání. Důsledek tůhů avšem jes,t~ 
že president republiky bez návrhu vlády tak učiniti nemůže. 

Ad b). O věcech půlitické povahy růzhůduje vláda jaků 
sbO'r a nikoli jednůtlivý ministr. Jest tO' důsledek parlament
níhO' rázu vlády. Tím, že věci půlitické povahy s'padají v pra
vomoc celé vlády, jest také zaručena jednotná půlitická linie 
vlády republiky českůslůvenské. . 

Ad c). Platůvýmzákůnem Čí's. 103/1926 sb. zák. a nař. 
byly stanůveny nůvé stupniceplatůvé. Přirůzeně tím pravů
můc pn jmenůvam ,státních zaměstnanců nebyla nikte
rak důtčena, a dlužnO' nůvé stupnice pla1tůvé uvésti v sůulad 
s hůdnůstními třídami, které tu byly v době vydání ústavní 
listiny. 

Podle příslušnosti při jmenování státních zaměstnanců rozezná 'di

me takto tři třídy: státní zaměstnance počínajíc bývalou VI. třídou 

hCJdnosiní jmenuje president republiky na návrh vlády, Rovněž jme
nuje president republiky úředníky kanceláře presidenta republiky a 
to za spolupodpisu c.dpově,dného ministra. Státní zaměstnance pla
tových stupnic, které se rovnají bývalým VLL a Vnl. hodnostním 
třídám, jmenuje vláda ve vlastr.í své pravomocí. Státní zaměsbance 
nejnižších platových stupnic jmenují činovníci zákonem k tomu 0-

právrění, ministři, pře,dnostové ostatních ústředních úřadů nebo 'zem
ských úřadů, 

Ad 2). Každý mlnl'str jest správcem a přednůstou určité
hO' ůdbůru nebůli ministerstva; výjimka z tůhůtů pravidla jest 
dána jen u ministrů bez určitéhO' O'dbůru nebůlibez půrte

řečenO'. 

úřad správní s příslušností ná-
ležitě vymezenůu. pravůmůc každéhO' ministra jest dá-
na příslušnůstí ministerstva, v jehůž čele ministr stůjí. 

Půvšechně lze říci, že ministr řídí a Ispravuje ministerstvO', 
v jehůž čele stůjí, udává v rámci celikůvé politiky vládní pů
litické jehO' 'směrnice, vydává v rámci působnosti tO'hotů mi
nisterstva ve formě vyhlášek podrůhnější předpi,sy a důhlíží 
na úřadůvání úřa1dů půdHzených. 

Pů~et ministerstev, jich půjmenůvání a půvšechná jejich 
příslušnůst jsůu v části III. (právO' správní). 
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§ 31. MINISTERSKÁ ODPOVĚDNOST. 

Právní řád českůslovenský zná dvůjí ůdpůvědnost mini-
sterskůu: 

1. práv:tí neboli trestní, 
2. politickou. 

Ad 1. Právní odpovědnůst jest oSůhní (~ndividuální): pO'
stihuje jen tůho člena vlády, k!terý se provinil. Podmínky 
právní ůdpůvědnůsti jsůu jednak materiální, jednak fůrmální. 

Materiální p,ůdmínky jsůu, že ministr (před,seda uebů člen 
vlády) půrušil úmyslně nebO' z hrubé nedbalůsti v ůboru své 
úřední působnosti ústavní nebO' jiné zákůny. 

Fůrmální půdmínka jest, že se půslanecká .sněmůvna 
usnesla na ůbžalobě ministerské většinůu dvou tře,tin hlasů za 
přítůmnosti dvůu třetin poslanců. 

O ůhžalo1bě ministerskénalé'zá senát Nárůdníhů shrůmá
ždění jaků trestní 'sůud. :Řízení před senátem jaků trestním 
sůudem upravuje zvláštní zákůn. Avšak zákon ten dosud vy
dán nebyl; důsledek tůhů jest, že průvinivšího se ministra 
důsud nelze vůhec stíhati a tO' ani p'řed řádným soudem. 

J est samoz,ře~mné, že tu jde jen o t .• zv. úřední 'trestní činy člena 
vlády, t. 'j, 'trestné činy, kte,rých se člen vlády dopustil v oho,ru své 
úřední působnosti. Na činy trestné, kterých se člen vlády dopustí mi
mo obor své úřední působnosti, se obžaloba ministerská nevztahuje, 
Takovéto činy trestné soudí řádný trestní soud, ovšem, .je-li mÍni,sb 
zár·cveň také členem Náro,dního shromáždění, jen tehdy, dá-li přísluš. 
ná sněmovna k tomu svůj souhlas. 

Ad 2. Politická odpovědnost jest hromadná (kůlektivní): 
postihuje celou vládu jaků sbůr. Důsledkem ,parlamentníhO' Tá. 
zu naší republiky jest vláda půliticky ůdpůvědna Nárůdnímu 
shrůmáždění, t. j. jeslt půvinna dr.žeti se té směrnice půlitické, 
která jest dána slůženÍm Nárůdního shromáždění resp. jehO' 
doča:snO'u většinou. Prostředky, jimiž Nárůdní shrůmážděnÍ 
tutůpůlitickůu odpůvědnost uplatňuje, jsůu: dotazy, inter
pdHce, právO' voliti různé výbůry, komise, pořádati ankety; 
průstředky ty pHslušejí ůhěma sněmůvnám (viz výše §l 24.), 
Avšak jen půslanecké sněmovně přísluší nejúčinnějšÍ pro
středek uplatňůvati půlitickůu ůdpověduost, t. j. právO' vy
slůviti vládě nedůvěru nebo zamítnouti vládní návrh na pro-
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jev důvěry. Yysl'oví~li poslanecká ,sněmovna, vláděon~dův~ru, 
neho zamí,tne-li vládní návrh na vyslovem neduvery, Jest 
vláda povinna podati demisi do rukou presidenta repuhli~y, 
který určí, kdo povede vládní věci, než bude ustavena vlada 

nová. k k'd 1 
P'rávo přivésti vládu k podání demise a tím ta é pa, u ~ys~-

vením nedůvěry nebo zamítnutím v\lá,dního náv,rhu na vyslovem du
věry přÍBluší ~en sněmovně po,s,lanecké. ,odtud a také z nepřesného 
znění ústavní listiny ~jest u nás rozšířen názor, >jako by vlád.a byla 
odpovědna jen sněmovně poslanecké, nikoli však také senátu, Názor 
ten .jest mylný. Vláda ,jest odpovědna oběma sněmovnám Národn~ho 
shromáždění, avšak jen sněmovně poslanecké přísluší právo uplatno
vaH ne'Ízaz'ší a nej/účinnější prostředek politické odpovědnosti a tím 
přivésti vládu k pádu, 

Tento nejúčinnější prostře,dek jest dvojí: vyslovení nedůvěry vládě 
a zamítnutí vlá,dního návrhu na projev nedůvěry, 'Postup pii obou 
těchto prostředcích jest o,dHšný, 

Jde-li o to, aby vlá,dě byla vyslovena nedůvěra, jest podati ná-
- vrh k tomu směřující; návrh teň musí býti opatřen podpisy nejméně 
sta poslanců. Návrh se piřikáže iniciativnímu výboru, který jest po
vinen podati o něm zprávu sněmovně nej,déle ,do tý,dne. Aby sněmov: 
na byla způsobilá usnášeti se o tomto návrhu, jest třeba přítomnostI 
na,dpoloviční většiny počtu pos;}anců; ku přijetí náv,rhu ,jest třeba nad
polovi'ční většiny přítomných; hlasuje se podle jmen. 

Podává-li vláda sama návrh na vyslóvenídůvětry, nepř~kazuje se 
náv,rh výboru, nýbrŽ mů'že o :něm býti ve sněmovně ihned hlasováno; 
není tlřeba ani zvýšené přítomnosti, ani kvalilfíkované většiny hla,sť!. 

K,dyž vláda podala demisi důsledkem skutečnosti, že 1í sněmovna 
poslanecká pmjevila ne,důvěru nebo že zamítla v,ládní návrh na vy
.slovení důvěry, nemůže se p.resi,dent ,republiky přes tuto demisi pře
nésti, nýbrž jest povinen demÍlsÍ přijati. To se mů:že státi dvo,jím 

:zpusobem. 
Buď presi,dent republiky vlá,du ihned propustí a na dobu, než bude 

ustavena vláda nová, ~menuje vládu ·z kruhů mimoparlamentních; tu 
mluvíme o tak zv. vlá,dě ú\řednidké. 

Anebó president republiky sice demisi př~jme, avšak vládu ihned 
nepropustí, nýbrž požádá ji, aby vedla prozatímně v,ládní věcí, než 
bude ustavena nová vlá,da z parlamentu; tu pravíme, že vláda jest 
ve stavu demise (i.n statu demis!sioni,s), 

Oba, dva tyto druhy vlád v republice již byly. Ovšem jak vláda 
úřednická, tak i vláda ve stavu demise mohcu by ti podle ,ducha ásta-
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vy jen vládami přechodními a prozatímními. Duchu ústavy vyhovuje 
jen řádná vláda vycházející z Národního shromá,ždění a která má ta
ké duvěru Národního shromáž,dění. 

Vlá,da úřédnická se staví takto jarko jakási protiva vlá,dy parla
mentní. Ov,šem i na vládu fÚ,ř'ednickou d,opadají ste~ně píředpisy ú:sla
vy,že vlá,da jest povinna podati demisi, vyslovila-li jí poslanecká 
sněmovna nedůvě,I'U, nebo zamítla-li vládní návrh na vyslovení dů
věry; v tom směru není rozdílu me:zi vládou úřednickou a parla
mentní. 

HLAVA III. 

§ 32. MOC SOUDCOVSKÁ. 

Moc soudcovská v celé oblasti repuiblikyčeskoslovenské 
jest vykonávána soudy státními. Důsledkem toho roz.3udky 
veškerých soudů se vynášejí jménem republiky. 

!Proti s,oudcum státním stojí soudy, jichž pravomoc neprýští přímo 
z moci státní, Takovéto s,oudy byly v našich zemích až, do r. 1848. 

Byly to je,dnak soudy městské, ~ednak soudy patrimoniální. Takřka 
každé vět,ší město mělo ,své soudy, které nalélZaly :za práv,o ze soudní 
pravomoci ,dotčeného města. Patrimoniální soudy byly soudy, kterými 
vrchnosti vykonáva,ly soudní pravomoc nad svými poddanými. 

Soudnictví jest ve všech stolicích odděleno od správy; ne
ní úřadů, }{.teré by zároveň byly soudy a úřadem správním. 

U.strojí soudů státních, jejich p.říslušnost věcná i místní a 
způsob řízení před nimi jsou upraveny zákony. Nikdo nesmí 
býti odňat svému zákonnému soud,ci. 

Soudy ji80U vůbec jen pravidelné. Vý~imečné soudy mo
hou býti zavedeny toliko v řízení trestním a to jen v přípa
dech zákonem předem sifanovených a nadohu ohmezenou. 

Soudy rozeznáváme řádné a mimořádné. 
Soudy řádné jsou jednak civilní~ jednak trestní. Civilní 

soudy rozhodují o sporných nárocích stran. Trestní soudy 
soudí ty, kdož se jakýmkoli z'pů<sobem prohřešili proti platné
mu právnímu řádu. 

Podle věcné přÍ'slušnosti rozeznáváme okresní soudy, 
krajské soudy, vrchní soudy a jeden nejvyšší soud se sídlem 
v Brně pro celou oblast republiky. Vrchní soudy jsou v re-
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pubHce čtyři a jejich sídlo jest: Praha, Brno, Bratislava a 
Košice. 

Vedle ,soudů civilních a tres1tních jsou tu ještě soudy vo
jenské, které l!sOU příslušné pro aktivní příslušníky stavu vo
jenského a to jen ve věcech trestnich. Na obyvatelstvo civil. 
ní může býti pravomoc soudů. vojenských rozšiřena podle. 
ustanovení zákona jen v době války a to jen pro činy ISpácha
né v této době. 

O soudech mimořádných bude jednáno níže v § 44. 
Soudcové vykonávají svůj úřad nezávisle a jsou vázáni jen 

zákonem. Soudcové jsou jednak soudcové z povolání, }ednak 
soudcové-laikové. Soudcové-laikové půso'bí v případech záko
nem zvláště ,stanovených. 

Soudcové z povolání jsou ustanovováni na svá místa vždy 
trvale a jsou jmenováni na do~ivO;tí. Proti své vůli mohou bý
ti soudcové přeloženi na jiné místo 'služební jen tehdy, pro
vádí-li Ise nová organisace soudní a to jen po dohu zákonem 
stanovenou, nebo na základě pravopla,tného nálezu discipli
nárního. Do výslužby proti své vůli mohou býti dáni na zá
kladě pravoplatného ná,lezu také, když dosáhnou věku zá
konem stanoveného; podrobno'sti stanoví zvláštní zákon, kte
rý ustanovuje také, za jakých podmínek mohou bý1:i soudco
vé suspendováni se svého úřadu. 

Soudcové z 'povolání nesmějí zastávati jiné funkce place
né stále nebo doč'a,sně le'č v případech zvláště stanovených. 

Soudcové nalézají za právo; v této své pravo'moci jsou 
vázáni jen zákonem. Zákon jest závazný pro soudce, byl-Ii 
řádně vyhlá'šen t. j. byl-li podle platných předpisů uveřejněn 
v úřední sbírce zákonů a nařízenÍ. Důsledkem toho mohou 
soudcové při zákonu ,zkoumati jen ,skutečno'st, byl-li řádně 
vyhlášen. Naproti tomu o platnosti nařízení ro,zhodují soud
cové postupem stolic řešíce uvčitou právní věc. 
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DíL III. 

Československé právo správní. 

HLAVA I. 

;;ČÁST POVŠECHNÁ. 

§ 33. POJEM PRÁVA SPRÁVNíHO 
A ROZDĚLENi SPRÁVY. 

Právem správním nazyvame obecně souhrn právních 
předpisů, jimiž jest upravena ,správa státní, t. j. působnost 
výkonné mod ve státu. Ovšem půsohnost výkonné moci jest 
z části upravena, jak z dílu II. jest 'patrné, také právem ústav
ním. Odtud není vždy snadné nalézti přesnou hranici mezi 
právem správním a právem ú's,tavním. Celke,m můžeme však 
říci, že právo tSprávní jest souhrn právních předpisů, jimiž 
se podrobněji upravuje působnost výkonné moci ve státu. 

Právo s'právní upravuje veřejnou správu ve státu, t. j. 
činnost státu a veřejnoprávních korporací, nikoli také sprá
vu soukromou t. j. činnols,t korporací soukromoprávních. 

Veřejná správa v československé republice jest: 

A) správa ústřední, 
B) správa zemská, 
C) správa okresní, 
D) správa obecní. 

85 



§ 34. A) SPRÁVA ÚSTŘEDNí. 

Správa ústřední podle svého jména jest správa vereJna, 
jež jde na celou oblast republiky. Jest vedena jednak mini
sterstvy, jednak zvláštními ústředními úřady. 

Minis,terstev jest celkem 15; pravomoc těchto minister
stev jest upravena jednak staršími ,zákony a nařízeními z do
by bývalé monarchie, jednak novými zákony republiky česko
slovenské. 

L Ministerstvo zahraničních věcí spravuje věci vnějiší. Ve
de politiku zahraniční, řídí poHtické vztahy a zprostředkuje 
styky republiky s ostatními ,s,táty, určuje směrnice těchto vzta
hů a styků. Pečuje o zastoupení republiky na mezinárodních 
kongresích a konferencích, organisuje a řídí (službu zahranič
ní vůbec a sluŽlbu zpravodajskou zvláště. Zastupuje a hájí 
práva a zájmy ·státních ohčanůčeskoslovenských v cizině. 

Ministerstvu zahraničních věcí j,sou pod-u.izeni zástupcové 
československé republiky v cizině, diplomatičtí vyslanci a 
(obchodní) konsulové. 

2. Ministerstvo vnitra ohsltarává vnitřní správu politi
ckou, tedy zvláště věci spolkové, ibezpe1čnostní, chudinské, 
stavební, volební. Jemu pHslušejí dá,le redakce a administra
ce úřední shírkyzákonů a nařízenÍ. Rozhoduje v po'slední in
stanci věci spadající v působnost úřadů politických a poli
cejuích, pokud rozhodování o Itom není výslovně vyhrazeno 
ministeflstvu jinému. Rozhoduje také ve věcech ho'spodářské 
správy. V jeho pravomoc 'spadá také doprava a turistika a ur
čité věci správy vojenské. 

3. Ministerství národní obrany pečuje o věci vojenské. Pří
sluší jemu zejména organisace hranné moci a všech jejích 
tsložek v míru i ve válce; péče o výchovu a o výcvik vojska; 
evidence hranné moci po stránce osohní věcné; Ylojenská 
statistika a vojenské trestní soudnictví. 

4. Ministerstvo financí spravuje jmění státní, sestavuje 
rozpočet státní, pečuje o úhradu výdajů státních. V jeho 
pravomoc spadají daně, poplatky a jakékoli jiné dávky, mo
nopoly, cla, loterní věci, měna a mincovnictví, peněžnictví a 
věci úvěrní, osohní věci státních zaměstnanců a vůbec finanč
ní !spr~va státu. 
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5. Ministerstvo školství a národní osvěty ohstarává škol. 
ství vyjímajíc školy zemědělské, vojenské, pokračovací školy 
živnostenské a ústavy obírající 'se výchovou, které mají ráz 
péče výlučně společenské (sociální) a zdravotní; pečuje o vě
du, o ochranu 'památek čítajíc v to archivnictví a musejni
ctví; o lidovou výchovu; o umění a o škol,skéa kulturní sty
ky s cizinou. V jeho pravomoc spadají také věci nábožen
!ských kuhů, \\tedy kulturní správa církví, nátboženských 
společno,sltí a vyznání; správa mezikoufesní; správa nadání 
církevních, pokud ovšem správa jejich přísluší vůbec státu. 

6. ~Ministerst'vo spravedlnosti obstarávci věci spadající v o
bor soudnictví. V pravomoc jeho náležejí věci ,soudů a stát
ních zastupitds1tví čítajíc v to i osobní, 'pensijní a discipli
nární věci jejich zamě'stnanců; věci úřadů poručenských a 
schovacích; věci trestních ústavů a ústavů sloužících k výcho
vě zanedbané mládeže a z.allledbaných provinilců; legi,timace, 
adopce a péče ,o mladistvé; zpracovávání, po případě spolu!s ji
nými ministel'istvy nebo úřady, osnov zákonů z různých oho
rů práva, jak hmotného, tak i formálního; správa a úprava 
t. zv . právní pomoci. 

7. Ministerstvo obchodu pečuje o věci týlkající se průmy
slu, obchodu a živností. V jeho pravomoc s,padají: provádění 
předpisů vydaných k úpravě průmyslu, olhchodu a živností; 
kontrola dovozu, průvozu a vývozu; věci obchodních a živ
nostenských komor a poradních .shorůzřízených v ohoru .pů
sobnosti tohoto ministerstva; věci kartelů a trus1tů; věci 'plav
by vnitrozemské a námořní; péč~ o zvelebování živností a 
průmyslu; veletrhy, živnostenské a o.hchodní úvěrnictví; o
chrana práv ze živno1s'tenského vlastnictví; zdělávání o'bchod· 
ních, celních a plavehních smluv s jinými státy a uzavírání 
takovýchto smluv zaspolupů'Sohení ministerstev jiných, ze
jména minister,stva zahraničních věcí. 

8. Ministerstvo železnic s'pravuje železnice. V jeho pravo
moc spadají: vedení a s'práva česko'slovenských státních drah; 
stavba nový,ch drah; vydávati předpisy ve věcech železnič
ních; prováděti železniční 'provozní řád a vykonávati dozor 
na stavhu a provoz všech soukromých drah; udělovati povo
lení ku předběžným pracem technickým pro nové dráhy sou
kromé; povolovati stavby všech drah; povolovati, aby byl na 
nově vystavěných drahách zahájen provoz; p'ředběž'ně vy jed-
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návati železniční smlouvy státní a mezinárodní smlouvy ve 
věcech železničních; spolupůsobiti při vyřizování věcí týka
jících se železnic, ,pokud tyrto věci spadají v obor působno
sti jiných ministerstev. 

9. Ministerstvo pošt a telegrafů ,spravujje poštovnicví, te
legrafy a telefony. V jeho pravomoc spadJají: d,opr,ava zá
silek listovní'ch a jiných tiskopisů periodicky vycházejících, 
doprava cenných, dopisů a balíků; zři'zování, udržování a 
provozování telegrafů a telefonů; organisace a úprava roz
hlasové služby; zřizování, správa a udržování pošty potrubní; 
státní poštovní doprava automobilová. 

10. Ministerstvo veřejných prací pečuje o veřeJné s,tavby 
silniční, vodní a o hornictví. V jehO' pravo'moc ,spadají: věci 
státní služby ,stavební; stavba a správa budov státních a za 
ul'\čitých podmínek i budov státních podniků a budov, jichž 
náklad se hradí vůhe,c nebo jen čásltečně z prostředků státních 
nebo z fondů státem s'pravovaných; věci vodního hospodář
ství a plavby; zákonodárná, technická a správní stránka silnic 
.a mostů vyjímaijíc silniční policii v historických zemích; spo
lupůsobení při zákonodárství vodoprávním a při rozhodová
ní v oboru vodního práva; cejchovnictví; soustavné elektrisa
'Ce; technické zkušebniotvÍ a výzkumnictví; zákonodárství 
horní; správa státního horního jmění; nejvyšší vedení a sprá
va státních báňských a hutních závodů; dozor na státní ústa
vy geologické, radiologické a na ústav pro ho,spodárně vy
užití paliv. 

ll. Ministerstvo veřejnéhO' zdravotnictví a tělesné výclwz:y 
pečuje o věci týkající se zdravotnictví a tělesné výchovy. V 
jeho pravomoc spadají: péče o nemo1cné, neduživé a choro
myslné a vůbec záchranná služba; potírání sdělných nemocí; 
výroba očkovacích látek a ser; věci lekárnické, věci lázeň'ské; 
věci výživy s hledi,ska zdravotnického; spolučinnost v oboru 
Živností. průmyslu a O'bchodu, dále zemědělství a hornictvL 
pokud jde při tom o stránku zdravotní; péče O' tělesnou vý
chovu; sociálně zdravotní péče; věci státní zdravotní rady a 
státní ústav zdravotnÍ. 

12. MinisterstvO' pro zásobO'vání lidu pečuje o výživu lidu. 
Toto ministers'tvo jest nyní v likvidaci. 

13. MinisterstvO' sO'ciální péče stará se o ty, kdož v důsled
ku své,ho :společenského postavení anebo svého stavu zdra-
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votního nebo tělesného jsou vydáni v nebezpečí, že utrpí ně
jakou újmu svých zájmů. V jeho pravomoc spadají: spole
čenská a právní péče o matky, kojence a dělti do šesti let, 
o svěřence a sirotky, o mládež zpustlou anebo tělesně ne
ho duševně vadnou, o mládež opuštěnou a osiřelou na Slo= 
vensku a v Podkarpatské Rusi: spolupůsobení v soudní pé
či o mládež; ochrana vystěhovalců, při,stěhovalců a repatri
antů; bytová pé'če; ochrana zaměstnanců ve službách soukro
mých; věci sociálního pojiš/tění vyjímajíc pojištěni hornické; 
péče o válečné poškozence a o pozůstalé po nich, jakož i o po
zůstalé po padlých vojínech. 

14. Ministerstvo zemědělství spravuje věci spadající v o
bor zemědělství a pečuje o zemědělské školstvÍ. V jeho pra= 
vomoc spadají: zvelebování půdy; péče o chov hospodářského 
zvířectva všelikého druhu; věci veterinární; věci týkající se 
lesů, myslivosti, jakož i rybář1ství; ochrana zvířat zeměděl
ství užitečných a hubení zvířat zemědělství škodlivých; sprá
va státních lesů a statků; věci agrárních reforem, podniky, 
jichž účel jest zvýšiti výnos půdy; zemědělské pojišťování; 
péče o zemědělské stavitelství, zemědělské strojnictví a O' e
lektrisace venkova; pedagogie a zemědělská meteorologie a 
hydrologie; obchodní a dopravní politika zeměděhká a les
nická; odhorná ochrana zemědělců; zemědělsiké a les.nické 
školství, zemědělská' věda a zeměděllské musejnictvÍ. 

15. Ministerstvo prO' sjednO'cení (unifikací) zákO'nO'dárství 
a správní organisaci, kratčeji ministerstvem unifikačním zva
né, má za úkol zavésti jedno1tné zákonodárství a jednotnou 
správu v celé oblasti republiky. V jeho pravomoc spadá pra
covati na olsnovách, kterými je,st dosáhnouti jednotného 
právního řádu v celé republice. Jednotné správy bylo celkem 

dosaženo. 
Vedle ministerstev j,sou v republice ještě tyto ústřední 

úřady: 

16. Nejvyšší účetní kO'ntrO'lní úřad, který vede dozor na 
státní hospodářství, na státní jmění a na s,tátní dluh repu
bliky. Úřad tento jest samostatný, jest rovnocenný s minister. 
stvy a na nich nezávislý. Předseda tohoto úřadu jest odpověd
ný Národnímu shromáždění a naň dopadají předpisy a od
povědnosti členů vlády. Úřad tento vede výše uvedený' do-
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zor a zkoumá zejména, zda pnJmy a vydání jlsou založen! 
na smlouvách nebo na zákonných ustanoveních, zda jsou 
správně poukázány a vyúčtovány, a bylo-li při správě stát
ního jmění jednáno hospodárně. 

17. Státní úřad pozemkový, který zastupuje stát, pokud 
jde o' práva a závazky vznik,lé prováděním zákonů o zabrání 
velkého majetku -pozemkového vůči' osobám třetím, úřadům 
a soudům, a spravuj~ majetekpřipadnuvšído státní správy 
prováděním záborových ':zákonů. 

18. Státní úřad statistický, který organisuje, řídí a pro~ 
vádí službu státní Istatistiky pro celou oblast republiky.' Jest 
to orgán výkonný; usnášejícím se orgánem jest Státní Rada 
statistická. Oba tyto. orgány jsou podřízeny předsedovi vlá
dy. 

§ 35" B) SPRÁVA ZE~ISKÁ. 

Celá oblast republiky československé jest rozdělena na 
čtyři zemské správní obvody, kteiréž jsou: země česká (Čechy), 
moravskoslezská (Morava a Slezsko), slovenská (Slovensko) a 
podkarpatskoruská (samosprávné území Podkarpatské Rusi). 

Pro každou zemi jest zemský úřad, jehož sídlem 'jISOU~ 
Praha, Brno, Bratislava, Užhorod. Obvody a sídla zemských 
úřadů mohou ,býti měněny jen zákonem. 

V čele zemského úřadu ,jest! zemský pre,sident; jest to ú· 
ředníkstátní, služebuě podřízený ministru vnitra a jiest jme
nován presidentem republiky. 

Zemský úřad vykonává ve ,svém ohvodu vnitřní správu 
politickou. K výkonu této správy se mu přidělí potřebný po
čet ,konceptních, odborných účetních, kancelářských i jiných 
zaměstnanců. 

V k~ždém zemském správním obvodu jest v sídle zem
ského úřadu zemské zastupitelstvo . . Toto čítá v zemi české 
120, moravskoslezské 60, slovenské 54, podkarpatskoruské 18 
členů. Z tohOltto počtu jsou dvě třetiny voleny: os.tatlnÍ ěleny 
jmenuje vláda z odborníků přihlížejíc k poměrům hospodář
ským, kulturním, národnostním a sociálním. 

Volby 'se konají podle soustavy lis,tinné s poměirným za
stoupením na podkladě závazných kandidátních liistin. Obdoa 
bí volební činí šest IIet. 
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Právo voliti do zemského zastupitelstva přísluší všem 
státním občanům republ~ky československé ,bez rozdílu po
hla ví kteří v den vyložení voličských seznamů překročili 24. , k w, 
rok svého věku, mají bydliš1tě v zemi aspoň jeden 1'0 POCI-

tajíc zpět ode dne' vyložení votličských seznamů a z toho 
alspoň pO'slední tři měsíce v obci,_,o jejíž seznamy. jde, kte~í 
nej,sou podle zákona o volb~, .doze:nských . za~tu~It~~ste,; ;y
slovně vyloučeni z práva vohtI a neJsou aktIvmml pnslusmk! 
branné moci nebo četnictva. Z práva voliti jsou vyloučenI, 
kdož jsou vyloučeni ze zápi,su do sltálých seznamů voHčských. 

Za členy zemských zastupitelstev mohou býti voleni stát· 
ní ohčané republ:iJky československé bez rozdílu pohlaví, kte: 
ř.í v den volby dokonali 30. rok svého věku, bydlí v zemi alspon 
dva roky ode dne 'rozep'sání volhy zpět po'čítajíc, nejsou vy
loučeni ze zápisu do stálých voličských seznamů a nenálež~. 
jí k těm, kdož nemohou býti členy nebo náhradníky zemske: 
ho za'stupitelstva a nejsou aktivními příslušníky branné mOCI 
nebo četnictva. Členy (náhradníky) zemského zastupitelstva 
nemohou býti, kdož j,sou členy Národního shromáždění, okres
ního zastupitelstva úředníky,zřízenci zemského nebo okres
ního úřadu, úřadů 'nadřízený,ch a zemských nebo okresních ú. 
stavů a podniků. Nikdo nemůže býti zároveň členem dvou 
nebo několika zemských zastupitelstev. 

Každý volič jest povinen zÚ1ča1stniti se volhy. Důvody, pro 
které jsou voliči od této povinnosti osvobozeni, jsou tytéž ja
ko při volbách do N árodlllíhoshro.mážděnÍ. 

Volby vypisuje ministr vnitra tak, aby přípravy k volbě mohly bý
tí včas !Skončeny a aby volba byla provedena před uplynutím obdo
bí starého zastupitelstva. Ku prcvooení v,oleb 'jsou povolány: 

1) místní komise, 
2) obvodní volební komise, 
3) zemská volební komise, 

Ad 1. Místní komise sestavuje podle zákona ,o stálých vo,!ič.ských 
seznamech voličské seznamy a dohlíží vůbec k tomu, aby obecní 
úřad šettřil ustanovení platných pro volební řízení. 

Ad 2, Obvodní velební komise provádí volbu vobdch. 

Ad 3, Zemská voleb:1Í komise upravuje kandidátní listiny a p.ro. 
vádí skrutinium, 

Volby se konají v neděli. Obvo,dní volební komise provede volbu, 
sečte hlasy a sepíše o výsledku volby zápis ve dvou stejnopisech, 
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z nichž, je,den zašle předsedovi zemské volební komise, druhý poli
tickému úřadu prvé stolice. 

Zem.ská ve-lební komise provede druhý den po volbě (v úterý) skru
tinium. Vypočte volehní číslo: dějí součet všech platných hlasů ode
vroaných všem stranám počtem mandátů, jež jest v zemi obsaditi, 
zvětšeným o jeden; celé číslo nejblíže vyš-ší dělením vyšlé !jest číslem 
volebním. Tímto volebním číslem se dělí součet hlasů -odevzdaných 
pro každeu kandidátní listinu; kolikráte jest voleibničíslo obsaženo 
v součtu hlasů p,ro ·je.dnotHvou kandidátní listinu odevzdaných, tolik 
dotčená strana dostane přikázáno mandátů. 

JestJiže strany před volbou sdružily kandidátní listin)', sečtou se 
každá zvlálště, avšak při rozdělování mar.dátů se počítají jako jediná 
listina a p'řikáží se jim mandáty společně. 

Nebyly-li obsazeny všechny ma'ndáty, přikáží se zbývajíCí man
dáty postupně stranám, které mají největší zbytky. Ovšem kandidátní 
list.ina, která nedosáhla ani tolik hlasů, koHk činí volební 'číslo, ne
má nároku na mandát, pokud ovšem nebyla sdružena s !jinou kandi
dátní listinou. 

Do jednoh.o měsíce po vyhlášení výsledku voleb svolá zem~ 
.ský president do sídla zemského úřadu členy zemského zastu
pitelsitva, ahy složili do jeho rukou předepsaný slib. Jakmile 
dvě třetiny členů zemského za<stupitelstva složily slib, jest 
zemské zastupitelstv.o J-l1staveno. 

Působnost zem-ského zastupi1telstva jest celkelrl čtverá: 
L hospodářská a správní, 
2. normotvorná, 
3. ve správním soudnictví, 
4. poradní. 

Ad 1. Působnost hospodářská a správní. 
Ze,mské za,stupitelstvo jest povoláno pečovati o 'správní a 

hosp.odářské věci země a jejíh.o obyvatelstva. 
Zeljména jest zemské zastupitelstvo povoláno pečovati o huma

nitní, z,dravotní, sociální, hospodářské, dopravní a kulturní zájmy ze
mě a 'jejího obyvatelstva, pokud jde o úkoly, které svým vý,znamem 
přesahují rozsah a potřeby jednotlivých ohcí a okresů, ,dotýikají se 
zájmů větlší ,části země a nemají ,důle'žitosti celostátní. !K tomu konci 
můlže se zemské zastupitelstvo usnášeti zejména na tom, aby byly 
zřízeny nebo podporovány ústavy, podniky nebo zařízení, jež; jsou 
způso.bilé, aby podporovaly tělesné i mravní blaho a ~zdělání oby
vatelstv,a, zlepšovaly dopravní, bytové, zdravotní a sociální poměry 
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v zemi nebo sloužily kulturním nebo hospodářským potřebám obyva

telstva země. 
K úhradě nákladů do pů.sobnosti zemského zastupitelstva ná~že

jících může se zemské zastupitelstvo UiSnésti na vybírání poplatků, 
p,řispěvků, dávek a naturálních plnění v zemi. Dávky však mohou 
býti usne.seny jen potud, pokud Ijiné příjmy na př. ze jmění zemského, 
z poplatků, z příspěvků na úhradu poi:!řeby nestačí, Dávky zemské 
mohou býti vybírány buď jako přirážky k státním d.an.ím a: dávkám 
v zemi předepsaných, buď jako samostatné dávky. 

tPřirážky zemské :k přímým daním přes padesát procent, dále po
platky, příspěvky, samostatné dávky a naturální plnění lze ukládati 

jen s povolením vlády. 

Pokud jde .o úkoly vyplýva:jící z této hospodářské a správ
ní působnosti zemského zastupitelstva, jest země právnickou 
osohou a může jako země sarp.ostatně na1bývati práv a samo
statně se zavazo.vati. Jmění zemi ~áleželjící nebo v její sprá
YU odevzdané spravuje zemský výbor. 

Zemský výbor jest volen ze středu zemského zastupitel
sŤva v prvé schůzi zemského zastupiteltva; funkční období 
jeho spadá v jedno tS volebním obdobím zemského za.stupitel
sŤvn. 

V olbu zemského výboru Hdí komise, jejímž pfedsedou jest zem
ský president nebo úředník zemského úřadu zemským presidentem 
určený a do které 'jmenuje ka'ž,dá z volebních stran v zemském za
stupitelstvu zastoupených po jednom členu. Komise tato určí podle 
zásady poměrného zastoupe.ní, kolik členů zemského výboru připadá 
na ka,ždou volební stranu v zemském ,zastupitelstvu zastoupenou. 
Volbu členů, jalkež ·i náhradníků zemského výboru provedou příslušné 
volební strany nadpoloviční většinou hlasů. 

Zemskému výboru předsedá zemský president, který však 
mllže touto funkcí pověřiti také vícepresidenta zemského 
úřadu. 

Zemský výbor čítá v zemích české, moravskoslezské a slo
venské vždy 12 členů a 12 náhradníků, v zemi p.odkarpatsko
ruské 6 členů a 6 náhradníků. Zemský výbor spravuje~ jak 
již výše bylo řečeno, jmění zemi náležející nebo v její správu 
odevzdaué; v důležitějších věcech jest však k tomu třeba 
usnesení zemského zastupitelstva a schválení ministra vnitra, 
po případě schválení vlády. 
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Zemský výbor sestaví o všech příjmech a vydáních do působ
nosti zemského zastupitelstva náležejících na každý správní rok roz
počet a p~ředloží ,jej zemskému zastupitelstvu k usnesení a to nej
p02;ději do dvou měsíců před novým správním rokem. Správní rok 
se shoduje se správním rokem státním. Rozpočet podléhá s:hváleni 
vlády a vyhlašuje se v zemském věstníku.' . 

Zemský výbor 1est povmen sdělati účtydcčty:ř měsíců posk~n
čení správního roku. Rovně;ž připravuje zemský výbor návrhy pro 
jednání zemského izastupitelstva. Zemské hospodářství provádí zem ... 
ský výbor řídě se přesně rozpočtem . 

. ~emské zastupitelstvo může vedle zemského výboru pro 
~pravu a dozor nad jednotlivými zemskými ústavy a podniky, 
Jakož i pro obstarávání Jednotlivých zemských věcí zříditi 
podle potřeby zemské komise ze členů zemského zas1tupitel
s:tva nebo z o!běanů v zemi usedlých a do zemského zastupi
telstva volitelných. Zřízení takovéto komise jest předepsá
no pro ústavy a podniky, krteré byly v den 1. prosince 1928 
ve vlastnictví nebo ve správě země slezské. 

'Předsedou komisí těch jest zemský president, který však může 
touto funkd pověřiti některého úřed,níka zems.kého nebo okresního 
úřadu nebo některého člena výboru zemského nebo komise samé. 
~emslké komise obstarávají práce své pod dozorem zemského pre
Sidenta a zemského vý;boru. 

Ad. 2. Pusobnost normotvorná. 

Zemské zastupitelstvo vydává v mezích zákonů a nařízení 
p())drohnější předpisy na úpravu svých věCí. 

MMe pro svů:j obvod sp,rávní: 
aj vydávati pcdrobněj'ší předpisy k zákonům Náwddm ,shromá

žděním republiky československé usneseným, póku·d vláda podle zá
kona k tomu zemské zastupitelstvo .zmocní; 

b) vydávat~ v meiZÍch záikonů a nařízení statuty na úpravu věcí 

ústavů a zařízení, jež ve své působnosti z:řídilo nebe sprav~je; 
c) stanoviti v mezích zákonů a nařízení podrobnět~,ší před~isy o 

s~r~v~ jmění obcí, okresů a země, jejich podniků aús;avů, a ~ pro
vadem dozoru nad správou tou. 

Předpisy a statuty takto usnesené potřebují k své platnosti 
potvrzení ministertstva vnitra v dohodě s příslušnvmi mini
stverst;y: Potvrzené předpisy a sta,tuty se vyhlašují v' zemském 
vestmku. 
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Ad 3. Působnost ve správním soudnictví. 

Tuto působnost ur'čí zvláštní zákon, k,terý však dosud vy
dán nebyl. Důsledkem toho se zemská zastupitelstva při roz
hodování veřeinoprávních sporů dodnes nezúčastňují. 

Ad 4. Působnost poradní. 

Zemské zastupitelstvo jest poradním sborem zemského 
presidenta a ústředních úřadů ve věcech vereJne správy zem
ské a podává o těchto věcech rk žádosti jmenovaných úřadů 
posudky a návrhy. 

§ 36. C) SPRÁVA OKRESNí. 

Každá země jest rozdělena na okresy. Pro každý okres 
jest zřízen okresní úřad; jehož přednostou j:est okresní hejt
man (náčelník), státní úředník, služebně podřízený zemskému 
presidentu a ministlru vnitra. Okresní úřady vykonávají ve 
svém obvodu vnirtřní správu. K výkonu této správy jest těmto 
úřadům přidělen potřebný počet koncep\tnich, odhor'ných 
účetních, kancelářských i jiných zaměstnanců. 

Pro ohvod každého okresního úřadu jest v jeho sídle zří-
zeno okresní zastupitelstvo. roto čítá: 

v okresích do 40.000 obyvatelů 18 členů, 
» » » 70.000 » 24» 
1> » »100.000 » 30 » 

» »přes 100.000 » 36 » 

Z tohoto počtu jsou dvě třetiny členů voleny, ostatní čle
ny jmenuje m:lmstr vnitra z odborníků p'řihlížeje k poměrům 
hospodářským, ku'lturním, nálrodnostním a sociálním. 

Volhy se konají podle soustavy li,sti'lllné s poměrným za
stoupením na podkladě závazný,ch kandidátních listin. Období 
vole'hní činí šest let. 

Úprava práva hlasovacího, voHtelnosti, způsobu volhy atd., jest 
celkem táž jako pro volby do zem.ského zastupitelstva. V olehní ko
mise jsou trojí: místní komise, obvodní volební komise a okresní 

volehníkomi.se. 

Jakmile volba !se stala pravoplatnou, svolá okresní hejt
man do sídla okres'nÍ'ho úřadu členy okresního zastupitelstva, 



ahy do jeho rukou složili přeňepsaný sHh. Když dvě třetiny 
okresního zastupitelstva složí předepsaný slib, jest okresní za
stupitelstvo ustaveno. 

Předsedou okresního zastupitelstva jest okresní hejtman, 
který jest však op;rávněn pověřiti předsednictvím ve schůzích 
okresního za1stupitelstva svého zástupce v úřadě neho někte
rého člena okresního zastupitelstva. 

Půsohnost okresního zastupitelstva jest celkem čtverá: 
1. hospodářská, 
2. pomocná, 
3. ve správním soudnictví, 
4. poradní a iniciativní. 

Ad 1. Působnost hospodářská. 
Okresní zastupitelstvo pečuje o hospodářské a správní 

potřeby okresu. 
Do působnosti okresních zastupite,lstev náležejí všeliké věci vnitř

ní, jež se dotýkají společného prospěchu okresu a jeho obyvatelů 

nebo jež přesahují zájem 'jednotlivých ohcí neboje>jich silami ne
mohou býti· obstarávány, pokud věci tyto nepoialo zemské zastupi
telstvo do své činnosti. 

V této své působnosti muže ckresní zastupitelstvo z důvodu ve
řejného zá(jmu ZŤ-Ízovati ,různá zařízení a ústavy pro uspokojení po
třeb svého obyvatelstva, musí však I šetřiti pokynů jemu zemským 
výborem nebo zastupitelstvem daných. 

tI( lepšímu obstarávání 'úkolů výtše uve,dených muže býti i několik 
okresních zastupitelstev usnesením zemského zastupitelstva se sou
hlasem zemského, presidenta spojeno ku provedení společných zaří

zení nebo' 'opatření. 
Se schválením ministerstva vnitra a 'příslušných odborných mi

nisterstev mohou se okresní zastupitelstva tiřebas v různých zemích 
ležíCÍ sdružiti ku společnému prová,dění podniku pro výrobu a roz
vod elektrické energie, 

K úhradě nákladů do působností· okresních zastupitelstev nále
žejících může se okresní zastupitelstvo usnésti na vYlbírání poplatků, 
příspěvků, dávek a naturálních plnětní' v okresu. Zemské výbory po
skytují je,dnotHvým okresum 'Zvláštní příspěvky. Uávky však mo
hou býti usneseny jen potud, pokud 'jiné příjmy na úhra.du potřeby 
nestačí. Dávky ckresní mohou býti vybí.rány buď !jako přirážky ku' 
státnhp. ,daním a' k .dávkám v zemi předepsaným, buď 'jako samostat
né dávky. Uklá.dati přirážky okresní ku přímým .daním přes 50 pro-

96 

cent, rovněž i poplatky, příspěvky, samostatné .dávky a naturální 
plnění lze jen s povolením zemského výboru; opatření ta s.chvaluje 
zemský president se souhlasem zemského výboru. 

Pokud jde o úkoly vyplývající z této hospodář,ské činno
sti okresu přikázané, jest okres osobou a může ja
ko okres sam.ostatně nahývati a samostatně se zavaz.o
vatí. 

Ku správě jmění okresu jest povolán okresní výbor. 
Okresní výhor jest volen .okresním zastupitelstvem z 

středu na volehní .období okresníhoza1stupitesltva podle ob
dohy volby zemského výhoru. Čítá 8 členů a 8 náhradníků. 
Kteří úředníci okresního výhoru se mají účastniti jednání o .. 
kresního výhoru' a to jako zpravodajové s právem hlas.ova
cím, určí okresní hejtman. 

Okresnímu výb.oru předsedá okresní hejtman; který však 
může touto funkd pověřiti svého zástupce v úřadě. 

Okresní výhor, jak již\hylo řečeno, spravuje jmění okresu 
náležející neho v jeho správu odevzdané šetře při tom naří· 
zení okresního zastupitelstva, po případě:' též zemského zastu
pitel.stva nebo zemského výboru. Ve věcech důležitějších jest 
1(, t~to správě třeba usnesení okresního ;zastupitelstva a ,s,chvá· 
lení zemského výhoru. 

Okresní výhor sestaví o všech pří'jmech a vy.dáních do půsohnosti 
okresního zastupitelstva náležejících na kaž,dý správní rok rozpo,čet. 

Sprá vní rok okresního zastupitelstva :se sho,duje se správním rokem 
stá tnÍm, Rozpočet ten nutno u okresního úřadu na patnáct .dnů ve
řejně k nahlédnutí vyložiti a o km učiniti ohcím v okresu včas ozná
merd k vyhlášce s připomenutím, že k rozpočtu mohou po,dati u 0-

kresniho úřa.du do lhuty patnácti dnů své p'řipomínky osoby fysícké i 
právnické, kterým v ok'resu jest přímá .daň předeplsána. 

Zároveň s Tozpočtem jest okresní výbor povinen po,dati .okresnímu 
zastupitelstvu po,drohnou zprávu ° stavu a správě věcí dopůsohno
stí okresního 'zastupitelstva náležejících. 

Okresní výbor !jest povinen sdělati účty .do čtyř měsíců po skon
čení správního období, Účty ty schvaluje okresní zastupitelstvo, na
éež se účty zaisHa:jí zemskému výboru ku schválení. 

;Při ka:ždém okresním zastupite,lstvu nutno zříditi komisi finanční, 
Počet členů a náhra.dní.kůa jeáí složení, jakož ,i 'je,dnací řá.d jest určen 
stédutem, který vydává zemský výbor vyslechna okresní zastupitel
S:V(), iPredsedu voH finanční komise ze ,sebe. Při s.dělání statutu nutno 
šetřili z1ÍGa,dy, že jedna členů má volena okresním za-



stupitelstvem kdežto ostatní členové jsou jmenování zemským vý
borem se scl~'{álením zemského presidenta a že většina členů nesmí 
býti členy okresního zastupitelstva a že jest pokud možno do,komise 

přibrati odborníky. ' 
Předseda okresního výboru předloží rozpočty a účty finanční ko-

misi nejpozději současně s jich veře~ným vylože.ním, aby je prozkou
mala a o nich se vyjádfila. Finanční komise jest oprávněna v mezích 
statutu kontrolovati veškero hospodářství okresní do působnosii 
okresního zastupitelstva náležející a podávati okresnímu zastupitel
stvu a výboru i okresnímu hejtmanovi zprávy a návrhy. 

Okresní' výbor připravuje návrhy pro jednání okre3ního 
za'stupitelstva; provádí hospodářství okresní řídě se přesně 
rozpočtem. 

Ad 2. Působnost pomocná. 
Okresní zastupitelstvo i výbor jsou povinny zúčastňovati 

se při pr,ovádění usne1sení zemského' zastupitelstva způsohem, 
který jest určen těmito usneseními. 

Ad 3. Působnost ve správním soudnictví. 
Jak okresní zastupitelstvo spolupůsobí při rozhodování 

veřejnoprávních sporů, určí zvláštní zákon. Zákon tento však 
dosud vydán nebyl. Důs'ledkem toho ok;resní zastupitelstv,? 
při rozhodování těchto s'porů dodnes nijaké účastenství nema. 

Ad 4. Působnost poradní a iniciativní. 
Okresní zastupitelství jest ve věcech veře'jné okre3ní sprá

vy poradním sborem okresního hejtmana i zemkého preSI
denta a zemského zastupitdstva a podává o nich k jejich žá
dosti posudky a návrhy. Rovněž okresní zastupitelstvo o
právněno i samostatně činiti zemskému zastupitelstvu, zem
skému plresidentu, okresnímu hejtmanovi i jiným úřadům 
vrhy a podněty, pokud se dotýkají zájmů okresu neho jeho 
obyvatelstva. 

§ 37. D) SPRÁVA OBECNí. 

Obec jest nejnižší správní jednotka, tvoří však přirozený 
základ veškerého ústrojí správního. 

Po stránce osobní jest, obec svazek lidí spojených zájmy 
místními: jsou to příslušníci obecní t. j. ti, kteří v obci mají 
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p:rávo domovské. Po stránce věcné jest obec plošný prostor, 
který jest základem a okrskem působnosti obce. 

1. ORGÁNY OBCE. 

Obec jest právnická osoba a orgány obce jsou: 
1. obecní zastupitelstvo, 
2. starosta a jeho náměstkové, 
3. obecní rada. 

Ad 1. Obecní zastupitelstvo jest zastupitelský orgán obce 
jakožto orgán Ise usnášející. Počet členů obecního zastupitel
stva se řídí počtem obyva,telstva obce. Neijnižší počet jest 9 
(v obcích do 200 obyvatelů), nejvyšší 60 (v obcích p,řes 
100.000 obyvat.). Velká Praha má 100, Velké Brno 90 členů. 

V obcích do 200 obyv. čítá obe,cní zastupitelstvo 9 členů, 
V 500»» ,» 1.2 
V »(1000 » ,» 1:5 
V 1,500 ,18 

V » 2000 ,» 24 « 

V 5000 1.» 30 
V 20000 36 
V 501000 42 
V 100000 » 48 
V ».přes 100000 ~) 60» 

Obecní zastupitelstvo se volí občanstvem. Způsob volby 
jest v podstatě týž jako do Národního shromáždění a jest u
praven zákony čís. 7511919 a čís. 253/1922. Volí se podle 
soustavy listinné s poměrným zastoupením na podkladě zá
vazných kandidátních listin. v obcích, které mají méně 
než 700 obyvatelů, se volby konají podle zásady poměrné 
většiny; avšak, zažádá-li a1spoň desetina voličů zap,saných do 
voličských seznamů do jednoho týdne ode dne, kdy voličské 
seznamy byly vylože\ny, aby volba byla provedena podle po
měrného zastoupení, bude se konati volba podle poměrného 
zastoupení. 

Právo hlasovaCÍ do obecního zaiStupitelstva p'řísluší všem státním 
občanům bez rozdílu pohlaví, kteří v .den vyložení seznamů volič

ských p,řekroóili 211. rok svého věku, mají bydliště v obci aspoň tři 

měsíce počítajíc zpět o,de dne vyležení voličských seznamů a kteří 

po zákonu nejsou vyloučeni ze zápisu do voličských seznamů nebo 
z práva 'voliti. 
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Volitelni jsou všichni občané, kteří mají právo hlasovací, doko
nali 26. rok svého věku, by.dH v cbci aspoň jeden rokpočitajíc zpět 
ode dne volby a nejsou výslovně z volitelnosti vyloučeni. 

Vyloučeni jsou z volitelnosti: 

1) zaměstnanci obecní, nad kterými přísluší obecnímu zastupitel
stvu nebo obecní radě moc disciplinární, avšak jen v ,obcích, ve kte
rých jest méně než 5000 obyvatelů; v obcích majících 5000 nebo více 
obyvatelů, jsou tito zaměstnanci obecní volitelní sice ,do obecního 
zastupitelstva, avšak nemohou býti zvoleni za starolStu, náměstka 

nebo za člena obecní ra,dy; 

2) úředníci všech úřadů správních, kiterým přísluší nad obci přímo 
moc dohle,dací; 

3) ti, kdož byvše osobně řádně upomenuti, ve lhůtě aspoň na pět 
dnů v upomínce jim dané nezaplatili nějaké veřejné dávky obecní 
déle než rok .sPJlat:ne: 

4) kidož 1sou povinni činiti počet ze správy jmění obecního, jmění 
obecního ústavu nebo podniku neb jmění obCí spravovaného a ve 
lhůtě jim ,dané tak neučinili. 

Kaž,dý volič jest povinen zúčasniti se volby. nůvody, pro které 
jest volič olSvobozen od povinnosti k volbě .se dostaviti, jsou celkem 
tytéž jako ph volbě do Národního shromážldění. Rovněž jest po
vinnost přijati volbu ,do O'becního zastupitelstva, jakož i do o,becni 
rady a ,do obecnídh komisí. Důvody, pro kte,ré osoby zvolené jsou 
od této povinnosti osvobo:zeny, isou zák,onem jmenovitě vytčeny. 

Z týchž důvo,dů lze se i vz.dáti člensltví v těchto sborech, nebo když 
G resi'gnaci souhlasí obecní zastupitelstvo většinou všech svých členů. 

Kandidátní listiny se z,dělávaií ohdobným způsobem jako pro 
do Národního sihromáŽidění a do zemských a okresních zasfu

piteLstev. Volební strany mohou kan.didátní listiny také sdružovati; 
účinek toho jelst, že se ke s,druže'ným kand1dátn{m listinám p!řihUži 
jako k celku. Je-li podána jen jedna kandidátní listina, nebo je-li 
sice několik skupin volebních, ale jimi jestnavdeno ,dohromady jen 
tolik kandidátů, kolik členů obecního zastupitelstva jest voliti, pro
hlásí místní komise všechny kandidáty, kte,ří byli navrženi, za zvo
leny a volba odpadá. 

Volbu hdí volební komise obecní; zřídí-li se několik komisi vo
lebních, jest nutno zříditi volební komisi ústřední. Volha se koná 
vždy v neděli. 

Mandáty se volebním stranám přikazují tímto způsobem: součet 

všech platně odevz,danýc:h hla'sů se dělí počtem mandátů, kteréž jest 

obsaditi, zvětšeným o jednu; celé číslo nejblíže vyšší výsledku děle
ní jest číslem volebním. Volebním číslem dělíme součet hlasů pro. 
každou volební stranuodevz,daných, a kolikrát jest volební číslo 
v tomto součtu obsaženo, tolik kaž,dá volební strana dostane přiká
záno mandátů, 

Kandidátní listiny stran sdružených sečtou se kaž,dá zvláště avšak 
při rozdílení mandátů se čítají jako jediná listina a přikazuji' se jim 
mandáty společně. 

Nebyly-li tímto způsobem všechny mandáty obsazeny, p,řikáží se 
zbývající mandáty volebním stranám, které mají největší zbytky, 
Avšak kandidátní listina, ,která ne,dosáhla ani tolik hlasů, kolik činí 
volební číslo, nemá nároků na mandát, leč že by byla s jinou kandi
dátní listinou !Sdružena. 

O námitkách proti volbě rozhoduje politic'ký úřad druhé stolice 
(nikoli volební soud). 

Nejdéle do 8 dnů, kdy se volha obecního za'stuphelstva 
stala pravoplatnou, svolá dohledací úřad nově zvolené členy 
obecního zastupitelstva k volbě, starosty, náměstku a obecní 
rady. V této schů'zi delegát dohlédacího úřadu vezme nově 
zvolené členy do slihu, načež se p,řikročí k vollbám. Aby vol
ba byla platná, jest třeba přítomnosti více než poloviny čle
n~ obec~ího zastupitelstva. Nejprve se volí starosta, pak ná
mestkove a potom obecní rada. 

,v obcích, k,de se volba obecního zastupitelstva konala podle zá
sady poměrné většiny, volí se ve,dle starosty jen jeden náměstek; 
v obcích, kde počet členů obecního zastupitelstva činí nejméně 2'4, 
volí se vždy ,dva nárně.stikové. 

~ v~d 2. ~,tarost~ a jeho náměstkové se volí nadpoloviční 
vetslnou pntomnych z celého sboru. Nedosáhl-li žádný z kan
didátů této většiny, koná se užší volba mezi" těmi dvěma kan
d~~áty, kteří dosáhli největšího počtu hlasů. Hlasy, které 
prlpadly při užší volbě jiným kandidátům, jsou neplatné. Za 
zvoleného se pokládá ten, kdo dostal nerjvětší počet hlasů. 
Při rovnosti hlasů rozhodne los. 

V obcích, ,kde volba obecního zastupitelstva byla provedena p}dle 
Zásady poměrného zastoupení, koná se volba starosty a náměstků 
podle zásady naprosté většiny. Avšak skupina, která má nejméně 
třetinu všech členů zastupitelstva, může prohlálSiti, že činí nárok na 
úřa,d prvního náměstka; v tom p.řípadě si jej zvolí sama naprcstou 
většinou hlasů a ostatní členové zastupitelstva volí starostu, po 



přípa,dě i druhého náměstka. Podle týchž zásad skupina, která má 
aspoň čtvrtinu všech členů zastupitelstva, má náro.k na úřad druhé-

ho náměstka. 

Ad, 3. Obecní rada a obecní komise se volí z obecního za
stupitelstva. V ·o\bcích, ve kterých se volilo podle zásady po
měrné většiny, [se volha členů obecní rady a obecních komisí 
koná podle zásady naprosté většiny. 

V obcích, kde se volilo podle zásady poměrného zastoupe
ní, se volba členů obecní rady i obecních komisí koná podle 
této zásady. 

PH voll ě po,dle poměrného zastoupení zvláštní komise, které 
předsedá člen obecního zastupitelství věkem ne,jstarší a do které 
každá z volebr.ích skupin vyšle po jednom zástupci, určí počet členů 
obecnlmdy i obecních komisí připadající na každou z volebních sku
pin. Volbu samu prove,dou členové příslušné skupiny volební nadpo
l,oviční většinou hlasů. K platnému zvolení jest třeba, aby bylo 
přítomno více než polovice členů volební Sikupiny. 

Jednotlivé skupiny se mohou pro volbu sdružovati. 
V obcích, k,de po volbě starosty a náměstka má býti volen jen 

jeden člen obecní rady, zvolí tohoto člena skupina v obecním zastu
pih>lstvu, které při volbě starosty a náměstka vyšla na práz,dno. 

II. PŮSOBNOST OBCE. 

PŮlsobnost obce jest dvojí: 

1. samostatná, 
2. přenesena..' 

Ad 1. Samostatná působnost je.st přirozený obor působ
nosti, který vyplývá z podstaty (svazku obecního; jest to pů
sobnost, ve které obec v mezích zákonů sama se může volně 
na všem ustanovovati a podle toho nařizovati a opatření či
niti, pokud to může vlastními silami opatřiti a provésti. 

V této pUsobnosti zvláště p.řísluŠí obci: 

a) spravovati podle vůle jmění své a věci ke svazku obecnímu 

se vztahující, 

b) přihlížeti k bezpečností osoby a jmění, 

c) pečovati o zachování obecních silnic, cest, míSit a mostů, jakož 
i o bezpečné a snadné jezdění po silnicích a vo,dách a konati policii 

polní" 
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.d) vykonávati policii k věcem potravním se vztahující a přihlížeti 

ku prodeji na trhu, zvláště pak ,dohlížeti lk míře a váze, 

e) konati polichl týkající se čeledi a dělníků a dohlížeti na zacho-
vávání čele,dního řá,du, 

f) konati policii mravností, 

g) pečovati o chudé a o obecní ústavy dobročinné, 

,hl konati policii ve příčině staveb a ohně, dohlížeti na řád sta
vební a udělovati policejní povolení ke stavbám, 

i) míti účaste,nství, jak se zákonem ustanoví, ve správě škol střed
ních, které obec vydržuje, jakož i ,škol obecních a pečovati o znzo
vání a o udržování škol obecních přihHžejíc k patronátům školním 
dosud v platnosti zachovaným, 

j) činiti narovnání mezi stranami spor vedoucími prolStředkem dů
věrníkt'l z obce volených, 

k) konati dobrovolné dražby věcí movitých. 

Ad 2. Přenesená působnost záleŽÍ v tom, že obec spolu
působí ve veřejné správě. Jsou to úkony, které nespadají v 
přirozený obor půsohnosti obecní a jsou :tudíž obci v podstatě 
cizÍ. Stát v důvodu prospěšnosti a zajisté také z důvodů 
úsporných dává totiž určité úkony, ketré jinak příslušejí 
správě: státní, vykonávati ohcí. 

Tato přene1sená půso1bnost jest upravena zvláštními záko
ny. Obec jest tu činná ve sp'rávních ohorech ministerstev: 
vnitra, národní obrany, zemědělství, obchodu, sociální péče, 
zdravotnictví, školství, financí, spravedlnosti a železnic. 

III. PŮSOBNOST ORGÁNŮ OBECNíCH. 

1. Působnost obecního zastupitelstva. 
_ Obecní zastupitelstvo jest orgánem, který se ve věcech 

obecních usnáší a přihlíží k zachovávání těchto usnesenÍ. Mo
ci výkonné obecní zastupitelstvo nemá. 

,O:becní zastupitelstvo se usnáší zeúména o hospodaření obecním 
jměním, ustanovuJe obecní zaměstance, propůjčuje právo domovské 
a jmenuje čestné občany, vykonává právo patronátu a p.rávo presen
tační, pečuje o' 'zaopatření chudých, podává k žádosti zemského úřa
du a zemslkélho zastupitelstva, jakož i okresního Úiřadu dobrá zdání 
o věcech náležejících v samostatný obor působnosti obecní, rozhoduje 
o stížncsitech do opatření, která činí obecní rada ve věcech samostat-
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ného oboru působnosti obecní a přihlíží ku pracím obecní rady a ku 
správě obecních ústavů, 

Schůze obecního zastupitelstva se konají nejméně jednou 
za dva měsíce. Mimo to jest schůzi sv,olati, žádácli ° to písem~ 
ně čvrti:na všech členů zastupitelstva označíc přesně před
mět jednání. Starosta jest povinen zastupitelstvo svolati~ 
když o to žádají ales;poň čtvrtina členů nebo okresní úřad, 
anebo, šlo-li by 0\ věc, která se týká samostatné působnosti 
obce, když o to žádázaJstupitelstvo nebo výbor okresní. 

Zasedání obecního zastupitelstva jsou pravidlem veřejná. 

2. Působnost obecní rady. 

Obecní rada jest ve věcech obecních orgán správu ve
doucí a výkonný. Jest to !sbor, který se za předsednictví sta
rostova usnáší o všech věcech, které podle zákona nejsou vyc 
hrazeny obecnímu zastupitelstvu, nebo podle ustanovení zá
konných, po případě podle usnesení obecního zastupitelstva 
nejsou vzneseny na starostu. 

Působnost obecní rady spadá zejména v obor stavební a 
v obor financí obecních. 

3. Působnost obecního starosty. 

Starosta vůbec zastupuje obec na venek a jeho podpisem 
jsou ,opatřeny listiny jdoucí z obce. Jemu přítsluší říditi vše
liké práce vložené na obecní radu. Jemu js,Qu podřízeny o,so
by postavené ve služhě obce a obecních ústavů a jemu pří
sluší také vykonávati nad nimi moc di<sciplinární. Vykonává 
:usne:sení obecního zastupitelstva; má-li za to, že za'stupitel
:stvo ve svém usnesení vyst,Qupilo z mezí své pů!sobnosti, nebo 
ze usnClsenÍ se příČÍ zákonům, povinen usne.sení takové 
prozatím nevykonati a požádati okresní úřad o rozhodnutí, 
lze-li usnesení to vykonati čili nic. přísluší v mezích 
usnesení obecního za!stupitelstva spravovati jmění obecní, ja
kož i obecní ú1stavy; rovněž jemu přísluší povolovati dobro
volné dražby věcí movitých. Dozírá na konání policie mÍ3tní. 

Věci spadající v obor přenesené působnosti obce spravuje 
I3tarosta. 

Ze svého úřadování odpovídá staro1sta, pokud jde o věci 
spadající v obor samostatné půšobn,Qsti, obci, pokud jde o věc 
ci působnosti přenesené, také vládě. 
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I V. D O II LED K O B C Í M . 

Úřadem dohlédajícím na obce jest politický úřad obci 
přím,o nadřízený t. j. okresní úřad. Úřad tento bdi nad 
aby zákony byly zachovávány, dozírá na úřad,ování obecní, 
odstraňuje vyskytnuvší se nedostatky, ro:zpouští obecní zastu
pitelstvo, ustanovuje správní komisi a vypisuje volby. 

Odvolání do usnesení obecního zastupitelstva, pokud jde 
o správu jmění obecního nebo obecních ústavů, zejména po
kud jde o rozpočet obecní, vyřizuje okresní výbor a v dalším 
pořadí zemský výbor. Odvolání z jinakých usne,sení obecního 
zastupitelstva jde k okresnímu úřadu. Úřadu tomuto také 
přísluší rozhodovati o stížnostech podaných do opatření nebo 
nařízení obecní rady, kterými hyl 'zákon porušen nebo chyb. 
ně vyložen. 

Ve věcech spadajících v obor přenesené pIJ.'sobnosti obce 
jde odvolání vždy k okresnímu úřadu. 

V. MĚSTA SE ZVLÁŠTNíM STATUTEM. 

Města se zvláštním ,g,tatutem resp. na Slovensku a v Pod
~aq~atské Rusi města se zřízeným magistrátem jsou obce, 
Jwhz Ispráva obecní jest upravena odlišně od ostatních obcí. 
Zřízení jejich jest upraveno zvláštními statuty. 

Města tato jsou vyňata ze svazku okresního a vykonávají 
p,odle svých zřízení také pů'soLnost okresního úřadu. 

Do?l~dacím úřa~e~ nad těmito mě1sty jest zemský úřad. 
Odvolam z usnesem techto měst, jde o správu obec
~ího jmění a obecních ústavů, zejména, pokud jde o rozpo
cet .obecní, rozhoduje zemský výbor. Odvolání z jinakých 
usnesení obecních, a zejména, pokud jde ,o přenesený obor 
působnosti, vyřizuje 'zemský úřad. 

. Města se ,zvláštním statutem a se zřízeným magistrátem 
JSou v prvé řadě hlavní města zem1ská. Existence těchto mě,st 
jest však dosti nejistá" poněvadž § 3. odst. 2. zák. ze dne 14. 
čer~ence 1927 čís. 125 sb. zák a nař.o organi,saci poHtické 
spravy zm,Qcnil vládu podrobiti mě!sta se zvláštním statutem 
všeobecně platným obecním zřízením a prohlásiti mě'sta se 
zřízeným magistrátem za velké obce. 
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§ 38. TĚLESA SAMOSPRÁVY ZÁJMOVÉ. 

Tělesa samosprávy zájmové lze celkem rozlišiti na tři 
kategorie: 

1, samosprávné komory zájmové, 
2. společenstva zájmová, 
3. organisace s úkoly sociálně-pojišťovacími neboli ústa-

vy pojišťovací. 

Ad. 1. Samosprávné komory zájmové jsou: 

a) Obchodní a živnostenské komory. 
Komory tyto jsou zájmové zastupitelské instituce, které 

sdružují obchodnictvo, živnostnictvo i průmysl a jsou zřízeny 
ku podpoře a k zastupování ohecných zájmů obchodu, prů
myislu~ živností a dopravy. 

Obchodní a živnostenské komory jsou v prvé řadě orgá
ny poradní: radí se o přáních a návrzích, které se dotýkají 
všech věcí obchodních a živnostenských; podávají dobrá zdá
ní o osnovách zákpnů týkajících Ise 'zájmů ohchodních nebo 
živnostenských, jakož i při zřizování veřejných ústavů ve pro
spěch obchodu a živností. Vedle toho mají také agendu správ
ní, fungují v určitých případech jako úřady státnÍ. 

Obchodních a živnostenských komor jest v republice čes
koslovenské celkem ll; sídla jejich isou: Praha, České Bu
dějovice, Plzeň, Cheb, Litberec, Brno, Olomouc, Bratislava, 
Báňská Bystřice a Košice. K tomu dlužno přiČÍtsti ještě oh
chodní, živnostenskou a průmY'slovou ústřednu v Hradci Krá
lové. 

Každá komora >se dělí pravidlem ve ,dvě sekce: obcho,dní a živno
stenskou; některé komory mají i sekci hornickou. Každá komora má 
své .skutečné členy, !jichž poče,t nesmí býti nižší 16 a vyšší 418; komo
ry na Slovensku ma~í 3i4 členy vnitřní a tolikéž členů vnějších. iPočet 
skutečných členů, jakoiŽ i rozvrh jet jich na jednoHivé sekce a uvnitř 
sekcí pro jednotHvé kategorie stanoví po ,dohodě s příslUJšnou komo
rou ministr obchodu. !Kaž,dá sekce má určitý počet kate,gorií neboli 
volebních sbO!rů, který se pohybuje mezi dvěma a čty!řmi. IKaždý vo
lební sbor volí určitý počet členů. Kromě toho mají komory právo 
voliti členy dopisující, jichž počet není obmezen. Volební ohd,obí vo
lených členů není II všech komor stejné, 

V čele komory stojí presided a vícepresident volení na každý rok 
komorou; vedle nic jest Itu ještě volený druhý vícepresíednt. 
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,práce konceptní, kanceláiřské a pokladní obstarávají vědecky 
vzdělaný placený tajemník a potřebný placený personál pomocnýs 
kteří všichni jsou jmenováni komorou. 

Plné s·chůze komory jsou buď řádné, buď minořádné, Aby schůze 
byly schopny se usnášeti, jest třeba přítomnosti nejméně polovice 
skutečných členů, na Slovensku přítomnosti aspoň dvanácti členů; 

k platnému usnesení je>st tfeba nadpoloviční většiny přítomných; při 
rovnosti hlasů rozho.duje předsedající. 

Komory zřizují zvláštní odbo.rné výbory a upravují postup svých 
prací svými jednacími iá,dy, které oznamují ministru obchodu. Komo
ry po,dléhají ministru obchodu který má právo jmenovati zvláštního 
komisa'ře, ,jenž jest oprávněn stÚčrustniti se plenárních schůzí komor
ních. 

Komory z,dělávaji si samy .svůj ,rQ'zpočetj zdělaný rozpočet se 
schvaluje plnou schůzi a předkládá ministru obchodu ku schválení. Ku 
hrazení potřebných vydajů používá komora předem příjmů z vlastní
ho jmění; nestačí-li tyto příjmy, hra,dí >se vydání procentní piirážkou 
k výdělkové dani všech oprávněných voličů obvodu komorního. 

Doložiti sluší, že po.dle nalřÍizení ministra obchodu čís. 32/1919 vy
daného po rozumu zákona čís. 307 Htť)j17 může ministr o.bchodu učiniti 
odchylně o,d dosavadních předpisů přecho,dná opatření ohledně slo
žení a správy komory. Zejména muže prodloužiti vypršelé mandáty 
skutečných členů, rozpustiti komory bez vypsání nových voleb, zří

diti správní komise pro správu věcí komorních a povělřiti vedením 
všech nebo určitýc'h věcí komorních pro celý obvod komor,ní nebo 
jeho čá,st orgány zvláštní. 

Tato přechodná opatření byla ve slkutečnosti také učiněna ohled
ně vše,ch komor v ,republice a jsou dosud v platnosti. 

Advokátní komory. 

Komora advokátní jest stavovská o.rganisace advokátů. 
Jest to veřejnoprávní ko.rporace samosprávná s nuceným 
členstvím. Členy advokátní komory j,sou všichni advokáti oh
vodu příslušné komory. Advokátní komory jsou utv,ořeuy 
podle zemí a jSo.u v republice čtyři; jejich sídla jsou: Praha 
pro. Čechy, Brno. pvo Moravu~ Opava pro Slezsko a Hlučín
sko., TUJ:1čanský IS'V. Martin pro Slovensko; v Podkarpatské Ru
si není dosud zřízena advokátní komora, nýbrž její agendu 
vede president krajského soudu v Užhorodě a kárno.u pravo
moc vykonává ko.mora v Turčanském sv. Martině. 
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Komora obstarává stavovskou agendu, bdí nad zájmy, ctí a dů
stoJnosti stavu a dohlíží na plnění stavovských povinností. Porušení 
těchto povinností trestá kárný výhor. Výdaje komory jsou hrazeny 

příspěvky členů. 

Orgány komory jsou valná hroma,da a volený výbor. Valná 
mada jelSt. oI'igán usnášející se: schvaluje komorní rozpočet a členské 
pfísp.ěvky, stanoví ,jednací řá,d komory i výboru a volí výbor komory. 
Výbor komory volený na tř~ léta jest výkonným o.rgánem k3m:HY: 
zastupuje komoru na venek a ve,de všechEu age.Il,du správní a finan
ční. Oenství ve výboru ,jest ma,dem čestným. 

c) Lékařské komory. 

Komory lékař,ské jsou stavovské organisace lékařů. Jest 
to veřejnoprávní korporace samosprávná s nuceným člen
stvím. Členy j,sou všichni lékaři v obvodu příslušné komory. 
Lékařské kom-ory jsou utvořeny podle zemí a jest jich celkem 

jeji-ch sídla j,sou:Praha pro zemi českou, Brno, pro zemi 
moravsko-slezskou a Bratislava pro Slovensko a Podkarpatskou 
Rus. 

iKomora jakožto stavovská or,ganisace ohstarává stavovskou agen-
du a bdí nadzáijmy stavu. Orgány komory isou: zalStupitelstvo, KO
morni rada, členská s'chů'ze komory a čestná rada. Do těchto institu
cí kromě člemské schůze se volí písemně podle zásady poměrného za
stoupení. 

Komorám jest zaručeno právo míti po jednom zástupci 
a po jednom náhradníků ve ,stiítnÍ radě zdravotní a v zem
ských radách zdravotních. 

d) Notářské komory. 

Notářské komory j,sou stavovské organisace notářů. 
jich v republice devět a jejich sídla jsou: Praha, Hradec Krá
lové, Če,ské Budějovice, Litoměřice-Most, Liherec, Cheb, 
Brno, Olomouc, Opava, Bratislava. 

Komory obstarávají stavovskou age.ndu, bdí nad zájmy stavu, vy
konávají dozor nad notálři a mají kárné právo ve věcech menší dů
ležitosti. 

e) Jiné stavovské organisace. 

Podohným způsobem a rovněž k há'jení zájmů 3tavov3kých 
jsou zřízeny ostatní komory: lekárnické, zvěrolékařské. in-
ženýrské. P 
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f) Zemědělské rady. 

Zemědělské rady jsou vereJuoprávní korporace samo
správné jakožto zájmové organi,sacezemědělské. Jejich úkol 

podpora, a zas'tupovánízemědělství a zemědělského 
průmyslu. K tomu cíli jim zejména: podávati dobrá 
zdání a návrhy vládě, podporovati vládu při všech opat:řeních 
ve prospěch zemědělství, podporovati činnost zemědělských 
spolků, obstarávati věci zemědělských ústavů vyučovacích, 
pokud věci ty spada1jí v jejich pravomoc, vedení a s:práva těch 
ústavu, které j,sou jim přikázány. 

Zemědě~ské rady jsou v republice zřízeny celkem tři: v 
Praze pro Cechy, v Brně pro Moravu a v Bratislavě pro Slo
vensko. 

Organisace těchto !Zemědělských rad není stejná, 
Organisace zemědělských ,rad české a morav>s,ké isou celkem stej

né, Zemědělská rada máústře,dnÍ sbor pro společné věci, jinak jest 
však rozdělena ve ,dvě sekce: českou a německou, Sekce jsou složeny 
z delegátů organisací a institucí k volbě oprávněných, Každá .sekce 
si volí svého předsedu, kterÝI potřehuje schválení vlády. 

Zemědělská rada v lBratislavě má tyto orlgány: výbor, před.sed

nictvo, kancelář. Výbor se sklá,dá IZ Plředsednictva, ze ;zvláštních od
borníků jmenovaných vládou, z volených členů a ze zástupců korpo
rací a institucí ,k tomuto povolaných. 

Ad 2. Společenstva zájmová. 

jsou okruh osob, které jsou k sobě 
společným zájmem. Jsou to veřejnoprávní korporace 

s členstvím z 
Sem předem společenstvo honební v Čechách. Jest 

kterému pří:sluší právo myslivost. 
tohoto společenstva jest honehní výhor slo

žený ze 3-5 členů volený ze společenstva na šest let. Výbor 
volí ze sebe ,starostu. Společenstvo jels't orgánem usnášejícím 
se, honební výbor orgánem výkonným. 

Dále sem spadají vodní družstva. Tato družstva jsou sou
hr~. ~ajitelů pozemků . na nichž nutno podnikati 
urclte aby se upraVIl běh vody tekoucí, neho aby se 

protržení břehů nebo hrází, nebo zabahnění anebo 
neneZlllPr,l neho se vysušila a pod. Zříze-

tato družstva rámcového vodního čís. 



93/1869 a podle příslušných zákonů zemských. Právní exi
stence těchto druž'stev závisí na uznání od úřadu správníh;}. 
Družstvo se usnášÍ na stanovách a volí 'si výhor, který jest vý
konným orgánem družstva. 

Nejdůležitější z nich jsou živnostenská společenstva zří
zená po rozumu živn'OlS,ten8k~ho řádu čís. 227/1859 (s pozděj
šÍm~ novelami). 

Společenstva tato jsou v pod.statě reformou d'řívějších ce
chů. -Členy jsou ·samostatnÍ živnostníci. Úkol těchto společen
steV jest pečovati o zájmy Istavu a 'O udržování stavovské cti, 
zprostředkovati práci~ spravovati vlastní jmění, peč'Ovati 
o školyodhorné a pod. Organisace jejich není jednotná. Or
gány ,společenstva jsou valná hromada jakožto 'Orgán se 
usnášející sea představenstvo jakožto orgán výkonný. Sp'Ole
čenstva podléhaj.í dozoru úřadů správních, které k tomu cíli 
zřizují zvláštní komisaře. 

,Jen pro ~ed.notlivé země jsou tato společenstva: 
Na [Moravě jsou rybá,y;ská společenstva zřízená říšským zákonem 

čís. 58/,1'8>85 a zemským zákonem čís. 62/,18136 k výkonu rybolovu. 
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi isou zalesňovací společen

stva, která j.sou :Ziřizena čl. zák. XXXIH'879.úkol jejich .jelSt rúizGvati 
t. zv. ochranné lesy 1. j. prováděti zalesňování v místech, kde z důvo
dů národohospodáJř,ských jest to nutné, když vlastník pozemku tak 
učiniti nechce. 

Rovněž na Slovensku a v Podkarpatské Rusi jscu viničné obce 
zřízené čL zák. X!lI/f1894. úkol jejich ,jest podporovati zá,jmy vlastní
ků půdy, která jes!t určena pro pě,stování vinné révy. K tomu cm 
isou tyto obce povinny vydávati závaené předpisy o tem, .jak lze do
sáhnoU racionali.sace nebo poV'znesení výnosu vinic, 

Ad 3. 

Ústavy tyto isou <samos-právné korp'Orace vereJne~ které 
jsou zřízeny pro provádění pojištění. T'Oto pojištění je3t nu
cené t. j. zákon ukládá jako povinno'st pojistiti se těm; o kte
réž jde; této P'Ovinnosti nijakou úmluvou soukromou zhostiti 
se nelze. 

Ústavy pojišťovací, o které tu jde, jsou celkem tyL): 

a) Ol'f1zové pojišťovny dělnické. Tyto pojišťovny prová
dějí P9jišťování dělníků proti úrazu a proti nem'0ci. Zřízeny 
byly podle říšských zákonů čís. 11888 a čís. 33'1888 '3 pozděj-

110 

šími n'Ovelami. Ústavy tyto jS'OU organisovány podle zemí. 
J,90U v Praze pro Čechy, v Brně pro Moravu a Slezsko; v Bra
tislavě byla vládním nařízením čís. 516/1919 zřízena Zemská 
úřadovna pro dělnické pojištění nemocenské a úrazové. 

Každý ústav musí míti stan'Ovy, které schvaluje minister
stvo. Členové pojištěnci resp. p'Odnikatelé a p.'Ojištěnci ,si sami 
volí orgány ústavu; ovŠem státní .správa zde vykonává dozor 
a určitý vliv. 

b) Nemocenské pojišťovny. 
Pojišťovny tyto islouží k pojištění pro případ nemoci. P'O

jištění toto jest upraveno zák'Ony čís. 22lf1924 a Č. 184/1928. 
Pojištění'm je1st povinen každý, kdo v republice vykonává prá
ce nebo <služhy na základě smluveného P'Oměru pracovního, 
služebníh'O nebo učňov.ského a nevykonává tyto práce nebo 
služhy jen jako vedle'jší zaměstnání nebo toliko příležitostně. 
Vyloučeni jsou z t'Ohoto pojištění zaměstnanci ,státu a jiných 
nucených svazků územních nebo korporací jim za r'Ovnocen
né prohlášených, dále osoby, na které se vztahuje zákon o 
bratr'ských pokladnách a zaměs.tnanci cizích zastupitelských 
úřadů, pokud j,sou cizozemci. 

Pojištění nemocenské prová,dějí .okresní nemocenské pojišťovny, 

zemědělské nemocen,ské pojišťovny, závodní ,uemocenské pojišťovny, 
společeThStevní gremiální nemoce'!lJSké pojišťovny, spolkové nemocen
ské poji,šťovny a zap,sané pokladny pomocné. rOIrlgány nemocenských 
pojišťoven jsou: sbor dele,gáltů, představenstvo, dozorčí výbor a ve
.doucí úřed,ník. Každá nemocenská pojišťovna má ISvé stanovy, na 
kterých se usnášejí společné .s-chůze představenstva a dozorčího' vý
boru, a které schv'aluje ústře,dní sociální pojišťovna. 

Dozorčím úřadem nad nemocenskými pojišťovnami jest ústřední 

'sociální pojišťovna. Dozor nad ·ú,st'řední sociální pojišťovnou vykoná
vá ministr .sociální péče, po případě pokud jde o otázku nákladu 
a úhrady v dohodě s mini,stremHnancí. 

c) Ostřední sociální pojišťovna. 
Pojišťovna tato provádí p'Ojišťování pro případ invalidity 

a stáří. Pojištění toto jest upraveno zákony Č. 22111924 a Č. 
184fl928. Povinno,st pojistiti se jest táž jak'O výše ad b). 

Orgány úSih>.dní sociální pojišťovny jsou: výbor, p!ře.dstavenstvo, 
'ředitelství. 

Ú,stře.dní sociální pojišťovna má Zemské úřadovny: v Praze pro 
,Čechy, v Brně pro Moravu a Slezsko, v Bratislavě pro Slovensko 
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a Podkarpatskou Rus. Zemské úřadovny jednak prová,dějí úkoly, kte
ré jí svěří ústřední sociální pojišťovna, jednak pomáhají plniti úkoly, 
které j.sou spclečI1é nemocenským pojišťov,nám v obvodu jejich pů~ 
sebncsti. Orgány zemských úřadover:: jsou správní komise a vedoucí 

úředník. 
Dozor Ha,d ústřední sociální pojišťovnou vykonává ministr sociální 

péče po případě v dohodě s ministrem ,financí. 

d) Všeobecný: pensijní ústav. 

Ústav tento provádí pojišťování soukromých zaměstnan
ců ve vyŠŠíchslužhách. Zřízen byl zákonem č. 26/1929.. Po
vinnost pojistiti se o,soby vyt'čené v§ 1 toho.to zákona. 
Členy ústavu j'sou 'zaměstnanci u něho povinně pojištění a za
městnavatelé. 

Orgány ústavu jsou: výbor, představenstvo, revísní. komise, ředi
telství a ÚJřa,dovny. V čele ústavu stojí pře,dseda a náměstkové, které 
jmenuje na šest let prelSÍ,dent republiky. Ú'řa1dovny jsou zřízeny po,dle 
území a jest jich celkem pět: úř,a,dovna v Praze 1. pro Čechy a 10 pro 
okresy s obyvatelstvem plřevážně českým, v Praze liL pro Čechy a to 
pro ckresy s obyvatelstvem převážně německým, v Hrně II. pro Mo
ravu a Slezsko pro okresy IS obyvatelstvem převážně německým, 
v :Brně TJ. pro tutéž zemi pro. okresy IS obyvatelstvem p,řevážně čes

kým, v Bratislavě pro ,slovensko a iPodkarpatskou Rus. 
Pfe,dsedy úřa,doven a oba jejich námčstky jmenuje na šes,t let mi-

nistr sociální péče. 
Všeobecný pensijní ústav má stanovy; usnáší se na nich výbor 

a schvaluje je ministr sociální péče. Pro každou úřadovnu jest 
cí řád, který jest stanoven všeobecným pensijním ústavem, 

e) Báňské bratrské Dolťlťlá.,,~'V 

tyto 
šťování na provisi. Zřízeny jsou zákonem čís. 
jištění tomuto podléhají osoby zamě,stnané v 

podrobeny povinnému pojištění penSIjnímu 
anebo nepožívají-li důchodu invalidního nebo starobního po-
dle tohoto zákona. Předmětem pojištění tu: 

nemoci~ důchod invalidní a 
po případě důchod 

všem těmto důchodům. 
Organisace tohoto pojištění jest provedena jak následuje. 

Pro celý obvod republiky československé jest znzena ústřední 

bratrská pokladna se sí,dlem v Praze . .Pro obvod revírního báňského 
úřa,du nebo pro souvislé obvody několika revírních úřadů jsou zří
zeny revírní bratrské pokladny. Mínistersvo veřejných prací může 
obvody revír.ních bratrských pokladen po jejich slyšení změniti, roz
děliti nebo sloučiti a jejích sídla ptřelo.žití podle zvláštních poměrů 

jednotlivých revírů, 
Ústřední bratrská pokla,dnajest nositelem pojištění na provisi 

pro celou oblast republiky. Revírní bratrské pokladny provádějí jako 
nemccenské pokladny samostatně pojištění pro pfípad nemoci a ob
starávají jako úřadovny ústřední bratrské pokladny jejím jménem 

věci jím přidělené. 
Or'gány revírní bratrské pokla,dny, iakož í ústřední bratrské po

kladny jsou: valná hromada, píředstavenstvo, dozorčí výbor, Pravo
mcc těchto o.rgánů jest určena ijednak zákonem, jednak stanovami, na 
kterých se usnáší valná hromada. 

Dohlédacím úřadem jest hi ministerstvo veřejných prací. 

f) Léčebný fond veřejných zaměstnanců. 
Fond tento provádí pojišťování veřejných zaměstnanců~ 

Pojištění toto bylo zřízeno zákonem ČÍIS. 22lf1925. P9jištění 
tomu podléhají civilní zaměstnanci ve služhě s,tátu, jiných nu
cených korporacÍ územních, jakož i zamě,stnanci korp.orací, 
kteří byli ministerstvem sociální péče prohlášeni za rovno
cenné zamě'stnancům státu a jiných nucených ,sva:zků územ
ních; konečně duchovní náboženských společností státem u
znaných, pokud vykonávají úkony veřejné ,správy duchovní. 
Předmět pojištění jest nemocenské ošetřování a bezplatné 
léčení a ošetřování v ,nemocnici nebo v jiném léčebném ústavu 
a to pro poji1štěnce i pro jejich rodinné příslušníky. 

Pojištění provádí léčebný fond veřejných zaměstnanců se 
sídlem v Praze. Orgány tohoto fondu jsou: ústřední ,sbor, 
představenstvo a okresní sbory. 

Ústřední sbor se skládá ze 214 volených zástupců pojištěnců a ze 
4: Z~tstupců státní správy, z nic:hž po jednom jmenují minister.stv~ fi~ 
nanci sociální péče, velřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Za 
každého člena se volí resp. jmenuje vždy náhradník. 

n-edstavenstvo jest výkonným orgánem a skládá Se z pře,dsedy~ 

aV(;ll mí-stopředse,dů a dvou členů ús>tře,dního sboru. P,ře.d.sedou jest 
zástupce ministerstva sociální péče. Oba místopředsedy a oba členy, 
jakož i jejich náhradníky zvolí ze svého stře,du ústřední sbor. 
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Okresní sbory jsou znzeny pro obvod každého okresního úřadu, 

Sbor čítá pět členů; v čele jest předseda okresního úřadu nebo jeho 
náměstek; ostatní čtyři členy a tolikéž náhra"dníků volí pojištěnci, 

Léčebný fond se ř{,di stanovami, které vydává ministerstvo soci

ální péče. 
Dozor nad ústředním sborem vykonává ministr sociální pé,če. 

§ 39. PORADNí SBORY. 

Poradní sbory jsou ,orgány veřejné správy obsazené ži
vlem laickým t. j. fysickými osobami, u kterých účastenství 
na veřejné správě není povoláním. Sbory tyto nemají moc 
rozhodovací, nýbrž Jsou pomocné orgány úřadů státních (mé
ně také samo1správných) tím, že složeny z odborných rádců 
podávají dobrá zdání a přispívají radou ve věcech jim přiká
zaných. Ovšem úřad, při kterém jest dotčený poradní sbor 
zřízen, tímto dobrým ,zdáním vázán není. . 

Poradní sbory pro obor státní správy se zřizují vládním 
nařízením, v ojedinělých případech také výnosem nebo vnitř
ním opatřením příslušného úřadu. Pro obor samosprávy zři
zuje se poradní sbor z pravidla příslušným sborem zastupi
telským. Zřizují se poradní ,sbory v nejčastěljších případech 
při ústředních úřadech státních, říd'čeji při úřadech zemských 
nebo okresních, anebo při jiných úřadech státních s ohme
zenou místní příslušností. 

Členství v poradních sborech se .získávají ne'ičalstěji jme
nováním, někdy volbou, po případě i zákonem. Funkce v po
radním sboru jest čestná, připouští ,se však náhrada hoto
vých výloh, někdy dokonce i odměna za práce. 
Funk'ční období není stejné; činí tři až šest let. 

Před,sedou poradního s'boru bývá nejčastěji přednosta 
úřadu, při kterém jest dotčený poradní sbor zřízen, řídčeji se 
před,seda volí plenem poradního .sboru a úřadem potvrzuje; 
někdy jest v ,čele celý sbor. 

Pora,dních sborů jest v republice českolslovenské celá řada. Nel
důležitě,jší z nich jsou tyto poradní sbory sestavené po,dle oborů jed
notlivých ministerstev. Funkce níže uvedených poradních sborů jsou 
dány iiž jejich jménem, 

1. V oboru ministerstva vnitra: 
a) stálá komise pro stanovení úředních názvů míst v republice 

československé, 
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b) censurní poradní sbory pro censuru dramatických děl, 
c) poradní sbory pro censuru filmů, 
d) diva,delnízemská komise v Čechách. 

2, V oboru ministerstva obchodu: 

a) poradní sbor pro otázky hospodářské, 

b) poradní sbor pro sledování zjevů ohrožujících domáCí výrobu 
mimořá,dnou soutěží zahraniční, 

cl státní rada živnostenská, 

d) zemská rada živnostenská v Čechách, 
e) zemská ra,da živnostenská na Moravě, 
f) zemská rada živnostenská na Slovensku, 
g) celní poradní sbor, 

h) komise pro zahraniční obchod. 

3. V oboru ministerstva školství a náwdní osvěty jest zvláštní 
komise vysokých škol, ,která podává posudky o tom, zda profesoři 
vysokých škol vykazují zvláště vynikající práce ve svém oboru věd
ním. 

4, V oboru ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné vý-
chovy: 

a) státní zdravotní rada, 
b) zemské zdravotní rady, 
c) zdravotní rady ckresní a obecní, 
d) lázeňská rada, 

e) stálý poradní sbor pro potírání tuberkulosy, 

f} stálý poradní sbor pro potírání pohlavních nemocí a prostituce! 
g) stálý poradní sbor pro poHrání alkoholismu, 
h) poradní sber pro tělesnou výchovu, 

i) poradní sbor pro ,ústavy léčebné a humanitní, 
jl ústřední komise pro sběr léčivých rostlin, 
k) poradní sbor státního zdravotního ústavu, 

1) stálý poradní sbor pro věci týkající se obchodu s patra vinami 
a s některými předměty užitkovými. 

5. V oboru mnisterstva sociální pé.če: 

a) stálý pora,dní sbor pro vystěhovalectví, 
b) komise pro technickou a zdravotní ochranu zaměsnanců a ji_ 

ných osob výdělečně činných, 
c) pojišťovací poradní sbor, 

d) okresní a obecní kcmise pro ,dozor na práci děH. 



6. V oboru mnistenstva veřejných prací: 

a} státní ra,da elektrárenská, 
b} stá tni puncovni rada, 
cJ pora,dní shor pro vodohospodářské práce a stavby, 
d) poradni sbcr ve věcech leteckých, 

e) silniční ra,da, 
fl poradní sbor pro posuzování žádostí za přiznání titulu 

ženýr«, 
g) uhelná rada, 

7. V oboru minÍs'terstva železnic: 

a) československá ústře,dní rada železniční, 
b) ředitelské raldy žele'zniční. 

8. V oboru ministerstva zemědělství: 

a) zemská komise pro věci vinařské v Čechách, 
b) zemská komise pro věci vinařské na Moravě, 
c) okresní komise pro' potírání mšice révové, 
d) ústřední poradni sbor pro chov koní, 
e) poradní sbor pro vodohospodářské meliorace, 
f) pora,dní .sbor pro zemědělské výstavnictví. 

»Ín-

9. V oboru ministerstva národní obrany jsou všeobecné a zvláštní 

komise zprošťovací. 

10. V oboru ministerstva Hnancí: 

aj komise při ústavu pro vyrovnávání pohledávek a závazků 
vzniklých v korunách .rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky 

československými a cizími, 
b) poradní sbor pro \Státní záruky, 
c) komise pro zkoumání otázek .souvisících s používáním lihu k po-

honu motorů, 
d) lihová komise. 

11. V oboru Státního ÚJřa,du pozemkového: 

a) poradní sbor k zasrhlpování zá,jmů vlastníků rolnických nedílů, 
b) poradní výhory pří obvodových úřa,dovnách státního úřadu po~ 

zemkového pro zprostředkování míst pro trvalé zaměstnance na za

braném majetku pozemkovém, 
cJ, komise pro propachtování zabraného majetku pozemkového, 
,d} místní výbory pro provádění přídělu zabrané půdy. 
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1,2. V oboru Státního úřadu statistického jest obchodní rada ce
nová, 

13. Vohoru zemské samosprávy: 

aj poradní sbor při zemském úvěrním fondu ku podpoře malový
robců zemědělských v Čechách, 

b) poradní sbor při zemském úvěrním fondu ku podpo,ře malých 
živnostníků v čechách, 

cJ zemská rada železniční v Čechách, 
d) zemská rada železniční na Mcravě, 
jakož i zem\Ské rady živnostenské v Čechách na Mo:.-avě a na 

Slovensku. 

14. V oboru samosprávy obecr:.í jest uvésti Památkový sbor hlav
ního města Prahy. 

§ 40. SLUŽBA VE SPRÁVĚ VEŘEJNÉ. 

Službou ve správě veřejné v nejširším slova smyslu roz
umíme jakýkO'li úkon, kterým se ohstarává správa veřejná. 
V užším neboli vlastním smyslu rozumíme tím službu~ kterou 
vykonávají oisoby fYlSické zvláště k tomu povolané jakožto 
své povolání (zaměstnanci res,p. zřízenci). Služha tato může 
býti konána ve správě s,tátní neho v samosprávě. Odlišujeme 
tudíž služhu státní a ,službu samosprávnou a podle toho také 
rozli'šujeme zaměstnance a zřízence státní a zaměs,tnance 
samosprávné. 

A. Zaměstnanci (a zřízeroci) státní. 

Státním zamě,stnancem v širším smyslu nazyvame každou 
osobu, která na základě smlouvy ,se státem uzavřené vykonává 
pro stát urči'té práce a nabývá tím nároku na odměnu. V už· 
ším a vlastním smyslu j,est ,státním zamě,stnancem (zřízencem) 
jedinec~ který na základě smlouvy se s:tátem uzavřené vyko
nává dohr,ovolně a jako své povolání úkony správy státnÍ. 

Poměr mezi státem a státním zaměslnancem (zřízencem) jest po
měr smluvní. Poměr tento . .se arci nezakládá smlouvou individuálně 
mezi státním zaměstnancem a státem uzavřenou, nýbrž smlouvou ve
řejnoprávní. Smluvní. poměr tento záleží v tom, že stát ve formě zá
kona st.anoví všeobecné podmínky služební, ze.jména i platové, a je
,dinec na základě individuálně po,dané žádosti o přijetí do určité ka-
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tegoríe státní služby v tento smluvní jakožto služební poměr vstupuje 
a to pravidlem na čas života (ja:ko své povolání). Zvláštností tohoto 
služebního smluvního poměru jest, že státní zaměstnanec poměr ten
to, pokud ovšem nečiní nijakých náhradních (pensijních) nár-oků, jed
nostrannou výpovědí kdykoli může 'p,řerušiti, naprolti tomu však stát 
bez zákonného důvodu poměr služební se zaměstnancem vypověděti 
!:,emůže, 

Dtl,sledek toho, že tu j,de o ve,řejnoprávní smlouvu, jest, že státní 
",aměstnanec nabývá ze služebního poměru práva, které sluší prohlá
siti za t. zv. právo nabyté Uus quaes ilum} t. j. právo, které stát po
zdějším zakono,dárstvím ani rušiti ani v neprospěch státního zaměst
nance měniti nemůže, 

PlatO'vé a (některé) 'služební PO'měry s,tátnÍch ,zaměstnanců 
JSO'U vedle příslušných -služebních pragmatik nyní upraveny 
zákO'nem čís. 10611926. ZákO'n tentO' '.jedná v části prvé O' úřed. 
nících (dH I.) a ,O' zřízencích (díl II.), v části druhé O' SO'ud
cích rdíl 1.) a k'O'uceptní'ch pragmatikálních úřednících stát
ních zastupitelsltev~ vrchních 's,tátnícn zastupitelstev a gene
rální prO'kura.tO'ry (díl 11.), v části třetí O' státních O'SO'bách uči
telských a tO' O' prO'fesO'rech vysokýchškO'l (díl 1.), o státních 
profesO'rech a učitelích (díl II.), a O' vysokO'školských asisten
tech a konstruktérech, o asi.stentech a dílovědoudch na umě
lecko-průmyslových, průmyslO'vých, zemědělských a jiných 
O'dbO'rných školách (díl lIL), v čáslti čtvrté O' vO'jenských a 
četnických gážistech a to O' vojeuských gáži,stech (díl 1.) a O' 
četnických gáži.stech (díl 11.). 

Úředníci se od zřízenců odHšují tím, že úředníci vykO'ná
vají práce vyššíhO' druhu, a zřízenci práce druhu niž,šího. 
RO'zdělení totO' jest patrné i ve platO'vých stupnicích. 

Úředníci se p,odle pla'tový'ch stupnic rozlišují na čtyři 
služební podle tohO', j,aké předběžné vzdělání jest v .zá-
sadě prO' ustanovení na ,srluženní místO' v přísluš-
né kategO'rii úřednické. 

Služební třídy tyto JSO'u: 1., III., IV. 
Služehní třída L obsahuje tři stupnice: a, b, c, 

IPro služební třídu La jest zásadně .předepsáno jako předběžné 
v-zděláníúplné stře,doškolské a dvojí plné celkem aspoň sedmileté 
vysokoškolské vz,dělání ukončené na obou vysokých školách úspěš
ným výkonem předepsaných státních, po přípa,dě pnsných zkoušek, 

Pro ,služební tří,du :l.h jest předepsáno úplné středoškolské a ne-
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jméně <:tylřleté vysokoškolské vz,dělání ukončené ÚSpE. šným výkonem 
předepsaných státních, po případě přísných zkoušek. 

Pro služební tHdu Lc jest předepsáno absclvování střední školy 
a kratší než čtylřleté, avšak aspoň dvouleté ucelené vysokoškolské 
vzdělání ukončené úspěšným výkonem státní, po přípa,dě přísné 
zkoušky na vysoké škole. 

Pro služební tří,du I~I. jest předepsáno absolvování střední školv. 
Pro služební třídu HiI. jest předepsáno absdvcvání čtY'ř nižší:h 

tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s ob
čanskou školou a v obou případech ';e.ště úspěšný výkon zvláštní od~ 
borné zkoušky nebo absolvování občanské školy a aspoň dvouleté 
odborné školy. 

Pro služební třídu LV. jest pře,depsáno jiné vyšší o,dborné vzdělá
ní, než které podává obecná ,škola. 

Za úředníka nebO'. zřízence může býti uSitanO'ven jen česko.
slO'venský státní občan čestného dosavadního živO'ta, který má 
úplnou způsobilost plniti své služební povinnO'sti a jehož vý
konno,st není obmezena z nijakého jinéhO' dŮVO'du než pro 
nezletIlost a který z pravi,dla není mladší 18 a starší 40 let~ 
Každý úředník a zřlzenec může 'býti jmenO'ván jen na syste
misO'vané místO' -služební. 

Služební místa úřednická jsou sysltemisována jednak mimo plato
vé stupnice, jednak ve stupnicích platových. 

Mimo platové stupnice jsou systemiscvána místa zejména: kan
cléře presi,denta republiky, p:ředse,dy nejvyššího kon;trolniho úřadu, 
pře,dsedy státního pozemkového úř,adu a z míst soudcovských místa 
prvních pres,ídentů nejvyššího soudu a ne,jvyššího správního soudu. 
Služebné těchto úředníků činí 100.000 Kč. 

Služební míslta v platových stupnicích jsou systemisována podle 
svého významu a s náležitým přihlédnutím ke způsobu služby v sedm 
platových stupnic a to: 

místa I. služební t.ří,dy v 1. až 6, platové stupnicí, 
místa U. služební třídy ve 3. až 7, platové stupnici, 
místa HI. a ~V. služební !třÍ'dy ve 4. až 7. platové stupnici. 
Služební místa zŤÍze,necká jsou systemisována jen ve platných 

stupnicích. Platové stupnice tyto jsou tři: L, LL, HL a v každé z nich 
jest ,deset stupňů služného. 

O prO'Půjčení služebníhO' místa jest úředníku vydati de
kret, ve kterém dlužnO' uvésti služební místo, které se prO'Půj. 
~uJ~, den, kterým se prO'Půjčuje, a úřední titul s místem SPO'
Jeny. Teprve doručením tohoto dekretu stává se propůjčení 
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místa účinným; tím dnem počíná také státní poměr služební, 
pokud v dekretu výslovně není uveden den jiný. " 

Právo jmenovati úředníky nepřísluší jednomu statnlmu 
orgánu, nýbrž jest rozděleno podle toho, o jakouslužebn~ 
třídu jde. úředníky mimo platové stupnice, vy.sokoškols~e 
profeslory a úředníky, soudce a důstojníky platových stupiUC 
p'očínajíc bývlalou VI. třídou hodnostní jmenude podle § 64. 
ústavní listiny president republiky. úředníky platových stup
nic, které se rovnají bývalé VII. a VIII. třídě hodnos'tní, jme
nuje vláda ve shoru. úředníky ostatních nižších stupnic pla
tových jmenují přednostové ústředních úřadů, po případě 
přednostové některých úřadů druhé stolice. 

Pvo ustanovení úředníkem a zřÍ'zencem jest předepsána 
cekatdská doba, která jest iStanovenapro úřednická místa po
'dle ,služebních tříd dobou od jednoho až do šesti let, pro mÍ3ta 
zřízenecká podle platových stupnic dobou čtyř až pěti let. 

úře,dníci i zřízenci jsou povinni vedle všeobecné povin
nosti věrnosti k republice služební poslušností, mMenlivostí 
ve věcech služebních, náležitým chováním ve službě i mimo 
ni; nesmějí míti účastenství ve spolku, jehož snahy nebo zpň
-60b čill'nostispolkové se příčí 'povinnos'tem úředním; nesmějí 
vedle své sluŽby provozovati nijaké zaměstnání ani nějaké 
místo přijati, které by se mohlo příčiti důstojnosti úřadu, ne-
bo zdržovati je v přesném plnění jejich služebních povinností 
:nebo vzbuzovati domněnku předp!ojatosti při výkonu služby. 
Js,ou povinni docházeti do úřadu a zachovávati úřední hodiny. 

úředníci i zřízenci mají právo na úřední titul, na služební 
pořardí a na pos;tavení v platové stupnici, která vyhovuje je
jich definitivnímu dosazení v úřad a v p:řÍští době jejich po
výš'enÍ. Plat, na který maj.í nárok, se ,skládá ze služného, z či
novného a z výchovného, a jest od,stupňován podle platových 
stupnic. Rovněž mají úředníci i zřízenci právo na pensi pro 
sebe i pro jich pozůs'talé podle příslušných předpisů; koneč
ně mají nárok na d.ovolenou, která jest odstupňována podle 
služehního pořadí, podle platových stupnic a podle délky slu
žehních let. 

úředníci i zřízenci mohou se ucházeti, pokud zákonem 
zvláště něclo jiného stanoveno není, o mandát do Národního 
shromáždění; ode dne, kdy ohlásí svou kandidaturu, až do 
vykonané volby~ se z úřední moci po,staví d,o poměru mimo 
služh~ (d,o přikaznosti). úředníci i zřízenci daní do příkaz-
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nosti zůstávají v nezkráceném požitku příjmů na'posledy br,a
ných. úředník neho zřízenec zvolenýd'o Národního shromá, 
žděll1í, dává se~ jakmile vykonal slib jako člen Národního 
,shomáždění, z úřední moci na dovolenou a má po ,dobu, po 
kterou jest členem N árodniho shromáždění, své stálé příjmy 
služební mimo činovné. Z pravidla toho jsou vyňati jen vy
sokoškolští profesoři, kteří mají nárok na dovolenou, ale ná
rok ten uplatniti nemusÍ. 

Úředník, není-li proň nálsledkem změny v organisaci služ
by dočasně žádného mÍ,sta, Illcbo na'Stanou-li okolnosti, které 
další služební činnost úředníkovu na místě téhož oboru slu
žebního nepřipouštějí z důležitých ohledů služebních, může 
býti ,dán ministevstvem na dovolenou ,s čekatelným. úředník 
na dov,olené s čekatelným má nárok na plnou čá,stku služného 
naposledy braného. Čas ztrávený v Ipoměru na dov,olené ,s če
katelným se započítá pro vyměření výslužného. 

Úředník i zřízenec mlaJjí nárok na přeložení na doča'sný 
odpočinek (kyierskováiní), jsou-li ke službě nezpů,sohilí, lze-li 
však předpokÍádati, že opět dosáhn,ou způsohilosti ke službě. 
Z úřední moci jes.t přeložiti úředníka i zřízence na dočasný 
odp1očineik, když j1sou následkem nemoci déle než rok nepří
tomni ve službě, neho, jde-li o úředníka, když jeslt dán na do
volenou 's čekatelným a nebylrpovolándo tří let k 'opětnému 
nastoupení služby. 

úředník i zřízenec m'ají nárok na přeložení do trvalé vý
služby, Ijsou-li ke službě Illeschopni a je-li vyloučeno opětné 
do'saženÍ schopno.sti ke ,služhě. Nárok tento trvá také bez prů
kazu ne1schopnos1ti ke službě, překr1očili-li úředník nebo zří
zenec 60. rlok svého věku, byli-li od tří let přeloženi na dočas
ný odpočinek anebo, pokud jde o úřed'níka, byl-li od téže 
doby dán na dovolenou 'S čekatelným. 

Úředník i zřízenec jsou oprávněni prohlásiti, že vystupují 
ze služebního poměru, pokud ovšem nepřevz,ali zvláštní zá
vazek tomu ,se p'řÍČícÍ. Toto prohlášení jest podati písemně u 
služebního úřadu. Prohlášení o vystoupení ze služebního po
měru vyžaduje přijetí úřadem podle platných předpisů k to
mu povolaným; toto přijetí může býti vázáno podmínkou řád. 
ného odevz,dální úřadu. Vystloupením ze služebního p,oměru 
pozbývají úřédnik i zřízenec všech oprávnění, práv a nároků 
z toho vyplývajících a to jak pro sebe, tak i pro 'své 'Přísluš
níky. 
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LTředníci i zrlzenci, kteří poruší své stavovské. a . úř.e~ní 
povinnosti, pokutují ,se tresty pořádkovým~ ne~o ~lsc:p~m~r
ními; jejich odpovědnost vů'či trestnímu zakonu zustava um 
ovšem nedotčena. 

Pořádikové tresty jsou: výstraha a peněžitá poku~a. Pe: 
něžitá pokuta může býti uložena jen po předchozí plsem~e 
pohrůžce a nesmí v Jednotlivém případě vpřev!šovati v~~o u
ředníka peníz 100 Kč, pro zřízence 50 ~~. P~avo ~lozlU po~ 
řádkový trest přÍisluší disciplinární kO:IUSl~ d,ale ~~ednostovl 
služebního úřadu, jakož i přednostovI kazdeho uradu nad-

řízeného. v ' v 

Peněžité pokuty se vymohou, bude-li toh,o treba, srazkou 

ze služebních platů. 
Pořádkové ;tresty se nezapi,sují do osobního výk'azu. 

Disciplinární tresty jsou: důtka, vyloučení z p,~stu~u do 
vyšších platů, zmenšení služného, přeložení do vysluzhy se 
zmenšeným výslužným, propuštění. Di,sciplin~rní .tr~st~ ~o: 
hou bý'ti uloženy jen nálezem příslušné komlsedlsClphn~r'~l 
na základě říz~ní podle předpisů řádně provedeného .. DI'sc!-
plinární náleizy nemohou býti správním opatřením anI zme-
něny, a'nizrušeny. . . . 

Ku provedení disci-plináfiního řízení jsou zřízeny.dlsclph: 
nární k'o'mi'se, kteréž jsou jednak disciplinární komIse prv,e 
stolice, jednak vrchní komise disciplinární při ústředních u-
řadech. 

Každá komise disci:plinární se skládá z předsedy. z jeho náměst
ků a z náležitého počtu členů. Tito jsou jmenováni přednostou ústřed
ního úřa,du na dobu tří let z úředníků práv znalých a z úředníků 
odborných, kteří slouží ve služebním obvodu úřadu, pH kterém jest 

kcmise zřízena. 
Členové disciplinární komise isou ve výkonu toholo úřadu samo-

statní a neodvislí. 
Disciplinární komise prvé stolice jest příslušná pro všechny úřed

níky a ,zrří.zence, kteří ,slouží u příslušného úřadu nebo některého 
úřa,du jemu podřízeného, nebo jsou přednostou ústředního úřa,du: 
této ,disci:pHnární komisi přiděleni, vyjímajíc úředníky na místech 
.systemisovaných ve 3, nebo vyšší platové stupnici nebo mimo pla

tové stupnice. 
Vrchní di.sciplinární komise jest příslušná pro všechny úředníky 

patřící' do osobního stavu ústředního úřadu, nebo při ústře,dním 
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úřadu sloužícím a pro úředníky po,dle oboru podřízené na místech 
systemisovaných ve 2. nebo vyšší platové stupnici nebo mimo plato

vé stupnice. 
Od disciplinárních komisí prvé stolice jde právní cesta k vrchní 

komisi ,discipliEární určené odborovou příslušno.stí obviněného úřed

níka nebo zřízence. 
Disciplinární komise jednají a rozhodují v senátech, které s~ 

skládají z před,se,dynebo jeho, zástupce a ze čtyř přísedících. z nichž 

nejméEe dva mu.sí býti práv znalí. 
Úředník i Z'řízeEec, 'Pohánění k ,odpovědnosti, mají právo vzíti si 

v disciplinárním ŤÍzení obhájce z úředníků v aktivní službě v míst
ním obvodu působncsti discipliná1"ní komilSe nebo z řady osob zapsa
ných ,do seznamu cbhájců; zřízenec má na vůli voliti si obhájce 
i mezi zřízenci v aktivní službě v místním obvodu působnosti dis

ciplinární komise. 
Na žá,dost jest obviněnému pro ústní je,dnání ustanoviti obhájce 

přednostou úřadu, při kterém jest disciplinární komisezrřízena. 
V disciplinárním řízení se provede nejprve vyšetřování vyšetřu

jícím komisatřem, kterých může býti po přípa,dě í více. Fo u:končeném 
vyšetřování rozho,dne disciplinární komise bez úst.ního je,dnání, je-li 
věc odkázati k ll.slnímu jednání, nebo řízení .zastaviti; v tomto 
druhém přípa,du může disciplinámí komise, uzná-li, že ~de o přestu
pek, buď sama uložiti pořá,dkov'ý trest, nebo spisy postoupiti před

nostovi služebního Ú:řadu. 

Ústní jednání není veřejné; obviněný má právo přizva':i si tři 

,důvěrníky ze svého stavu. 
Di.sciplinární komise při svém nálezu může vycházeti jen z toho, 

co při ústním je,dnání vyšlo najevo. Nálezem disciplinární komise 
obviněný musí buď býti osvobozen z porušení povirmosti jemu za 
vinu kladeného, nebo z něho uznán vinným. Je-li uznán vinným, má 
nález obsahovati výrok c disciplinárním nebo po!řádkovém ltre.stu, kte
rý obviněnélho stihne. 

Z nálezu di,sC'i,pliná:rní komise p,rvé stolice mohou obviněný i di
sciplinární zá,stupce podati odvolání pro výrok o vině a trestu, jakož 
i pro rozhodnutí o náhradě nákladů. Odvolání má účinek odklá,dací. 
Odvolání na prospěch chviněného jest nepřípustné, byl-li uložen jen 
pcřá,dkový trest . 

O o,dvoláni rozhoduje vrchní ,disciplinární komise. Řízení je.st tu 
obdobné jako v disciplinární komisi prvé .stolíce. 

Platové poměry soudců, státních osob učitelských a vo
jenských a četnických gá.žistů jsou upraveny odlišně od plato-
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vých 'p,oměrů úřednických. Služební poměry těchto 8tátn~~h 
zaměstnanců jsou upraveny z části také tímto zákon~em ~lS: 
10311926, z části zákony zvláštními a příslušnými sluzehmml 
pragmatikami. p ~ 

Platové a ,služební poměry učitelstva ohecnych a o~~an-
ských škol jsou upraveny zákonem ,čís. 10411926 (t. zv. ueHel
ský zálk1on) a Islužehní pragmatikou učitelskou. 

Platové p'oměry státních obecních městských a obvodních 
lékařů j,sou upraveny ,zák,onem čís. 10511926. 

Služební a platové poměry státních zaměstnanců v pomoc
né kancelářské službě jsou po rozumu § 210 zák. č. 103/1926 
upraveny vládním lua1řízením čís. 113/1926 a pomocných zn
zenců po rozumu téhož § 210 vládním nařízením Č. 114'1926. 

B. Zaměstnanci samosprávní. 

Jakmile zákon o organisaci poHtické s,právy Č. 125/192~ 
nabyl účinnosti, j1s1ou zaměstnanci samosprávní v užším nebolI 
vlastním \smyslu jen zaměstnanci obecní a 'zaměstnan
ci zemských a okresních ústavů. Zaměst·nanci tito se čí
tají k zaměstnancům veřeljným. Služební a platové ~o: 
měry jejich j:sou upraveny služebními řády a usnesenlml 
těchto korporacÍ. Zákonodárlství stáúní zra,sahá však v pravo
moc těchto korporací mimo jiné i potud, že stanoví určitou 
mez platových poměrů těchto zaměstlnanců. 

Podle § 19 zákona čís. 39411922 jest služební požitky a 
právní nároky těchto zaměstnanců, ,pokud přes'ahují z tohoto 
zákona vyplývající míru jednotlivých p'ožitků, práva :nároků 
úředníků a zřízenců stá,tních stejné nebo rovnocenné katego~ 
rie a stejlných poměrů ro'dinnÝ'crh, od 1. led'na 1923 uvésti na 
míru požitků, práva nároků zaměs,tnanců státních podle to
hoto zákona. Platový 'zákon č. 103/1926 stanoví pak v § 212, 
že ,služební požitky a 'právní nároky těchto zaměstlnanců ne
smějí přesahovati míru jednotlivých druhů platových a slu
žebních práva nároků státních zaměstnanců stejné nebo rov·· 
nocenlllé kategorie a stejných služehních, jakož i rodinných 
poměrů. Tím pl!a1tové poměry těchto zaměst:nanců uvedeny 
byly v pods,tatě na ,steljnou míru s platovými poměry zaměst
nanců státních. 
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HLAVA II. 

JEDNOTLIVÉ OBORY VEŘEJNÉ SPRÁVY. 

§ 41. SP AVA Z A IČNí. 

Správa zahraničlní neholi vnější jest to odvětví ,správy ve
řejné, které zahrnuje v sobě činnost státu na venek. Správa 
tato udržuje a zprostředkuje styky republiky \S os'tatnÍmi stá
ty. Zprostředkuje ,slyšení i přijímání dipl,omatických zá'sltupců 
cizích států a vůbec ,cizinců s úředním posláním u presidenta 
republiky, jakož i diploma'tické styky cizích států a osob, 
kterým přísluší na území repuhliky če'sko,slovelllské právo ex
teritoriaHty, s orgány československé republiky. Projednává 
mezinárodní smlouvy a stara se o jejich ústaV'ní ,schválení; 
rovněž sp1olupůsohí při projednávání těch smluv mezinárod· 
ních, které podle svého obsahu náležejí do působnosti mini. 
sterstva jiného. 

Ve S'právě této jest zahrnuto řízení veškeré služby zahra
niční čítajíc v to službu zpravodajskou a inf'ol"mačuÍ. Správ'a 
tato má také i v patrnosti myšlenkové proudy a hnutí v <ostlat~ 
ních státech po stránkách politické, o,světové, náflodohospo
dářské i společenské. 

Stará se také o příslušníky našeho státu v cizině a hájí 
jejich p'ráva a zájmy. 

Valný obor činnosti této správy zabírá členství ve Společ
nosti Národů (Société des Nationrs), které vyžaduje stálých 
zástupců re'publiky československé. 

SpolečEolst Národů jest me,zináwdní společenství stMů, které vznik. 
10 po skončení světové války, Zakládajícími členy této Společno

sti jsou mocnosti podepsavší p,akt o Společnosti Národů, uvedené 
v příloze k tomuto paktu, jakož i mocnosti, které k tomuto paktu 
bez výhrady přistoupily prohlášením učiněným ,do dvou měsíců od 
doby, k,dy pakt nabyl účinno.stij jména těchto mocností jsou rovněž 
uve,dena v příloze paktu. 

členem této společnc,sti se může ,dále státi každý ze států, ,do
minií a kolonií, jež si· svobodně vládnou a které nejsou uvedeny 
v přílcze, bude-li je'jich přijetí usnes'eno dvěma třetinami Shromáž
dění, v pře,dpokladu, že pc,skytncu účinné záruky svého upřímného 
úmyslu zachovávati své mezinárodní závazky a že příjmou Společnosti 
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předepsanou úpravu svých branných sil a své výzbroje vo;enské, ná

mořní a letecké. 
Každý člen Společnosti může dvě léta po předchozím cznám~mi 

vystoupiti z'e Společnosti pod podmínkou, že splní do té doby vše::h
ny své mezinárodní závazky, počítajíc k nim i závazky plynoucí z to

hoto paktu. 

Or.gány Společnosti Národů jsou: 
1} Rada, 
2) Shromáždění, 

Jl Sekretariát. 

Ad 1). Rada je.st or,gánem výkonným, z částí také usnášejícím se, 
Sklá,dá se jednak z členů stálých, jednak z čle·nů přechodných. Stá
lých členůjes.t pět a jsou to zástupci států: Velké Britanie, Fran
cie, ltalie, Japonska (kteréž v tomto roce ohlásilo své vystoupení 
~e Společnosti Národů, ovšem dluž·no vyčkati. jak poměry se dále 
vyvinou) a Německo (od r. 181216 na základě smlouvy Locarnské, kdy 
.se Německo stalo členem Společnosti Národů). Přechodných členů 
jeslt 9j ti jsou voleni Shromážděním vždy na ,dohu 3 let. Z těchto devíti 
js:ou dva členové t. zv. polostáH t. j. jsou sice voleni na tři léta, ale 
po vypršení tohoto období jsou voleni znovu; jsou to zástupci Polska 
a Španělska . .ostatních sedm členů jsou dnes zástupci těchto států: 

Československa, Irska, Norska, Číny, Mexika, Quatemaly, Panamy, 
Vedle toho, k,dykoli se projednáva:jí otázky týkající se zvláště zájmů 
určitého státu, který není členem Rady, jest tento stát vyzván, aby 
vyslal do Rady svého zástupce, 

Ra,da se schází pravidelně třetí pondělí mčsÍCe ledna, dluhé pon
dělí měsíce května a bezprostředně před zasedáním i~hromážděni 

v září a po tomto zasedání. 
Ra,da nalézá ve všech věcech spadajících do oboru působno3ti 

Společnc:s.tí Národů nebo dotýkajících se svěitového míru. Ve schů
.zich .Rady má každý člen v ni zastoupený jeden hlas a nesmí míti 
více než j0dnohozáJStupce. 

Ad 2. Shromáždění je.st orgánem usnášejícím se. Skládá se ze zá
stupců států, kte,ré jsou členy Společnosti Ná,rodů, Ka:ždý sHt íest 
zastoupen delegací, která nesmí mílti více než tři členy a tři náhretdní
ky, má však vždy jen jeden hlas, 

Schází se k řádnému zasedání v sídle Společnosti Nárc:dů v Že
nevě první pondělí měsíce září, může však býti svoláno také do jiné .. 
ho mí.~ta (to se však ,dosud nestalo), K mimořádnému zasedání může 
býti Shromáždění svoláno v naléhavých případech, 
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Shromáždění se roz,děluje na šest stálýGh ~omisíj v každé z těch
to komisí má ka.ždý člen Společnosti Národů právo býti zastoupen 
jedním delegátem. Komise jsou očíslovány římskými číslicemi a ,dě

leny pudle látky, kteréž jsou: 

L otázky prá vni, 
II. technická or,gani,sace, 
m. odzbrojení, 
IV, rozpočet a personál, 
V,otázky společenské (sociální), 

VL otázky politické a pfipuštění nových členů. 
Za usneseni Shromáždění a Retdy platí, pokud v paktu nebo v mí

rových smlouvách něco jiného výslovně ustanoveno není, na čem se 
všichni členové jeidnomyslně snesli, 

Ad 3, Sekretariát jest stálý orgán expeidiční. V čele jest generální 
sekretáři jemu k ruce js·cu dáni náměstkové generálního sekretáře a 
potřebný počet sekretMů a pomocného personálu, Nákla,dy sekre
taI'!Íátu nesou členové Spoleónosti Národů podle určitého klíče, 

Sídlo Společncsti Národůiest Zeneva. iRa·da se však může usnésti 
na tom, že se sídlo překládá ,do 'jiného města, 

Vedlejišími orgány Společnosti Národů jsou Stálý Mezinárodní 
Soud se sídlem v Haagu ,a Mezinár·c,dní Úřad Práce se sídlem v Zenevě 

Nutný Piředpoklad bytí Společnosti Národů jest závazek všech 
členů, že budou šetřiti a hájiti nynější územní celistvosti a politické 
nezávislosti všech členů Společnosti Národů proti každému útoků 

zvenčí. 

Úkoly S,poleónosti Národů jsou celkem trojí: 

1. obmefzení zbrojení, 
2, zamezení resp. obmezení válek, 
3, jinaké další 'Úkoly, 

Ad 11. Podle čL 8, paktu členové Společnosti Náro,dů uznávají, 
že udržování mhu vyžaduje 'obme!zení státního zbrojení na míru nej
menší, která stačí k bezpečnosti státu a ku prove,dení mezinárodních 
závazků uležených společným postupem, Progr,amy tohoto obmezení 
připraví Rada; programy ty: mají býti revidovány ne,jméně každých 
deset let. 

Prová,děním tohoto úkolu jest pověřena stálá komise III. pro e,d
zbrojení. 

A,d ::i:. Úkoly tyto obsahují čl. 11-17 paktu, Fodle těchto článků 

členové Společnosti Náro,dů prohlašují výslovně, že kaž,dá válka ne-
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bo hrozba válkou, ať pOl$tihuje p.římo či se nepřímo dotýká některého 
člena Společnosti Národu, dotýká se zájmu celé Společnosti Národů, 
jejíž pcvinností jest, aby učinila opatření vhodná k tomu, aby se mír 
mezí národy účinně uchránil. Rovněž se prohla'šuje, že každý člen 
Společnosti Naro,dů má právo, .aby přátelsky upozornil Shromáždění 
nebo Radu na .jakoukoli {,:kolnost, která se dotýká mezinárodních 
vztahů a jež tím hrozí zkaliti mezi národy mír nebo dohrou shodu, 

na které závisí mír. 
Členové Společnosti Náro.dů jl$cu zajedno v tom, že, vyskytne-li 

se mezi nimi spor, který by mohl vésti k roztržce, předloží věc huď 
řízení rozhodčímu, neho Radě ku přezkoumání. Jsou dále zaijedno 
v to, že se v žádném přípa:děneuchýli k válce ,dříve, než uplynou tři 
měsíce od rozl$udku rozhodčích nebo od zprávy Ra.dy, 

Členové Společnosti Národů jsou zajedno v tom, že vyskytne-li 
se mezi nimi spor hodicí se podle jejich mínění k rozsouzení rozhod
čími, a nemůže-li tento spor býti uspoko'jivě lřešen cestou ,diplomati
ckou, předloží celou spornou věc rOizhodčÍmuřízení,Členové Společ
ností iNáwdů se zavazují, že poctivě dostojí vyneseným rozsudkům a 
že se neuchýlí k válce proti žádnému členu Společnosti Národů, 
který se jím podvolí. iNevykoná-li se rozsudek, navrhne Ra,da opatře

ni, která by mu dodala účinnosti, 
O všech sporech rázu mezinárodnvho, je.ž strany naň vznesou, bu

de nalézati Stálý Meminárodni Soud; bude t.aké podávati ,dobrá z·dání 
o sporech nebo '0 otázkách, jež naň vznesou Rada nebo Shromáždění. 

Vyskytne-li se mezi členy Společnosti iNámdů spor, který by 
mohl .vésti k roztližce, a nepodléhá-li ·tento spor ,řízeni rozhodčímu, 

jsou členové Společnosti Náwdů z.ajedno v tom, že jej předloží iRadě 
k rozhodnutí, 

U chýlí-li se některý člen ,společnosti Národů k válce ne.dbaje zá
vazku, které převzal stanovenými články paktu, má se za to, jako by 
se byl dopustil válečnélho činu proti všem ,ostatním členům Společ
ností Národů, Tito členové se zavazují, že s ním přeruší ihned všech
ny vztahy obchodní anebo finanční, že zakážou všechny vztahy me
zi svými příslušníky a příslušníky státu, .který porušil pakt, a že za
staví všechny finanční, obchodní nebo osobní styky mezi příslušníky 
státu se provinivšího a příslušníky kteréhokoli jiného státu, ať jest 
členem Společnosti INáro.dů čili nic. ·členové Společnosti Náwdů jsou 
dále zajje.dno v tom, že si v.zájemně poskytnou .pomoc p.ři provádění 

hospodářských a finančních opatiření, kte'rá by bylo učinHi ve smy

slu tehoto článku, tak, aby snížili na nejmenší míru ztráty a závady, 
jež by z nich vyplynuly, Rovněž si vzájemné poskytnou pomoc, aby 
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o.dolali zvláštním opatřením, která by proti některému z nich učinil 

stát pakt porušivší. 
Úmluvy tyto doplr.il, čí spíše řečeno vyvrcholil .Fařížský pakt, zva

ný také paktem Kelloggovým z r,19:.zC, který stanoví, že smluvní 
strany slavnostně pr,ehlašují jménem .svých národů, že odsuzují válku 
jako prostředek k vyřešení meúnárodních neshod a zříkají se jí jako 
prostře.dku národní politiky ve svých vzájemných vztazích a že se 
shodují v tom, že urovnání nebo vyřešení všech nesh<::.d a ,sp:nů, ať 

byly jakékoili povahy nebo jakéhokoli původu, k nimž by mohlo dojíti 
mezi nimi, nemá se nikdy jinak dili než pokojnými prositředky, Pakt 
tento byl podepsán takřka všemi světovými mocnostmi ovšem nikoli 
bez určitých výhra,d, Tím má býti válka vůbec zahlazena, 

Ád 3, Jinaké úkoly tyto jsou obsaženy v čl. 23 paktu, Podle to
heto článku členové Společností Národů s výhradou ustanovení me
zinárodních konvencí nyní platných vyna.snaží se zabezpečiti a zacho
vávati slušné a Hdské podmínky pracovní pro muže, ženy a děti na 
vlastním území i v zemích, se .kterými jsou v obchodních a průmyslo
vých stycích a k tomu cíli.zřizovati a udr,žovati potřebné mezináwd
ní organisace; zavazují se, .že zajistí slušné nakládání s domorodým 
obyvatelstvem v územích po.dřízených .je:jích správě; pověřují Spo:
lečno,st Náro.dů ,cbecným dohledem nad úmluvami o obchodu s žena
mi a; .dětmi, o obchodu s opiem a s jinými škodlivými látkami; pově
řují Společnost Národů obecným dohledem nad ,obchodem se zbraně
mi a střelivem se zeměmi, ve kterých jest dohled nad tímto obchodem 
nezbytný ve společném zájmu; vynasnaží se učiniti mezinárodní opa
tření, aby nemocem bylc pře,dem bráněno a proti ním bojováno, 

* 
Vedle Společnosti Národů jakožto mezinárodní organisace uřed-

DÍ jsou tu ještě mezináro.dní organisace rázu neúředního! meziná:odní 
spclečnosti mírové, mezinárodní je.dnoty založené k určitým účelům 
zvláště stanoveným a pod, 

Z těchto mezinárodních organisací neúředních zv!áštního povši:n
nutí zasluhUije Mezinárodní Unie Sdruženi pro Společnost Národů 

(Union Iníernationale des Associaiions pour la Sodété des NaHons). 
Úkol této Mezinárodní Unie jest propagovati v širokých vrstvách 

lidových snahy Společno,sti Národů a vůbec Společnost Náro,dů v 
plnění jejich úkolů všemožným způsobem podporovati, 

Unie jest organisována tak, že každý stát jest zastoupen sdružením 
pro Společnost, Národu v jeho obla,sti utvořeným. Je-li:akovýchto 
E,družení v l}ěkterém státu více, vytvorří tato sdružení mezi sebou fe-
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deraci nehe za sebe společnou radu, Za republiku československou 
jest členem Unie Ceskoslovenské s,družení pro Společnost Národů; 
dříve Státově,decká Společnosti k němu jsou přiřazeny Mírová jedno
ta Chelčický, ligy německá, maďarská a židovská pro Společno:;t Ná

rodů v republice československé, 
Sí,dlo Unie jest Brusel; vedle toho jest stálý tajemnický úřad Unie 

v Ženevě, 

Orgány Unie Ijsou: valné shromáž,dění, generální ra,da a sekreta

riát. 
Valné shromáždění jest orgán usnášející se, Schází se jednou do 

roka v měsících květnu až červenci v některém městě Evropy, Každý 
stát má deset hlasůj jsou-li v některém státu sdružení národních 
menšin, dostanou tato sdružení také hlas (za československou repu
bEku má československé sdružení pro Společnost Námd{l. sedm, osta'Í
ní menšinové ligy dohromady tři hlasy.) Počet ,delegátů není nijak ob
mezen; ovšem počet :jejich nemá nijaký vliv na počet hlasů pří.sbšejc:í 
kaž,dému státu, 

Generální rada jest orgán výkonný a z části také se usnášející. 
Schází se pravid1em třikráte do roka v různých městech a to z jara, 
na podzim a 'Pak při zasedání valného shromáždění. Ka,ždý stát má 
tři hlasYi počet ,delegátů není nikterak obmezen, ovšem nemá vliv 
na počet hlasů. 

Generální sekretariát jest orgánem expedičním; sídlo jehs jest 
BruseL 

V~Tdaje Ude.:::z h:-a-:i jednotlívýmidruženími podle klíče, jaký"T! 
platí státy své pHspěvky do Společnos'i Národů, 

Jiného rázu jest Unie (Unio:'1 lnterparlementaire), 
Unie tato jest mezinárodní organisace složená ze 37 národních sku
pin vycházejícícho,d evropských států majících zřízení zastupitelské a 
z některých států ameri6kých a asijských, Vznikla Qiž před Sv i:o tovou 
válkou, ale tep'rve po ,této válce se její organisace, rO izšÍ::i1a a upev
nila, Orgány této Unie jsou: meziparlamentní ra,da, výkonný výbor 
a meziparlamentní kancelář. Me'ZÍparlamentní rada jest orgán řídící, 

výkonný výbor připravuje návrhy pro radu a kancelář jest orgán ex
pe,diční. Úkol ,Meziparlamentní Unie jest obírati .se otázkami veřejno
právními, hospoldárřskými, finančními, ochranou menšin národních a 
vůbec všemi otázkami, které spadají také do působnosti Společnosti 
Národů, 

Výdaje této Unie ,se hradí národními skupinami pod:e klíče sta
noven~ho pro Společno1st Národů, Sí,dlem Meziparla~er,tní Unie jest 
:C?eneva, 
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Československou republiku na venek zastupuje president 
republiky. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy~ přijí
má cizí vyslance, pově'řuje osoby, které mají zastupovati náš 
stát v cizině atd. jak ji,ž výše v § 29. bylo řečeno. 

Správu zahraniční vede a řídí ministr zahraničních věcí. 
Jemu podléhají osoby, které vedou zastupitelské úřady čes
koslovenské republiky v cizině, nebo jsou v těchto úřadech 
zaměstnány a vůbec všechny o!soby, které v cizině zastupují 
československou republiku. 

Státní orgány, které československou v cizině 
zastupují jsou dvojí: 

l) diplomatičtí, 
2) obchodní. 

Ad a). Diplomatičtí zástupcL JSou obecně ty osoby ~ které 
v zastoupení státu na venek js,ou pověřeny vedením věcí po 
výtce právních i politických. Z těchto vedoucí úředníci jsou 
pověřeni presidentem republiky t. zv. pověřovací listinou ne
boli akreditivem a mají služební titul »mimořádný vyBlanec a 
zplnomocněný ministr«, o,statní diplomatičtí úředníci J;sou po
věřeni u ministra zahraničních věcí. 

Hm přísluší určitá práva čestná, zejména však právo t. 
zv. exteritortiality t. j. částečné vynětí z podřízenosti záko
nům a jurisdikci státu, ve kterém tito jako diplomatičtí zá
stupci pŮ1sobL 

Exteritorialita začíná vstoupením na půdu cizího státu a obsa
huje v sohě: nedotknutelnos'tosohy a nedo'tknutelnost obydlí, vyněti 
(exempce) z trestního soudmidví, pravidlem také vynčtí ze soud
nictví civilního a IZ povinnosti svě,dčiti, osvobození od všech o,sob
ních dáve,k, volný styk se stMem, který ,diplomatického zástupce 
vysílá a volnost kultu. 

,P.rá v'Ů e'xteritorÍ)ality p,ří,sluší ne,~en d~ploma ti\Ckým .z ás!tup CŮID, 
nýbriž také členum jejich ro,din a jeji~h pe'rsonálu, 

Ad b). Obchodní zástupd jsou konsulové. Jejich funkce 
je/st v převážné míře jen obchodní; nad to jsou pověřeni 
také ochranou zájmů státních občanů. 

Konsulům nepřísluší pravidlem práva čestná diplomati
ckých záistupců. Jsou-li však konsulové pověřeni také diplo
matic:kým zastupováním statu zejména generální konsulové, 
přísluší jim také tato čestná práva. 



Konsulové jsou placenými státními úředniky. Vedle těch
t.o konsulů js.ou však ještě t. zv. konsulové čestní neboli ho
norární; ti zastávají svůj úřad pravidlem jako vedlejší zamě.st
uání neberouce za to stálého platu a nemusí býti ani státními 
občany státu~ který je jmenuje. 

§ 42. SPHÁVA VNITŘNÍ. 

V nejširším smyslu zahrnuje správa Vlnitřní veškerá od
větVÍ správy veřejné, p.okud nespada'jí v ohor správ zahra
nwm a vojenské. V užším neholi vlastním 's'myslu jest správa 
vnitřní to .odvětví správy veřejné, které nespadá v .ob.or jed
nak správ zahraniční a vojenské, jednak správ zvláštních: 
s.oudní, osvě,t.ové, národ.oh.o'sp.odářské a finančnÍ. 

V.ob.or správy vnitřní spadají předem věci p.olitické. Js.ou 
t.o v prvé řadě věci státní, ústavní a jazyk.ové. Správa tat.o pe

.o věci týkající se státníh.o znaku, vlajky a státní p;::četi; . 
.ob.or spadají ústavní a .os.ohní věci Nár.odníh.o shr.omá
a vypis,.oválllí v.oleb d.o všech sborů zastupitelských. 

Spadají sem dále .organisace státních úř'adů a věci k t.omu 
náležející; věci IstátnÍch zaměstnanců čítajíc v t.o věci služební 
pragmatiky a vůbec úprav'a 'služebníh.o p.oměrů státních za
městna!nců) pokud nejde .o věci čistě finančního rázu, a péče 
.o .odb.orné vzdělání státních zaměstnanců. t.o dále věci 
zemské, .ok'resní, .obecní a vůhec věci samlOS10ravne 

V ob.or správy vnitřní spadá dále 
(evidence) .obyvatelstva a t.o nejen státních 
únců. Tent.o .ohor vnitřní správy nazýváme po výtce 
VDU policejní. Zjišťuje se tu p.očet .obyvatelstva, jeh.o 
tedy zejména, por.ody a úmrtí, stav a zaměstnánÍ. 

P.očet .obyvatelstva se zjišťuje sčítáním lidu. 
V .republice československé se sčítání Hdu provedlo poprvé v r, 

1921, po druhé v ,r, 1930. PN sčítání se zj,išťují zejména: pohlaví, ro
dinný stav, věk, domovská příslušno.s't, nár'o,dnost, nábože:oství a 
povolání. 

Sčítání provádějí úřady politické a obce jsou 'Povinny spolupů
sobiti při tom ,bezplatně svými 'orgány, 

Pohyb obyvatelstva se vede v patrn.osti matrihami. Matri
jsou veřejné úřední listiny, do kterých se odděleně zápisují 

porody, sňatky a úmrtí. 
Rozlišujeme podle tohe tři druhy matrik: 
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a) matriky narozenýC\h, do kterých se zapisují: den, měsíc a rok 
zápisu, ,den, měsíc a rok narození dítěte, jméno dfttěte, jeho pohlaví 
a náboženství, po případě bezkonlfesnost, jméno, pfijmel11í, postave
'ní, by,dliště, náboženství a věk rodičů; po přípa.d.ě nemaInželské matky; 

b) matriky sňatkůj sem se zapisují všechna p'odstatná data sňat
ku, te:dy ze!jména místo a čas uzavření sňatku, ;jméno, přijmení, věk, 
zaměstnání a bydliště snoubenců, jména a příjmení 'jejich rodičů, 
jméno, příjmení a bydliště svědků, po případě jméno občanského 
úřednfka a označení jeho úřední vlasimoslti1 

c) matr,iky zemřelých; sem se zapisují zejména doba úmrtí, jmé
no, ptříjmení postavení, by,dliště, náboženství a věk zemřelého, po 
připa1dě i jméno a příjmení žijícího, zemřelého nebo rozloučeného 
spolumanžela, jméno a příjmení H),dičů zemřelého, místo úmrtí a 

pří-čína smrti. 
Vedením matrik jsou pověfeni v historických zemích správci 

nábo,ženských společnosti stMem uznaných; pro židy jsou to úředně 
stanovení a pod přísahou vza'tí matrikáři; pro osoby, které nenále
žejí k žá,dné nábo;ženské společnosti státem uznané, jakož i pro oso
by bezkonfesní jsou to okresní úřady. !Na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi ~sou to matrikáři podle okresů zvlášitě k tomu účelu utvo
řených (matúční obvody). Na Hlučínsku jsou to občanšH úředrcíci 

matriční. 

Z matrik se vydá,va1í osoibám soukromým na jejich žádost nebo ú
řadům na jejich zakročení výtahy mající veřejnou víru {křes~ní listy, 

oddací listy, úmrtní listy}. 

P.ohyb .ohyvatelstva se vede dále v patrnosti předpisy 
o hlášení obyvatelsva. Tato ohlašovací p.ovinnost jest uprave
na rŮ'zll1ě p.odle velikosti a významu místa. 

Cizinci Jsou povinni míti buď pouhé legitimačni papiry 
(občanské legitimace) neb.o pasy. 

Státní ohčané na cesty d,.o ciziny potřebujj cestovních pa
sů,~ k,teré vystavu~e .olkresní úřad bydliště ža,ctatele. 

Podstatnou 's.oučástK.ou správy vnitřní jest správa bezpeč
nostní. Jejím úkolem jest pečovati o bezpečn.ost os.oby i ma
jetku .obyvatelů státu~ .o veřejný p.ořádek, .o veřejnou mrav· 
nos't (h.ostince, divadla, bi.ografy a p.od.), .o věci stavební~ p.o
žární, tržní atd. 

Spa,dají sem všeliká opatření proti nebezpe'čným osobám: při 

cizindchjest to t; zv. odstrčení t, j. vyhoštění cizince z území re
publiky za hránice, pří státních občanech t. zv, vyhoštění L j. do-
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pravení ,do domovské obce se zákazem odtud se vzdalovati; rov,nez 
.sem náleží dání- pod policejní dohle,d, s čími jest spo'jeno určité ob
mezení osobní svobody, a: odevzdání do ,donucovací pracovny, Spa
dají sem dále cpatření proti nebezpečím živelním, požáru, povodně, 
nikazy žívoČ<išstva a rostlin, 

Jinou součástkou správy vnitřní jest správa zdravotní. 
Státní správa v tomto oboru p~čuje o zdárný vývoj obyvatel
stva po stránce těl~sné a odstí-aň:Uije všechny překážky~ kte
ré by tomuto vývoji mohly státi v cestě. 

Zvláš,tě sem ná,leží péče o opatření osob, Meré se z povolád vě
nují zdravotní činnosti (lékař,i, lekárníci,porodni asistentky), dále o 
ústavy, jež se takovouto činností obírají (nemocnice, porod.'nice, na
lezince, ústavy pro choromyslné, ústavy pro slepce, lékárny, léčebn~ 
ústavy, láz'ně a o portí,rání nakružlivých nemocí. 

Rovněfž sem spadá veterinářs,tví t. j, péče o dobytek a péče o 
pohřbívání. 

Správa vnitřní spa,dá takřka výhradně v právomoc ministerstva 
vnitra; jemu jsou podřízeny zemské úřady ja,kožto stolice ,d'ulh:í a 
těmto zase úřa,dy okresní jakožto stolice prvá, 

Správa ~dravotní spadá v pravomoc ministerstva veřejného zdra
votnictví a tě,lesné výchovy, V této činnosti'-napomáhají tomuto mi
nisterstvu pora,dní sbory zřízené při tomto ministerstvu (,státní rada 
z.dravotní, Lázeňskára,dct, Poradní sbor pro tělesnou výchovu a Stát
ní ústav ~dravotní), rDále napomáha1jí různé oSamostatně organisované 
"'polky (Masarykova liga proti tuberkulose, Deylova výchovna sle~ 

pých, Jedličkův ústav prozmrzačelé atd,), 
Veterinářství spa,dá v pravomoc minÍs'terstva zemědělství. 

§ 43. SPRÁVA VOJENSKÁ. 

Správou vojenskou neboli také voje'nstvím nazýváme to 
odvětví správy veřejné~ jeh,ož úkolem jest spravovati a v čin
nosti udrržovatÍ brannou moc. 

Soustava~ na které jest vybudována hranná moc~ nazývá 
se soustavou brannou. V republice československé - .iako 
vůbec takřka ve všech státech evropsikých - jest 7avedena 
soustava stálého vojska t. j. státní obča'llé vojenskou povin
ností povinní jsou po určitou dobu nepřetržitě ve ,zbrani. 

První br,anný zákon republiky českostlove:nské čís, \193/1920 stano
vil v § 1,že branná soustava republiky československé bude vybu
dován~ na po.dkladě miličním. Miliční soustava a contr, soustavy 

134 

stálého vojska záleží v tom, že všic:hni kdož jsou zavázáni povinno
stí vojenskou, jsou na stálé dovolené a jsou jen povoláváni k občas
ným cvičením ve zhrani; zůstávají jen kmenová tělesa t. zv, .kádry 
uve,dená na míru nejnižší. Přes to"že tato soustava mHičníbyla 
výše uvedeným branným zákonem sHbena jako soustava trvalá, ne
byla ,dosud provedena. Doložiti sluší také, že ji nelze ani provésti do

tud, dokud nebude zavedena také v ostatníah státech. 

Všeotbecné podmínky pro zařazení do československé 
branné moci jsou jednak československé státní ,občanství, po 
případě trvalý pOlbyt v republice českosloven.ské u osob~ kte: 
ré nemohou prokázati jiné ,státní občanstVÍ, Jednak potrehna 
způsobilost tělesná a duševnÍ. 

Branná povinnost jest: 

1. všeobecná t. j. postihuje každého muže~ kdo má přede
psaný věk a jest ik výkonu vojenské povinnostizpůlSohilý. Za 
mobilisace a v čas války jsou i ti státní ohč'ané resp. osoby 
maiíd trvalý pobyt v republice a nemohoucí vykázati Jme 
st2tní ohčanstvÍ. kteří ,nejsou vázáni brannou povinností, po
vinni přispívati 'podle svých scho'pností a sil k obraně vlasti; 

2. osobní t. j. všichni, kdož jsou zavázání hrannou povin: 
ností., jsou povinni vykonávati ji osobně uem?houc? se am 
dáti zastupovati někým }iným,ani se z této pOVInnostI vykou-
piti; 

3. stejná t. j, všichni., kdož jtsou vazam povin?os~Í 
brannou~ vylkouávají ji ve steiné míře, aniž by tu byly Jake
koli úlevy pro některé příslušníky branné mocí. Ovšemzá~ 
sada stejnosti byla pozdějšími zákony ve značné míře sesla
bena. 

4. jest předpokladem výhod plynoucích ze svazku státního 
občanství. Jen ti, kdož splnili v náležité míře brannou po
vinnost, mohou zastáva'ti státní a jiné veřejné úřady a vůbec 
volitelné občanské hodlnosti. 

5. branná povinn"ost počíná 1. lednem roku~ ve kterém 
občan dovršuje 20. rok svého věku a přestává rokem~ ve kte E 

rém dovršuje 50. rok svého věku, Voienské OE-oby z povo
lání podléhají hranné p,Qvinnosti až do konce roku, ve kte
rém dovršují 60. rok svého věku, a t'O i tehdy, když byly dány 
do vý'služby. 

135 



Branná povinnost zahrnuje v sobě: 

1. povinnost odvodní, 
2. povinnost služební, 
3. povinnost v náhradní záloze, 
4. výjimečnou činnou službu. 

Ad 1. Povinnost odvodní obsahuje předem povinnost 
přihláisiti se k odvodnímu soupisu. Každý~ koho postihuje tato 
odvodní povinnost, jest pov~nen v době 'od 15. října do 15. 
listopadu roku, který předchází odvodu, přihlásiti se u pří
slušného obecního úřadu resp. na Slovensku a v Podkarpat~ 
ské Rusi u -obecního notáře. Vla'stní odvodní povinnost zá
leží v tom, že obča:n jest povinen dostaviti se před odvodní 
komisi, aby byla zjištěna jeho\ tělesná i duševní 'schopnost 
konati vojenskou povinnost. Odvodní povinnost začíná I. 
lednem kalendářního roku, ve kterém státní občan dokonává 
:20. rok .svého věku, a trvá do 31. prosince toho roku, ve kte
Tém dokonává svůj 22. ro:k. Všichni ohčané, kteří jsou naro
zeni v témž kalendářním roce, tvoří jednu třídu odvodní. 
K odvodu se povolávají ročně vždy všechny tři odvodní třídy. 
U těch, :kteří v této době své povinnosti odvodní nevyhověli, 
trvá povinnost odvodní d-o 31. prosince toho roku, ve kte
rém d-okolllávají 50. r-Ok svého věku. 

Vedle toho každý občan, který dosáhl 17. rok 3vého vě
ku, a má potřebnou duševní i tělesnou způsobilost, může se 
ucházeti o povolení dohrovolného v'stupu do branné moci, 
Nezletilí potřebují k d-obrovolnému vstupu do branné moci 
povolení svých zákonných zástupců. 

Odvody ryscu hlavní a dodatečné. Hlavní odvod se ko'ná každého 
Toku pravidlem od 1. března do 31. května; do,date'čné odvody se ko
nají podle potřeby pro ty brance, kte,ří se nedostavili k o,dvo,dům 

hlavním. 

Odvody Mavní i dodate'čné provádějí smíšené komise, jichžl před
sedou je.st přednosta porHtického úřa,du prvé stolice a členy j.sou 
zástupci politických a vojenských úřa,dů. Proti rozhodnutí odvodní 
komise není opravného prostře,dku. 

Ad 2. Povinnost služební jest povinnost k vojenské služ
bě v branné moci. Začíná dnem zařazeuÍ, čímž se odvedený 
přijímá do svazku bralllné moci. 

Povinnost služební jest jednak: 
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a) služba presenční, jednak 

b) služba v záloze. 

Ad a). Služba presenční trvá bez rozdílu, zda branec byl 
zařazen do branné moci na zá:kladě odvodu pravidelného ne
bo dobrovolného, 14 'měsíců (ve skutečnosti jest však presenč. 
ní služba zatím prodloužena na 18 měs.). Začíná pravidlem 
dncm 1. říIj-na (na žádost mů'že býti povolena i předčasné na
stoupení presenční povinnosti, ovšem doba od předčasného 
nastoupení služby až do všeobecného nastoupení nová1čků se 
do délky zákonité prese1lliční,služby nezapočítává. Těm, kdož 
pokračují ve studiích, neb-o kdož se připravují k určitému 
povolání a přerušením by utrpěli velkou újmu, dále těm, 
kdož proká'ží okolnosti zvláštního zřetele hodné, se povolí 
na jejich žádost odklad presenční služby nejdéle do I. října 
toho roku, ve kterém do'sáhnou 24. roku 'svéhó věku. Studu
jícím vysokých škol se povolí na jejich žádost odklad nejdéle 
do 1. října toho roku, kdy dosáhnou 26. toku svého věku, 
ve výjimečných pHpadech do 1. října toho roku, ve kterém 
dosáhnou 28. roku svého věku. 

Ad b). Služba v záloze trvá pro ty, kdož skončili presenč
ní ,službu nebo další činnou službu, kterou dohrovolně pře
vzali. Záloha se dělí na první zálohu, do které náleží záložníci 
až do konce roku, ve kterém doháhnou 40. roku svého věku, 
na druhou zálohu, kterou tvoří ro!čníky starší až do uplynutí 
hranné povinnosti. 

Záložníci v prvé zál-oze j.sou povinni ke cvičením ve zbra
ni (cvičením služehním) v úhrnné době 14 neděl; 'počet cvi· 
čeni ve zhrani ne:smí býti větší ne1ž čtyři. Záložní důstojnicí 
jsou povinni pěti čtyřnedělnimi cvičeními ve zbrani cvičení 
,služebními. 

Ad 3. Nový branný poměr byl založen zákonem č. 53/1927; 
jest to náhradní záloha. Příslušníci náhradní zálohy nejsou 
povinni presenční službou, nýbrž mají jen povinnost podro
biti se 12nedělnímu vojenskému výcviku a vykonati cvičení 
ve zbrani, jež jim podle jejich věku příduší. 

Do lláhra:dní zálohy se zařazu;e pravidlem na žá,do.st; nárok na 
přelože!ní mají: 

aj branci, kteří jsou ;živiteli rodin; 



b) branci, kteří jsou majiteli zděděr.é zeměděbké usedlosti men

šího a středního rozsahu; 

c) branci, kteří jsou majiteli malých a středních živností nebo 
obchodů; za takové se považují t~kové obchodní a živnostenské pod
niky, jichž výnos nedovoluje vyddovati náhra,dní vedoucí pracovní 
síly, takže majitel jes{ nucen cbstarati podnik sám nebo nanejvýše 

s jedním zaměs!tnancem; 

d) branci, kteří z jiných důvodů rodinných, hospodářských, spo

lečenských atd. zasluhují zvláštní zřetel. 

Vedle toho se úředně do náhradní zálohy p,řekláda) branci, kteří 
byli sice určeni k výkonu pravide,lné služby presenční, ale jsou nad 
stanovený kontingent branců; rovněž branci trvale usedlí v mimo
evropských zemích, kte,ří pro povolený odklad nenastoupili presen
ční službu do konce roku, ve kterém dovr,šili :;::8. rok svého věku, 
a branci, s povoleným odkladem, kteří byli vysvěceni nadu.:hovní 
nebo ustanoveni duchovními některé církve .nebo r,áboženské společ

nosti \Státem uznané. 

Ad 4. Výjimečná činná služba. Tato služba může býti. 

a) v míru, 
b) za mobilisace a ve válce. 

Ad a). Tato výjime1čná činná služba může býti podle § 27 
branného zákona nařízena presidentem republiky po ,slyšení 
vlády, vyžadují-Ii toho zvláštní 'poměry a týká se zálohy, ná
hradní zálohy, četnictva, pohraničních stráží a ,stráže finanč., 
ní. 

,President republiky mŮŽe po s,lyšení vlá,dy povolati tři ne,jmla,dší 
ročníky i prvé zálohy a náhra,dní zálohy na dobu nezbytné potřeby. 
Rovně;ž za týchž předpokladů může pre\Sident republiky povolati 
k výjime.č.né ,činné službě v míru na dobu nezbytné, potřebyp.řísluš
níky určitých zvláštních odvětVí služebních bez rozdílu, o které 
.ročníky jde. 

Dále za týchž podmínek může president republiky naříditi, aby 
k vy;jimeč.né činné sluŽibě v branné moci byli pfidržáni pHslušníci 
četnictva, pohraničních stráiží a strá'že finanční; příslušníci Ntopodlé
haH po dobu této vyjimeč.né čÍnnéšlužby vojenské soudní a kázeň;.· 

ské pravomoci, 

Ad h). Mobilisaci částečnou nebo všeobecnou nařizuje pre
sident republiky po slyšení vlády; nařízení všeobecné mobi-
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lisace jest nad to předlo'žiti co nejdříve Národnímu shromá
ždění k dodatečnému ,schválení. 

Za mobilisace a ve válce vykonávají činnou službu jednak osoby, 
které v době, kdy mobi1isace byla vyhlášena, jsou již v 'činné služ
bě z jiného důvcdu, jednak osoby povolané ,do činné služby násled
kem mohílisace. Ve,dle toho mohou býti k činné resp, válečné službě 
přidržáni branci p,ředčasně zařazení, osoby o,dvedené při předčasných 
odvodech, o;soby odvedené pH opětných odvodech, příslušníci če,tl 

nictva, pohraničních stráJží, finanční stráže a důchodkové kontroly, 
jakož i členové ,spolku pěstujících vojen.ský výcvik. 

Kd,osplní brannou povinnost podle branného 'zákona, ne~ 
ho kdo po odvedení jest prohlášen za nezpůsobilého k po
vinnosti branné, jest pro'puštěn z branné mocičeskos!.3venské 
a dostane o tom písemný doklad. 

Opomenutí předepsaného hlášení, zmeškání odvodu, 
uprchnutí před odvodem a před vojenskou 'službou, obcházení 
branné povinnosti, úmyslné poškození vlastního nebo cizíhO' 
zdraví k tomu účelu, aby byla přivoděna nezpúsobilo·st plniti 
z8,konnou povin'll,ost brannou, neuposlechnutí pov,olávacího 
rozkazu k na'stoupení cvičení ve zbrani nebO' presenční služ
by buď v míru nebo při ,mobilisaci, ned'o,stave~níse k plnění 
zvláštních úkonů zamobilisace nebo ve válcB jsou trestné 
činy a trestají se podle povahy činu buď jako přestupek, 
anebo jako přečin, jak v branném zákonu jest stanoveno. 

Osoby, které jsou v činné službě, podléhají vojenské 
trestní soudní a disciplinární pravomoci, pokud zvláštní zá
kony neustanovují něco jiného. Tato pravomoc jest v trest
ních a těžších věcec'h disciplinárních vykonávána vojenskými 
soudy. 

Ve věcech civilních p'odléhají osoby vojenské výlučně 
soudům občanský'm. 

op Bra~uou" moc republiky československé tvoří: pěchota, 
Jlzda, delostrelectvo, vozatajstvo, zdravotní sbor, pluky želez
niční a telegr'afní a voisko ženijní. Vedle těchto jest tu po'čet 
oddílů ,se zvláštními úkoly, jaiko letecké, pumometné, osvět
lovací, po,sádky váleč~ých monitorů na Dunaji a j. v. Mírový 
stav bra'Uné moci činil 150.000 mužů, od r. 1925 120.000 mu
Ul. 

:V. čele vojeuské správy jest ministerstvo národní obrany 
~ mmlstrem. Vedle toho je",t tu ještě generální inspektorát vo
Jenský fl generální štáb. 

139 



l('mě 5tojí pod zemskými vojenskými velitelstvími, jich}, 
jest čtvero: v Praze, v Brně~ v Bratislavě a v UžhJrod~. 

Konečně jisou tu doplňovací úřady, které působí při do
plňování branné moci a také rozhodují v různých věcech tý
kajících se branné povinnosti. Jsou to úřady: 

a) vojenské, 
b) politické. 

Ad a). Vojenské doplňovací úřady jwu v prvé instancí 
doplňovací okresní velitelství, ve druhé instanci zemská vo
jenská velitelství a ve třetí stolici ministerstvo národní o-

brany. 

Ad b). Politické doplňovací úřady jsou v prvé instancí 
politické úřady prvé ,stolice, ve druhé instanci politické úřady 
.druhé stolice a ve třetí instanci mini,sterstvo národní obrany 
a ministerstvo vnitra. 

§ 44. SPRÁVA SOUDNí. 

Správou soudní povšechně neboli v širším smys:u rozumí
to odvětví veřejné 'správy, které pečuje o bezpečnost právní 
a o zachování právního řádu zvláštními orgány soudními pro
tivou k úřadům čistě správním. 

Ve správě t~to se odlišuje: 

1. správa soudní v užším smyslu, 
2. soudnictví. 

Ad 1. Správa soudní v UZSlm neboli vlastním smyslu. 
Správu soudní lze vymeziti jedlnak negativně, totiž potud, 

. ze zahrnuje všechny věci soudní, které nenáležejí do 
etví jednak positivně p'Ůtud, že zahrnuje v sobě vše, čeho 
jest třeba k udržování řádného chodu soudních úřadů a k 
konu soudnictví. 

Po této positivní stránce s:padají sem všechny otázky osob
ní (jmenování, překládání, udílení dovolených, pensionová

služební dohled, věci disciplilnární) a rovněž .otázky věcné 
(správa. budov, dozor nad věznicemi a pod.). 

Orgány soudní správy jsou ministr resp. ministerstvo spra
vedlnosi (úředníci ministerstva 3pravedlnosti nejsou soudco
vé ve smyslu zák~':1a, nCrři'llu\:'if i:m tudiž právní postavení 
soudců). Ministr spravedlnosti jest hlavou soudní správy. Je-
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mu jwu r: 'Jdřízeny ~o stránce správní l~oudy a státní zastupi
tehtva. U jednotlivých soudů a státních zastupitelstev hlavou 
soudní správy jsou presidenti resp. 'přednostové. 

Předměty 'soudní správy j.sou: příprava 'ŮSIllOV a 
vládních nařízení z oboru práva soukromého, trestního, rl.ze
ní ve věcech ebčauských a trestních, o úpravě soudů, soud
ních úřaiů a ústavů, c advokacii a notářství, otázky osohnÍ, 
zcjména i věci vzdělání pers.onálu soudcovského a kalllce
lářského; otázky erganisa,ční zřizování soudů, změna obvo
dů soudních, zřiz'Ůvání veřejných dražeben, organisace soud
ních kanceláří, rozděle:nÍ práce u soudů, ustanovení o rej
střících, záznamů a seznamů vedených u soudů; dohled na 
činnost soudů a ,soudních úřadů a ústavů, jakož i na činnost 
advokátů a notářů . 

Ministr spravedl'nosti jmenuje dále notáře a určuje jejich 
sídla; schvaluje jednací řády komor notářských. Dozírán.a 
advoká,tní komory a určU'je po,čet, sídla a obvo,dy těehto ko
mor. Činí dále opatření, aby tresty uložené soudy byly také 
vykonány a vydává úřední sbírky rozhodnutí soudních a 
věstníku. 

Ad 2. Soudnictví. 

Soudnictvím rozumíme Clnnost vereJnou, kteráprDstřed
nictvím zvláštních orgánů t. j. soudů pečuje o zachov5.váni 
právního řádu a nalézá ve sporných případech za právo. 

Soudnictví rozeznáváme v podstatě dvoje: 
a) 

trestni • 

Ad Civilní soudnictví 
aa) sp0rné, 

nesporné. 

opět na: 

Ad aa), Sporné soudnictví civilní rozhoduje o sporných 
nárocích jednotlivců proti sobě navzájem nebo o spor:ných 
náTocích jednotlivců proti rozličným svazkům spole'čensk)'1ll 
a naopak. Toto soudnictví jest vykonáno různými soudy a roz
lišujeme zde: 

1. 

llé 

civilní v nejužším smyslu. 

soudy jsou povšerhně příslušné rozhodovati spor~ 
pokud k tomu nejsou povolány soudy jiné, -Při 
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soudech těchto jest určitý poměr nadřízenosti, který nazývá
me stolicemi, neboli instancemi. Jsou celkem tři stolice: prvá, 
druhá, třetí. 

V prvé stolici rozhodují soudy okresní nebo soudy krajské. 
Soudy okresní jsou povšechně příslušné ve věcech menší ce
ny n~bo tam, kde jest třeba rychlého vyřízení věci. So~dy 
krajské rozhodují ve věcech vyšší ceny a dále tam, kde Jest 
třeba s'píše důkladného než rychlého rozsouzení věci. o 

Ve věcech 1. zv. obchodních pů'sobí u krajských soudu 
zvláštní senáty obchodní, a v Praze samostatný soud obchodní 
(krajský a okresní). 

Ve stolici druhé rozhodují jednak soudy krajské, jednak 
vrchní soudy. Soudy kraj'ské rozhodují o odvoláních z roz a 

sudků a o stížnostech (rekursech) do usnesení, pokud roz
sudky ty a usne,sení byly vyneseny soudy ,okresními. Vrchní 
soudy rozhodují o odvoláních a 'stížnostech do usnesení vyda
ných soudy krajskými. 

Ve třetí stolici rozhoduje nejiVyšší soud v Brně pro ce
lou oblast republiky. 

2. soudy pracovní zřízené zákonem ,č. 13111931 rozhodují 
ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního, J'30U 

zřizovány vládou v mÍ'stech, kde toho vyžadují hospodářské 
a spoleičenské 'poměry a to buď jako samostatné soudy pra
covní, nebo, není-li pro to podmínek, jako zvláštní oddělení 
okresních soudů oddělelní pro spory pracovní. 

Pc,dle vlá,dního nařízeni ,čís. 180/,1931 byly zřízeny samostatné 
pracovní soudy v obvodech, vrchních .soudů: pražského 1,2, brněrské
ho 4, bratislavského 2, košického 1, Zvlášních odd81ení pro spcry 
pracovní u soudů okresní,ch "bylo z,řízeno v obvcdech vrch:lÍch ,sou
dů: pražského 51, brněnského '18, bratislavského 12, košického 2. 

Pracovní soudy se skládají z předsedy _uebo jeho náměst
ka, které ustanoví ministr spravedlnosti ze soudců 'l povo
lání, a ze dvou pHsedících. Přísedící jmenuje na třl léta pre
sident vrchního ,soudu~ v jehož obvodu jest pracovní 
z polovice ze zamě,stnavatelů a z polovice ze zaměstnanců a 
to z os'Ob navržených ústředními odborovými organi3acemi 
ohou těchto skupin. 

Pracovní !soudy jsou výlučně příslušné pro spory z pomě
rů pracovního, služebního a učebního založených sJukromo o 

právní smlouvou, které vzni'kJy mezi zamestnancem a za, 
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městnavatelem~ jakož i mezi zaměstnanci téhož zaměstna
vatele. Vedle toho jsou tyto soudy příslušné v jiných ro.z
porech mezi zamě,stnavateli a zaměstnanci. 

O 'Odvolání z rozsudku pracovního soudu rozhoduje kraj
ský soud, v jehož obvodu jest pracovní soud, v senátu pěti
členném složeném ze tří 'soudců z povolání, z nichž jeden 
předsedá, a ze dvou pHsedících. O stÍ'žu'ostech rozhoduje s ko
nečnou platností týž rkrajský soud v senátu tříčlenném bez 
pHsedících. Z rosudku odvolacího soudu lze z důvodů přesně 
stanovených podati dovolání, o kterém rozhoduje nejvyšší 
soud bez přísedících. 

3. soudy rozhodčí. Jsou to: 

rozhodčí soud úrazových pojišťoven dělnických rozhodu
je o žalobách dělníků zaměstnaných v podnicích, které pod
léhají povinnému úrazovému pojišťování dělnickému, není
li dělník utrpěvší úraz spokojen s výší renty úrazové vymě
řené od úraZové poj~ťo~ny; 

rozhodčí soud nemocenské pojišťovny podle zákonů čís. 
22111924 a čís. 184/1928 rozhoduje o žalobě proti výměru 
nemoceus!ké pojišťovny, kterým byl zcela nebo z části 'zamít
nut nárok na dávku pojištění nemoceuského podle těchto zá
konů, nebo kterým dávka byla nesprávně vyměřena,snížena 
nebo o,dňata. O odvolání z nálezu tohoto r:)Zhodčího soudu 
rozhoduje pojišfovací soud. Z rozhodnutí poj,išťovacího soudu 
lze v ur'čitých případech podati odvolání nebo ,stížnost. o kte
rých rozhoduje s konečn~u platností vrchní pGjišťova~í 3Jud 
zřízený v Praze pro celou oblast republiky. 

Tyto pojišťovací soudy resp. vrchní soud pojišťovací v Pra. 
ze jakožto soud odvolací rozhodují také ve sporech vzni,klých 
z pojištěni soukromých zamě'stuanců ve vyšších službách. 

Rozhodčí soud revírních bratrských pokladen jest zřízen 
v obvodu každé bratrské pokladny, pravidlem v sídle poklad. 
U!. J eS,t vý'lučně příslušný pro rozhodování všech sporů, kte
re vzmknou z poměrů pojišťovacích mezi revírní bratrskou 
pokladnou a jejhnipojištěnci. K těmto 'sporům náleH také 
~?~r o povinnosti k pojištění u bratrské pokla,dny, nespoko-
Jl-ll se pokladny osoba, která se o přijetí do bl"a'T-
ské uchází anebo svou povinno;st k pojištění u bra-

p ['pír~., DD nálezu rnzhadčího sDudu lze po-
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dati stížnost z důvodů přesně vytčených k vrchnímu rozhod
čímu soudu v Praze, který rozhoduje s konečnou platností. 

Rozhod,čí ,soud Léčebného fondu veřejných ,zaměstnanců 
zřízený v Praze rozhoduje spory mezi LéčehnÝlll fondem a 
pojištěnci o poskytování léčebných dávek. Rozhodnutí toho
to rozhod,čího soudu jsou konečná. 

Ad blb). Soudnictví nesporné. V soudnictví tomto s'oudy 
rozhodují nikoli na základě žaloby, nýbrž na pouhou žádoBt 
strany, nebo i bez žádosti strany na pouhé její oznámení z po
vinnosti úřední. Sem náležejí: projednání pozůstalosti (ovšem 
vlastní jednání pozůstalostní provádějí dnes takřka výhrad
ně notáři, kteří tu jednají jako soudní komi,saři, a soud pro
jednání jen schvaluje a pozůstalost odevzdává), vedení poru
čenství nad nezletilý'mi a opatrovnictví nad tě'mi, kdož byli 
výrokem soudním prohlášeni za nezpůsobilé vo'lně nakládati 
svým majetkem, dobrovolný rozvod, dobrovolná rozluka man
želství, věci knihovní, konkursní atd. 

Ad b). Trestní soudnictví. Soudnictví toto stihá a trestá 
ty, k,dož spáchali trestný čin 1. j. kdož se prohřešili proti plat
nému právnímu řádu. 

Zákony trestní rozeznáva'jí tři druhy činů trestných: pře
stupky, přečiny a zločiny. 

O přestupcích nalézají okresní soudy. Proti rozsudku 0-

kreisního soudu jde odvolání na nadřízený krajský soud, kte
rý rozhoduje s konečnou platností. Připouští se jen mimo
řádný opravný prostředek, zmateční stížnost pro zachování 
zákona, která však nemá odkládacího účinku; o této stížnosti 

nejvyšší soud. 
O přečinech a zločinech nalézají krajské soudy v tříčlen

senátech; v některých případech zákonem 
i sa'mosoudce. 

O těžkých zločinech 1. j. takových, na které jest stanoven 
trest žaláře nejméně pěti let, dále o zločinech povahy politi
cké rozhodují <soudy porotní. 

Soudy pcrotní j,sou složeny ze .,dvou lavic: z lavic soudců, kterou 
tvoří tříčlený senM, a z lavic porotců, kterých jest dvanáct. Po
rotci rozhodují jen o otázce viny. Z toho důvodu jest otázky na po
rotce říditi vždy tak, alby odpov?ď mohla zníti jen »ano« nebo »ne«. 
Aby obžalovaný byl uznán \ vinným zločinu jemu za vinu kladeného, 
jest třeba dvoutřetinové většiny, te,dy nejméně osm hlasů »ano«; ne-

ní-li této většiny, jest obžalovaný zproštěn. Lavice soudcovská řídí 
celé jednání a vynáší rozsudek a je-li obžalovaný výrckem porotců 
odsouzen, nalézá i na trest. 

O trestných činech obvi:nění~ utrhání a urážek na cti spá
chaných tiskem nalézají zvláštní soudy t. zv. soudy kmetské. 

Jde-li o přestupek rozhoduje senát tříčlenný složený jen ze soud. 
ců z povolád, j,de-H c přečin nebo. o zločin, rozhoduje senM pěti
členný, ze kterého jscu tři soudcové z povolání a dva přísedící z 

lidu, t. zv .• kmeti. 

Podle jiného dělidla rozeznáváme trestné činy úřední ne
boli oficiální t. j. takové, které se stihají z povinnosti úřední 
a trestné činy povahy soukromoprávní. 

Ku stihání trestních činů deliktů oficiálních jsou ustano
veny zvláštní orgány státní: státní zastupitelstva. Při každém 
soudu krajském jest zřízen prokurátor se svými náměstky, 
při kaž,dém vrchním soudu vrchní prokurátor se svými ná
městky, u nejvyššího soudu generální prokurátor se svými 
náměstky, kteří se nazývají generální advokáti. U okresních 
soudů jsou t. zv. funkcionáři státního ,zastupitelstva. Tito or
gá.nové podávají návrhy na zavedení trestního et~hání, Wy1á-
vají obžaloby a je před trestními soudy zastupují. 

Trestné činy povahy soukromopráv'ní stihá soukromý ža
lobce sám; sem náležejí po výtce urážky na cti. 

Vedle soudů již vyjmenovaných, které můžeme nazývati 
také soudy řádnými, jsou dále ještě soudy zvláštní. Tyto sou

zvláštní jsou: 

1. nejvyšší správní soud, 
2. ústavní soud, 
3. 'Volební . soud~ 
4. státní soud. 

Ad 1. ]V ejvyššší sprá'Vni soud jest příslušný ve všech pn
padech, tvrdí-li ně'kdo, že mu bylo protizákonným rozhodnu
tím nebo opatřením některého úřadu správního v jeho prá
vech ublíženo, dále o stÍ'žnostech státních občalnů do poru
šení politických práv jim ústavou zaručených, dále ve Bp~rech 
o příslušnost t. zv. kompete:čnÍ konflikty mezi různými správ
ními úřady fl konečně o nárocích, které kdo činí na republiku 
nebo na některou její nárok ten nelze u
platňovati u řádných soudů. 



Nejvyšší správní soud se sklá,dá z prvního presidenta ze dru
hého presidenta, ze čtyř senátních presidentů, ze 20 radů nejvyš
šího správního scudu a z potřebného počtu tajemníků, sil kancelář
ských, pomocných a sluhovských. 

Ad 2. U stavní soud; o příslušnosti a ústrojí tohoto 3::mdu 
bylo mluveno již výše v § 13. 

Ad 3. Volební soud; o příslušnosti a ústrojí tohoto sou
du bylo rovněž mluveno již výše v § 19. 

Ad 4. Státní soud. Soud tento byl zřízen v sídle nejvyšší 
ho soudu v Brně zákonem čís. 51/1923 pro celou oblast re
publiky československé. Jest příslušný pro určité zvláště 
jmenované trestné činy spáchané podle zákona na OChrai.1U re
publiky čis. 50/1923. 

Stáltní soud se sklá,dá z předsedy, ~eho náměstka, z potřebného 

počtu sou.dců z povolání a z pHsetdících. P,ředsedu státního soudu 
a ~eho náměstka jmenuje na návrlh vilády pre.s~dent republiky na dobu 
tří let. ,,potřebný počet soudců z povolání ustanovuje pre.s:dent rrej
vy-ššího scudu ze členů toho'to soudu a vrchních soudů na dobu jedno
ho roku. Přísedící jmenuje president republiky na .dobu tří let z 
osob, Meré jemu navrhne vláda; pc,čet přísedících určí vlála podle 
potřeby. P,ří,sedící omu,sí býti státními občany republiky českos!loven

ské, práva znalí, nejméně 401etí a nesmějí býti nezpůsobilí k úřa

du porotce; aktivní státní zaměstnanci, tS výijimkou vysokoškol.ských 
profesorů, nemohou býti přísedícími s'tátního .s ou,du , 

§ 45. SPRÁVA OSVĚTOVÁ. 

Správa osvětová jest to odvětví veřejné správy, jehož Úk1-

\em jest pečovati o duchovní potřeby obyvatels.tva státu. Vli
vem historického vývoje, zejména také stavu, jaký tu 
před převratem, v tuto osvětovou správu spadá správa v pod
statě dvojí, mezi který'mi nutně nějaké souvislosti není. Je.3t 
to: 

1. Správa školská; 

n. Správa náboženských společností. 

Ad 1. Správa školská. 

Správa tato pečuje o vzdělání obyvatelstva. Tím plni je
den ,z úkolů moderního ,státu poskytovati občanům státním 
náležité vzdělání; v to jsou zahrnuty nejen obsah vzdělání, 
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nýbrž také duch a směr, v jakém se toto vzdělání poskytuje 
a jd .. ým způsobem se občané státní připravují k svému posta
vení a ipůsobenÍ v demokratickém státu. Z toho důvodu mo
derní stát bere veškero školství do svých nebo aspoň 
vykonává na ně bezprostřední dozor a vliv, a svými zákony 
upravuje způsob a míru vzdělání a výchovy. 

Školy vůbec můžeme děliti na dva druhy: 

1. na taikové, které podávají povšechné vzdělání, třebas 
i v nejvyšších třídách měly tyto školy určitý směr již více 
méně vyhraněný; 

2. na takové, které již připravují k určitému povolání; to 
jsou školy odborné. 

Ad 1. Školy, které podávají povšechné vz,dělání, jsou: 

a) školy národní, 
b) školy střední. 

Ad a). Školy národní jsou takové, pro které platí nucenl 
návštěva školní. Doba této návštěvy trvá os'm let; začíná po
čátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě do
sáhlo šestého roku svého věku, a končí ve školním roku, ve 
kterém dítě dosáhlo svéh,o 14. roku. Školy ty jsou obecné a 
měšťanstké (občanské), Měšťanská škola tvoří jakýsi dopl
něk školy obecné, avšak obě tyto školy tvoří jednotný vzd~
lávací ústav. 

Úkolem národní školy jest, aby děti byly nábožensky mravně vy
chovávány a aby byly vybaveny vědomostmi potřebnými k tomu, 
aby je,dnak si mohly opatřiti vzdčlání další, jednak aby mohly plniti 
své úkoly jako stMní cbčané. 

Zřizování a vydržování národnich škol upravují zákony zem3ké. 

Náklady zřízení ,a vydržování postihují předem místní {,bec, dále 
okres, po ,přfpadě i zemi. Školy národ.ní mohou býlU podle pohlaví 
žactva rozděleny na chlapecké a dívčí, 

Zv1láštní ustanovení platí o škclách menšinových. Jsou to vereJne 
národ.ní školy v obci, ve které podle tříletého průměru jest nej
méně 40 dětí školou povinných, jichž mate,řský jazyk jest o,dlišný 
od vyučovacího jazyka vefe'jnýclh škol v téže· obci zřízených. O zřizo
vání a vydr:žování 'těchto škol rozhoduje ministerstvo školství a ná
rcdní o,světy; náklady nese stát. 

Pro děti mladší šesti let a tudíž školeu nepovinné jsou zvlÚtní 
nepovinné ústavy, jako opatrovny, školky mateřské, je~le, 
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Ad b). Školy střední. 
Školy tyto jsou ústavy, ve kterých se podává VySSI vše

obecné vzdělánÍ. Jsou to jednak gymnasia typů: humanitního" 
reálného a reformního, jednak reálky. Okol jejich jest jed
nak příprava pro studium na vysokých školách, jednak opa
třiti vědomosti potřebné ku přijetí do určitých úřadů. 

Ad 2. Školy odborné. 

Školy tyto jsou: 

a) vysoké školy, 
b) ostatní školy odborné. 

Ad a). Školy vysoké podávají odborné vzdělání nejvyššího 
stupně. Jsou to: university, vysoké školy technické, vysoké 
školy zemědělské, vy,soká škola zvěrolékařská, vysoká škola 
obchodní a jednotlivé fakulty resp. vysoké školy náboženské. 
Zřizovati vysoké školy, nebo jen jednotlivé fakulty nebo 'od
dělení na nich lze jen zákonem. 

UčiteH na vysoký,ch školách jsou: profesoN <řá,dní a mimořádní. 

scukromí ,docenti a doceniti honorovaní. IProfesory vysokoškolské jme
nuje president republiky na návrb profesorského sboru dotčené vy
soké školy resp. fakulty. 

Posluchači jsou řádní a mimo,řádní. Řádní jsou, kdož mají vy
svědčení dospělcsti z některé stře,dní školy; mimořádným poslucha
čem, může hýti každý, kdo dovršil '16. rok svého věku a má ,dosta
tečné vzdělání, aby s úspěchem mohl posilouchati přednášky. 

Každá vysoká škola resp. kaž,dá &akulta má určitou autoncmií. 

Ad b). Sem nále'žejí školství zemědělské: hospodářské 
akademie, střední a nižší školy lesnické a hospodyňské, zvlášt
ní školy hospodářské a lidové školy hospodářské; školství 
obchodní: obchodní akademie, dvouleté obchodní školy, jed-, 
noroční obchodní kursy; školství živnostenské; odborné škol
ství pro ženská povolání: školy rodinné, školy živnostenské a 
hospodyňské, vyš'ší školy pro ženská povolání a pro službú 
sociálnÍ. 

Všechny školy výše vyjmenované jsou veřejné ústavy vy
učovacÍ. Opak jejich tvoří soukromé ústavy vyučovací a vy
chovávací. Ku zřízení takovýchto soukromých ústavů jest 
vždy zapotřebí svolení státní správy, která nad nimi vyko
nává také náležitý dozor. Vedle toho jest ovšem také třeba~ 

aby hylysplněny zvláštními podmínky předepsané ku zřízení 
takovéhoto ústavu. 

V širší 'Obor správy školské spadá také :péče o Hdovou vý
chovu. Péče o tuto výchovu jest upravena zákonem č. 67/1919. 

Podle tohoto zákona se zřizují v kaž,dém větším městězvlášni 
sbory ,složené z delegátů vz,dělávadch spolků a je,dnot a z osob věci 
znalých s náležitým úetelem na pOllitické strany. Úkolem těchto sbo
rů jest pořá,dati bezplatné kursy oib'čanské výchovy, ve kterých by 
se cbčanstvu poskytovaly odborné Hdové výklady o ústrojí státu, o 
jeho působnosti ve vše,ch oborech jeho činncsti a o právech a povin

nostech stá tnich ohčanů. 
Náklad na pořádání těchto kursů jest hraditi z příspěvků měst, 

okresů, země a ze subvencí sltátních. 

V týž obor spadá dále péče o Hdové knihovny. 
Politické obcd jsou povinny z,řizovati na svůj náklad k doplnění 

a ku prohloubení vzděla,nosti všech vrstev obyvatelstva veřejné 
knihovny s četbou vzdělávací, poučnou a zábavnou náležité vnitřní 

hodnoty. 
Knihovnu řfdí zvláštní knihovní ra,da a službu obstarává place· 

ný knihovník. 
K výkonu dozoru na,d řádnou působností veřejných knihoven zři

ZU1e minisierstvo školství a národní osvěty zvláštní knihovní instruk
tory a okrskové d:ozorce. 

Ad II. Správa n&boženský(~h společnosti. 

nstavní listina republiky československé měla v prvotní 
5vé osnově ustanovení, že jest provésti odluku státu od círk
ví. Ustanovení tOl bylo však vypuštěno a bylo ,stanoveno, že 
svoboda ,svědomí, a vyznání jest zaručena; že všichni obyva
telé republiky československé ·mají ve stejných mezích' jak::; 
státní občané republiky ·československé právo vykonávati ve
řejně i ·soukromě ja;kékoli vyznání~ náboženství nebo víru. 
pokud výkon ten není v neshodě s veřejným pořádkem a řá
dem nebo s dobrý'mimravy; že nikdo nesmí býti ani pHmo, 
ani nepřímo nucen k účastenství na jakémkoli náboženském 
úkonu' s výhradou práv plynoucích z moci otcovské nebo po
ručenské; že všechna náboženská vyznání jsou si před zá
konem rovna; že lze zakázati určité náboženské úkony~ odpo
rují-li veřejnému pořádku nebo veřejné mravnostÍ. 

Tím však 'poměr státu k círlkví,m nijak nebyl zásad.ně upra-
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ven. Stát československý převzal prostě z bývalé monarchie 
myšlenku t. zv. státní výsosti církevní. l\Iyšlénka t~ ~platň?~ 
je ,svrchovanost státu vůči církvím. Stát sám zařIzu]e. S;U] 

poměr k církvím, upravuje i vnější poměry jednothvych 
církví a rozhoduje o tom, zda se ,některé náboženské vyznání 
uznává čili nic. Z ústavní listiny plyne jen, že jest nemožné, 
aby ně'jaká církev byla 'prohlášena za církev státní, nebo aby 
proti jiný'm církvím měla po zákonu nějaké výsadní postave~ 
ní. Ovšem podnes jsou náboženské společnosti státem hmot
ně podporovány. 

Stát má výhradné právo uznati určitou církev nebo ná~ 
boženskou společnost resp. prohlásiti církev nebo nábožen
skou společnost za státem uznané. Uznáním církve nebo ná· 
boženské společnosti nabývají tyto práva samostatného sub
jektu právního, jako:ž i práva své vnitřní věci samostatně spra
vovati, dále práva vyučovati svému náboženství na veřejných 
školách národních a středních, práva zakládati školy kon
fesní a zvláštní ochrany trestnÍ. Ov'šem stát ;si vyhrazuje prá
vo dozoru nad nimi a nad jejich orgány a zajisté i právo roz
hodovati o to'm, co jsou vnitřní a co vnější věci církevní. Ze
jména stát svými předpisy stanoví nfiboženské vyznání dětí, 
podmfnky přestupu do jiné náboženské společnosti, podmín
ky placení náboženských příspěvkú. a jinakého plnění nábo
ženského, úpravu pohřebišť, svátků a zasahá v určité míře i 
do výkonu boho'služby (zákon čís. 49fl868 doplněný resp. 
pozměněný v určitých hodech zákonodárstvím česl~{'ols~ovensl{é 
republiky). 

Podle dnešního stavu jsou státem uznané tyto církve a 
nábo'ženské společnosti: 

1. Církev katolická obou ritů latinského neboli římského 
a řeckého (církev řeckokatolická neboli ,sjednocenná čili uniE 
atská); ritus arménský církve katolické pro naprosto nepa
trný počet příslušníků v republice československé nepadá zde 
na váhu. 

Vněj,ší poměry církve katolické jscu v historických zemích v pod
statě upraveny zákonem čís. 50/1874, na Slovensku a v ,Podkarpat
ské Ru.si nlznými předpisynikoH v míře tak důkla,dné jako zákonem 
čís. 50/11874 kteréžto pře,dpisy by~y zákonem čís. 11/19118 převzaty. 

Území republiky československé jest roz,děleno na provincie, 
y jichž čele stojí arcibiskup neboli mefropoHta (na ~lcvensku a v Pod-
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karpatské Rusi ner.í provinicií a není t~ arcibiskupa) a na die~.ése: 
v jichž čele stojí biskup. Diecése jsou děleny na farní obvody, v J1chz 

čele stojí farář; několik farních obvodů bývá spoQeno v. ok~e~! zva
né okresními vikariáty neboli děkanáty, v jejichž čele stOjí nkar nebo 
děkan. Arcibiskupové' a biskupové musí býti vždy státními občany čes

kcslcvenskýmij jmenuje je papež, avšak před jmenováním do~á~e:. se 
papežská kurie vlády republiky československé, není-li?rOh .JeJlch 
jmenování námitek rázu politického. ;F aráŤe jmenuje z pravl,dla ~l~kup, 

Církev má také svůj majetek; jsou to všechny statky hmotne 1 ne
hmotné které nále;žejí veškeré cirkvi, papežské k;urii nebo ~iné práv
nické ~sobě v církvi. Po,dle účelu, jakému jmění církevní slouží, 

rozlišuje se jmění obroční, fabriční neboli ko,stelní, jmění církevní,cv~ 

ústavů a zbožné nadace. Jmění církevní spravují příslušní hodnostan 
církevní za ur'óitého dozoru státní správy. 

2. Církve evangelické. 

a) Českobratrská církev evangelická v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. 

Vnější poměry i vnitřní ústrojí této církve jsou upraveny 
usnesením generálního sněmu obou vyznání evangelických, l~
terského neboli augsburského a kalvínského neboli helvetske
ho konaného v prosinci r. 1918 v Praze. Usne,senÍ toto bylo 
vládou republiky československé také schváleno a vyhlášenI) 
ve Sbírce zákonů a nařízení pod čis. 64/1922. 

Ústrojí této církve jest založeno na institucích, kteréž jsou: 
aa) místní sbor, 
bb) seniorát, 
ce) povšechná obec. 

Ad aa). Místní slbor jes1t základní jednotka církevní spojující 
v určitém obvoldu je,dnotlivce a ro,diny ke spclečnémru pěstování kře': 
sťanského života, jako.ž i ku správč spc:lečných zájmů a věci ,du
chovních a drkevních. Shory jsou buď farní veho filiální. Farní sbor 
jest ten, který má svého stáJlého duchovního správce faráře; filiální 
sb::T nemá fará,ře, nýbrž nálelží k ,duchovní správě některého soused
ního shoru farního. Veldle shorů jsou kazatelské stanice. 

Orgány shoru jsou: fa,rář, staršovs'tvo a sborové shromáždění. 
Farář jest duchcvním správcem shoru, jest členem staršovstva a 

seniorátního shromážldčnÍ. Jest volen sborovým shromážděním a to 
z pravÍ,dla na do;životí; volba se oznámí zemské politické správě a, 
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když taJto ,do měsíce od oznámení nevznese Dámitky proti osobě zvo

leného, jde volba synodnímu výboru ku potvrzení. 
Staršovstvo jest výbor volený sborovým slhromážděnímj farář jest 

nutně členem. Staršovstvo dohlíží na křesťanský život ve sboru, při
jímá nové Č'leny ,do sboru a dohlíží mimo jiné také na správu jmění. 

Shromáž,děnÍ sborové jest nejvyšší orgán sboru; tvoří je všichni 

čknové sboru, kteří mají právo hlasovací. Svolává se pravidelné ;ed
nou do roka a rozhoduje ve všech věcech sborových. 

Ad bb). Seniorát jest svaz sborů v určitém cbvndu spojených ku 
spole,čné správě církevní a k činncstem náboženské, dobročinné, 

diasporní a misijní. Orgány seniorátu jsou: seniorátní Ehro:náž,děni 

nebolí konvent, seniorátní výbor a konsenior. 

Ad ce). Pcvšechný sbor jest celá církev. Orgány povšechného sbo

ru jsou: synod, synodní výbor a senior. 

b) Německá evangelická církev v éE: chách 7 na Morat:ě a 
Le Slezsku. 

Církev tato se ustavila v r. 1919 na církevním sněmu 
v Trnovanech jako samostatná církev zahrnující v sohě, obě 
vyznání, luterské (augsburské) i kalvínské (helvetské). 

Orgány této církve jsou: farní obec, krajská obec církevní neboli 
církevní kraj, povšechná obec. 

c) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nedošlo ke slo-u
cení obou vyznání evangelických a j1sou -zde: evangelická cír
kev augsburského vyznání a reformovaná neboli kalvínská 
církev. 

3. Církev československá. 

Církev tato byla státem uznána v historických zemích 
vyhláškami minister,stva škol,stvÍ a národní osvěty uveřejněnou 
ve Sbírce zákonů a nařízení po'd čís. 542/1920, a ~stava její 
byla v r. 1921 týmž ministerstvem také uznána. Na Slovensku 
a v Podkar:patské Rusi byla tato církev uznána vyhláškou té
hož mini,ster,stva uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení pod 
čís. 19311925. 

Základní správní jednctkou církve československé jest náboa::en
skái obec. Obce tyto jsou v určitém obvodu slOUlčeD)T v dÍecé:ej sou
hrn ,diecé.sí tvoří cellou církev československou nehcli patriarchát. 

V če1e náboženské obce ijest farář. Orgány její jsou: valná hro
mada a rada starších. Valná Ihromada volí .faráře na do.živoU a jest 
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orgán usnášeíid se. Rad.a starších jest orgán výkonEý a ob3:arávi 

běinou agendu mimo věci ,duchovr:í. 
Diecé-se isou čtyři: pražski neboli západcčeská, hradecká neboE 

východočeská, olomoucká neboli mcravská a ostravská nebdi siez
ská. V ,čele každé diecése jest biskup. Olrgár:y ,diecése jsou ,diecÉ:ní 
shrcmážděni a diecésní rada. Diecésni shromáiždění jesisprávním sbo
rem ve věcech, které nejsou vyhrazeny církevnímu sněmu. Diecésni 
rada jest výkonný a dozorčí orgán .stojící k ruce biskupově. 

Celá církev neboli patriarchát zahrnu;e všechny nábcženské cbce. 
V čele s'tojí patriarcha. Orgány celé církve jsou: církevní sněm a 
ústřední rada. Církevní sněm .jest sborem zákonodárným aLej vyššÍ3.'1 
rozhodujícím činitelem; koná se nejméně jednou za deset let. Ús:řed
ní rada jest nejvyšší orgán správní. 

4. Jednota bratrská. 
Náboženská společnost tato není dosud organisována jako 

církev I s vlastním řádem~ nýbrž j,sou tu jen farní sbory, po
čtem šest~ organisované podle zákona čís. 68/1874. Počet členů 
této 'náboženské společnosti jest celkem nepatrný. 

5. Církev řeckovýchodní neboli nesjednocená. 
Vnější poměry této církve nejsou upraveny jednotně. 

Její příslušníci jsou v převážné míře v Podkarpaské Rusi. 
Jurisdikčně přísluší tato církev pod srbskou pravoslavnou 
církev. 

6. Církev starokatolická. 
Církev tato vznikla po r. 1870 odštěpením se od církve 

katolické těch, kdož po prohlášení dogmatu ;) 
pape'žské dogma toto neuznali. Počet příslušníků této církve 
v republice československé není valný. 

7. Náboženská společnost židovská, 
Společnost tato jest souhrnem jednotlivých náboženských 

obcí židovských bez nějakého ústředního orgánu. Vnější po
měry těchto obcí byly upraveny zákonem čí,,,. 57/1890. 

Kaž,dá cbec má míti svého rabína; jen vý!jimečně může s povo
lením státní správy býti pro nč,kolik obcí rabín společný. Zřízení ra
bína jeoSt oznámiti státní správě, která může, do 30 dnů od oznámeni 
vznésti proti jeho osobě ,námitky. Řízení náhciženské obce přísluší vo
lenému představenstvu. Proti oběma těmto orgánům náboženské obce 
má ,státní správa rozsáhlé právo ,dczorčí a disciplinární. 



§ 46. SPRÁVA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ 
A SPOLEČENSKÁ (SOCIÁLNí). 

~práva tato jest ono odvětví veřejné správy, ve kterém 
stát účinně zasahuje do všech odvětví činnosti národohospo
dářské - výroba prvotní, výroba průmyslová? tržba, d,~pro~ 
va -- upravuje je svými předpisy? chrání jednotlivce v jeho 
činnosti hospOdářské; po případě jej také obmezuje (správa 
hospodářská), současně však bedlivě přihliží k těm, kteř~ na 
základě daných poměrů hospodář,ských a společenských JSou 
hospodářsky nebo společensky slahší, chrání je a zamezuje, 
aby nebyli od těch, kdož jsou hospodář,sky silnější, vykořisťo
váni (správa společenská neholi sociální). 

Toto odvě1tví správy ve,řejné vyplývá z pojetí státu jako útvaru 

společenského (sociálního). 
Stát jest totiž jednak útvarem právním, jednak útvarem spole

čenským, úko1 státu jaikožt.o útvaru právního je,st dáti ústavu, zákony 
a starati se bezpečnost právní, V tomto útvaru jsou v demokratickém 
zHzení stá1tnÍm příslušníci s,tátní vůči státní mOci státními občany t, j, 

ení podle ústavního zřízení r,ozhodují sami v podstatě o všech věcech 

státních, 
úkcl státu j,akož:to útvaru slpolečenského jest pečovati o státní 

přís1ušríky, chrániti je před vyko,řisťováním a pod, (a to dokonce 
mrwhdy i proti jejich vůli), Že za takcvé!hoto stavu věcí sitátní správa 
velmi účinně a p.ron&kavě zas;ahá do soukromých poměrů příslušníků 
státních} jest samozřejmé, V pojetí státu jakožto útvaru společenské
ho jest příslušník státní v podstatě jen státním pod1daným, jes1t před
mětem péče státní správy, 

o.d druhé polovice 19, stol pojetí státu jakožto útvaru společen
~kého zmo,hutnělo a úkoly 8tátu v :tomto jeho pojetí naby,ly ne{ušených 
rozměru a vedly ku značnému rozmacihu t, zv. sociálního (spole,čen

ského) zákonc:dárstvi a sociálních institucí. 

A. Správa hospodářská. 

L Výroba prvotní. 

Hlavní o,dvětví této výroby prvotní jsou: rolnictví s cho
vem dobytka, s rybolovem~ lesnictví s honbou a hornictví 

Obor státní péče hospodářské jest v tomto odvětví nebý
valou měrou rošířen tím~ že republika československá hned 
v prvých, dobách svého trvání provedla pozemkovou refor-
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mu t. j. zabrala veliký majetek pozemkový a osvojila si prá
vo jej převzíti a rozděliti. Zah:rání tqto se stalo k tomu účelu, 
aby bylo upraveno pozemkov~ vlastnictví~ které v našich 
zemích bylo rozděleno velmi nestejnoměrně. 

Provedením pozemkové réformy jest pověřen Státní po
úřad, který zvláště k tomu účelu byl zřízen a pod

léhá přímo ministerské radě. Pozemkový úřad má v různých 
místech republiky československé své ohvodové úřa,dovny. 

Pozemková reforma jest dána L zv. zákonem záborovým čís. 

2:15j1m9 doplněiHým zákony a vládními nařízeními později vy,danými. 
Záborcvý zákon vyslovil zábor velkého majetku pozemkového le,žÍ
cí.ho v oblasti .republiky československé, čítajíc v to i ve'lký maje:tek 
vázaný~: Velkým ma,jetkem pozemkovým se rozumějí soubory nemo
vitc.stí s právy, která jsou spojena s jejich držením, jestliže výměra 
:cáležející. v oblasti repu:hliky právem vla\Stnickým je,diné osobě nebo 
týmž spoluvlastníkům je.st vetší než 150 ha pudy zemědělské nebo 250 
ha! půdy vůbec, Při tom jsou některé nemovitos,ti ze záboru vylo u
éeny. Záborem nabyl stát právo majetek ten pře,jímati a přidělovati. 

Za zabra,ný maije:tek poskytne stát jeho majitelUm z p.ravidla .náhra,du. 
Tato ráhrada tvoří pchledávku bývalého vlastníka a proti státu, Pokud 
majetek tep, nebude ,státem převzat, jsou majiteilé resp, osoby opráv
něné na zabraném majetku povinni hospodařiti :řá,dně, 

Zahraný majete,k mŮŽe stát podriŽeti pr.o účely obecně prospěšné 
nebo jej plřidělí malým zemčdělcům nebo osobám jiným zvláště v zá
borcvém zákonu označe,ným, pc případě i družstvům, Právní forma, 
ve které se zabraný majetek p:Hdě.luje, jest vlastnictví, nájem a pacht. 
J ednoWvcůrn a družstvům, k,terým se majetek při,dělí l lze k nabytí 
púdy a hospodářských budov aku prov,ozu zeměděls1tvi poskyltnouti 
potřebný úvěr, 

Pczemkový úřad, který ijest pověřen provedením pozemkové re
formy, zastupuje stát ve všech právech a závazcích, které vzniknou 
prováděním zákonů o záboru, a spravuje samosta,tně zabraný majetek. 

Z výroby prvotní hornictví :spadá v pravomoc minister
stva veřejných prací. Ostatní odvětví spadají v 'Pravomoc mi
nisterstva zemědělství. 

2. Výroba průmyslová. 

Výrobou p:růmyskvfiu nazýváme checně všechna odvětví 
výroby, která se obírají mechanickým nelbo chemickým 
zpra~ováním mrovÍn. Výroba ta děje v pod.statě ve dvou tor~ 
mách: 
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a) jako výroba maloprůmyslová neboli řeniedná, 
h) jako výroba velkoprůmyslo'Vá. 

Ad a) Výroba maloprůmyslová neboli řemeslná jest ta~ kde 
podnikatel osohně se zúčalstňuje hmotných prací výkonných 
bud' sám neho se skrovným po,čtem dělníků a pracuje pravi
dlem na zakázku. Činnost tuto nazýváme živností neboli ře
meslem. 

Soubor právních pravidel, jimiž se upravuje zakládání a 
provozování samostatných živností, nazýváme živnostenským 
řádem. Hlavním pramenem jest tu živnostenský řád čís. 
227 !l85 doplněný pozdějšími četnými novelami. 

Živnosti dělíme na tři druhy: 
aa) svobodné neboli volné, které lze provozovati na pou

hé opovědění živnosti; 
hh) řemeslné, které může provozovati jen ten, kdo pro

kázal zhěhlost v provozování dotčené živnosti, které jsou tu
díž vázány na

e 

t. zv. průka'z způsobilosti (průprava učňovská, 
zkouška~ delší zamě,stnání). 

cc) koncesované, k jejichž nastoupení jest třeba zvláštní
ho úředního povolení neboli koncese~ kterou udílí politický 
úřad. 

K provozování živností jest třeba jednak nále'žÍtostÍ obec
ných, zej'ména způsohilosti k právů,m, jednak (při živnostech 
řemeslných a koncesovaných) náležitostí zvlá,štních. Obsah 
a rozsah živnosti je1st dán v živnostenském listu, který jest 
legitimací k provozování živnosti. Pro některé živnosti nad to 
se ještě vyžaduje také úředního schválení živnostenské p»ovo
zovny. 

K ochraně živností a živnostenského stavu, k pě3tování 
stavovs!kéhouvědomění a hospodářských a jiných zájmů člen
stva jsou zřizována živnostenská společenstva. 

Živnostenská společenstva jsou nucené svazyžÍvno3tníků 
a jeJjich pomocníků zřÍ'zená v určitém obvodu k zastupovam 
a podporování společných zájmů určitých živností. Spole
čenstva tato tvoří majitelé stejných nebo příbuzných živno
stí a jejich pomocníci v téže obci; majitelé živností jsou členy, 
pomocníci jsou příslušníky společent'sva. 

poradní sbory ve věcech živnostenských 
Zemské ra1dy živno,stenské a pro celou repubFku Stát;:lÍ 
živnosten,ská, jak již výše v § 38 bylo řečen J. 
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Ad b). Výroba velkoprůmyslová se liší od výro,by malo
průmyslové v Fodstatě jen L'naky zevními: počtem zaměstnané
ho dělnictva, hojnějším užíváním strojů a pod. 

3. Tržba. 
Tržbou rozumíme po živnostensku provozované zprostřed

kování směny hmotných statků hospodářských a jejich užit
ků. J (;JL to provozování oběhu, který záleží v ;prodávání a 
v kupování; mluvíme tu také o ohchodu. 

Tržbu lze provO'z'ovati ve velkém (obchod ve velkém), ne
bo v malém (ohchod v malém) mezi stranami uvnitř státu 
(ohchod vnitrozemský), nebo ve státech různých (obchod 
zahraniční) . 

Přihlížíme-li k účastenství na podniku, rozlišujeme po,dniky je,d
nctlivců a pcdniky společeensltevní. Tyto společenstevní podniky mo
hou býti: veřejr.á společnost, tichá spo1e,č.nost, společnost s ručením 

obmezeným, akciová společnost, vý,rohnía hospo,dářské společen

stvo, 

Zájmy obchodníků hájí obchodní gremia, ve která jsou 
obchodníci po zákonu sdruženi. Dále jsou to obchodní a živ
nostenské komory, o kterých byla ,řeč výše v § 37. 

4. Doprava. 
Dopravou neboli také dopravními prostředky a ústavy 

nazýváme všeliká zařízení, která slouží místnímu převodu 
osob, nákladů a zpráv; jimi 'se zprostředkuje oběh statků. 
Spadají sem po výtce silnice, plavha, železnice, pošta, tele
graf a telefon. 

Silnice resp. veřejné cesty rozHšujeme jednak podle jejich vý
znamu, jednak podle podmětů, kterým naleží povinnost je stavělti 

a udržova::i; na státní, zemské, okresení a cbecní. Stát,ní správě zde 
mimo jirré přísluší důle.žitý obor silrič.ní policie, která pečuj'e jed,nak 
o snadnOST a bezpečnost dopravy Pa silnicích, je,d.nak o Ito, aby se 
brár,ilcpoškozování silnic. 

Železnice jsou ústavy k dopravě osob a zboží po koleHch, které 
mají ra určité hati výhra.dné r:ávo pwvozu. Druh pohonu může býti 
různý: pára, elektřina, pc piřípadě i zvířata, Pe,dle způsobu užívárrí 
rozlišujeme železnice ve.řejné a železnice soukromé; ony slouží ve
řejr:eému užívání, tyto potřebč: soukromé. Podle významu rozlišujeme 
žele2;Dice: hlavní, vedlejší, mhtní a malé, Železniční policie jest upra
vena prcovozrímřádem železničním. 
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Pošty jsou ústavy, které mají výhr,adné právo dopravovati zprá
vy, poukázky peně:žní, Listovní zásilky všelikého druhu. Důsledkem 
poštovního regálu příslušejícího státu jest pošta jen v rukách ,státu. 
Rovni,ž služ,ba spořitelní, šeková a clearingová jest výlučně v ru-

kách státu. 
Vý-hradným právem státu jest také zřizovati telegrafy a 

telefony a rovně'ž; i jejich provoz. Veřejné telegrafy a telefony 
mohou býti jen státní. 

B. Správa společenská (sociální). 

Správou společenskou neboli sociální nazýváme obecně 
ten obor správy veřejné, jehož úkolem jest pečovati o ty, kdož 
pro svůj věk nebo pro svt'l.j těle1sný nebo zdravotní 3tav ne
jsou ,sohopni náležitě se o sebe starati, anebo kdož na zákla
dě svého hospodářského nebo společenského postavení j"ou 
hospodářsky,slabí a mohou býti snadno vykořisťování od těch, 
kteří jsou hospodářsky neilJ.o společenský silnější. 

Ve správu společenskou sociální spadají po výtce tyto 
ohory: 

Chudinství jest ,péče o chudé t. j. o ty, k,dož nemají po
třebných prostředků k výživě a nejsou s to, aby si je vlastními 
silami opatřili. Chudinství spadá zásadně v samostatný ohol' 
působnosti obcí; postihuje domovskou obec chud.ého, výr
mečněóhec pobytu. 

Zaopatření chudinské zahrnuje v sobě jedDak zaopatrení osob 
nezpusobilých ku práci jednak péči o nemocné, dále náhradu výloh 
pohřebních a kcnečně výživu a výchovu dětí. N ákla:ty chu:i:nskése 
hradí předem z t, zv. chudinského fondu, jinak z vlastních duchcdů 

obce. 

Otázka bytová byla způsobena :úlnou poválečn3u nouzí 
o byty; otázka tato se stala zvláštním předmětem státní péče; 
státní správa ji řeší předpisy o ochraně nájemníkůl zákony 
o podpoře stavehního ruchu a různými mimořádnými opatře
ními bytové péče. 

P"éče o děti, o mladistvé a o ženy. Touto činností se obí
rají spíše jen organisace společenské. Pokud děti a mladi3t
vých 'se týče, jsou to zejména okresní spolky sirotčí a zem3ké 
komi,se pro ochranu dítek a pro péči o mládež; sem spadají 
rovněž útulky pro kojencc, pro děti útlého nalezince. Zá· 
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kony o práci dětí jest zvláště postaráno o to, aby děti nehyly 
přidržovány ku práci, která by mohla býti na překážku je
jich vývoji tělesnému, duševnímu i nebo jejich 
školní povinnosti. Mateřství se rovněž těší zvláštní ochraně. 
Zvláštní instituce, které se obírají výše uvedenou činností jsou 
Československá péče o dítě, České srdce, Matčino srdce, Čes
koslovenský Červený kříž. 

Otázka dělnická jest předmětem dávné pozornosti státní 
správy. Správa státní sama upravuje dobu pracovní; stanovila 
osmihodinovou dobu pracovní a zapovídá za určitých okolno
stí práci 'žen a dětí. Správa státní dále stanovila určité mini
mální mzdy. Rovně'ž zaručila zaměstnancům účastenství na 
správě závodu a na podnikatelském zisku v instituci závod
ních výborů, do kterých zaměstnanci volí své zástupce; úko
lem těcht'o závodních výborů jest hájiti a povzbuzovati ho
spodářské, společenské (sociální) a kultuvní zájmy z~vodních 
zaměstnanců a účastniti se při propouštění závodních zaměst
nanců z práce. Státní ,správa pečuje dále o nezaměstnané děl
nictvo bud' tím, že opatřuje práce z nouze (což ovšem mohou 
činiti také svazky samosprávné) aneho tím, že vyplácí pod
pory v ncza'městnanosti. Zprostředkování práce jest podnes 
v péči zemí nebo ostatních svazků samo1správných. 

Ochrana dělnictva jest zaručena dále svobodou spolčovací 
k oohraně a ku podpoře pracovních, zaměstnaneckých a ho'3-
podářských poměrů. Dělnictvo uzavírá se svý,mi zamě,stna
vateli smlouvy hromadné (kolektivní), má svá odborová sdru· 
žení a rozli'čná družstva hospodářská, výrohní a spotřební. 
K jeho ochraně slouží dále pracovní řády, na,d jejichž zacho
váváním bdí živno1stenští inspektoři. 

Sem spadá konečně i poiišťování dělnické, které jest úra
zové~ nemocenské~ starobní a invalidní; o po~išťování tomto 
viz výše § 37 čís. 3. 

Správa hospodářská spadá v pravomoc ministerstev: země
dělství" obchodu, veřejných prací, železnic, pošt a telegrafů. 

Správa společenská spadá takřka výlučně v pravomoc m~
nisterstva sociální péče. 

§ 47. SPRÁVA FINANČNí. 

Správou finanční nazýváme to odvětví ,správy veřejné. je
hož úkolem jest opatřovati státu hmotné prostředky potřeb-
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v ~' úkolúm mohl náležitě dostáti. 
né k tomu, ab~ ~sem, 1:lvy:u o otřebu' e nejen, osobních slu

Stát k pinem svych ,::ko!u. ~ k o hl otny' ch. Tyto statky 
, 1 v, 1 v 'k o nybrz 1 '1:ltat um, 

žeb svycn pns usm u, v' t' t ~tránce jest stat , , ťt si opatrovati; po e o 1:l , kO 
hmotne Jest nucen s a d v bJ' ektem práva zavaz u. 

h d'v 'est po 'metem ,su , k' také ospo arem, l. ' h' 'vazků se nazýva ta e 
Stát jako pod.mětmaJetkovyc prav a za 

Eskem neboli erárem. o b v přiJ'my musí říditi 
d VP t' zpuso em ze ·se b Stát hospo arl l'm ' , _' d je neboli potře u 

výši výdajů t. j. stát ne}pr~e S~~~OVI :bo~i úhradu K tomu 
ě zajišťuje prl'Jmy n . . Pl' 

a pak teprve P:o, n, O' l' dl kterého hospodaří. ' an 
účelu ,si stát zdelava SVll] pan, po e 

ten se nazývá rozpočet. d' ho~pod.i·rvsky' plán pro , v' ... " ~ 1 v rove euy 'l!j' v. 
Rozpocet Jest Cl'l!je ne p. v, k k. ' h T tomto obdo-

b , v ' Obsahuje cast y, teryc .... 
určité ohdo I casove. , v h 'k'l dů (výdajů, po-

v .b' k zapravenI v'sec na a 
hí bude zapotre 1 u o' k' . částkami ,se uhra-

b) cl' " iakýchpru'menu a Ja yml ~ d V 

tře s u' amm, 'z ~' f couzského se rozpočet u nás z e-
dí úhrada. Podle vzoru ran v d . d 1 ledna do 31. pro-

, vd ' d"'n rok napre , 1. J. o· f' v 

láva vz y na Je 'V v k Vdi rok stanoví t. zv. manc-
since. Státní rozpocet se na az-, 

ním zákonem. . . . Ol V" a vy'-
d · . t·· rozeznávámeprljmy' . 

,P.okud se zvláště plříjmů a vy, am yce, 

daje řádné a mimořá,d,né. , na za 'kladě platného stavu právy. 
v, d' v 'i; 1S0U takové, ktere 
Ra, ne prtl)my ) .. ' h 'd 1 ,v se opakují, na pro 

nů trvalyc a parvl! e ne 
níhc plynou z .pramel_, o : d M' řádné příjmy jsou ta-

v,, t't. 'h Ů'dmku. z dan1. a pO" lme ., 
pf1Jmy ze s a mc p, " 'd lně se neopaku)1. na 

"t l' ramen am p,ravl' e', 
kové, kterénemaJ)l rva y. p ':h b ' Ů'lčky a pod, :Řádné 

d ' ' tku",'tatm o ne o z vy,? 
př, .příjem z pTO, eJe maje ~" d ' v pravidelným chodem 

b )' t ktere JSou po. mweny 
výdaje (potře Y. JSou y', .v, d' ,k t které se z tohoto praví-

'h h cl'V LV' mlmora, ne pa y, , , 
,stá tm:::~ o.s:po ar.s,L., - . lk' v', l' katastrofa meblJllsace 

k ., pf ve a Zlve nr . . " delného chodu vymy aJ1, na ., -

a po,d, 

nyn 'l rozdělen na čtyři skupiny, kteréž ,isou :. 
~tátní rozpočet jest 1 

v '.rá v stá'lní, který čítá 2:2 kapdo y, 
1. skupina: ,rozpacet vlastm sp y, o 

v tť tních podmku' n, skupina: rozpoce s a , .,' '. svazků a fondů a po-
HL skupina: rozpeče! podtlu .sdam:s:ravn~c~ kách a na poplatd,:"h. 

d'l 'lnič,niho fondu na státních, amc , na ' av 
. 1 r,~lT -"- k .' 'rozpočet. správy sltMního dluhu. 

., v, s' up[na, ' oV"mo_ 
, "V 'nos jednc>tlivých pr,amenu pn) 

Rozpcčet uk;zu'le n. e1en. Y, ,: h tV' Jest instrukcí pro 
vy·ch. nýbrž i 1:'áklad spojený s. JeJlc opa rentlm

k
: ~klad p,ro J'eJ'ích 

. v k d h' trar>y a e za ' .~ QrgáDy správní) tvoří vsa s ru e s -

o,dpovědnost, zda vý;daje se sk'utečně dějí tak, jak jest rozpočtem 
stanoveno. V mo,derních státech jest takiřka všude zavedena jednota 
rozpočtu a pokladny t. j, všechny údaje a p.říjmy finančního hospodář
ství 6itMního se opírají z pravidla o jediný rozpočet a účet

nicky procházejí ústřední pokladnou. 

Rozpo'čet zdělává vláda a p'ředkládá jej Národnímu shro
má,žděnÍ. Toto se na něm usnáší a usnesení se vydává ve for
mě zákona; mluvíme tu o fi.nančnÍm zákonu. 

HospodáŤstvÍ státní se vede, jak již výše hyl,o receno, tím 
způsohem, že se příjmy (úhrada) musí říditi výdaji (potře
bou). P!říjmy, kterými stát kryje své výdaje, jsou tyto: 

1. příjmy z majetku státního t. j. které plynou státu z je
ho majetku, na kterém stát hospodaří jako ka'ždý jiný soukro
mý hospodář (státní statky a lesy, státní doly, státní průmy
slové závody), jakož i p'říjmy ze ,státních podniků (žeIez,nice, 
póšta, telegraf, telefon, tahák'ové režie); 

2. popla'tky. Poplatky jsou veřejné dávky, které stát uklá
dá ze ,své moci jednotlivcům jako zvláštní příspěvky k náhra
dě nákladů těch veřejnýoh zřízení, jejichž výkony dot/čení 
jednotlivci způsohu~ía pokud je způ,sobují. Podle toho, o jaký 
ohor státní 'správy jde, rozeznáváme poplatky ve služhě za
hraniční, ve služ!hě vnitřní, ,poplatky soudní, po'štov,ní, tele
grafní a p. Podle způsobu, jakým se poplatky skládají, roz
!išuj,eme poplatky iskládané v hotovosti (taxy, cla) a ,poplatky 
sklá,dané v podobě kolků a cenných známek; 

3. daně. Daně jsou ve'řej,nédáv1ky, které stát uklá,dá na 
povinné osoby neho předměty, ahy se povšechně uhradily ná
klady h'ospodáŤství veřejného. Od poplatků se daně liší tím, 
že poplatek jest ná'hrada za u~čitý úkon státní, učině,ný na 
pro/spěch dotčené'ho jednotlivce a jím způsohený, kdežto daň 
jest ná'hra·da za celkovou oohranu, kterou stát jednotlivci 
propůj1čuje; 

Daně dělíme na prlmé a nepřímé. Dělidlo mezi ohěma 
těmito druhy není vždy přesně, ani o'hecně ustálené. Celkem 
však můžeme daněmi .přímými nazývati daně, které nese 
ten, kdo je platí, daně,mi nelpHmými ty daně~ které jednotli
vec, který je platí, nenese ,sám, nýhrž přesunuje je na jiného. 

úhradu p·otřeh státních nelze vždycky opat'řiti řádnými 
příjmy. Tu jest třeba sáhnouti k úhra,dě mimořádné, v nÍŽ nejG 



důležitější úkol připadá použití veřejného úvěru 1. j. 
ného dluhu. 

Veřejným dluhem nazýváme dluh uzavřený státem (dluh 
státní), nehosamos'právným svazkem ve státu: zemí (dlúh zem
ský), okresem (dluh okresní), obcí (dluh obecní). "Dluh ve
řejný jest huď dluhem správním, který vzniká tím, že stát 
neho samosprávný svazek přijímá od svých :přÍoslušníků různé 
kauce nebo určité částky v uschování (soudní deposita, sirot
čí p'Okla,dny), neho k uložení (poštovní spořitelny), anebo dlu
hem finančním, který vzniká tím, že stát nebo samosprávný 
svazek potřenujemimořádné úhrady pro své výdaje. 

Dluhem ve vlastním a běžném smy.slu jest dluh fi-
nanční;.dluh spravní nepadá zde v úvahu. 

Roz"eznáváme dva základní druhy státního dluhu. dluh 
pře(:hodný neboli nezaložený a dluh trvalý neboli založený. 

Dluh přechodný jest dluh uzavřený na k~átkou dohu se IhÍ1· 
tou ,s;placení předem a přesně vytčenou, k jehož z,apravení 
mají sloužiti řádné př~.imy běžného správního roku nebo ně
kterého nejblíže příštího. Nejroz:šířenější způ.soh, jaký<m se 
tento dluh uzavírá, jest vydání (prodej) poukázek na státní 
pokladnu, jež j1souzúročitelné a splatné ve lhůtě pevné a ni
koli dlouhé; takovéto poukázky se nazývají pokladniční po
ukáz1ky. 

Dluh trvalý jest naproti tomu dluh (zá'půjčka) uzavřený 
k uhrazení nějakého ve'řejného nákla,du huď na dobu mnoho
letou, při če'mžv'šak se jistým způsobem splacení předem sta
noví. nebo na dohu v8.hec neurči,tou, takže se slihuje .len pra
videlné zúročení nikoli však také ieho splacení (dluh 
rentový). Nejohyčeně1iší zPůlsoh uzavírání takovéhoto dluhu 
iest. že se na dlužný kapitál vydáva!jí dlužní úpisy nn!ll'Ťo .. p'rlp 

poukázkami na úrok nelholi kupony a talonem t .. 1. poukázkou 
na novÝ arch kuponový, když všechny kupony ke dluzníímu 
únlsu přip'ojené hudou splaceny. 

St á,tn i dluh československý činil koncem r. 1931 okrouhle něco 

přes 34 ,a m:iHwrdy Kč. 

Správa finanční suadá 
financi. Kontrolu OH~'.lJUH 
stvÍ a vůbec s,tátniho 
nejvyšší účetní 

po výtce v pravomoc mini8terstva 
dluhu (iakož i státního hosnodář-

".., provádí, jak výše hylo řečeno, 
urad. 

Ministerstvu financí jsou pod:řízena zemská finanční ře
ditel,stvÍ v Praze a v Brně, finanční. ředitels,tví v Opavě, g'e
nerální finanční ředitdstvÍ pro Slovensko v Bratislavě a hlav
ní finanční ředitelství v Užhorodě. Úřady daň vyměřující 
Jsou pro obor daní přímých herní správy v sídle politických 
správ, pro ohol' daní nep,římých finanční okresní ředitelství. 
Daně j,sou vybírány berními úřady. Zvláštní úřady 'pro vymě
řování poplatku jsou v Praze, v Plzni, v Brně a v Opavě. 
Právními zástupci státu jsou finanční prokuratury. 

Dále podléhají ministerstvu finanCÍ ústřední ředitelství 
tabákové režie, ústřední státní pokladna, ředitelství státního 
dluhu, ředitdství státní loterie, mincovna V< Kremnici celní 
úřady, důchodk'Ová konrola a finanční sráž a j. ' 

Správou československé měny jest od 1. duhna 1926 po
věřena Národní banka československá, nezávislá na státní 
správě finančnÍ. Má výhradné právo vydávati českoslov~nské 
bankovky, 
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