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HLAVA I. 

Část úvodní (historická). 

I. vývoj parlamentu anglického. 

Parlamentem nazyvame obecně sbor zákonodárný ' vybudo
vaný na podkladě zastupitelském. Pojetí toto, náleží ovšem době 
nové; původní význam slova parlament ' nebyl jednotný.l) Avšak 
ji~ ve sHedověku pozorujeme, že výrazem "parlament" zahrnují 
se v podstatě dvě instituce, které mají sice společný základ, avšak 
vývojem doby se od sebe naprosto odlišily. Jest to na jedné straně 
parlament anglický, na druhé straně parlament francouzský: 

Anglický parlament má svůj původ v obecné radě (commune 
concilium); kteráž byla shromáždění bezprosHedních manů krá-

1) Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis, Tom. V." 
str. 99 a násl. uvádí tento význam resp. významy slova parlament : "Collo
quium, quod vulgo dicitur parlamentum ... " "Maxime vero parlamentum 
sumitur pro solemni aliquo colloquio, de re quapiam alicujus momenti' 
deliberandi causa h~to .. ," (V Anglii) " ... proeerum ,totius regni Con- , 
ventus ad hoc coaetos, ' ut eum rege ac Principe de rebus publicis delibera
rent .. . Nam constat,"eam fuisse Parlamentorum institutionis oceasic.nem, 
maxime in Anglia, ubi Parlamentum Commune Cons.;ilium regni Angliae, 
Magnum Concilium et Magnum Concilium Regis vulgo appellatur ... " 
"Parlamenta vero Franci ' a semel ac iterum quotannis indicebantur. Con
vocabantur admajores momenti lites examinandas appellationes a Ballivio 
sup~emo i diee deeidendas et reliqua quae ad ius dicendum videbantur 
conducere decernende; idque generali Parlamento sedente Parisiis. ' ,' 
fieri dicebantur. " 



lovských.2) Úkolem této obecné rady bylo raditi se o záležitostech 
království. Užší kruh této obecné rady, jaksi její výbor, vedl 
veškeru správu říše a tvořil, šlo-li o záležitosti finanční, nejvyšší 
dvůr finanční (exchtquer), šlo-li však o záležitosti soudní, nejvyšší 
dvůr soudní (curia regis) . Ovšem curia regis není v této době ještě 
výhradným označením pro nejvyšší dvůr soudní, nýbrž zahrnuje 
se jím také plné shromáždění obecné rady, kteráž t edy rovněž 
místy sluje curia regis. 3) Za prvých králů normanských byla tato 
rada sotva více než pouhou formalitou, a také král rozhodoval 
dle své vůle, koho z bezprostředníc'h manů jest povolati. Avšak 
již ia Plantagenetů nabývá sbor tento pevnější půdy a úetelnějších 
obrysů a Magna Charta krále J ana Bezzemka z r. 1215 mluví již 
o obecné radě veškerého království (commune concilium regni). 
Na tuto obecnou radu má se dostav:ti vyšší kněžstvo (arcibiskupové, 
biskupové a preláti) a bezprosUední manové královští, baroni . 
Baroni začali se však záhy rozlišovati na dvě Uídy: na, barony vyšší 
(barones majores) a na barony nižšího r'ádu (barones minores, ba
rones secundae dignitatis) . Mezi oběma těmito třídanii rozdíl nebyl 
aspoň z počátku bezpečně vyhraněn. Formální dělidlo bylo .však, 
že s vyššími barony jednal nejvyšší dvůr finanční (exchequer), 
a královské listy svolávací (writs of summons) svědčily jim jmeno
vitě a do vlastních rukou (propriis nominibus, sigil1atim), kdežto 
s barony nižšího řádu jednal sheriff a jeho rukama šly také krá
lovské listy svolávací jim svědčící.4) 

2) Anglie tehdejší doby byla totiž naprosto zfeudalisována . Každý 
držitel půdy drží od někoho, má ni\jakého lenního pána (lord) nad sebou ; 
svobodného (alodního) .majetku není. Dle anglického pojetí jest majitelem 
veškeré půdy král. Kdo drží přímo od krále, jest bezprostředním manem 
královským (tenant in chiel, tenant in capite) ;' kdo drží od jiného lenního 
pána (tenant of mesne lord) , jest proStředečným manem královským. 
Pouze bezprostřední manové královští mohou býti barony. Srov. Stubbs :. 
The Constitutional History of England, Oxford, 1874, Vol 1., str. 260 a násl., 
dále Maitland: The Constitutional History of England, Cambridge, 1908 , 
str. 141 a násl. 

3) Srov. Stubbs n. u . m. vol. 1., str. 387. Maitland n . u . m., str. 62-64; 
k tomu Anson: The law and custom of the constitution, Oxford , 1909. 
Vol. 1., str. 26, 27. Vol. II ., str. 9 a násl. Srov. dále Goll : Vznik anglického 
parlamentu; Praha, ' 1879 . 'Adams: The origin of the english Constitution, 
London 1912, str. 314 a násl. 
. 4) Maitland n. u. m ., str. 8-0. 

Tato obecná rada království dle Velké charty, která se ostatně 
nikdy nesešla, nevykazuje nijakého prvku zastupitelského. Avšak 
již necelých čtyřicet let po vydání charty dochází poprvé k povo
lání zástupců hrabství do obecné rady vedle vyššího kněžstva 
a baronů. Roku 1254 svolává vladal'stvo krále Jindřicha III. 
velkou radu do Westminsteru a nařizuje sheriffům, aby vyslali do ní 
ze svých hrabství po čtyr-ech rytířích, které jest zvoliti na shro
máždění čili sněmu hrabstvP) O deset let později dochází k po
volání zástupců i měst a městysů do této rady, pro kterou začíná 
se již užívati výrazu parliamentum. Povolávání zástupců hrabství 
a měst st ává se nyní již častějším, avšak teprve r. 1295 jsou defi
nitivně položeny základy (dnešního) parlamentu anglického. 

Parlament v r. 1295 zvaný the model par1iament jest vzorem 
parlamentů pozdějších. Od této doby jsou v parlamentě tb. stavy. 
První stav tvoh stav kněžský. Na sněm se však dostavuj e jen 
kněžstvo vyšší, arcibiskupové, biskupové a ostatní preláti . Nižsí 
kněžstvo zastoupeno není. Snažili se sice jak král Edúard 1., t ak 
i jeho nástupci o to, a.by dostali do parlamentu i nižší kněžstvo 
a nahzovali zvláštní klausulí zv. praemunientes biskupům, aby 
phvedli s seb ou do parlamentu zástupce kněžstva, avšak bez
vj'sledně . Bohaté kněžstvo tehdejší nepřálo si totiž jakéhokoli ' 
směšování se živlem laickým z obavy, aby nemusilo nésti veliký 
podíl na povolovaných berních . Proto vyjednávalo raději s králem 
o požadavcích berničních odděleně od ostatního obyvatelstva 
a povolovalo phslušné obnosy na svých sjezdech provinciálních. 6) 
Druhý stav tvol'í baroni. Ve stavu baronském nastává však během 
13· století změna, že dosavadní rozlišování mezi b arony vyššími 
a nižšImi pl'estává. Tím, že jsou hrabství zastupována nyní vole
nými rytíři, odpadá obesílání nižších baronů prosUednictvím 
sheriffa a má se za to, že volení rytU'i zastupují nyní i nižší barony. 
Rozdíl rriezi nižšími barony a prosUedečnými many pomíjí a nižší 

5) " ... quatuor legales et discretos milites de comitatibus praedictis 
quos iidem comitatus ad hoc elegerint, vice omnium et singulorum eorundem 
cbmitatuum, videlicet duos de uno comitatu et duos de alio, ad providen
dum, una cum militibus aliorum comitatuum quos ad eundem diem vocari 
fecimus, quale auxilium nobis in tanta necessitate impendere voluerint •.. " 
Stubbs: Select Charters, 2nd edition, Oxford, 1874, str. 376, k tomu Maitland 
n. u. m ., str. 72. 

6) Maitland n . u. m., str. 78. 
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baroni splývají se stavem třetím a ztrácejí ovšem jméno a hodnost 
baronů. 

Třetí stav jsou "obecní" (commons). Ovšem název " obecní" ne
znamená vlastní výraz pro třetí stav. Název tento "neznačí pů
vodně prostého svobodníka, plebs, nýbrž plebs organisovanou 
a kombinovanou v korporované komunity zvláštním způsobem, 

k zvláštním účelům. Obecní jsou communitates či universitates, 
organisovaná těl~sa svobodných mužů z hrabství a z měst; a stav 
obecných jest communitas communitatum, generální těleso, ve 
kterém tyto komunity k účelům parlamentu jsou kombinovány".7) 
Obecní volení z hrabství byli voleni v plném shromáždění hrab
ském .. Ode dávna však hrabská shromáždění resp. hrabské soudy 
(které však vývojem soudů královských mnoho tratily na svém 
významu jako instance soudní) byla pokládána za zastoupení 
hrabství. Dle anglického pojetí tehdejšího jest celé hrabství za
stoupeno v hrabském soudě či shromáždění, takže slovo comitatus 
značí jak hrabství, jako zeměpisný obvod, tak i hr2.bské shromáž
dění. V hrabském soud~ jest dle toho zastoupen a vlastně také pr-í
tomen každý svobodný muž z hrabství. Myšlénka representativní 
jest tedy již záhy uplatněna v hrabských soudech. Když nyní shro

. máždění hrabské volí do parlamentu, přenáší se tato myšlenka 
representativní z hrabství na parlament, shromáždění parlamentu 
pokládá se za veiiké shromáždění hrabské, stav obecných jest 
communitas communitatum. Právě tak jako v hrabském soudě 
jest zastoupeno celé hrabství a přítomen každý svobodný muž, 
jest i v parlamentě zastoupena celá r-íše a pmomen každý občan . B) 

V parlamentě anglickém jsou tedy od r. 1295 tři stavy: (vyšší ) 
kněžstvo, ba.roni a obecní. Avšak na.tomto rozUídění to nepí-estává. 
záhy, nejposléze v polovici 14. století, dochází k rozlišování dal
šímu, k ustavení totiž dvou komor, komory či sněmovny lordú 
(House of Lords) a sněmovny obecných (House of Commons). 
Sněmovna lordů zahrnuje první dva stavy, jichž členové slují nyní 
lordové (duchovní a světští, the lords, spiritual and temporal) , 

7) Stubbs n. u . m. ,' vol. II., str. 166. 
. 8) Srov. Hatschek: Allgemeines Staatsrecht, 1. Teil : Das Recht der 

modernen Monarchie, Leipzig 1909 (Sammlung G6schen), str. 68, 69; 
týž : Englisches Staaťsrecht, I. Bd. , Tubingen, 1905, str. 235 a násl., ic tomu 
i Maitland n. u. m ., str. 42 a násl. 
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sněmovna obecných stav třetí (aH the representatives of the 
commons). Příčiny, pro které došlo k tomuto rozlišení na dvě ko
mory, jsou různé, nicméně lze je rozděliti ve dva druhy: ve příčiny 
rázu vniUního a rázu vnějšího . . 

Pokud příčin rázu prv. uvedeného se týče, pozorujeme předem, 
jak baroni í-ádu nižšího splývají s ostatními svobodnými muži 
(freeholder) hrabství a ztrácejí phrozeně, jak již výše uvedeno, 
hodnost a jméno baronů. Společné zájmy, zejména proti vyšším 
baronům, a politické sympatie phvádějí toto splynutí. Na druhé 
straně rytíh t. j. tito svobodní mužové hrabství odchylují se od 
baronů a phklánějí se k zástupcům měst a městysů. Jest to jednak 
společná povaha jejich ja.ko delegátů, která jim dodává jednotný 
ráz oproti ba.ronům. Jednak jsou topí-íbuzné zájmy a stejnorodé 
snahy povahy místní a politické, které víží zástupce hrabství 
a zástupce měst a městysů. 9) 

pr-íčiny rázu vnějšího záležejí v tom, že vyšší kněžstvo a baroni 
měli krom parlamentu ještě svoje shromáždění zvláštní. Kněžstvo 
mělo své synody a sjezdy provinciální, baroni svoji velkou radu 
(magnum concilium). Tím ustálil se obyčej, že i v parlamentě schá

.zeli se vyšší kněžstvo a baroni odděleně od obecných. Naproti tomu 
zástupcové Uetího stavu neměli podobné souhrnné organisace a ne

'scházeli se nijak jinak než jako (Uetí) stav v parlamentu. Okolnost 
tato vedla k tomu, že oproti (vyššímu) kněžstvu a baronům cítili se 
zástupcové stavu Uetího jako jednorodý sbor a že nyní zasedali 
rovněž odděleně. Oddělené zasedání kněžstva a baronů se strany 
jedné a obecných se strany druhé phpomíná se již bezpečně r. 1332.1°) 
V tuto dobu spadá tedy nejposléze rozdělení anglického parlamentu 
na sněmovnu lordů a sněmovnu obecných, na čemž v dalším vývoji 
nebylo měněno již ničeho. 

Ve sněmovně lordů mají původně duchovní lordové značnou 
Pl-evahunad lordy světskými . Teprve reformace působí zde změnu 
potud, že zrušením klášterů odpa.dají opati a lordové duchovní jsou 
na příště v menšině oproti lordům světským. Mezi barony dochází 

9) Stubbs n . u . m ., vol. II. , str. 184 a násl.; k tomu i Esmein : Élé
ments de droit constitutionnel Franyais et comparé, Séme edition, Paris, 1909, 
str. 91 a násl. 

10) Stubbs n . u . m ., voL III., str. 430 a násl. , Esmein n . u . m ., 
str. 93. 
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k novému třídění; jsou zde vévodové, markýzové, hrabata, místo
hrabata (viscount, vicomte), baroni. Pro lordy začíná se užívati také 
názvu peer \ od latinského par). Při duchovních lordech určuje 
hodnost peera úl-ad, ph lordech světských jest tato hodnost dě
dičná a přechází s otce na prvorozeného sy~a. Králi však pí·ísluŠí 
nepopřené právo jmenovati nové peery. Jmenování toto dálo se 
buď královským listem svolávacím (writ of summons), kteréžto 
formy bylo užíváno původně ph baronech, buď královským pa
tentem (letters patent) vydaným pod velkou pečetí, jímž udělovala 
se tomu, komu list svědčí, a jeho dědi.cům, hodnost peera. Této 
druhé formy se užívalo pro peery vyšší hodnosti než baron. Po
stupem doby stávalo se však udílení hodnosti peera královským 
listem svolávacím čím dále tím řídčejším, takže od století patnáctého 
obvyklá forma jest královský patent.ll) 

Sněmovna dolní či obecných ustavena jest na myšlence 
representativní. Do ní vysílají hrabství po dvou rytíi"ích, města 
(city) a městys (borough) rovněž po dvou zástupcích. V hrab
ství jsou zástupcové voleni v plném hrabském soudě. Aktivní 
právo volební (franchise) není z počátku přesně vymezeno. Za
čátkem 15. století (r. 1413) stanoveno jest jako podmínka práva 
volebního, aktivního i pasivního, bydliště ve hrabství. V r. 1430 
pak jest stanoveno, že právo volební přísluší svobodnému držiteli 
(freeholder), bydlícímu ve hrabství, jehož (svobodný) ma.jetek 
má cenu roční.ho výnosu čtyhceti shillingů. Toto ustanovení. zů
stalo v podstatě v pla.tnosti plných čtyh sta let až do reformy 
v r. 1832. 

Kdežto počet posla.nců za hrabství jest celkem stálý, jest 
počet poslanců za města a městyse značně proměnlivý. Královské 
listy vyzývající k volbě poslanců za města a za městyse nebyly 
totiž zasílány těmto přímo, nýbrž sheriff byl pouze vyzván, aby 
dal vykonati volbu dvou poslanců za každé město a za každý 
městys ve hrabství, aniž by bylo určeno, která místa jest pova
žovati za město resp. městys. Poněvadž však města, resp ~ městyse 

musily své poslance vydržovati a se sněmováním spojeny byly 
značné útraty, dohodovaly se velmi často se sheriffem, aby ne-

11) Maitland n. u. m ., str. 167, Anson n . u . m., vol. II. , str. 195 a násl. ; 
k tomu i Stubbs n. u . m., vol. III., str. 433 a násl.; Esmein n. u. lTI., 

str. 95 a násl. 
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dával v nich prováděti volby. Ano jsou pi"íklady, že města prosí 
krále, aby nebyla nucena vysílati poslance.12) Právo býti zastou
penu v parlamentě bylo tehdy považováno spíše za bi"emeno než 
za výsadu. Která města resp. městyse mají právo či spíše řečeno 
povinnost vysílati poslance, záviselo tedy původně na li.bovůli 
sheriffa, později na vůli krále. Králové skutečně také užívali, ze
jména v pozdější době, tohoto práva, aby posílili svoji moc ve sně
movně obecných. Tím lze si vysvětliti, že v dobách, kdy právo vy
sílati zástupce do parlamentu bylo již velmi ceněno, bylo toto právo 
rozděleno velmi nestejnoměrně: veliká města postrádala mnohdy 
vůbec parlamentního zastoupení, kdežto naopak nepatrná městečka 
vysílala dva zástupce. Nesrovnalosti z toho vznikající, přihlížíme-li 
zvláště i k té okolnosti, že právo volební v městech 8. v městysech 
vykazovalo ve své úpravě nejpestřejší rozmanitosti, byly prímo 
křiklavéP) a byly odstraněny, aspoň z valné části, teprve reformou 
z r. 1832. 

Práva a moc anglického parlamentu vyvíjely se postupně . 

Již první králové Normanští užívali v záležitostech i"íšských obecné 
rady a vydávali s jejím phvolením zákony. Ovšem rozsáhlá, 
takřka neobmezená moc těchto králů nesla s sebou, že užívání této 
rady a její souhlas bylo sotva více než pouhá formalita. Také se zdá, 
že z počátku byly i berně vypisovány králem bez phvolení obecné 
riLdy. A však již Plantageneti pokládají za nutno žádati shromáž
dění národního o berně a Magna charta z r. 1215 stanoví výslovně, 
že žádná berně, krom obvyklých tí-í berní nemůže býti vypsána krá
lem bez svolení obecné rady královstvP4) Tento pí·edpis byl opako
ván ph potvrzení svobod za Edvarda 1. r. 1297 (Confirmatio Carta
rum) dodatkovým článkem zvaným De Tallagio non concedendo 

12) Masterman : Parliament, its history ' and work, London J912, 
str. 36. 

13) Příklady toho podává Courtenay I1bert: Parliament, its histor}', 
constitution and practice (ve sbírce: Rome Universitary Library of Mo-
deme Knowledge). -

14) N~llum scutagium vel auxilium ponatur inregno nostro, nisi 
per commune consilium regni nostri, nisi ad corpus no strum redimendum 
et prill10genitum filium nostrum militem faciendem, et ad filiam nostram 
primogenitam semel maritandam, et ad haec non fiat nisi rationabile 
auxilium ... " Magna Charta čl. 12 . Stubbs: Select Charters, 2nd edition, 
Oxford , 1874, str. 298. 
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(čl. I.).15) Odtud vyvinula. se od konce 13. století v Anglii zásada, 
že král nemůže vypsati ph mou berni bez obecného svolenUíše t. j . 
bez svolení parlamentu. 

Zásada, že král ph ukládání berní jest vázán souhlasem parla
mentu a .že tedy v podstatě jest to parlament, který králi povoluje 
potřebné prostředky peněžité, měla na dalsí vývoj parlamentu resp. 
jeho právomoci dalekosáhlý .vliv. Právo povolovati berně stalo 
se -zde, jako vůbec ve všech zemích,lG) zákla.dem a východiskem 
politických práva moci anglického parlamentu. Parlament povo
luje králi . žádané berně, nečiní tak však bez výhrady. On neJen po
voluje žádané berně, nýbrž činí nárok na to, aby mohl rozhodovati 
o tom, k jakému účeli a jakým způsobem bude povolených berní 
užito. Při povolování berní žádá však dále, aby vyhověno bylo 
určitým jeho žádostem. Žádosti tyto nesou se z valné části k tomu, 
aby byl králem vydán určitý pí-edpis právní dle obsahu žádosti . 
Parlament konečně vyslovuje ph povolování berní určité stížnosti 
proti správě královské resp. proti některým ÚÍ"edníkům královským 
naléhaje na odstranění urCitých zloí-ádů neb urCitých úradníků . 

Avšak povolování berní králem žádaných od parlament u osvědCuje 
lÍčinky ještě v jiném směru. Původně platila zásada, že každý stav 
povoluje berně za sebe. Avšak koncem 14. století ustálila se zásada, 
že jest to v podstatě sněmovna obecných, která berně povoluj e, 
a že sněmovna lordů k tomuto povolení phstupuje. Odtud vešlo 
v obyčej jednak, že iniciativa ph předlohách finančních pí-ísluší 
pouze králi, nikoli také sněmovnám, jednak, že pí-edlohy finanční 
jest podati nejprve sněmovně obecných a teprve potom sněmovně 
lordů Y) 

Tímto způsobem stává se anglický parlament mocným poli
tickým činitelem a na sklonku středověku základy dnešního po
stavení parlamentu anglického jsou v podstatě již hotový . Parla
mentu přísluší výlučné právo povolovati všeliké berně . a jest to sně- . 

15) Stubbs: Select Charters, str . 497, 498. 
16) Na druhé straně ovšem ztráta práva povolovati svobodně berně 

musila míti v zápětí ztrátu politického vlivu a významu, jako vidíme 
na př. při generálních stavech (les États généraux) ve Francii. Srov. Esmein : 
Cours élémentaire ďhi~bire du dr')it iran\ais, 10Enne edition, Paris, lC)1O , 

str. 503 a násl. 
17) Viz o tom zejména Hallam: Constitutional History of England, 

London, Everyman's Library, vol. III. , str. 24 a násl. 

II 

movna obecných, která toto právo vykonává: berně se povolují 
"by the Commons with the advice and assen~ of the Lords Spiritl,lal 
and Temporal". Parlament vykonává spolu s králem právo zákono
dárné. Tehdejší prameny práva psaného (statute law a contr. práva 
nepsaného, obecného, common law) jsou dvojího rázu : nařízení 

(ordinance) a zákon tstatute). Prvé vydává král ve sv~ radě (king in 
council), druhý král s při volením parlamentu (king in parliament). 
Zákonodárné právo vykonává parlament resp. sněmovna obecných 
původně ve formě žádosti . Obecní prosí krále, aby vydal zákon toho 
či onoho obsahu. Skutečnětaké vydávaJí se tehdy zákony (statutes), 
"králem za souhlasu lordů na žádost obecných (by the King, with 
the assent of the Magnates at the request of the Commons)".18) 
Způsob tento vyvolával však mnohé rozpory, ježto zákony vydá
vané na žádost obecných sdělávaly se v královské radě a nesou
hlasily mnohdy s obsahem petice. Teprve počátkem 15. století 
zavázal se král, "že nebude na žádost obecných ničeho ustanovo
váno (za zákon) proti jich žádání, čímž by tito měli býti vázáni 
bez sv~ho souhlasu" .19) Odtud vyvinul se obyčej, že obecní nepo
dávali již petici, nýbrž vypracovaný návrh zákona (biIl), takže král 
mohl jen phsvědčiti neb svůj souhlas odepí-íti. Role se nyní obrací; 
právo iniciativy se zajišťuje obecným, kteří v tomto směru kon
kurují s lordy. Král jest obmezen na právo souhlasu neb veta.20) 

Souhlas udílí se formulí: le roy le veult, veto formulí: le roy s'avisera. 
Formálně a de jure zůstává král však nadále (a jest dodnes) vý . 
hradným zákonodárcem; ovšem není to nyní již král ve své radě 
(the king in council), nýbrž král v parlamentě (the king in parli.
ament). Zákonodárství jest stále výhradným aktem královským, 
avšak vykonává se nyní králem za souhlasu lordů a obecných 
shromážděných v parlamentě a s autoritou parlamentu.21) 

Parlament zjednává si však dále vliv a právo kontroly moci vý
konné. V této době rada královská jest již sborem jasně vyhraněným 

18) Marriott: English Political Institutions, Oxford, 1910, str. 181. 

19) Stubbs n. u . m. , vol. II., str. 578 . . 
20) Marriott n. u . m., str. 182 . 

21) "By , the I{ing 's m03t excellent majesty by and with the advice 
of the Lords" 'spiritual and temporal, and Commons in this present Parlia
ment -asse~l~bled and by the authority of the same. Marriott n . Ll. m ., 
str. 181. 
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a odlišným s jedné strany od parlamentu, se strany druhé od soudů. 
Za nezletilosti krále Jindřicha III. razí si cestu již některé moderní 
myšlenky, tak zejména zásada, že minisUi jsou zodpovědni za akty 
královské a odtúd vyplývající poučka: the king can do no wrong,22) 
jež přechází potom do všech ústav novodobých . Složení této rady 
jest závislo na vůli krále, který její členy může kdykoli propustiti. 
Postavení a funkce této rady královské (the king's council) nejsou 
však nikterak pevně vymezeny; rozhoduje zde mnoho osobnost 
králova. Parlament záhy se snaží zjednati sobě vliv na jmenování 
členů královské rady. Již ordinances Edvarda II. z r. 13II slibují 
jmenování ministrů v parlamentě, což v r. 1341 bylo slíbeno 
opětně Edvardem III. V druhé polovici 14. století lze již zi-íti, 
že zjednává si půdy zásada, že ministři musí míti důvěru parla
mentu, a v téže době zaznamenáváme první pi-ípady obžaloby 
ministerské (impeachment). V r. 1422 jmenuje parlament vladař
skouradu (council of regency) po dobu nezletilosti krále Jin
dhcha VP3) a za válek obou Růží moc parlamentu neobyčejnou 
měrou stoupá. 

. Vedle této povšechné pravomoci parlamentu jest uvésti ještě 
zvláštní soudní pravomoc sněmovny lordů . Pravomoc tato má svůj 
základ v pojetí, že král v parlamentě může konati spravedlnost, 
že tedy soudcovská moc králova nevyčerpává se královskými. soudy. 
J ežtopak sněmovna obecných důsledně odmítcda funkci soud
covskou, konala se spravedlnost příslušející králi v parlamentě 
(king in parliament) nikoli v pai-lamentě celém, nýbrž jen ve sně
movně lordů. Odtud sněmovna lordů, v podstatě .soud krále v pa.r" 
lamentu, vykonává vedle funkce sboru zákonodárného funkci vy
sokého dvoru soudního, který na.stupu)e jednak jako nejvyšší soud 
odvolací z rozsudků soudů obecného práva, pokud jde o formální 
vadu v iízení, jednak'jako soud prvé (a konečné) instance na.d lordy 
pro zradu neb feloni.i a pro obžaloby vznesené sněmovnou obecných 
(impeachment) .2<1) 

22) Anson n, u. m., vol. II., str_ 15, 16. 
23) Marriott tl. u . m., str. 183, 184 . 
24) Srov. Anson n. u . m., vol. 1. , str. 358 a násl., vol. 11., part. n., 

str. 252 a násl., Maitland n. u . m ., str. 214 a násl., Marriott n. u. m., 
str. 143, 144, Hatschek: Englisches Staatsrecht 1. , str. 531 a násl. K tomu 
i Hallam: Constitutional History vol. III., str. 15 a násl. 

Za silné vlády Tudorovců byl dosavadní. vývoj parlamentu 
resp. jeho pravomoci posílen. Práva parlamentu se vyhraňují 
čím dále, tím jasněji. Parlament nabývá určitých výsad: svobody 
slova (freedom of speech), kterou již v polovici 16. století reklamuje 
předseda sněm~:)\l:ny obecných (mluvčí, speaker) jako staré a ne
pochybné právo obecných,25) imunity proti'zatčení a práva trestati 
pro urážku parlamentu (contempt) bez . Qhleduna to, dopustí-li se 
urážky člen parlamentu či osoba stojící mimo parlament. Sněmovna 
obecných reklamuje pro sebe výhradné právo povolovati berně 
a rozhodovati o platnosti či neplatnosti voleb. A však politická váha 
parlamentu doznává dosti značné újmy. Sně~ovna lordů se valně 
ztenči.la: za válek obou Růží mnoho rodů vzalo za své a následkem 
reformace mnoho lordll duchovních mizí z parlamentu. Ve sně
movně obecných dovedli pak králové udílením práva vysílati 
zástupce do parlamentu městům a městysům jim věrných roz
množovati řady svých přívrženců . Parlament stal se takto po
volným nástrojem v rukách králových, a zejména za krále Jin
dhcha VIII. povoloval šmahem vše, cokoli. si jen král pi-ál (roz
vody, prominutí dluhů atd.).26) Zákonodárným aktem z r. 1537 
(t . zv. lex regia) bylo dokonce králi dáno právo vydávati po úradě 
se svou radou (with the advice of hi.s council) proklamace, které 
mají míti závaznou moc zákona (statute) .27) Moc královská udržuje 
si i za nástupců Jindhcha VIII. převahu nad parlamentem; rovněž 
moc královské rady jest v této době velmi znatná. 

. Avšak právě rozmach moCi královské se strany jedné a po
volnost parlamentu se strany druhé měly dalekosáhlý vliv na 
postavení parlamentu v době bezprosUedně následující. Od dob 
Jindřicha VIII. ujalo se všeobecné pi-esvědčení, že král spolu 
s parlamentem může učiniti vše, že král spolu s parlamentem 
jsou nejvyššími čini.teli ve státě. Z toho vyplynula zásada, 

25) Právo toto bylo ovšem předmětem dlouhých rozporů mezi králem 
a parlamentem a také výklad jeho byl sporný. Ještě v r . 1593 praví královna 
Alžběta ve svém listě k obecným : " . .. Privilegium slova jest zaručeno, 

ale musíte věděti, jaké privilegium máte; ne snad aby kaidý mluvil,co 
se mu uzdá, aneb aby řekl, co mu přijde do mozku; nýbrž vaše privilegium 
jest, ano neb ne ... " Marriott n . u . m., str. 194. 

26) Maitland, tamže, str. 251; Hallam: Constitutional History oť 
England, London, Everyman's Library, vol. 1., str. 21 a násl. 

27) Akt tento byl však hned za Eduarda VI. odvolán. 



že svrchovaným či.nitelem není ani král o sobě ,,>.ni parlament 
o sobě, nýbrž pouze a výhradně král zároveň s parla.mentem Cili 
král v parlamentě (the king in parliament), - zásada, ]\:terá jest 
dodnes osou veškerého ústavního a politického života anglického. 
O svrchovanosti krále v parlamentě nebylo za Tudorovců pochy
bováno anl v teorii ani v praxi. Zásada tato hověla tehdy moci 
královské a propůjčovala skoro neobmezené moci královské 
ústavní ráz: parlament kryje svou autoritou moc královskou. 
Avšak stav tento mohl trvati jen tak dlouho, dokud pa.rlament 
zůstával povolným nástrojem v rukách královských. Ja.kmile však 
parlament se stává vůči moci královské neodvislejším, musí ne
zbytně dojíti ke krisi ; Vzniká zápas mezi králem a parlamentem, 
zápas, který V podstatě není nitím jiným než bojem o svrchovanost, 
bojem o nadvládu v parlamentu. V boji tomto padá hlava Karla 1., 
dochází k ustavení republiky, k restauraci, k Velké Revoluci a ke 
konečnému vypuzení Stuartů. Národ zastoupený v parlamentu 
vychází zde jako vítěz. Na formách vládních se nemění ničeho; 
smysl anglosaského ducha pro nepřetržitost právní osvědčil svoji 
moc .. právě v těchto mohutných převratech právních.28) Král 
v parlamentě jest svrchovaným pánem právě tak před Velkou 
Revolucí, jako po ní; avšak před Revolucí jest to moc královská, 
která v instituci: král v parlamentě má pJ:-evahu, kdežto po Revoluci 
jest to v podstatě již parlament sám, resp. národ. 

Velká Revoluce tvoH takto důležitý mezník v ústavních dě-' 
jinách anglických, dotvoi-uje dnešní postavení anglického parla
mentu; jí nastává nový vývoj, ve kterém jasně se Již vyhraňuje 

28) Tento smysl pro nepřetržitost právní má v zápětí, že státní právo' 
anglické vypomáhá si tam, kde skutečně jest těžko právní nepřetržitost 
udržeti, právními fikcemi. Porušení právní nepřetržitosti za prvé revoluce 
(r. 1649) bylo jaksi napraveno tím, že revoluční období (od r. 1649 do 
r. 1660) nebylo vůbec pokládáno za právně platné a doba vlády krále 
Karla II . byla počítána přímo ode dne smrti Karla 1. Nesnadnější bylo 
však zastříti .porušení právní nepi-etržitosti za druhé či Velké revoluce 
v r.1688, když král Jakub II. byl vypuzen ze země. Zde vypomohli si 
zase angličtí státníci fikcí , že král opustiv zemi se vlastně zřekl trůúu , ; 
čímž trůn se uprázdnil. Macaulay: The history of England, vol. II ., str. r84 
(London, Everyman's library), k tomu Maitland n. u. m., str. z8z-284. 
O významu a důležitosti těchto právních fikcí pro státní právo anglické 
srov. Hatschek: Englisches Staatsrecht, 1., str. I05-I07. 

anglický režim parlamentární. A jako dějiny AnglIe 17. století jsou 
dějiny pi-eměny obmezené monarch1e rázu sUedověkého v obme-' 
zenou monarchii rázu novodobého,29) tak i dějiny Anglie po Velké 
Revoluci jsou dějinami pJ:-eměny monarchie ústavní v monarchii 
parlamentární. Parlament vyvíJí se nyní v nejm?hutnější i~sti.i. ucí 
ústavní.ho života anglického a těžistě moci spadá nyní na snemovnu 
obecných. 

Ve. složení parlamentu jest zaznamenati některé změny. Za 
republiky byla aktem z 19. bi-ezna 1649 sněmov.na lordů zruš~na, 
ale restaurace monarchie přivodila i restauraC1 sněmovny teto. 
Spoj~ním Anglie a Skotska v království Velké Britán!e ~I70~) 
a spojením království Velké Britanie s Irskem ve Spo]ene kra
lovství Velké Britaniea království Irského (1801) dostává se i do 
sněmovny lordů živel zastupitelský. Počet poslanců sněmovny 
obecných opět vzrostl : za Jakuba 1. přicházejí zástupcové obou 
universit, a vedle t.oho bylo uděleno králem novým městům právo 
vysHah do parlamentu poslance.30) 

. Pravidelné svolávání. parlamentu jest nyní zaručeno. Po ně
kterých pokusech stanoveno konečně zákonem z r. 1694 (Triennial 
Akt), že parlament jest nutno svolati nejméně jednou za Hi roky; 
rQvněž období parlamentární. stanoveno na th roky. ZéÍkonem 
z r. 1715 (Septennial Akt) prodlouženo období parlamentární na 
sedm roků, což jest dodnes platným právem. Práva parlamentu 
se stávají nyní nespornými: parlamentu přísluší výhradné právo 
povolovati berně 31) (vlastně sněmovně obecných), právo" zákono
dárné pHsluší jen králi v parlamentě, zákonodárné právo královo 
(king in touncil) a jeho právo suspendovati zákony padá)32) svoboda 
slova v parlamentu jest zaručena zákonem.33) Moc výkonná dostává 
se do větší závislosti na parlamentu (povolování peněžitých pro-

29) Macaulay n. u. m., vol. 1., str. rz I. 
30) Právo udělovati městům oprávnění vysýlati zástupce do parla

mentu není v této době již nesporným právem královským. Sněmovna 
obecných reklamuje dokonce již za Stuartovců právo toto pro seb~ . V ~ás~dě 
zů.stává sic.e to právo i na dále prerogativou královou, ve skutecnosh vsak 
od dob Karla II. (v r. 1677) nebylo již vykonáváno. Viz Maitland n. u. m. , 

str. z89, z90. 
31) Bill of rights čl. I : § 4 . 
32) Tamže čl. I. § § 1., z. 
33) Tamže čl. I. § 9. 
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sUedků, jednoroční . povolování vojska atd,) a různými zákono
d~rným~ akty . se zaručuje úplná ústavnost - petition of right, 
bIlI of nghts, act of settleinent (zaručuje neodvislost soudcovskou 
v čl. . III.. § 7·), .·habeas corpus act, mutiny .act atd. 

~oučasně 'my~lenka zastupitelská doz;nává značného posílení. 
Ve stre~ověk~ a Ještě na počátku věku nového dostávali městští 
~~slanCl, v kten. vykonávali, jak výše uvedeno, svůj mandát na 
uLr~ty ,me,sta, ,llls,trukce ,~. sklá~ali městu počet ze svého jednání.34) 

Avsak .kral~v: za~y. nanzovahšerifům, aby poslanci měli plnou 
moco kJ,ed~aUl k vulI zamezení' průtahů.35) Udílení instrukcí a pří
kaz~ vY~~Jem doby pak skutečně pominulo, o čemž nám podává 
zpravu JIZ Blackstone.36; 

Avša~ ne~~ůležitější a nejz2.jímavější zjev tohoto vývoje jest 
ustanovem, rezll~u pa~lamentárniho. Bylo Í"ečeno již výše, že na 
:klo~ku ,stred~veku zJedn2.l sobě parlament vliv na jmenování 
d:~u ~~r~lovske ra,dy, že zjednává si. půdy zásada, že ministh musí 
mrh du~e~u parlamentu a že již v této době setkáváme se s obža
lobou mrUlsterskou37) (impeachment). Avšak za Tudorovců a Stu
arto:vců b~l tento vývoj přetržen, a královská rada nabývá značné 
lJlO~1 a vahy. Tato královská rada resp. nyní také. státní radou 
(~nvy COv",ncil), zv~ná., zá~y se stala však pro značnější počet členů 
t:~::em t~zk~padnym,. Veslo tedy v obyčej, že králové o nejdůleži
teJslchotazkach státních se ra,dili pouze s užším kruhem této rady, 

34) Doklad toho podává Stubbs: Constitutional History III., str. 42 4 : 
"At Ly~n, and probably in other places, the membres, after the session 
of Parhament was over, brought down a full account of its pr.oceedings 
and reported them publi::ly." . . 

35) , " . c • for this reason that the writs to the sheriffs desire that the 
representatrves of. the commons may haveample power ita quod pro 
defectu hUllUsmodl potestahs negotium infectum non remaneat." Anson 
n. u. m., ., str. 51. , 

3C) "For the end of his com ing thither is not particular but genera(' 
not. bare.ly to . advantage . his constituents, but the commo~ wealth; t~ 
adv1se h1S ~aJesty .. . And therefore he is no bound, like a depute oI the 
umted provmce:, to con~ult with, or take the advise of his constituents 
up on an,Y ~arhcular pomt ... " Blackstone : Commentaries oLthe laws 
of England lil four books, 10th edition London 1787 I st 

37) N v 'v, V< , • ' , . , r. 159· 
v etreba . zvlaste pnpommat1, že slovo "ministr" jest v této době 

ovs:~ ~~a:hromsmem. Tehdejší státní právo anglické nezná výrazu 
"mm1str , Jako ho nezná ostatně ani státní právo dnešní. 

s ja.kýmsi jejím výborem. Za, Karla II. začíná se užívati pro tento 
.uŽŠí výbor státní rady slova: kabinet . Instituce tato jest však 
z počátku v nenávisti u národa a pl"ezdivá se jí také "kabala" .38) 
Rovněž Vilém III, měl v obyčeji raditi se o nejdůležitějších otáz
kách státni<::h pouze s úzkým kruhem členů státní rady, kterýž, 
ježto konal svoje schůze v kabinetu králově, slul také kabinetní 
radou. Na ni dosud žárlivě pohlížel parlament a boje se, aby za nové 
dynastie (Ha.nnoverské) král neupadl do vleku cizozemských rádců, 
pojal do aktu of settlement z r. 1701 ustanovení, že po smrti krále 
Viléma II I. a královny Anny žádný královský Medník nesmí býti 
členem sněmovny obecných. Ustanovení toto, kdyby bylo zůstalo 
v platnosti, bylo by ustanovení režimu parlamentárního učinilo 
prostě nemožným. Bylo také již v r. 1705 odvoláno. Již tehdy' bylo 
všeobecně uznaným zvykem, že nejpřednější členové královské 
resp. státní rady byly členy pa.r~amentu, kde obě velké politické 
strany (whigové a . toryové) vystupovaly ja.ko pevně organisované 
<;elky.39) Ještě Vilém III. v prvních dobách svého panování bráyal 
své ministry z obou těchto politických stran a teprve v r. 1696 
vzal je j,en z jedné strany, ze strany whigů, ktel"ítehdy v parla
mentě měli většinu .40)41) Odtud ustálila se ústa.vní zvyklost, že král 
b~re své ministry z té politické strany, která ve sněmovně obecných 
má většinu. Ovšem tato kabinetní rada, na kterou si zatím par
lament již byl zvykl, byla stále ještě v nejužším spojení s radou 
královskou resp . státní, v podstatě jejím výborem, což i zevně se 
zračilo v tom, že král (Vilém III. a rovněž i Anna) předsedal 
schůzím kabinetní rady. Změna nastala teprve nastoupením dy~ 
nastie Hannoverské. První dva králové z tohoto rodu, Jiří I. 
a. Jiří II., neuměli totiž anglicky a přestali proto navštěvovati 

38) Slovo toto vynalezeno bylo pro kabinet, poněvadž právě t é 
-doby tvoří kabinet Karla II . pět mužů, jichž začáteční písmena dávají 
slovo "kabal" (Clifford, Arlington, Buckingham, Ashhley, Lauderdale). 
Macaulay n. u. m., vol. 1., str. 167, Hallam n . ú. m ., vol. II. , str. 34I. 

39) Poprvé vystoupily tyto dvě strany jako vyhraněné již protivy 
.v t . zv . Long Parliamentu v r . 1641 pod jmény Cavaliers (royalisté) 

I a Roundheads (krátkovlasí, jak se přezdívalo tehdy puritánům); později 
se ustálilo jméno toryové a whigové. Macaulay n . u. m ., vol. 1. , str. 83. 

40) Mac<Lulay 11. u .. m ., vol. III., str. 248 a násl. . 
41) Viz o tom také Schwarz : Montesquieu l)nd die Verantwortlichkeit 

-der Riithe des Monarchen, Leipzig, 1892, str. 47 a násl. 
Baxa: Parlament. 2 

I 



I I 

18 

schůze kabinetu. Důsledek této okolnosti byl dvojí: jednak vešlo 
v obyčej, který jest dnes ústavní zvyklostí či ústavním mravem, 
že král nemá přístupu do porad ministerstva, jednak existence 
kabinetu ministerského se odpoutala od existence státní rad.y, což 
nyní i zevně se zračí v různosti předsedajících . Státní radě předsedá 
král, ministerské radě předseda ministerstva čili první mini stL 
Ministerstvo vystupuje nyní již jako sbor zvláštní, politicky jed
notný (jest bráno jen z jedn~ politické strany) . 

V této době začíná však i zodpovědnost ministerská bráti na 
se zcela jiný ráz. Až dosud jest tato zodpovědnost v podstatě jen 
právní a ministr porušivší své povinnosti může býti žalobou 
(impeachment) pohnán od sněmovny obecných pí'ed sněmovnu 
lordu. Ovšem impeachment není obžalobou specificky mini
sterskou, nýbrž jím může každýkolibýti pohnán od sněmovny 
obecných na soud sněmovny 10rdů .42) Avšak impeachment byl 
přece jenom prostředek poněkud těžkopádný, a na základě pouze 
impeachmentu režim parlamentární sotva by se byl mohl vyvinouti: 
Již od Velké Revoluce začíná se na kabinet ministerský pohlížeti 
jako na výbor vedoucích mužů obou sněmoven, jichž mínění 

. o důležitých otázkách časových se kryje s míněním většiny sně~ 
movny obecných. V těchto důležitých otázkách musí. býti také 
shoda mezi členy ministerstva a v parlamentě vystupuje celé mini
sterstvo jako jeden muž o všech otázkách spadajících v působnost 
vlády.43) Toto ministerstvo musí míti důvěru parlamentu resp. 
většiny parlamentu a ztratí~li ji, musí odstoupiti . Z toho vyvinula 
se ústavní zvyklost, žezodpověden jest parlamentu netoliko každý 
ministr z jakéhokoli porušení svých povinností (zodpovědnost 
právní), nýbrž že vedle toho jest zodpovědno celé ministerstvo z ve
dení záležitostí státních (zodpovědnost politická) . Sankce právní 
zodpovědnosti jest impeachment, sankce zodpovědnosti politické 
jest nedůvěra parlamentu resp. sněmovny obecných a z toho vy
lývající zá va zek pro ministerstvo vzdáti se Madu. Čím jasnějI jest 
pyvinuta a uznána zodpovědnost politická, tím více ustupuje do 
v ozadí zodpovědnost prá vnL Jakmile existence celého ministerstva 
pjest závisla na důvěře parlamentu, stává se impeachment, který 

42) Hatschek: Englisches Staatsrecht 1., str. 533, 534. O instituci 
impeachmentu srov. m . "j o i Anson n . u . m ., vol. 1., str. 362 a násl. 

43) Macaulay n. u. m., vol. lIL, str. 248. 
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vůbec byl prostředkem těžkopádným, zbraní celkem nepotřebnou . 
Skutečně také pozorujeme, že impeachment jest dnes naprosto ne
pr8.ktický a že vyšel déle jednoho století z užívání 44) (posled~í 

případ impea.chmentu se udál v r. r805-r806). Společnou (poll-
. tickou) zodpovědností ministerstva vůči pa.rlamentu dovršuje se 
nadvláda parlamentu nad exekutivou. Parlament vykonává nejeti 
kontrolu nad mocí výkonnou, nýbrž pi"ímo určuje směr veškeré její 
činnosti a minis terstvo jest jemu zodpovědno z toho, že veškera 
správ2. 'veí-ejná jest vedena v intencích parlamentu, resp . většiny 
sněmovny obecných. 

Timto způsobem vidíme, jak v Anglii již v prvé polovici 
r8. století dokonává se režim parlamentární v plné své ryzosti..45) 

Ministerský kabinet jest ve svém složenl naprostá jednolitý, jest 
ve svém celku zodpověden parlamentu za směr své politiky a jest 
podi"ízen jedné hlavě, pí-edsedovi ministerstta čili L zv. prvnímu 
ministru. Ústavní zvyklost 46) víže krále, aby jednal dle rady svých 
ministrů, a dále aby volil své ministry, resp. prvního ministra 
čili pi-edsedu ministerstva z většiny sněmovny obecných. De iure 
zůstává sice na.dále veškera moc ve státě soustředěna v rukách 
králových . Zákonodárná moc pí-ísluší králi v parlamentě a král 
má v olnost vysloviti billu usnesenému oběma sněmovnami parla
mentu sankci neb vet o. Ve skutečnosti vyšlo však právo královského 
veta déle dvou set let z obyčeje (naposledy za královny Anny 
v r. r707) a král jest ústavním mravem vázán uděliti bi1lu sankci. 
Výkonná moc pl-ísluší králi v radě (king in council) , kterýž ji vyko
nává svými ministry. De iure jest právo královo voliti sobě ministry, 
kteí-í Medně slují "služebníci jeho veličenstva (hi s Majesty's 

44) Srov. Dicey: Introduction to the study of the Jaw of the Con
stitution, 7th edition, London, 1908, str. 438 a násl., Esmein : Éléments 
de droit constitutionnel str. 124 a násl. , Anson n. u. m., vol. 1., str. 363 . 

45) O vývoji režimu parlamentárního srov. Anson n . u . m., vol. 1.. 
str. 34 a násl., vol. 11., part. 1., str. 76 a násl., Maitland n. u. m. , str. 387 
a násl., Marriott n . u . m ., str. 68 a násl., Esmein: Éléments, str. 140 a násl., 
Hatschek: Englisches Staatsrecht 1. , str. 546 a násl., Redlich: Recht und 
Technik des englischen Parlamentarismus, Leipzig, 19°5, str. 345 a násl. -

46) Ústavní zvyklost či mrav neboli také konvence, nikoli ústavní 
zákon. O rozdílu ústavní zvyklosti od ústavního zákona v právu anglickém 
srv. m. j . Di: ey n. u. m ., str. 413 a násl., Lawrence Lowell : The govern
ment of England, New York, 1908, vol. 1., str. 10 a násl. 
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servants)" 47) neobmezeno. Ve skutečnosti jest však král ústavní m 
mravem vázán voliti sobě ministry z většiny sněmovny obecných.48) 

Král jest konečně nejvyšším soudcem a koná spravedlnost ve 
svých soudech (king in his courts). Ve skutečnosti konají sprave- 
dlnost soudcové od r. 1701 (act af settlement) neodvislí a, quam . 
diu bene se gesserint, nesesaditelní. Rozpor mezi zákonnou teorií 
a skutečnou praxí jest zde očividný. 

Takto již v 18. století nastává přesunutí moci u obou nej
vyšších činitelů státních v Anglii . King in parliament jest stále 
svrchovaným vládcem, avšak není to již král, který vládne, nýbrž 
parlament. V době, kdy v celé sUední Evropě zavládla neobme
zená moc královská, a kdy osvícený absolutismus byl na vrcholu 
své moci, v Anglii to byl parlament, který rozhodovalo veškerých 
záležitostech i·íše. Anglie již tehdy platila za vzor ústavního státu 
a jejím institucím začal se nyní věnovati náležitý zřetel. ústavní 
život anglický stával se ponenáhlu předmětem bedlivého studia, 
což mělo nemalý vliv na vytváí"ení se ústavních poměrů v ostatních 
státech _ evropských. 

II. vývoj parlamentů francouzských. 

Ze stejných počátků, ale k zcela jinému výsledku dospěl par
lament francouzský. I tento vyvinul se ze shromáždění velmožů 
a biskupů zvaného curia regis, které svolávali první Kapetovci 
k úradě o veškerých záležitostech říše . Poněvadž pak král byl také 
nejvyšším soudcem, měla tato curia regis přikázány záležitosti 
soudní a vedle toho radila se o záležitostech týkajících se správy 
a politiky. Záhy však utvořil se k vyřizování záležitostí zejména 
nutných zvláštní sbor dvorských úředníků, kteří tvoří stálý odbor 
této curiae regis. Dle toho rozeznávají se již počátkem 12. století 
tito řádní rádcové či přísedící zvaní curiales od velmožů království 

47) Anson, n . u . m., vol. 11., part. 1. , str. 98. 
48) Dnešní doby nastala v tomto směru další změna potud, že strany 

politické rozhodují nyní o ministerstvu. Vládu nevolí resp . netvoří dnes 
sněmovna obecných, nýbrž voliči sami, a prv ní ministr či pí'edseda mini
sterstva, který pak (ostatní) ministerstvo sestavuje, vychází přímo ze 
všeobecn}Tch voleb. Viz Anson n. u . m. , vol. 11. , part. 1. , str. XXVIII 
a II9 , Lowell n. u. m., vol. 1. , str. 444 a násl. -
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zvaných ophmates. Z těchto stálých dvorských úředníků pověřeni 
jsou někteří zvláště jen záležitostmi soudními, takže Již diplomy 
Ludvíka VII. užívají výrazu iudices nostri. 

Moc a váha této curiae regis, jakožto soudního tribunálu, 
byla V nejužším spojení s obsahem a vzrůstem moci královské. 
Soudní právomoc královská byla již záhy všeobecně uznávána 
a. to od velmožů jak světských, tak i církevních. Koncem 12. sto
letí jurisdikce curiae regis byla velmi obsáhlá a za krále Filipa ll. 
poprvé se ustavuje v Pal"íži soudní dvůr, který zasedá již v pravi
delných obdobích. Tato curia regis vykazuje však již od počátku 
dva od sebe odlišné živly. Král francouzský vykonával totiž juris
dikci také nad bezprostředními many královskými, kteří musili býti 
souzeni jen od soudců sobě rovných za předsednictví krále. Za
hrnovala v sobě tedy jurisdikce královská jednak vlastní soud 
královský, jednak soud resp. soudy feudální. Když pak krPlovská 
pravomoc zjednala sobě náležité váhy a curia regis nalézala také 
za právo ve pÍ"Ích bezprostředních manů královských, nastala při
rozeně nutnost phbírati soudce, kteří byli bezprosUedními many. 
Dle toho již na počátku 13. století činí se rozdíl mezi členy krá
lovské kurie: rozeznávají se členové rovní bezprosUedním manům 
kr.álovským čili pérové (pares Franciae, pairs de France) a členové 
prostí, královští to úředníci . Ve skutečnosti však tvoří pérové 
i královští úl"edníci jen jednu radu, které užívá král, aby mohl 
vynésti nález: jako veškera jurisdikce spočívá v osobě kr;ilově, 

tak jest to sám král, který nalézá za právo na základě vlastního 
práva.!) 

Pro tuto královskou kurii se začíná užívati označení "par
lament". Členové parlamentu jsou nesesaditelní, vykonávají svůj 
úl"ad z povolání a jsou jednak pérové, počtem dvanáct (z polovice 
duchovní, i polovice světští), jednak královští úředníci. Tito členové 
nazývají se consiliarii domini regis, mestres de la Cort le roi. V po
lovici 14- století oznacenÍ: parlament již zobecnělo. Parlament fran
couzský resp. pařížský jest dle toho v prvé řadě soudní dvůr krá
lovský. Poněvač však jest ustaven jen vůlí královskou, nikoli 

1) Langlois : Les origines du parlament de Paris, Revue historique, 
roč : 42, str. 74 a násl., Esmein: Cours élémentaire ďhistoire du droit franc;:ais, 
str. 362 a násl., Glasson: Histoire du droit et des instiÚd:ions en France, 
Paris , 1895, svaz. VI., str . 153 a násl. ] 
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aktem zákonodárným, a zůstává institucí po výtce královskou, 
stává se dosti často, že králové nešetří náležitě rozdílu meú parla
mentem jakožto soudní kurií a mezi kurií všeobecnou (curia judi
ciaire a cont. curia génerale) a že phkazují parlamentu k úradě 
také záležitosti mimosoudní, na př. záležitosti oboru diplomatického, 
zákonodárného neb politického. Na druhé straně nálezy parla
mentu i jakožto kurie soudní ~ají pro krále jen povahu dobrého 
zdání a dějí se s výhradou schváleníkrálovského.2) 

. Vývojem d~by nastávajíve složení parlamentu i v jehopravo
moci značné změny. Z počátku zajisté nebyl okruh osob zaseda
jících v parlamentu ani stálý, ani stejný. Králové vedle pérů povo
lávali do parlamentu královské úředníky dle své vůle a pravidelně 
určovali každého roku složení příštího parlamentu. Ve složení 
pérů dochází však koncem I~. a začátkem 14. století k změnám. 

Spojením určitých velikých lén s korunou uprázdnila se totiž ně
která místa světských pérů, takže král byl nucen utvohti péry 
nové. V takovémto případě nebyl to tedy již obyčej, který vytvohl 
hodnost pérskou, nýbrž vůle královská. Noví pérové, jmenovaní 
králem, liší se od pérů starých tím, že nepí-edstavují již vysokou 
šlechtu feudální, n}'brž prostě vyšší šlechtu.3) 

Složení parlamentů jest určováno královskými ordonancemi 
t. zv. ordonancemi parlam~ntárními, které přicházejí poprvé 
v druhé polovici 13. století. V ordonanci z konce 13. století jsou již 
uvedeny role a počet presidentů čili suverénů a přísedících. 4) 
Vývojem doby stávala se funkce pHsedícího a presidenta stálou 
a v polovici 14. století (1344) jest přísedící vparlamentu Pařížském 
dle zákona stálým úředníkem a od 16. století i nesesaditelným. 
Parlament nabývá takto stálé, pevné organisace. 

Zároveň s pevnou organisací dostavuje se i periodičnost . par
lamentu. Ještě do konce 13. století nebylo zasedání parlamentu 
přesně stanoveno, nýbrž o tom rozhodoval král: konalo se více 
parlamentů za rok, Čiyh, tři a později dva. A však od 14. století 
ustálil se obyčej, že byl konán jen jeden parlament v roce, zasedající 
nepřetržitě od polovice listopadu (od sv. Martina) až do konce 
května, později dokonce až do polovice srpna. Tím stal se parlament 

2) Langlois n . u . m., str. 91. 
3) Esmein : Cours élémentaire ďhistoire, str. 369, 370. . 
4) Esmein: tamže, str. 374, 375. ; k tomu Glasson n. u. m., str. 17°,171. 
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permanentním dvorem soudním a, doba, po kterou parlament ne
zasedal, tvořila soudní prázdniny.S) 

Původně byl jen jeden parlament, v Paříži. Avšak již za 
prvních Kapetovcůse stávalo,že král dával některému členu krá-o 
lovské kurie mandát vyšethti určitou záležitost na místě samém. 
Když pak veliká léna, kde byly lenní soudy, byla spojena s korunou, 
byly vysýlány zvláštní komise královské kurie v určité dny v tato 
místa. Tyto dny sluly "velké dny" (les Grands J ours) a byly 
v podstatě venkovským zasedáním parlamentu pařížského. Po
čátkem 15. století byly tyto" velké dny" zaměněny za stálé komise 
parlamentu pa.J:-ížského a z . těChto stálých komisí vyvinuly se pak 
parlamenty provinciální.6) Tak vznikly parla.menty Toulouský, 
v Poitiers, v Bordeaux a ostatní parlamenty; jichž bylo mimo pa
l-ížský celkem dvanáct. 7) 

Působnost parlamentu spadala v prvé řadě v pravomoc soudní. 
Parlament byl dvorem soudním. Původně jeho příslušnost byla 
zajisté dosti sporná, avšak v důsledku vzrůstu moci královsM 
a v konečném svém vývoji byl svrchovaným soudem odvolacím 
v království a vedle toho výhn:tdným soudem (v prvé a poslední 
instanci) v určitých záležitostech a pro určité osoby. Z počátku 
ovšem parlament, jako královský dvůr soudní, neměl vlastní pravo
~oci: byl to, jak již výše uvedeno, král, který po dobrém zdání své 
rady nalézal za právo. Avšak král často pověřoval předsednictvím 
soudního dvora senechala, kancléře neb jiného úředníka dvorského. 
Delegace tyto stávaly se častějšími, takže již v polovici 13. století 
má parlament právo nalézati ve přích, jakoby král byl přítomen. 
Parlament stává se takto soudem neodvislým od osoby královské, 
a od druhé polovice T3. století jest král již jen stranou v parla
mentu, ať žalobcem, ať žalovaným.S) Přes to zůstává král i na dále 
hlavou parlamentu, což zevně jest patrno v tom, že první místo 
ve Velké síni parlamentu zůstává stále prázdné, jako připravené 

5) Esmein: tam že, str. 377. 
6) Langlois n . u . m., str. 101, 102, Esmeln n . u . m ., str. 384, 385 , 

Glasson n . u . m., svaz. VL, str. 202 a násl. 
7) Byly to parlamenty : v Toulouse, v Grenoblu, v Bordeaux, v Dijonu, 

v Rouenu, v Aix, v Bretagni (Rennes a Nantes), v Béarnu (Pau), v lVIettách, 
v Besan<;onu, v Donai, v Nancy. 

B) Esmein n. u. m., str. 378 . 



pro krále. Rovněž má král právo přijíti kdykoli do parlamentu 
a převzíti předsednictví, coŽ nadále se děje jen v plném lesku krá
lovského. majestát:u, pb. obzvláštních příležitostech a také za 
zvláštním účelem . Tato slavnostní shromáždění parlamentu za 
předsednictví králova nazývají se lits de justice. 9) 

Rozsáhlá působnost parlamentu jako dvoru soudního měla 

v zápětí,že záhy došlo k dělení · parlamentu na odbory či sekce. 
Sekce tyto byly čtyři : Velká sín (la Grand' Chambre čili chambre 
aux plaids), středisko a jádro parlamentu, komora vyšetřovací 
(chambredes enquetes), která byla p'ůvodně povHena přípravným 
vyšetřováním, později pak také rozhodoyala určité pi'e v prvé in
stanci, komora zpravodajská (chambre des requetes), která původně 
podávala zprávy o podaných žádostech, později pak byla v prvé 
instanci výsadním soudem pro určité osoby, a konečně komora 
:resp. soud hrdelní (chambre de la tournelle), který již dle nálvu 
nalézal ve přích hrdelních. Dělení toto nebylo však nikterak na 
újmu jednotě parlamentu, která ostatně zračila se také vurcitých 
pl:-ích, ve kterých zasedaly všechny komory společně . IO) 

Pokud organisace se týče, hlavou parlamentu jest král, který 
však přichází nyní jen při obzvláštních příležitostech. Jeho zástup
cem a vlastním, bezprostředním chefem jest kancléi-, který jest 
" tlumocníkem královské vůle" a předsedá při sla vnostním zasedání. 
Po kancléři následuje první president a po tomto ostatní presidenti. 
úkol presidentů jednotlivých byl vynášeti nálezy a povolovati 
exekuce. Dále jest zde náležitý počet radů (conseiller). Vedle těchto 
osob má král zvlá:štní své zřízence ph parlamentu povolané k tomu, 
aby hájili královské zájmy a zvané prostě " královskými lidmi" 
(les gens du roi). Osoby tyto jsou : generální prokurator (procureur 
général) a jeho náhradníci (substitut) a ·královští advokáti zvaní 
později generální advokáti (avocats du roi, avocats généraux). 
úkol generálního prokuratora jest bdíti nad tím, aby byly zacho-

9) Félix Aubert : Recherches sur l'organisation du Parlament de Paris 
a u XVI" si:ecle; Nouvelle Revue historique de droit franc;:ais et étranger, 
roč. 36. (r. I9IZ) , seš. I, str. IIZ; k tomu Langlois n. u. m., str. 114 . 

10) Esmein n . u. m. , str. 379 a násl., Lang-lois n. u. m., str. 95 a násl. , 
Glasson ll. u . m ., str. 176 a násl., Aubert n. u. m., str. 5z a ná,,1., a t ýž ; 
L e Parlament de Paris a la fin du moyen-áge, Nouvelle Revue historique, 
roč . IZ (1888), str . 433 a násl. 

vávány zákony i královská naí-ízení, aby vůle královská i nálety 
parlamentu byly prováděny; rovněž aby soudy manské, zejména 
však soudy a tribunály církevní nezasahovaly v pravomoc parla
mentu. Generální prokurator hájí dále svobody církve galikánské, 
bdí vůbec nad zachováváním zákonů, pečuje o veřejný pořádek 
a pronásleduje zločince, později zejména i kacíře ; jest ochráncem 
chudých, nezletilých a vůbec všech, kdož potřebují zvláštní 
ochrany; jest konečně strážcem všeobecné bezpečnosti v království, 
obzvl~Ště však v hlavním městě.1l) Jeho substituti a královští 
advokáti jsou jemu v tom nápoinocni. Konečně jsou v parlamentu 
orgánové pomocní : kancelisté (greffiers), notáři a soudní vykona
vatelé (huissiers) . 

Členové parlamentu bývali z počátku jmenováni králem dle 
jeho volného uvážení. Za Karla VI. ordonancí z 5. února r388 
bylo parlamentu uděleno právo voliti si nové členy.12) Právo toto 
nezůstalo sice beze změn, avšak od počátku r6. století ustálilo se 
pravidlo, že parlament podržel právo obsazovati uprázdněná místa 
volbou, avšak král rovněž si zachoval právo jmenovati přímo na 
uprázdněné místo. Vedle toho obsazovala se však místa také pro
dejem resp . koupí. Prodejnost míst v parlamentě byla uznána již 
v první polovici r6. století, za vlády Františka 1.13) Úřad prodával 
bud Medník právě fungující, buď král sám. Ceny byly nestejné, 
avšak čím více se zakořeňovala prodejnost, tím také stoupaly.14) 

Nutná podmínka byla ovšem, že ten, kdo dotčené místo si koupil, 
měl k jeho . zastávání také náležité schopnosti i po stránce inte
lektuální i mravní; o tom rozhodoval parlament. Neměl-li tako
výto se vkoupivší potřebných schopností, úřad neobdržel a zapla-

11) Aubert: Recherches, str. 185 a násl. 
12) Glasson n . u. m., svaz. V L , str. Z17, Z18 . 
13) Prodejnost úí-adů stala se ve Francii až do revoluce uznanou 

institucí. Základní pojetí její bylo, že na úřad bylo pohlíženo jako na 
církevní beneficium, a připouštěla se dle toho resignace in favorem tertii 
i v úřadech soudcovských. Že takováto resignace nedála se bez úplaty, 
lze sobě snadno domysliti. Odtud od resignace k prodejnosti jest jen malý 
k rok. Od dob Františka 1. pak i králové zcela veřejně prodávali královské 
úřady . Sróv. Esmein: Cours élémentaire, str. 401, a n8.s1. 

14) Koncertl 16. století prodávalo se místo prvního presidenta v parla
mentech Pařížském, Toulouském neb Rouensk6m až za zoo.ooo livrů , 
a místo rady až za 60.000 livrů. Aubert: Recherches, str: Zll. 
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cený obnos byl jemu vrácen. Prodejnost ÚÍ'adů, která za nutný 
důsledek měla dědičnost úřadů, nebyla tedy takovým zlem, ja.k 
na první pohled bylo by lze se domnívati. Prodejnost Madů "měla., 
některé dobré účinky, jako na př . že byla jistěji zav.edena nesesa
ditelnost úředníků, že byla lépe zajištěna jejich neodvislost i že 
udržely ,se mezi nimi tradi.ce vědy a bezúhonnosti ; měla však také 
účinky neblahé, jako bezprávné rozmnožení úplatků (épices), 
neboť bylo nutno mnoho platiti; přítomnost pHliš mladých a málo 
schopných , úředníků v parlamentu a pí-edevším příliš veliká moc 
sboru soudního, který posléze držel v šachu i monarchii a dával 
příklady vzpoury" .15) Ji.ný způsob obsazování byl dále resignace, 
která buď byla učiněna ve prospěch osoby třetí, aneb dávala králi 
právO osobu tuto určiti; konečně nápadnictví (survivance des 
offices), kteréž bylo důsledkem prodejnosti a resignace a záleželo 
v tom, že král vydával určité osobě listy na úřad dosud obsazený, 
kteréž ovšem měly míti plný účinek teprve tehdy, až dotčený úřad 
se uprázdní buď úmrtím buď resignací.16) 

Působnost parlamentu nezůstala však obmezena na pravomoc 
soudní. Bylo řečeno již výše, že králové přikazovali parlamentu 
k úradě také záležitosti mimosoudní, v prvé řadě záležitosti poli
tického oboru neb zákonodárného, neb i di.plomatického . Když pak 
důsledkem prodejnosti a dědičnosti úřadů parlamenty se st aly 
čím dále tím samostatnějšími a od krále neodvislejšími, podržely 
t aké tuto rozšířenou působnost a staly se skutečnou mocí politickou. 
Právě proto, že soudní pravomoc parlamentů byla všeobecná 
a neobmezená, mohly tyto obírati se také otázkami veřejného 
práva a řešiti otázky politickéP) Rovněž mohly před svůj soud 
poháněti vysoké funkcionáfe státní pro delikty, jež tehdejší právo 
blíže neurčovalo. Avšak nej důležitější práva politická parlamentům 
příslušející byla : právo protokolovati zákony, ordonance královské· 
atd. a podávati námitky proti rozkazům královským 8. pod. (droit 

15) Aubert : tamže, str. z13; k tomu Esmein: Cours élémentaire, 

str. 409- 41Z . 
16) O tom srov. zejména Aubert: Recherches, str. 201 a násl. 
17) Již Bodin : Les six livres de la République uvádí na str. 135-1 37 

příklady, kde parlamenty Toulousský a Savojský rozhodují spory resp . 
sporné otázky spadající v obor práva veřejného ' (citováno dle vydání 

Pal-Ížského z r. 1578). 
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ii 'enregistrement et de remontrances) a právo vydávati (závazné) 
předpisy pro jednání před parlamenty (droit de faire des arrets 
de reglement) .18) 

Záhy ust álila se zásada, ie zákony, ordonance královské atd. , 
aby uvedeny byly ve všeobecnou známost; bývaly čteny v plném 
zasedání parlamentu a zde pak protokolovány. Protokolování 
r~sp. zapisování obstarával parlament ze své povinnosti a tím stá
valy se všechny zákony; naí-ízení atd. vykonatelnými a nabývaly 
právní moci. Ježto však parlamenty pokládaly samy sebe za 
strážce základních zákonů monarchie, přikládaly si také právo 
zkoumati zaslané akty, dr-íve než je daly zapsati , zda nejsou v od
poru s právním fádem. Ostatně sama královská moc toto právo 
z části parlamentům (nepřímo) přiznala. Ordonance královská 
z 23. Mezna 1303 nařizovala totiž v čl. 21. senešalům a vůbec 
královským soudcům, aby neprováděli rozkazy králem jim dané, 
kdykoli by tyto obsahovaly něc o, co se příčí jich povinnosti a aby 
o neprovedení ihned a přímo podali králi zprávu; přestoupení tohoto 
rozkazu bylo stíháno přísnýÍni tresty.19) Shledal-li tedy parlament, 
že některé nařízení královské zaslané jemu k protokolování odpo
ruje právnímu r-ádu, odepřel je protokolovati a vyložil důvody 
svého odporu ve zvláštním rozkladu (remontrance) zaslaném králi 
písemně neb oznámením jemu ústně deputací parlamentu. Rozklad 
takovýto míval aspoň z počátku žádoucí výsledek a král brával 
svoje nařízení zpět, čímž ovšem vážnost parlamentu ve značné 
míře stoupla. 20) Postupem doby vztáhl však parlament toto své 

18) Esmein: Cours élémentaire, str. SI8-szo. 
19) Glasson n . u . m ., svaz. VL, str. 275, z76, Esmein :· Cours élémen-

taire, str. S z S. . 
. 20) Bodin: Les six livres de la République podává na str. 307 pěkný 

příklad takovéhoto rozkladu a jeho účinku za krále Ludvíka XI.: "Mais 
ďautant que Loys XI auparauant auoit usé de menaces griefues enuers 
la Cour de Parlament, qui refusoit publier et verifier quelques edi ts qui 
estoient iniques, le President Lauacrie, accompagné de bon nombre de 
Conseillers en tobbes rouges, alla faire ses plaintes et remontrances, pour 
les menaces qu' on faisoit a Ia Cour: le Roy voyant la grauité, le port , 
la dignité de ces personnages qui se vouloient demettre de leur charge, 
plustost que verifier les edi ts qu'on leur auoit enuoyez, s'estonna et re
doubtant l'auctorÍté du Parlement, fuist casser les edicts en leur presence, 
les priant de continuer a faire Justice , et leur jura qu'il ne enuoyroit plus 
edict qui n e fust iuste et raisonnable." 
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právo i na zákony v obecném smyslu a na smlouvy mezinárodní 
a osoboval si takto právo vlastně rozhodovati o platnosti jak krá
lovských nařízení, tak i zákonů a státních smluv. Právo rozkladu 
(remontrance) stalo se takto nebezpečným soupeřem moci královské . . 

Jest pochopitelrio, že králové usilovali o to, aby toto právo 
rozkladu učinili bezúčinným resp. aby nalezli prostředek, kterým 
by odpor parlamentů protokolovati královské nařízení, zákony 
atd., mohl býti zlomen. Z počátku vydávali zvláštní nařizovací 
listy (lettres de jussion), které obsahovaly formální rozkaz, aby 
parlament dal bez odkladu a bez jakýchkoli změn protokolovati 
dotčené nařízení neb zákon atd. Avšak parlamenty přes to setrvaly 
mnohdy na svém rozkladu. Ordonance z r . IS66 (l' ordonance de 
Moulins) v čl. 2. zapověděla opětovný rozklad.21) Avšak i toto 
opatření mnohdy selhávalo . Užívali tedy králové jako posledního 
prostředků slavnostních shromáždění parlamentu (lit de justice). 
V těchto slavnostních shromážděních byl král vlastním předsedou 
parlamentu a z této své pravomoci dával zanášeti do protokolu 
nařízení, zákony atd., jichž protokolování nemohl od parlamentu 
dosáhnouti. Avšak ani lit de justice mnohdy nepomáhalo. Členové 
parlamentu prohlašovali někdy, že nemíní se i"íditi nai"ízeními, 
zák~ny atd., které tímto prostředkem byly protokolován,y, neb 
podali hromadně demisi, aneb zastavili dokonce výkon sprave
dlnosti . Vláda pak se své strany čelila tomuto odporu tím, že pro
sUedkem zapečetěných listů (lettre de cachet) 22) dala některé 
z vůdců parlamentu uvězniti neb vypověděla celý parlament do 
nějakého malého města v obvodu parlamentu, aneb hrozila zápo
vědí vybírati určité dávky.23) Tyto spory vlády s parlamentem 
nebývaly zjevy i"ídkými a dosahovaly začasté nebývalé ostrosti. 

Parlamenty vykonávaly také právo zákonodárné prostředkem 
t. zv. arrets de reglement. Tyto arrets de reglement byla všeobecná 
,prél.vidla vydávaná parlamentem bez zřetele na určitou právní zá-

21) Esmein: tamže, str. 527 . 
22) Lettre de cachet byl list opatřený soukromou pečetí královskou 

a podepsaný státním sekretářem. Obsah jeho mohl býti velmi různý, 

avšak pravidelně býval v něm rozkaz na uvěznění v některém státním 
vězení (nejčastěji v Bastille), bez soudního řízení, aneb na vypovězení 
neb vzdálení od dvora. Těchto lettres de cachet bý valo nejčastěji užíV,áno 
k účelům politickým. Viz Esmein : tamže, str. 438, 439 . 

23) Esmein, tamže, str. 528 . 

l 
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ležitost. Původně za.jisté upravovaly l:-ízení ,soudní před pa,rla
mentem, avšak vývojem doby nabyly povahy všeobecné, takže 
pa.rlamenty těmito a.rrets de reglement vykonávaly právo zákono· 
dárné, jak na poli práva soukromého, tak i práva trestního a práva 
správního. Mnohdy generální prokurator vyvolával svou činností 
pr-ímo takovéto arrets de reglement s povahou zákona.21) Jen 
v jedné stránce byla zákonodárná činnost parlamentů obmezena, 
že totiž nemohly měniti právo obyčejové.25) 

Takto tedy parlamenty francouzské, v prvé r-adě ovšem 
parlament Pal-ížský, staly se velmi důležitými činiteli a v dobách 
absolutní monarchie také jediným korektivem neobmezené moci 
královské. V dobách úporného jejich zápasu s mocí kr~lovskou 
v I8. století pohlíží veřejné mínění na ně jako na poslední záštitu 
obecné svobody. A přece jen, což jest opravdu velmi podivno, par
la.menty nezískaly sobě obliby ve vei"ejném mínění tehdejším, 
zejména bezprostředně pí-ed revolucí. Zasahování jejich do vel'ejné 
správy bylo pociťováno dávno jako velké zlo 26) a to tím více, 
poněvač parlamenty v době pi"ed revolucí snažily se zmahti i mnohé 
užitečné a prospěšné reformy. Turgot ve svých opravných snahách 
narážel na odpor parlamentu 27) a v zápasu moci královské s par
lam~nty v době bezprostředně před revolucí staví se veřejnost 
francouzská spíše již na stranu královskou. Voltaire aspoň viní 
parlamenty z činnosti pronásledovatelské a barbarské,28) a 
Tocquevi1le praví o nich, že více si hleděly sebe samých než obec
ného prospěchu. 29) Myšlenka oddělení moci ve státě Montes
quieuem hlásaná doznávala značného posílení v zasahování parla
mentů do správy s takovou nelibostí pociťovaném . Již cahiers 
šlechty v r. I789 obmezují parlamenty na jich činnost soudcovskou 
a zakazují zasahování jejich do jiných oborů správy státnPO) 

24) Aubert : Recherches, str. 185. 
25) Glasson n . u. m ., svaz. IV. , str. 172 a násL , Esmein : tamže, 

str. 528 a násL 
26) Alexis de Tocquevil:e: L 'ancien régime et la Révolution Oeuvres 

complétes, svaz. IV., str. 172. 
27) Mignet: Histoire de la Revolution fran<;:aise, svaz . 1. , Paris 1898, 

str. 20. 

28) Tocqueville n . u . m ., str. 244. 
29) Tocqueville n. u . m ., stc. 172 . 

30) Tocqu'eville n . u . m ., str. 399. 
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Revoluce smetla parlamenty,3l) jako vůbec celý l'ancien régime 
a ještě Ludvík Napoleon, president republiky francouzské, v pro
klamaci ze 14. ledna I852. (po státním převratu z 2. prosínce I85I) 
mezineob1íbenými institucemi, které .revoluce smetla., jmenuje 
parlamenty.32) 

Na druhé straně však nesluší pl"ehlížeti, že z vaJné části to byly 
parlamenty, které ať přímo, ať nepřímo, vtiskly francouzskému 
právu správnímu zvláštní jeho ráz a daly podnět k vytvoření 
francouzského soudnictví správního. Zasahování parlamentů do 
zákonodárství (droit de remontrances) a do správy a zejmén2. 
odpor parlamentů proti užitečným ref~rmám Turgotovým, Males 
herbesovým a Neckrovým v době předrevoluční vzbudily za revo
luce oprávněnou obavu, aby snad soudy nezamezily žádoucí opravy 
zákonodárné a správní. Bylo tedy zákonem z I6.-24· srpna I790 

soudům zapovězeno odporovati výkonu zákonů a nalézati o správ
ních aktech a to pod trestem zneužití úřední moci,33) a první 
ústava francouzská z 3. září 179I tuto zásadu potvrdila (tit. III. 
kap. V. § 3). Odtud vyloučeno jest zasahování soudů do správy 
a zásada naprostého rozdělení úřadů správních a soudních stala se 
jednou ze základních zásad francouzského práva veřejného .3<1) 
Ovšem na druhé straně se nezapomnělo, že jest přece jen nutna 
nějaká soudcovská kontrola aspoň určitých správních aktů, ježto 
nekontrolovaná správa by se snadno ~ohla zvrhnouti ve správu 
libovolnou. Z toho důvodu byly zřízeny zvláštní dvory soudní, od 
obyčejných soudů naprosto odlišné, v jichž příslušnost spadalo 
nalézati o stížnostech do úkonů správy. To jest počátek správního 

31) Srv. o tom nejnověji Carré: La fin des parlaments, Paris 19 12. 
32) "Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'état, ni parlements, 

ni intendants, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits fÉodaux, 
ni classes privilégiées en possession exc1usive des emplois civils et mili
taires, ni j uridictions religieuses différentes." Duguit-Monnier: Les con
stitutions et les principales lois politiques de la. France depuis 1789, Paris , 

1908, str. 269, 270. . 
33) Titre II., art. 13 : "Les fonctions judiciaires sont distinctes et 

demeureron t toujours séparées des fonctions administratives. Les juges 
ne pourront, a peine de forfaiture, troubler de quelque maniere que le soit 
les operations des corps administratives ... " Berthé:emy: Traité élémen
taire de droit administratif, 6ěme édition, Paris . 19lO, str. 17; k tomu Jeze : 
É léments du droit publi : et administratif, Paris . 1910, str. lO7 · 

34) Berthé'emy n . u. m ., st r . 18. 
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soudnictví, které jest ve Francii ph vedeno na tak · značnou 

výši.35) 
Dodatek . Konečný vývoj parla.mentů francouzských byl dle 

vylíčeného zcela jiný než parlamentu anglického. Avšak Francie 
měla vedle parlamentů j eště sněmy. Byli to předem t . zv. gene
rální stavové (les États généraux). Vznik jejich (právě tak jako 
vůbec vznik sněmů.) sluší přičítati hlavně dvěma skutečnostem: 

finanční tísni králů. a. žádosti jejich o radu. Z těchto dvou důvodů 
viděli se králové francouzští již záhy nuceny svolávati 'přední 
muže z království a. to z počátku oJedi něle, pozděJi. častěJ i . Takovéto 
sjezdy stávaly se vývojem dobypr2.videlnými a také podoba. jeji.ch 
se ponenáhlu ustálila. Byly zde zastoupeny tři stavy: šlechta, 
kněžstvo a t. zv. sta.v třetí (le tiers état). Slechtu tvohli světští 
seigneuh (lenní pánové), stav kněžský seigneuh duchovní, stav 
třetí privilegova.ná města zvaná les bonnes villes. První dva stavy 
dostavovaly se osobně, stav třetí svými volenými zástupci. Po
stupem doby došlo ovšem ve složení generálních stavů k značným 
změnám. Tfetí stav netvohla již privilegovaná města, nýbrž 
všichni. obyvatelé venkovští. Myšlenka representativní rozšHena 
byla i na první dva stavy, takže i tito se dostavovali jen volenými 
zástupci . Volby se dály podle obvodů soudních (balliage) neb podle 
okršků senešalských (sénéchaussée) . U prvních dvou stavů byly 
volby pří iLé, u stavu třetího volby nepřímé s různými komplika
cemi. Ph k8.ždé volbě býval vypracován a předán zvolenému po
slanci seznam stížností (cahier de doléances) , který měl tento před
ložiti králi. Poslanci byly vázáni instrukcemi svých voličů a opa
tJ:-eni určitou plnou mocí, kterou však nesměli překročiti . Byl to 
system imperativního mandátu. 

Obor působnosti generálních stavů byl jednak řádný, jednak 
mimoJ:-ádný. :Řádná působnost jejich byla povolovati daně a vůbec 
dávky a přednášeti stížnosti svých okresů . Mimořádná působnost 

byla mnohem důležitější : schvalovali smlouvy státní, po případě 
i jiné státní akty, vykonávali vliv na správu, na soudnictví atd. 
Avšak generální stavové moc svou udržeti nedovedli. Povolování 
berní, což tvohlo základ jejich práv, vymklo se jim z ruky, králové 

35) Berthélerny: tamže, str. 19 a dále str. 886 a násl., k tomu i Jeze 
n . u. m., str. lO8 a násl., Esmein: É léments, str. 468 a násl., Duguit: 
Traité de droit constitutionnel, Paris, 19II, Tome I, str. 436 a násl. 
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vypisovali daně. bez jich svolení; svolávání jejich se dálo čím dále 
tím r-ídčeji a nepravidelněji, až konečně počátkem 17. století pr-e
stalo na dobro. Naposledy byly generální stavové svoláni v r. 1614 
a od té doby činnost jejich vzala za své : déle se udrželi stavové 
provinciální (les États provinciaux) a shromáždění notáblů (assem
blées de nota bles) .36) 

Čím ve Francii byli generální stavové (a stavové provinciální) , 
tím v ostatních zemích střední Evropy byly stavovské sněmy . 

Postavení těchto stavovských sněmů resp. stavů samých bylo zalo
ženo na stl'edověkém dualismu moci královské a moci národa, na 
protivě mezi rex .a regnum. Jak král, tak i stavové, kteří ve svém 
souhrnu tvoří politický národ, mají určitý okruh práva jim vlastní, 
kterých neodvozují od druhého spolunositele státní moci. Vzá
jemný poměr jejich při nevyvinutosti ústav stavovských není 
určen bezpečným řádem právním, nýbrž závisí spíše na okolnostech 
skutkových, jest spíše určován mocenskými faktory, takže náhlé 
přesunutí poměru tohoto ve prospěch krále neb stavů není nikterak 
vyloučeno. Oproti králi stojí druhý spolunositel státní moci, 
stavové, jichž forum jest sněm. Avšak právní (i sociální) uzavřenost 

stavů nese s sebou, že n8, stavovských sněmech myšlenka represen
tativní byla vyvinuta a uplatňovala se jen měrou velmi nepatrnou . 
I tam, kde určitý stav byl zastoupen jen svými volenými zástupci , 
Jak tomu bylo na př. taki-ka všeobecně ve stavu městském, nelze 
mluviti o jakémsi všeobecném zastoupení národa, ježto tito ' (vo
kní) zástupci zastupovali jen stav, který je na sněm vysílal. 
Myšlenka representace celého národa parlamentem resp . sněmovnou 
obecných, jež v Anglii poměrně tak záhy zjednala si všeobecného 
uznání, zůstala sněmům stavovským úplně cizí . 

I v tom (mimo jiné) záleží zásadní rozdíl mezi anglickým par
lamentem a sťavovskými sněmy, že v Anglii Jest král podstatnou 
částí parlamentu, kdežto ve státech se zřízením stayovským 
stojí sněmy oproti králi jako zosobněná protiva mezi rex a regnum. 
Ve státech stavovských nejen král netvoří se sněmem jednotu, 
nýbrž v poměru krále k sněmu spočívá právě jádro středověkého 
dualismu. Tím lze si také vysvětliti, proč vzrůst moci královské 
jiné jevil účinky v Anglii a jiné ve státech stavovských. V Anglii 

86) Srv. o tom m . j. Esmein: Cours élémentaire, str. 481 a násl., -598 
a ná$l. a passim, Glasson n : u . m., V ., str. 406 a násl. 
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vzrůst moci královské (za Tudorovců) nezpůsobil nijakých vnějších 
změn na~ existenci párlamyntu ani na právním jehopojetí. Jest t. ó 
stále týžking in parliament, kterému přísluší veškera moc ve státě, 
právě tak za Tudorovců, jako po Velké revoluci, jako i dnes. Naproti 
tomu vzrůst moci královské, který se trvale dostavuje ve stl:ední 
Evropě během 17. a 18. století, jeví se v překonávání dosavadního 
dualismu a v oslabování neb dokonce i v odstraňování institucí 
sta vovských . Zl:-ízení sněmů . stavovských a po pr-ípadě i jich exi
stence podávají toho zřejmé známky. Trvalý vzrůst moci krá
lovské ve st átech stavovských vede k unifikaci státní moci, kt~ráž 
nyní, když dU8.lismus jest překonán, jest představována jen mocí 
královskou. Důsledek toho pak jest, že, pokud stavům resp. 
sněmům nezůstává přes to vyhraženo právo spolurozhodovati 
o existenci státu (jako tomu bylo na pL v koruně České na základě 
majestátu krále Vladislava II. z r.I499) i regnum jest absorbováno 
králem a zaniká v něm jako ve svém absorptivním representantu. 
Takovéhoto pochodu v Anglii nebylO, neboť zde unifikace státní 
moci jest již záhy zjednána právě vnitřní jednotou krále a parla
mentu. 

Právní skutečnost, že v Anglii jest král členem parlament.u, 
ve stát,ech sta vovsk:ých však nikoli, vede opět k dalšímu důsledku. 

Konec absolutismu a za.vedení ústavnosti ve státech kdysi sta
vovských vedly k tomu, že v parlamentu utvohl se sbor, který 
svou povahou a okruhem svým práv stojí vůči králi mutatÍs mu
tandis v tomže postavení jako svého ča.su sněmy stavovské. Na tom 
nemění ničeho záměna zřízení stavovského ve zřízení representa
tivní. Nedostatek vnitřní jednoty mezi králem a parlamentem, 
která dodává státnímu zřízení anglickému tak zvláštní ráz, působí 
opětné obnovení, byť i v podobě moderní, bývalé protivy mezi rex 
a regnum. Pouze v těch státech, které phjaly režim parlamentární, 
lze mluviti o překonání této protivy, ač nikoli úplně. Naproti tomu 
v monarchiích konstitučních ve vlastním smyslu (viz níže) protiva 
tato překonána není. 

R ozdíl mezi anglickým parlamentem a sněmy stavovskými 
záležel konečně i v tom, že na podkladě zřízení stavovského· mo
derní ,myšlenka (a zřízení) representativní ujati se nemohla, nýbrž 
pouze na jeho troskách. Ve Francii moc královská dovedla odstra
niti generální stavy a pokus krále obnoviti je v r. 1789 stroskotal 

Baxa: Parlament. 3 
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n.aprosto. Ve státech německých a v této monarchii byl topak 
r. r848, který právě ~vou revoluční povahou rázem přerval nitky 
dosavadního stavu a vývoje právního a vyvolal takřka přes den 
všeobecné přesvědčení, že instituce stavovské se naprosto přežily. 
Apřes to, žeu nás později objevovaly se sn.ahy znovuzavésti stavy, 
přece . k tomu již nedošlo; byť i uměle vytvořen.é "zastupování 
zájmů" v mnohém ještě upomínalona bývalé instituce stavovské.31) 

III. vývoj režimu parlamentárního. Princip demokratický 
a princip monarchistický. 

Režim parlamentární, jak vytvořil se v Anglii od r8 . století, 
spočívá v podstatě na úzké součinnosti moci zákonodárné (parla
mentu) s mocí výkonnou. Tato součinnost není zde stanovena 
nijakým zákonem, nýbrž ústavní zvyklostí a nedospělo se k ní 
náhle, nýbrž povlovným právním vývojem. Tato okolnost vedla 
však k tomu, že pravá ' podstata tohoto režimu parlamentárního 
a vlastně i celého ústavního života anglického doby tehdejší Zll

stala utajena resp. nebyla náležitě pochopena těmi, kdož obírali 
se studiem ang1ické ústavy. 

Montesquieu, který v proslavené knize XI. svého díla De 
l'esprit des loispojednává (v kap. VI.) o ústavě anglické, nevysti
huje ji náležitě, nýbrž spíše idealisuje. Jemu jest tato ústava právě 

37) O řízení stavovském srov, m. j . Vavřinek: O státoprávní povaze 
království a zemí na říšské radě zastoupených, Praha, 1905, zejména str. 139 
a násl., Tezner : Technik und Geist des standisch-monarchischen Staats
rechtes, Schmoller's: Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, 
Bd. 19. (3) - pojetí nesprávné - k tomu Rachfahl: Der dualistische 
Standestaat in Deutschland, Schmoller's Jahrbuch, roč. XXVII, seš, 3, 
Rieger : Landstande in Bohmen a Lan<tesordnung O. St. W. B . 2. vyd . 
III. sv ., Lusc,;hin v. Ebengreuth: Landstande in den altosterreichischen 
Landen, tam že, Below: Territorium und Stadt Miinchen, 1900, Jellinek : 
Všeobecná státověda (v La'ichterově bibliotéce), str. 336 a násl., v. Herrn
ritt: Die Staatsform als Gegenstand der VerIassungsgesetzgebung, Tiibin
gen 19II , zejména str.. 30 a násl. , dále učebnic~ právních dějin ně

me.ckých a říšských dějin rakouských. Schroder: Lehrbuch der deut
schen Rechtsgeschichte, Leipzig, 1898, Luschin v. Ebengreuth: Osterr. 
Reichsgeschichte, Huber: Dopsch: Osterr. Reichsgeschichte, Bachmann: 
Osterr . Reichsgeschichte, Gumplowicz: Osten. Reichsgeschichte, Rieger
Kadlec: Říšské dějiny rakouské atd., Esmein. Cours, Glasson n . u. m . aj. 
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oddělením Hí mocí ve státě: zákonodárné, výkonné a soudcovské, 
vzorem a zárukou politické svobody.l) Ale Montesquieuovi ušlo, 
že podstatou a zákla4em anglické ústavy není oddělení tlí mocí 
ve státě, na kterou on klade takovou váhu,2) nýbrž právě výše 
uvedená součinnost moci zákonodárné s mocí výkonnou. I to pře~ 
hlíží dále Montesquieu, že v anglické ústavě není moc zákonodárná 
oddělena zásadně od moci soudcovské (kterouž Montesquieu ostatně 
sotva uznává za moc samostatnou) - srv. 'na př., nehle@.íme-li 
k soudcovské funkci sněmovny lordů , pověstný Bill of Attaindre! _ 

Rovněž De Lohne ve svém spise: Ústava anglická, kterýžto 
spis svědčí o důkladné znalo~ti ústavy anglické, nepostřehl pod
statu anglického režimu (parlamentárního) . On nejen že stále 
mluví o přesném rozlišování státních mocí, nýbrž v kap. X. knihy 
druhé za význačnou a odlišnou vlastnost anglického režimu klade, 
že "ti, které národ pověřuje svojí důvěrou, nemají nijakého úča
stenství v moci výkonné" .3) 

A přece. pravá podstata anglického rezl mu tehdejšího (před 
revolucí francouzskou) nebyla již neznáma. Tvůrcové ústavy 
Spojených Států Severoamerických dobře vystihli, že v Anglii 
nelze mluviti o úplném oddělení moci ve státě, naopak že jest .lde 
vzáJ~mná součinnost těchto mocí, a že zákonodárná moc vykonává 
vliv na moc výkonnou ;4) (toto vědomí mělo značný vliv na sdělání 
výše uvedené ústavy.) 

1) "Lorsque dans la meme personne ou dans le meme Corps de Magi
strature, la puissance législative est réunie a la puissance exécutrice, il n'y 
a point de liberté . . . II n'y a point encore de liberté si la puissance de 
juger n'est pas séparée de la puissance léťislative et de l'exécutrice ... 
Tout seroit perdu, si le meme homme ou le meme Corps des Principaux, 
ou des Nobles, ou du Peuple exers:oient ces trois pouvoirs, celui de faire 
des Lois, celui ďexécuter les résolutions publiques, et celui de juger les 
crimes et les differends des particuliers." Montesquieu: De l'Esprit des 
Lois, . Genéve, 1749, I ére partie, str. 153, 154. 

2) Není zde na místě rozebírati učení Montesquieuovo. Velmi pěkný 
rozbor jeho nauk podal m . j, Pavel Janet: Dějiny vědy politické se úetelem 
k mravovědě (český překlad v Laichterově bibliotéce) . . 

3) De Lolme: Constitution de l'Angleterre, Genéve 1793, Tome II, 
str . 30. 

4) On the slightest view of the British Constitution, we must perceive 
that the legislative, executive, . and judiciary departements are by no 
means totally separate and distinct from each other. The executive m,agi-

3* 



Zajímavo jest však, že Blackstone, nejlepší snad znatel angli
ckého práva z 18. století, nepodává ve svém obšírném díle ani 
zmínky o existenci parlamentárního režimuv Anglii. Naopak i on 
vy~hází z úplného oddělení moci zákonodárné a moci výkonné a 
o součinnosti obou těchto mocí neví ničeho . 5) 

Nesluší ovšem přehlížeti, .že Blackstone (právě tak jako i De 
Lolme) byl horlivým přívržencem Montesquieuovým a že "v jeho 
rozboru ústavy anglické shledáváme se nejen s názory, nýbrž 
i s výrazy Montesquieuoyými". 6) 

Montesquiéu vůbec měl značný vliv na právnické a státo
vědecké spisovatele doby tehdejší a jeho učení mělo hojně stou
penců. Ovšem jeho nauka o oddělení mocí ve státě vylučuje usta
vení režimu parlamentárního, neboť znemožňuje výše uvedenou 
součinnost moci zákonodárné s mocí výkonnou. Zřejmý doklad 
toho podává ústava Spojených StátlÍ Severoamerických, která 
jest vypracována pod bezprosUedním vlivem Montesquieuova učenÍ. 

To výslovně také hlásali tvůrcové této ústavy,7) 8. zásada oddělení 

strate fonu s an integral part of the legislative authority. Re alone ' has 
the prerogative of making treaties with foreign sovereigns, w hich, 
when made, have, under certain limita tions, the force of legislative acts ... 
One branch of the legislative department ťorm also a great constitutional 
council to the executive chief, as, on another hand, it is the sole depositary 
of judicial power in cases oť impeachment, and is invested with the su
preme appellate jurisdiction in aU other cases." The Federalist, a commen
tary on the Constitution of the United States, New York, London 1886, 
str, 30I. 

5) .... . But, where the legislative and executive authority are in 
distinct hands, the fonuer will take care not to entrust the latter with 
so large a power, as may tend to the subversion of iťs own independence, 
and therewith of the liberty oť the subject. With us therefore in England 
this supreme power is divided into two branches; the one legislative, 
to wit, the parliament, consisting of king, lords and commons; the other 
executive, consisting of the king alone ." Blackstone: Commentaries 1. 10th 

edition .London 1787, str. 146, 147. Podivno jest, že i vydání tohoto díla 
(~estnácté) z 1'. 1825, které pořídil John Taylor Coleridge, neobsahuje ni
jakých změn po této stránce, ačkoliv v této době již i ve Francii režim 
parlameIltární nabýval jasných obrysů . 

6) Janet n. u . m. , díl 11. , str. 227. 
7) Srov. vývody jednoho z tvůrců této ústavy, Madisona, který vy

kládá a v praxi uvádí nauky Montesquieuovy ve výše citovaném díle 
"The FederalistU čís. 47-49. 
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mocí vé státě jest ve Spojených Státech .. Severoamerických dů
sledně provedena.8) 9) 

Režim parlamentární, který, jak již výše bylo uvedeno, ustálil 
se v Anglii od polovice 18. století, byl zde vyvoláván a podmíněn 
zvláštními poměry politickými a hospodářskými. Byla to v pod
statě oligarchie, která režim tento nejen uspíšila, nýbrž také 
upevnila. Správné jest tvrzení, že režim parlamentární nebyl by 
se mohl v Anglii ani vy tvářiti, ani upevniti, kdyby se vládnouCÍ 
třída nebyla. přeměnila v úzkou aristokracii. IO) Rovněž skutečnost, 
že zde déle jednoho století (od t. zv. Long Parlia.mentu) byly pouze 
dvě pevně organisova.né strany politické, připouštěla velmi snadné 
přesunutí moci bez jakýchkoli vážnějších politických neb ústavních 
oUesů.. Parlamentární režim anglický stal se tímto způsobem 
(ústa vní) institucí specificky anglickou, podmíněnou 8. vyvolanou 
anglickými poměry, kteréž nějaké obdoby v jiných zemích evrop
ských nepr-ipouštěly. ústa.vní poměry 8.nglické staly se arci již od 
druhé polovice 18. století předmětem pozornosti politiků a vůbec 
spisovatelů mimoa.ngEckých. Rovněž jest správno, že ústavní 
instituce anglické staly se studnicí, odkud zejména v 19. věku 
hojně bylo čerpáno právníky a politiky.a že byly velmi často vzorem 
při sdělávánl moderních ústav evropských. I to, doufám, bud~ 
nesporno, že anglický parlamentarjsmus jest prvotním vzorem 
parlamentarismu v jiných státech evropských. Avšak pl-es to pi'ese 
všecko nemohl se anglický parlamentarismus státi právě pro svoji 
výlučně anglickou pova.hu bezprosUedním (a výhradným) vzorem 
parl8.mentarismu ve státech jiných, parlamentární (aústavn~) 

8) ., T,hey (= the men of the Con vention) had for their orac' e of political 
philosophy the treatise of Montesquieu on the Spirit af Laws, which .. . 
had wont its way to an immense authority on both sides of the ocean .. . 
No general principle of politi s laid such hold on the constitution-makers 
and statesmen of America as the dogma that the separation oi these 
three functions is essential to fredom. It had a1ready been made the ground
work af several State constitutions." Bryce: The American Commonwealth 
New York 19II, str. 29. . ' 

9) Srov. i příslušná ustanovení ústa~y 'lť()hóto státu: kap. 1., sect. I. 
§ I, kap. II ., sect. 1. § I, kap. III ., sect. I. ' § 1. F.R. Dareste, P. Da
reste: Les Constitutions Modernes, Paris 1910, svaz. II. 

10) Émile Boutmy: Le Développement de la Constitution et de la 
Société politique en Angleterre, Paris 19°7, str. 285 a k tomu jeho charakte
ristika tehdejší vlády anglické na str. 287. 



poměry anglické nemohly se bez nějakého prosUedníka ujati také 
v zemích jiných. Zprostředkujícím tímto členem jsou parhmen
tární a ústavní poměry ve Francii po Restauraci. 

Francouzský parlamentarismus vyvinul se teprve po restau
raci Burbonů a to v době poměrně velmi krátké. Pí-ed tímto ob
dobím ustavení režimu parlamentárního ' ve Francii bylo prostě 
nemožné neb aspoň nanejvýš nesnadné. První ústava francoúzská 
z 3. září 1791 přijala pdvě tak jako Prohlášení práv člověka 
a občana z 26. , srpna 1789 ll) zásadu oddělení mocí ve státě.12) 13) 
Tato ústava stanovila sice výslovně zásadu svrchovanosti národa 
(princip demoktatický) ,14) vyloučila však již předem součinnost 
moci zákonodárné s mocí výkonnou.15) 16) V tomto směru ústava 
francouzská se značně blíží ústavě Spojených Států Severoame
rických.17) T. zv. ústava girondinská podržela sice zásadu oddělení 
mocí ve státě, avšak připouštěla jakýs takýs styk moci výkonné 
s mocí zákonodárnou (Tít ul V., sekce III. "Des relations du conseil 

11) Art. 16 . "Toute société dans laquelle la garantie des droi-ts n'est 
pas assurée, ni la séparation des pourvoirs déterminée, n'a point de con
stitution. Duguit-Monnier: n . u . m" str. 3. 

12) Viz Léon Duguit : Traité de droit Constitutionnel, Tome 1. , Paris 
19II, str. 346 a násl., Esmein: Éléments, str. 407 a násl. 

13) Otázku, zda na tuto ústavu měly větší vliv nauky l\1;ntesquieuovy 
či nauky Rousseauovy, zde neřeším . 

- 14) Art 3: "Le principe de toute souveraineté réside essentiellement 
dans la Nation. Nul corps, nul individu nepeut exercer ďautorité qui 
n'en émane expressément." 

15) Hlava II., sekce lY, § 2 "Les Membres de l' Assembl~e Nationale 
actuelle et des législatures suivantes .. . ne pourronť etre prom us au mini
stere . . " pendant la durée de leur3 fonctions, ni pendant deu~ ans apres 
en avoir cessé J'exercice ," 

16) Důvod toho, že Ústavodárné Shromáždění vyloučilo re'žim parla
mentární, nesluší shledávati v tom, že by anglické instituce byly tehdy 
ve Francii snad neznámy, nýbrž v tom, že ' právě ti, kdož v tomto shro
máždění anglické ,instituce znali, si jich nepřáli, ježto jednak shledávali 
je v odporu se zásadou oddělení mocí ve státě, jednak také znali tehdejší 
úžasnou korupci ve veřejném životě anglickém a domnívali se, že mezi 
touto korupcí a mezi úlohou ministrů v anglické sněmovně jest nutný 
vztah. Esmein: Éléments, str. 176 . 

17) Art. 1., sec. 6: " . . , and no person holding any office under the 
United States shall be a member of either house during his continuance 
in office." 
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executíf avec le corps législatif). Naproti tótnu ústaváfrancouzská 
z r. 1793, která osťatně vůbec v život nevstoúpila, znamená ještě 
další krok zpět. Nejen že bylo setrváno na ' úplném odděléní moci 
ve státě, nýbrž i ministh zvaní les agents en chef de l'administration 
générale de la République netvořili společnou radu, byli od sebe 
odděleni bez 'jakýchkoli vztahů vzájemných a postrádali osobní 
autority (čl. 68) . Rovněž ústava francouzské republiky z roku III. 
(z 22 . srpna 1795) vylučovala republiku parlamentární. Člen sboru 
zákonodárného nemohl zastávati jinou funkci veřefnou kromě 
funkce archiváí-e (čl. 47), nemohl býti ani členem direktoria an; 
ministrem (čl. 136) . MinisUi netvoÍ"Í jednotné ra'dy (čl. 151). Na':' 
proti tomu ústava z 22. frimairu roku VIII. (r. 13. prosince 1799) 
mohla býti dobrým základem režimu parlamentárního. Nemáme 
zde nijaké inkompatibility mezi členstvím tribunálu neb sboru 
zákonodárného a mezi funkcí ministrá. ' K platnosti jakéhokoli 
aktu vládního je Ueba podpisu ministerského (čl. 55) a rovněž 
jest stanovena zodpovědnost ministerská (čl. 72). Pí-es , to však 
režim parlamentární se ve Francii nevyvinul ani za konsulátu ani za 
císaí-ství. Důvod toho sluší hledati v politických a ústavních po
měrech celého období tohoto.1B) Naproti tomu Acte Additlonnal 
aux Constitutions de l'Empire z 22. dubna 1815 vypracovaný 
Benjaminem Constantem a schválený zvláštní komisí za pí-edsed':' 
nictví NapoleOna I. (po' jeho návratu z Elby) inauguroval pl-ímo 
režim parlamentární. Hodnost péra i člena sněmovny poslanecké 
prohlášena za slučitelnou s jakoukoli funkcí veÍ"ejnou mimo funkci 
Medníků účetních (čl. t7.), vyslovena zásada, že ministh budou 
pl-ítomni jednání sněmoven (čl. 18.) a možnost, že ministh budou 
členy jedné z obou sněmoven, resp; naopak; se pl-ímo předpokládá 
(čl. 19.). Každý akt vl.ádní poUebuje k své platnosti spolupodp;su 
dotčeného ministra (čl. 38.). Ministh jsou zodpovědni z aktů 

vládních Jimi spolupodepsaných (čl. 39.) a to i z toho, kdyby zadali 
bezpečnost aneb čest národa (čl. 4I.) . Vším právem jest za to míti; 
že zde šlo, nikoli jen o zodpovědnost právní, nýbrž již i také o zod:
povědnost politickou. Žalobu vznaSl sněmovna poslanecká, 
a soudcem jest sněmovna pérů (čl. 40.). Tento Aete Additionnal 
padl však pádem Napóleonovým v život cmi nevstoupiv. -

18) Esmein : Éléments, str. 179. 
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. Režim parlamentární zakotvil p2vně · ve Francii teprve rest au
ra.cí Burbonů. Jest jak po stránce právní ta.k i politické velmi zají
~avo, jak z Charty oktrojované králem Ludvíkem XVIII. mohl 
se vyvinouti režim parlamentární, bezprostřední vzor pro parl8.
mentarismus v jiných státech evropských. Vydání Ch8.rty pí'ed
cházela ústava, zvaná Constitution sénatoriale vypra.cova.ná s ~" 
nátem, která vycházela ze zásady svrchovanosti národa a pí'edpoklá
dala pí'ímo možnost režimu parlamentárního. A však Ludvík XVI ll . 
odepí'el phjati tuto ústavu v prohlášení z 2 . května 1814 z důvodu, 

že ústava musí býti rozumně kombinována" a že nemůže phja.ti 
ústávu, kterou jest nutno upraviti" .19) Zvláštní komise, složená 
z královských komisaí'ů, ze zástupců senátu a sboru zákono
d.árného vypracovala ústavní bstinu, kteráž z důvodu, že jde zc1e 
o dobrovolný ústupek krále vůči svým poddaným, nazvána nikoli 
ústavou nýbrž chartou. Tato "ústavní charta" byla skuteč'ně dne 
4. června r. 1814 vyhlášena, v ní položen důraz na princip mOD,8.r
chický20) i na to, že jest dobrovolným ústupkem se strany krále 
poddaným.21) 

Tato Charta sta.la se zákla.dem a východiskem režimu parla
mentárního. Charta sama, obsahem svým beztoho dosti stručná 
(čítá celkem 76 článků), obsahova18. celkem nemnoho ustanovení. 
pí'íznivých režimu parlamentárnímu. Nad to i duch, ve kterém byla. 
psána a prostředí, ve kterém vznikla, stěží mohly in8.uguroV2.ti 
tento režim. Konečně Charta byla dílem neúplným a sepsa.ným 
ve spěchu. Ale právě ta.1o její stručnost a neúplnost byla směr 0-

datna pro další vývoj politického a ústavního života ve Francii . 
"Bylo pociťováno zcela jasně, že způsob, jakým jí bude použ:to, 
jest krajně důležitý; a velmi dobí'e se cítilo, že Charta určuje jen 

19) Duguit-Monnier n. u . m ., str. 182. . 
20) "Nous avous considéré que, bien que l'autorité tout entiere résida,t 

en France dans la personne du Roi nos prédécesseurs n'avaient point 
hésité a. en modifier l'exercice, suivan t la différence des temps; . . . no us 
avons dÍl nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples 
était d~ conseryer, pour leur propre intéret, les droits et les prérogatives 
de notre couronne .. . " 

21) '"A ces causes, Nous avons volontairement et par le libre exercice 
de notre áutorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi 
a. nos sujets, hnt pour nous que pour nos successeurs, et a. toujours, de 
la Charte constitutionnelle qui suit." 
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vnější zpusob života ústavního a že rozhodná bude praxe. "22) Sku
tečně také vývoj na základě Charty dospěl k úplnému pa.rla.men~ 
tarismu. K tomu spolupůsobily z valné části i tehdejší politické 
ideje. 

Jako jednoho z pr-edních průkopníků parla.mentarismu mů
žeme vším právem <Jznačiti Chatea.ubrianda, který ve svém pozoru
hodném a. vlivuplném spisu o monarchii dle Charty 23) vykládá 
s právnickým ostrovtipem zásady mona.rchie representa.tivní 
a dospívá, vycházeje celkem z této Charty, k monarchii parla
mentární. Vzorem jest mu zde ústava anglická, jejíž podstatu zcela 
správně vystihuje, nicméně - a to jest v jeho spisu pozoruhodno 
a zajímavo - zůstává neustále na. půdě Cha.rty. Cha.teaubriand 
netají se nikterak nedostatkyCha.rty, dovede je však obra.tně za
stírati . Jedním z takovýchto nedosta.tků jest mu, že zákonodárná 
iniciativa jest odňata sněmovnám a. pí'ísluší dle ústavy pouze králi, 
a ukazuje zde na logický a ústavní rozpor mezi výhra.dnou inici
ativou královou a mezi sankcí.21) Z toho vyvozuje nutnost , po
ukazuje i k ústavě anglické, a.by zákonodárná iniciativa pr-íslušela 
sněmovnám. Velmi dobl-e vystihuje dále postavení ústavního krále 
ph zodpovědnosti ministerské.25) Ministerstvo musí býti ve stálém 
styku se sněmovnou poslaneckou, nesmí se postaviti na stanovisko, 
že j'est na. ní nezávislé; naopak, ministerstvo musí vycházeti 
z většiny sněmovny poslanecké a s ní musí neustále jíti. Bez vět-

šiny není vůbec vlády.26) Ježto pak posla.nci jsou hla.vnÍl;ni Orgány 
veí'ejného mínění, jest toto v ústa.vní monarchii "základ a zdroj 
ministerstva, principium et fons". "Ministři musí tedy býti členy 
sněmoven, neboť representují ta.kto část ver-eJného mínění. Tím 
způsobem ministr-posl8.nec vniká v ducha sněmovny, která Hm 
-že jest v počtu jejích členů a že se stává phrozeným patronem 
poslanců, se k němu phpoutává.27) Ministerstvo musí dále býti jedno-

22) l Barthélemy: L'introduction du régime parlementaire en France, 
Paris 1904, str. I!. 

23) Chateaubriand: De le Monarchie selon la Charte, Paris 1816. 
24) "L'initiative et la sanction de la loi sont visiblement incompatibles; 

car, dans ce cas, c'est la couronne qui approuve ou désapprouve son propre 
ouvrage ... " Chateaubriand n. u. m., str. 16. 

25) Tamže, str. 6. 
26) Tamže, str. 25. 
27) Tamže, str. 39. 



Todé, musí tvořiti jednotu a vláda musí býti vedena v jednotném 
duchu2S). Pokudsprávya vlády se týče, musí ministerstvo sledovat i 
veřejné mínění, které se zračí ve smýšlení poslanecké sněmovny . 

Ministerstvo musí většinu buď vésti, buď ji následovati. Nemůže-li 
učiniti ani prvé ani druhé, musí sněmovnu buď rozpustiti aneb 
samo jíti".29) Zde vyslovuje Chateaubriand již plnou politickou 
zodpovědnost ministerskou oproti Chartě, která včl. 55 . . a 56. 
formulovala pouze zodpovědnost právní. 

Nemenší zásluha o vývoj parlamentarismu přísluší přívrženc i 
strany liberální Benjaminu Constantovi. Proniknuv bystrým duchem 
svým podstatu ústavy anglické, vykládá obšírně zásady, na kterých 
má spočívati pravý život ústavní. Constant není právě nadšeným 
stdupencem svrchovanosti národa. Neobmezená svrchovanost ná
roda může se státi ve svých důsledcích skutečnou pohromou, 
a svobodě individuální nikterak zvláště neprospívá ;30) ona vytvo
řuje příliš velikou moc, ať jest vložena v ruce kohokoli . Snaha 
o uplatnění neobmezené svrchovanosti vysvětluje se tím, že za
stanci její měli na základě historické zkušenosti před očima vždy 
jen malý hlouček lidí po případě jen jedince, kterému příslušela 
nesÍnírná moc . Jejich úsilí směřovalo tedy proti držitelům resp. 
proti držiteli této moci, nikoli proti moci samotné a k tomu, aby 
moc tuto přenesli na jiného či spíše na jiné, místo k tomu, aby ji 
prostě odstranili. A v tom jest zásadní omyl. Neobmezená moc bez 
ohlédu na to, v čí jest rukách, jest stejně nebezpečna . Nutno tedy 
tuto svrchovanost, tuto neobmezenou moc náležitě obmeziti. "Nutno 
hledati základy politických institucí, které kombinuJí tím způsobem 
zájmy různých depositá!řů mocí, že jejich nejpřesnější, nejvytr
valejší a nejjistější prospěch jest, aby každý setrval v mezích sobě 
přidělených".31) Jako jeden z prostředků, jimž lze se vystiíhati 
despotismu, jeví seConstantovi režim parlamentární,32) Mezi konsti-

28) Tamže, str. 40, 41. 
29) Tamže, str. 61. 
30) La reconnaissance abstraite de la souveraineté du peupIe, n'aug

mente rien Ia somme de liberté des individus; et si I'on attribue a cette souve
raineté une latitude qu'elle ne doit pas avoir , Ia liberté peut étre perdue 
malgré ce principe ou meme par ce principe." Benjamin Constant: Cours 
de politique constitutionelle (éditicin Laboulaye) Paris 1861, Tome1., str. 274 . 

31) Tamže, str. 281. 
32) Barthélemy n. u. m. , str. 185 . 
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tuční monarchií a republikou jest rozdíl pouze v~ formě a mezi kon
stituční monarchií a monarchií absolutní jest roidíl zásadní.33) 
V ústavní. monarchii jsou tyto ústavní moci: moc královská, moc 
výkonná,IUoc representativní a moc soudcovská.3i) Constant vý
slovně odděluje moc královskou od moci výkonné čili ministerské ; 
ona jest mocí neutrální, tato činnou. Zásluha, že tato neutrální 
moc královská byla vytvořena, přísluší konstituční monarchii. 
V takovéto monarchii jest místo dosavadních tří mocí nyní mocí 
pět : moc královská, moc. výkonná, representativní moc trvalá, 
representativní moc mínění, moc soudcovská. Trvalá moc repre
sentativní spočívá v dědičném shromáždění, representativní moc 
mínění ve shromáždění voleném; moc výkonná jest svěřena mi
mistrům, moc soudcovská sQudům. Moc královská jest ve středu, 
avšak nad ostatnímičtyí-mi, jest autorita zároveň vyMí a zprosUed
kující, bez zájmu rušiti rovnováhu, naopak mající zájem o to, aby 
rovnováha byla udržána.35) Podstata monarc1!ie konstituční Jest 
tedy oddělení moci královské od moci ministerské ' tato monarchie 
vytvořuje v osobě hlavy státu moc neutrální.36) Rozdíl m~zi mocí 
královskou a mocí ministerskou jest podstatný a základní: ona 
jest nezodpovědná a nedotknutelná, tato· však zodpovědná. Zod
povědnost ministrů jest nezbytn? podmínka každé konstituční 
monarchie.3') Constant sice nevyslovuJe jasně, zda zodpovědnostÍ 
ministerskou míní :zde také zodpovědnost politickou, ale z ducha 
celého spisu jeho, jakož i ze stálého poukazování na Anglii lze vším 
právem míti za to, že tomu tak jest. Rovněž nevyslovuje tak určité 
zásady režimu parlamentárního, jako činí na př . Chateaubriand, 
kterému ostatně Constant vytýká, že na pl'. myšlénky o postavení 
krále pfevz~l úplně od něho.3S) Constant ovšem úplně souhlasí s tím, 
že ministři jsou členy sborů zákonodárných a že členové sněmoven 
mohou se státi ministry, avš'ak s dvojí podmínko~ : jednak že po
slanci sta vše se ministry musí se podvoliti nové volbě, jednak že 

33) Constant n. u. m ., Tome II. , str. 70. 
34) Constant n . u. m ., Tome 1., str. 175 . 
35) Constant n . u . m. , Tome 1., str. 19 . 
36) Od llčení Constantova o neutrálnosti moci královské až · k zá 

sadě Thiersově : le roi regne et ne gouverne pas není pak ovšem již tak 
dalek<;l . 

37) Constant n. u . m ., Tome 1., str. 383. 
38) Constant n . u. m. , Tome. 1., str. 296. 
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počet ministrů zasedajících ve sněmovnách nesmí nikdy pi-evy
šovati počet jednoho ministra na každých sto členů sněmovny. 
Podmínka prvá jest prý odůvodněna tím, že každý poslanec, který 
phjme nějaké nlÍsto po svém zvolení, mění svoje postavení osobní 
a jest tedy nutno, aby národ se vyslovil, má li veň důvěru i na dále . 
Podmínka druhá pak tím, že, kdyby všichni ministr-i a. funkcionáh 
státní nižšího řádu byli poslanci, poslanecká sněmovna ph svém 
počtu as dvou set padesáti členů byla by spíše radou královskou 
než zastupitelstvem národa. Jinak však Constant jest rozhodně 
pro to, aby ministh byli členy sněmovny, a uvádí výhody z toho 
plynoucí.39) Avšak zajímavo jest, že v j~ho spisech není určitě for
mulovaného požadavku, aby ministerstvo mělo většinu sněmovny 
za sebou a s touto vládlo, jako jest na pi-. u Chateaubrianda., ačkoli 
uvádí pi-íklady toho z anglické ústavy a praví výslovně, že ph
pouštění zástupců lidu k úřadu ministerskémy snad zachovalo 
ústavu anglickou.4~) 

Na tomto místě dlužno konečně se zmíniti také o zakladateli 
anglické školy analytiků, Jeremiáši· Benthamovi, který měl značný 
vliv na tehdejší náhledy politické. On mnohem správněji pochopil 
ducha anglické ústavy, než jeho pi-edchůdceBlackstone. Ve svém 
spisu: A fragment on Gover~ment,41) který jest zároveň j2.kýmsi 
kritickým rozborem Blackstonových Commentaries of the laws 
of Eng12.nd vytýká m. j. nevěcnost Blackstonova pojetí anglické 
ústavy, pokud se týče vzájemného poměru moci královské, sně
movny lordů a sněmovny poslanecké. Blackstone tvrdí naprostou 
nezávislost jedné od obou druhých, ale Bentham zcela správně 
phpomíná, že ten, kdo uváží všechny vzájemné vztahy, jaké tu 
jsou mezi králem, mezi sněmovnou lo:rdů a mezi sněmovnou posla
neckou, posoudí, zda a pokud toto tvrzení Blackstonovo jest 
správno.42) Dle Benthama spočívá svrchovanost v národě,43) on 
jest horlivým stoupencem soustavy representativní,41) a vliv resp. 

39) Constant n. u. · m., 1., str. 2I8 a násl. 
40) Constant n. u. m., I., str. 2I9. 
41) Jeremy Bentham: Works, vol. 1., Edinburgh I842. 
42) Bentham: A fragment on Government, Works, vol. I., str. 279 . 
43) " The sovereignty is in the people . It is reserved by and to them." 

Týž: The Constitutional Code, Works, vol. IX., str. I53 . 
44) Týž: PIan of Parliamentary ReforÍn, W orks, vol. II I., str. 451. 
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pr-evaha demokracie jest mu jediným prosUedkem pro reformu 
parlamentární, neboť demokratický zájem není nic jiného než 
zájem všeobecný.45) Monarchie jest jakousi institucí věrné ruky 
(trust),46) vé které spoluúčastenství · pr-ísluší také demokracii . 
Pokud parlamentu se týče, čím kratší jeho období, tím lépe ; nej
lépe jest zavésti roční pa.rlamenty. Aby však těmito ročními změ
nanii neutrpěly nijak újmy důležité práce v parlamentě , jest zvoliti 
zvláštní trvalý výbor - Continuation Committee - který za 
d.irektivy dané jemu od parlamentu udržuje jaksi kontinuitu do 
pl-íštího období.47) MinisUi jsou povinni sůčastniti se zasedání 
parlamentu, aby mohli zde podávati návrhy, odůvodňovati určité 
pi-edlohy, zodpovídati dotazy a pod. ;48) avšak žádný ministr nemá 
práva hlasovacího.49) V čele kabinetu stojí první ministr, jehož 
funkce jsou zde také vypočteny 50) a pod kterým jsou ostatní 
minisUi 'pl) 

Avšak zajím2.vo jest, že Bentham sám, ač vliv jeho na vývoj 
pa.rla.mentarismu resp . spíše p2.rlamentární techniky jest znatný , 
právě zásadní otázky p2.rlamentárního režimu nechal úplně ne
povšimnuty. On sice zcela správně phpomíná, že Anglie (na rozdíl 
od Fra.ncie a Španě.lska) nemá ústavy 52) (scil. psané ; pozn. spis.) 
a vytýká, že vládní režim v Anglii jest veskrze špatný,53) avšak 
" nerozpoznal velikých změn, které se od r. r688 krok za krokem 
udály v celkové existenci anglického ministerstva a to právě v jich 
skutečném státoprávním významu" .54) Proto marně bychom hle
dali v jeho spisech náležitého dogmatického vysvětleni poměru · 
vlády a ministrů k sněmovně obecných jakožto k rozhoduJícímu 

45) Týž: PIan of Parliamentary Reform, Works, vol. III ., str. 446. 
46) "Monat-chy a property ? Not it indeed, Monarchy is a trust." 

Tamže, str. 440. O významu koruny jakožto korporace věrné ruky srov. 
m . j . Hatschek: Eng!.. Staatsrecht 1., str. 78 . 

47) Týž: The Constitutional Code, Works, vol. IX., str. 170. 
48) " .. • every Minister is bound to attend troughout the sitting 

of the assembIy , .. ", tamže (vol. IX.), str. 3I6 . 
49) Tamže (vol. IX.), str. 3I6 . 
50) Tamže (vol. IX.), str. 204 a násl. 
51) Tamže (vol. IX.), str. 213 a násl. 
52) Tamže, str. 9. 
53) Tamže, str. 144. 
54) Josef Redlich : Recht und Technik des engIischen Parlamenta

rismus, str. 792 ~ 
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činiteli v zákonodárství a politice,55) Bentham sice vytýká Black
stonovi nevěcné pojetí anglické ústavy, ale sám náležitého výkladu 
právě v tomto důležitém směru se nepodjal, ač nemůže býti zajisté 
o tom pochybnosti, že politická technika, na základě které angličtí 
ministři doby tehdejší parlamentárně vládli, byla jemu naprosto 
známa. I to nesluší dále přehlížeti, že on se snažil uvésti anglické 
právo v právní system, se který nebyl a z čehož mnohý omyl jeho 
bere svůj původ,56) a konečně, že přílišné racionalisování anglické 
praxe parlamentární, jak se jeví v jeho spisech, má zajisté i svoje 
stránky stinné.57) 

\ Náhledy Chateaubriandovy a Constantovy, jinak tak vlivu
plné pro další vývoj ústavní, nalezly ovšem také dosti odpůrců. 
Jedním z nejvýznačnějších byl Royer-Collard, který horlil proti 
napodobování ústavy anglické z důvodu (celkem nikterak ne
správného); že tu není těchže podmínek fysických i mravních,58) 
dále proti výrazům : le gouvernement représentatif. Jiných pravidel 
a zásad mimo Chartu neznal. On byl dále odpůrcem režimu parla
mentárního a odPůrcem principu demokratického. V Chartě není 
prý obsažena zásada svrchovanosti národa, svrchovan.ost není tedy 
v národě, nýbrž jest ve vládě, poněvadž ve vládu splývá celá spo
lečnost.59) Věrným stoupencem Royer-Collarda jest z počátku 

Guizot, který však později (brožurou: des moyens du gouvernement) 
pl'estoupil k pí'ívržencům režimu parlamentárního. Avšak sami 
,pl'ívrženci parlamentarismu nebyli v otázce svrchovanosti národa 
jednotni ; jední ji spolu s royalisty zamítali (Constant, Gu:iz,ot 
i po svém přestoupení), druzí ji hájili. Avšak v jednom byli všichni 
svorni : v přesvědčení o pl'evaze veřejného mínění, nač konecně 

i někteří royalisté přistupovali. Moc a vláda (veřejného) mínění 
nebyla nikterak popírána; vel'ejné mínění samo bylo všeobecně 
považováno za něco positivního, existuJícího, oproti pojmu národa, 
subjektu svrchov8.nosti, kterýž všeobecně uznáván nebyl. Veřejné 
mínění takto "jest souhrnem tužeb, myšlének, mah a víry ; toto 

55) Redlich, tam že. 
56) Srov. Hatschek n. u . m ., str. 31. 
57) Srov. o tom m . j . zejména Hatschek n, u . m. , str. 434 a násl. , 

kde tyto stránky stinné jsou zevrubně probrány. 
58) Barthélemy" n. u . m., str. 17. 
59) Barthélemy n . u . m ., str. 20. 
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mínění jest pnrozeným orgánem spravedlnosti, rozumu a práva; 
ono má převládati ve veškeré vládě státu. "60) Ježto pak dále běžná 
mluva jménem: vláda (veí"ejného) mínění -le gouvernement 
ďopinion - rozuměla vládu parlamentární, jest na jevě, že teorie 
o yei'ejném mínění značnou měrou přispívala k ustavení režimu 
parlamentárního a že rozpory mezi pí'ívrženci tohoto režimu a jeho 
odpůrci byly spíše jen zdánlivé. 

Takto na jedné straně politické ideje a vliv anglických insti
tucí připravovaly pÍ'Ímo půdu pro režim parlamentární. Na druhé 
straně pak skutečný vývoj ústavního života spěl zcela jasně k úpl
nému parlamentarismu. Nemálo také k tomu napomáhala povaha 
krále Ludvíka XVIII. který byl "velmi blízek tomu uskute,čniti 
ideál hlavy státu parlamentárního". 61) Po dobu Jeho vlády funkci
onoval režim parlamentární dosti pravidelně, avšak prerogativa 
královská zůstávala stále v popředí. 62) Pozorujeme, jak se uplat
ňuje zásada o spolupůsobení moci výkonné s mocí zákonodárnou, 
ministerstvo jest steJnorodé, tvol'í jednotu, a předseda rady mini
sterské nabývá význačného postavení. Ministři navštěvuJí schůze 
sněmoven a ujímají se zde každou chvíli slova . Pokus, aby v tako
výchto případech mohli ve sněmovně nahraditi ministry i Jiní 
komisah královští, se nezdařil. Ministři jsou bráni z většiny sně
movny a sněmovny uplatňují svůj vliv na ministry: dotazy,63) 
adresami, peticemi, anketami parlamentárními, diskusí a hlaso
váním o zákonech obyčeJných a zejména rozpravou a hlasováním 
o rozpočtu. Tím vedle právní zodpovědnosti ministerské vystupuje 
čím dále tím více v popl'edí zodpovědnost ministerstva vůči sně
movnám z veškeré jeho činnosti vládní, tedy zodpovědnost poli
tická, která právě jednotností a solidaritou ministerstva nabývá 
tím větší váhy. Pokud konečně se týč'e vzájemného poměru obou 
sněmoven, nabývá sněmovna poslanecká čím dále tím více vrchu 
nad sněmovnou pérů, takže politická váha ~ vliv na' ministerstvo 
phsuzuje se téměř výhradně jen sněmovně poslanecké. V teorii 
tato převaha odůvodňuje se zejména tím, že právo poslanecké sně

movny rozhodovati o osudu ministerstva má svůj rub v právu 

60) Barthélemy n. u, m ., str. 25 . 
61) Barthélemy n. u. m., str. lal. 

62) Esmein: Éléments, str. 182 . 

63) O tomto právu sněmoven neobsahuje Charta ničeho. 



ministerstva resp. krále rozpustiti sněinovnu . V celkovém vývoj i 
parlamentarismu zde jakési potíže působí nevyjasněnost a nedo
statečná , disciplinovanost politických stran.6i) 

Za vlády krále Karla X., který "neměl ani povahy, ani pře
svědčení hlavy státu parlamentárního",65) dochází ke zjevúé kťisi 
ve vývoji dosava.dního režimu. V předposledn1m roce vlády tohoto 
krále nastává ostrý rozpor mezi králem a mezi sněmovnami: král 
hájí princip monarchický, sněmovny zastávají svoje právo. 
" Problém jest položen s ostrou jasností: netrpělivost národa, za
slepenost krále nedáva.jí času, aby problém byl rozřešen povlovným 
vývojem". Revoluce Hí dnli. řeší jej ve prospěch lidové sněmovny 
a vlády parlamentární" .66) Karel X. jest vypuzen, sněmovny usná
šeJí se dne 7. srpna 1830 na revisi ústavy a dva dny na to nový král 
Ludvík Filip přiJímá novou ústavu a skládá na ni phsahu. 

"Ústavní charta" ze 14. srpnCl. 1830 liší se zásadně od charty 
ze 4. června 1814. V prohlášení sněmovny poslanecké z 7 srpna 
r 1830, které schválila sněmovna pérů. a na kterou přistoupil bez 
výhrady král Ludvík Filip, jest vysloven jasně princip demo
kratický 67) Dle této ústavy jest to národ, z kterého v podstatě vy
chází veškera moc ve státě. Král jest pouhým mandatářem ná
roda a pí-ísluší jemu jen tolik moci, kolik stanoví ústava. Phrozeně 
také všichni občané francouzští stáv2.jí se strážci ústavy a práv 
z ní plynoucích (čl. 66). Nová úst a. v Cl. přímo nastoluje režim parla
mentární. Úzká spojitost mezi sněmovnou poslaneckou a mezi 
ministerským kabinetem vkládá veškeru moc podstatně v ruce 
sněmovny. Zodpovědnost ministerská neobmezuje se nyní na pouhé 
činy trestné, nýbrž sněmovna poslanecká má právo dáti v ob-

64) Srov. o celém tomto období vývoje Barthélemy n. u. m. , str. 70 

až 302 . 
65) Barthélemy n . u . m., str. lOl. 

66) Barthélemy n . u. m., str. 66. 
67) "La Chambre des Députés .. . ' Déclare que le trone est vacant 

en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir. - Déclare se
condement que - Selon le voe u et dans l'intéret du peuple franyais, le 
préambule de la Charte Constitutionelle (viz pozn. 20) est supprimé, comme 
blessant la dignité nationale en paraissant octroyer aux Franyais des droits 
qui leur appartiennent essentiellement et que les articles suivants de la 
meme Charte doivent etres supprimés ou modifiés dela maniere qui va etre 
indiquée .. . Duguit-Monnier n . u . m ., str . 212 . 

.. 
J 
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žalobu ministry a pohnati je pi-ed sněmovnu peru, amz by bylo 
určeno, pro jaké činy může tak se státi ,čl. 47.). Zodpovědnost 
ministerská má býti upravena zvláštním zákonem čl. 69. 68). 
Rovněž vzniká nové poj etí o moci a vládě královské. Princip demo
kratický vyslovený ve výše citovaném prohlášení poslanecké sně
movny nemohl zajisté zůstati bez vlivu na postavení královo. 

. Jaké jest postavení v parlamentární vládě hlavy stát u, držitele . 
moci výkonné? Tato otázka byla skutečně t~Ré přetřásána v sně· 
movně poslanecké v květnu 1846 a utvohlo se zde celkem dVOJe 
mínění. 

Dle jeanoho mínění, jehož hlavním představitelem byl Thiers, 
nepřísluší hlavě státu nijaké skutečné účastenství v řízení vlády: 
jsou tu ministři, kteří zaň jednají a vůli projevují a král nemůže 
jinak, než přistoupiti na jejich vůli, pokud ovšem ministři jsou 
většinou sněmóvny podporováni. Zásada tato vrcholí ve větě: 
le roi regne ct ne gouverne pas. 69) Dle druhého mínění, jehož hlav
ním představitelem byl Guizot, má hlava státu, jako osoba mravně 
svobodná a zodpovědná, byť i ústavně nezodpovědná, právo býti 
činným a skutečným účastníkem ve vládě. Král má prý právo 
uplatňovati svoje osobní náhledy, ovšem s dvěma podmínkami: 
jedn~k že najde ministerský kabinet, který převezme zodpovědnost 
za provádění jeho náhledů a zjedná si k tomu cíli neb udrží větŠinu 
ve sněmovně, jednak že ministři kryjí stále hlavu státu a nikdy 
nedopustí, aby jeho osoba aneb jeho činy byly brány na přetřes 
v sněmovnách, ježto pro tyto jsou vládní akty pouze činy ministrů 
neb ministerstva. 70) 

68) Návrh zákona o zodpovědnosti ministerské byl vskutku pro
bírán ve sněmovně poslanecké v zasedání z r. 1835; k vydání zákona 
však nedošlo. Viz Duguit-Monnier n. u. ID., str. 218. 

69) V prvním čísle časopisu National (založeného dne 3. ledna 1830 ) 

uveřejňuje Thiers svoje náhledy: "Le roi regne et le pays se gouverne, 
voila la ,Charte .. . Le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il regne . 
Régner est quelque chose de fort élevé, de fort difficile a faire entendre 
a certains princes, mais que les rois anglais entendent a merveille . . . 
Le roi regne, les ministres gouvernent, les chambres jugent. Des que le mal 
gouverner commence, le roi ou les chambres renverse le ministere qui 
gouverne mal et les chambres offrent leur majorité comme liste de candi
dats." Duguit: Traité de droit constitutionnel, Paris 19II, Tome I, str. 41 9. 

70) Esmein: Éléments, str. 183, 184. 
Baxa: Parlament. 
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Ustava francouzská ze 14. srpna 1830 stala se vzorem ústavních 
monarchií zbudovaných na principu demokratickém čili na zásadě 
svrchova.nosti národa. Již ústava belgická z 7. února 1831, na jejíž 
sdělání měla ústavní charta francouzská zajisté značný vliv, vy
slovuje jasně zásadu svrchovanosti národa?1) a za zdroj a měí'ítko 
práv králových stanoví ústavní listinu: 72) Králi přísluší dle toho 
jen práva "ústavní"t. j. ústavou vyměřená a svou moc vykonává 
'jen zodpovědnými ministry, tak že slovný neb písemný rozkaz 
králův nemů.že v nijakém případě zbaviti ministra zodpovědnosti. 73) 
Rozsa.h této zodpovědnosti ministerské není obmezen pouze na 
činy trestné, nýbrž jest. naprosto neurčitý (čl. 90.); ba v čl. 134· 
jest výslovně stanoveno, pokud nebude vydán zvláštní zákon 
o zodpovědnosti ministerské, že sněmovně poslanecké přísluší 

diskrecionální moc obžalovati ministra. 74) 

Monarchie Červencová a belgická staly se takto novými 
typy monarchií zbudovaných na zásadě svrchovanosti národa 
čili na principu demokratickém a lišily se od ostatních "ústav
ních" monarchií založených na zásadě svrchovanosti panovní
kovy čili na principu monarchickém. Vzorem monarchií tohoto 
druhého druhu byly monarchie v Německém Bundu spolčené. 

Dle Vídeňské iávěrečné akty (Wiener Schluss-Akte) z 15 . května 
1820 čl. 57.75) jest totiž veškera státní moc soustředěna v hlavě 

71) Art. 25: "Tous les pouvoirs émanent de la nation. lIs sont exercés 
de la maniére établie par Ia ConstitutiolJ. ." . 

72) Art . 78: "Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent 
formellement la Constitution et les lois particuliéres portées en vertu de 
la Constitution meme." 

73) Art . 89: "En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut 
soustraire un minis~re a la responsabilité ." Předpis tento nevyskytuje se 
v ústavě francouzské, a jest převzat z ústavy anglické. Na sdělání ústavy 
belgické měly vedle (hlavního zdroje) ústavy francouzské vliv také in
stituce anglické, zejména pokud se týče režimu parlamentárního a instituce 
habeas corpus. Viz i Errera: Traité de droit public belge, Paris 1909, str. 13· 

74) Tento zvláštní zákon dodnes vydán nebyl, což podává důkaz 

o jeho . zbytečnosti, jak konečně při režimu parlamentárním jest celkem 
samozřejmo. Viz Errera n. u. m., str. 215 . 

75) Art. LVII.: "Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien 
Stii.dte, aus souverainen Fursten besteh t, so muB, dem hierdurch gegebenen 
Grundbegriffe zufolge, die gesalumte Staatsgewalt in dem · Oberhaupte 
des Staats vereinigt ' bleiben, und der Souverain kann durch eine bnd-
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státu a · pouze výkon určitých práv muzebýti dle stavovské 
ústavy popuštěn stavům. Dle toho jest tedy držitelem a zdro- · 
jem veškeré moci ve státě panovník sám a jemu v zásadě 

pr-ísluší moc neobmezená. Avšak panovník může ovšem ze své 
moci . a dobrovolně popustiti výkon určitých práv, jemu v ·zá
sadě příslušejících, zemským stavům. Tímto způsobem nabý
vají stavové práva spolupůsobiti . při určitých záležitostech 
státních. Objem a rozsah tohoto práva jest určen ústavou. Avšak 
spolupůsob:ní ph záležitostech státních nepřísluší stavům z práva 
vlastního, nýbrž z vůle a dopuštění zeměpána. Zdrojem práv sta
vovských jest moc a vůlezeměpána a ústava jest tedy v podstatě 
dobrovolným ústupkem panovníkovým. V zásadě jest však veškera 
státní moc v rukou zeměpánových a právní důmněnka svědčí vždy 
pro zeměpána. To jest podstata principu monarchického. 

Pokud · panovník skutečně výkon určitých práv přepustí 
stavům, mluví se v tehdejší době o monarchiích representativních ; 
čímž · se rozumějí "dědičné monarchie se zastoupením lidu Cil~ 
s ústavou stavovskou. 76) 77) Akta Německého bundu (Teutsche 
Bundes-Akte) z 8. června 1815 pí-edpokládala takovouto stavov
skou ústavu ve všech · státech tvořících Ně'mecký bund 78) a na 
kongresu vídeňském bylo ode všech německých států, jmenovitě 
oď Pruska, zcela oteví-eně uznáno, že se zřetelem na tehdejší poli
tickou vyspělost jest ve všech německých státech nutna ústava se 
zastoupením lidu stanovená zákla,dními úm1uvami. 79) Skutečně 

také Vídeňská závěrečná akta. stanoví v čl. 54., že spolkové shro-

stii.ndische Verfassung nur in der Ausubung bestimmter Rechte an die 
Mitwirkung der Stii.nde gebunden werden." Kluber : Quellen-Sammlung 
zu dem offentlichen Recht des Teutschen Bundes, Erlangen 1830, str. 216. 

76) Kluber: Offentliches Recht des teutschen Bundes und der Bundes
staaten, Frankfurt a. M . 1831, str. 85 . 

77) Výraz: monarchie representativní jest pro tu dobu zajisté příliš 
široký a neurčitý , Tak v Belgii Národní kongres rokující o ústavě přijal 
dne 22. listopadu 1830 jako formu státní "representativní monarchii kon
stituční s dědičnou hlavou státu" (Errera n . u. m. , str. II2) . Výrazem : 
monarchíe representativni zahrnovaly se tehdy oba typy monarchie. Že 
ovšem pojmenováni: monarchie representativni nedopadá . na monarchii 
s ústavou stavovskou, jest samozřejmo. 

78) Art. 13: "In allen Bundes-Staaten wird eine landesstii.ndische 
Verfassung stattfinden." Kluber : Quellen-Sammlung, str. 166. 

79) Kluber: Offentliches Recht, str. 37!. 
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máždění má bdíti nad tím, 'aby stavovské ústavy byly zavedeny. 
Avšak ustanovení toto valně bylo seslabenočlánkem 55. téže akty 
dle . kt~rého zařízení vnitřních záležitostí zemských zůstalo pře
necháno panovníkům. Ovšem stanovil následující článek 56., že 
"stavovské ústavy, jichž působnost a existence jest uznána, lze 
změniti opět jen cestou ústavní.". Avšak celkem lze říci, že jak 
Akta Německého bundu, tak i Vídeňská závěrečná akta přes 

~rčité výhrady ve prospěch práv stavovských resp. ústavních, 
přece jen nikdy nezapomínala principu monarchického, což nad to 
ještě v článku 61. Víd. záv. akty ustanovením, že spolkové shro
máždění mimo záruku stavovské ústavy a mimo zachovávání pi"ed
pisu článku 13. Bundesakty není. oprávněno, aby zasahovalo do 
stavovských záležitostí aneb do sporů mezi zeměpány a. mezi jejich 
stavy (pokud nejde o spory mající již ráz vzpoury), bylo zdůraz
něno. Usnesení.m spolkového shromáždění. z 16. srpna 1824 bylo 
pak dále stanoveno, že ve všech spolkových státech se stavovskou 
ústavou jest pnsně bdíti nad tím, aby ve výkonu práv stavlllll 
phznaných zůstal monarchický princip naprosto neporušen.80) 
Skutečně také praxe Německého bundu bedlivě hájila monarchický 
princip, úsilně potírajíc všeliké zásady "demokratické" a Bund 
svémocně zasahoval i ve vnití" ní záležitosti spolkových stáHl, 
kdykoli jednalo se o to, aby zamezeno bylo vše) z čeho by mon
archický princip mohl doznati jakékoli, byť i jen domnělé újmy.81) 

Přes to však i tyto německé státy spolkové se stavovskou 
ústavou zvány byly m.ona.rchiemi ústavními či representativními 
poskytujíce typus od monarchií parlamentárních odlišný. Rozdíl 
tento zachoval se i po zrušení ústav stavovských a po zavedení 
listav representativních a mluvíme o monarchii rázu německého 
nebo monarchii konstituční. v užším či vlastním smyslu. 
. Oba tyto typy monarchie staly se předmětem bádání ve státo-
vědecké literatuře německé, zejména ve druhém čtvrtletí 19. století. 
Jak princip monarchický, tak i princip demokratický měly svoJe 
zastance. PIincip první hájen byl směrem konservativním, kdežto 
liberálové drželi se směi-u druhého. Mezi konservativci vůdčí místo 
přísluší Friedrichovi Juliovi Stahlovi, který co nejrozhodněji po-

80) Kliiber: Offentliches Recht, str. 373. . . 
81) Viz o tom m. j. Bluntschli : Deutsche Staat!:)lehre und dle heuhge 

Staatenwelt, N6rdlingen 1880, str. 273 a násl. 

tíral princip demokratický. Stahl vyšetí"uje nejprve podstatuptín:.. 
cipu monarchického z jeho protivy, t. j. i parlamentarismu, který 
jemu znamená "převládající postavení parlamentu oproti ' krélII, 
jak se vytvo{ilo v Anglii a jak toto postavení jest nikoli v: menším, 
nýbrž ve zvýšeném stupni předmětem snah v ústavách založených 
na svrchovanostilidu".82) Naproti tomu záleží princip monarchický 
v tom, "že knížecí moc stojí dle práva na.d zastupitelstvem národa 
a že kníže zůstává ve skutečnosti těžištěm ústavy, mocí ve státě 
positivně (vše) vyt~ářející, vůdcem vývoje".83) Vyžaduje tedy 
princip tento, "aby kníže měl právo a moc sám vládnouti". 84) 
"Princip monarchický jest základ německého práva . státního 
a německé státní moudrosti".85) "Knížata nesmějí moc, kterou 
jim bůh svěhI, dáti z ruky ve prospěch nějaké neznámé a. ne~ 
vyzkotlšené síly, která má teprve v budoucnosti vzrLlsťi". 86) 
"Mnohem závažnější argumentace proti státoprávním zárukám, 
než odvolávání se na osobní svědomitost knížete jest odvolávání 
se na tradicionální způsob vlády. Mrav a obyčej jsou všude lepší 
a pevnější než psaný zákon". 87) 

Naproti tomu liberální směr, který záhy stal se směrem panu
jícím, stojí na principu demokratickém. Již Aretin nazývá stavy 
parlamentem a nechce zemské sněmy obmezovah pouze na činnost 
zá'konodárno~, nýbrž stanoví pravidlo: "Na každé z rů.zných mocí 
státních má bráti účastenství král a sněm lt. j . vláda a Z2SlUpic 

telstvo národa) a to každý v takové míře a v takovém způsobu, 
Jak dle okolností phrozeně jest k tomu schopen, aneb Jak to Jeho 
povaze a jeho postavení jest phměřeno a tedy jak to rOLumno]). 
vůlí souhrnnou lze naň vznésti neb jemu přenechati. 88) Dl~ toho 
prísluší spoluúčastenství jak králi na zákonodárstVí; tak i sněmu 
na správě . Osobní nezodpovědnost pa.novníkova má nutný korektiv 
v zodpovědnosti ministrů, kteráž stoji opět v úzkém vztahu 

82) Friedrich Julius Stahl : Staatslehre, Berlin 19IO, str. 188 . . ' 
83) Stahl: tam že, str. 196. 
84) Stahl : tamže, str. 205. 
85) Tamže, str. 221. 
86) Tamže, str. 226 . 
87) Tamže, str. 227. 

88) Joh. Christ. Freiherr v . Aretin : Staatsrecht der konstitutionellen 
Monarchie. Nach des Verfassers Tode fortgesetzt durch Karl v . Rotteck, 
Altenburg 1828, II. svazku II. díl, str. - 157. 
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s právem panovníkovým rDzpustiti sněm.B9) Základním principem 
representativní ústavy jest vláda opravdové souhrnné vůle. Tat o 
ústava předpokládá tedy existenci takovéto souhrnné vůle i její 
pravý výraz t. j. předpokládá silné veřejné mínění i jeho nepo
chybný (vnější) výraz.'(90) Rovněž Zoepfl, který klade obmezenou 
monarchii za nejúčelnější ústavu v tehdejších společenských po
měrech evropsk)'ch,91) praví, že konstituční monarchie musí smě

řovati k lidovosti a že tato neustále vyvolává veřejnou kritiku 
a opíra se tedy o veřejné míněni. 92) Avšak n~jvýznačnějšími pi'ed
staviteÍi ' tohoto liberálního směru jsou v Německu Rotteck a 
Welcker,93) Jichž politické a státovědecké kredo jest obsaženo ve 
vydávaném Jimi Staatslexikonu.94) Oni staví se rozhodně proti 
principu monarchickému tak jak jej pojímala Akta Německého 
bundu i Vídeňská akta závěrečná a tehdejší úřední praxe, a zastá
vají zcela . otevřeně princip demokratický čili, jak zde také jinak 
se zove, princip svrchovanosti národa. Nejlepší formou státní jest. 
monarchie "obinezená", čili monarchie konstituční neb také 
monarchie representativní, po případě i monarchie se systemem 
rep1esentativním zvaná. Tato forma vládní á leží v tom, že v ní 
ovládaný lid jest v osobnost a k ochraně Ze svoje práva a poUeby 
organisován. "System representativní uznává za nedůstojno 
lidstva, aby veškero blaho a zdar milionů byl závišl)T na náhodě 
zrození a osobní povahy jednoho člověka". "Konstitučnímu systemu 
jest království hlavně udržující a zmírlující mocí, která. i kdyby 
byla pouze jako závaží hodinové, upravuje chod svobody a krotí 
prudkost jejího hnutí.'~ Království se svrchovaností národa nemá 
stinných stránek ani monarchie absolutní, ani demokracie. Po 
právu plat na jest jen ta ústava, která nastoluje vládu všeobecné 

89) Aretin: tam že , str. 2 16. 
90) Aretin: tamže, str. 239, 240. Výrazy "souhrnná vůle" a "veřejné 

mínění'ď jso\lzde příznačny; srov. o tom výše str. 46, 47 . 
91) Zoepfl: Grundsatze des allgemeinen und des constitutionell

monarchischen Staatsrechts, III. Ausgabe, Heidelberg 1846, str. 246. 
92) Zoepfl, tamže, str. 251. 
93) O Rotteckovi a Welckerovi viz m . j. Bluntschli: Geschichte des 

allgemeinen Staatsrechts und der Politik, Miinchen 1867, str. 533 a násL 
94) Staats-Lexikon oder Encyklopadie der . Staatswissenschaften, 

herausgegeben von Car! von Rotteck uud Car! Welcker, Altona 1838 (nové 
rozmnožené a opravené vydání z. r. 1847). 
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vůle; proto princip svrchovanosti lidu musí se státi všeobecným 
přesvědčením a zjednati sobě všeobecné platnosti. Není možno, 
aby veškera moc ve státě zůstala soustředěna v rukách jednoho 
jedince, nýbrž jest nutno, aby národu byl přiznán přiměřený podíl 
na této moci .95) .~ 

Monarchie zbudovaná na principusvrchovanosti národa stala 
se takto liberálnímu směru německému vzorem monarchie konsti
tuční resp. jejím typem. Skutečně také v r. r848, když nenadálé 
a prudké lidóvé hnutí z části smetlo, z části až do základu otřáslo 

přežilé instituce, byla takováto monarchie všeobecně ' pokládána 
za jediný možný druh monarchií vůbec. Svrchovanost národa 
uznávaná v zásadě osvědčovala se pak v praxi tím, že ústavo
dárným shromážděním bylo přisuzováno právo vypracovati a dáti 
ústavu, ve které by byla vyměřena práva panovníka i národa, 
takže zdroj práv panovníkových by napříště byla pouze a výhradně 
ústava sama. To znamená ovšem naprostou negaci principu 
monarchického a ustavení monarchií parlament árních. 96) Avšak 
tento proud se neudržel. Demokratické snahy roku r848 ztrosko
taly a doba bezprosUedně následující přináší (v našich zemích 
a v říši německé) nezdar konstitučního systemu".97) Nadchází 
n :akce, za které princip demokratický ztrácí naprosto pudy 
a princip monarchický podržuje výhradnou platnost (pokud ovšem, 
jak tomu bylo v našich zemích, se nedostavuje dokonce absolu
tismus) . 

Státy německé zůstaly takto monarchiemi konstitučními, 

zbudovanými na principu monarchickém. Princip tento jest vy
sloven více neb méně zřetelně v samých ústavách, kteréž jsou 

"5) Srv. v tomto Staatslexikonu hesla : "Constitution, Fiirst, Monarchie, 
Stande, Volkssouverenitat" atd . 

96) Tak zejména i ustavující sněm říšský ve Vídni o30bil si moc 
svrchovaného shromáždění ústavodárného, které mělo upraviti i práva 
samotného panovníka. Ministerstvo tehdejší pak samo připouštělo, že 
panovníkovi nepřísluší sankce, nýbrž jen prosté "přijetí" listiny ústavní, 
na které se' říšský sněm usnese. Rieger: Úsťavní dějiny Rakouska, Praha 

I90 3, . str. 35· 
97) Mohl: Staatsrecht, V6lkerrecht und Politik, Tiibingen 1860 

připisuje tento "nezdar konstitučního systemu" v Německu hlavně dvěma 
příčinám : jest to jednak odmítnutí ' parlamentárního režimu, jednak ne
sp.rávné utvoření zastupitelských shromáždění (svaz. 1., str. 392). 



v převážné většině ústavami oktrojova.nými. Ta.k jest lomu 
v Prusku. Oktrojova.ná ústéwa z 5. prosince r848, resp. revidovaná 
ústava z 31. ledna r850 má sice ráz dvou různorodých proudů ča
sových: na jedné straně jsou v ní obsaženy konstituční nauky 
francouzsko-belgického práva státního, na druhé straně požadavek 
samostatné státní moci a silné moci královské ;98) přes to však 
i po vydání ústavní listiny soustřeďuje král ve svých rukách 
veškeru státní moc. Rovněž tak jest tomu i v Bavorsku. Oktrojo
van,á ústava z 26 . května r8r8 ustanovuje v titulu 1. čl. 1. : ,Krá
lovství Bavorské .. . jest svrchovaný stát monarchický ovládaný 
dle předpisů této ústavy." Titul II. cl. I. zní: "Král jest hlavou 
státu; spojuje v sobě veškera práva svrchované moci a vykonává 
je dle pra.videl v této ústavě jím stanovených".99) Totéž skoro 
stanoví ústava saská ze 4. září 183I (čl. 3., 4-) , ústava wiirtem
berská z 25. září r8r9 (cl. 4.), ústava bádenská z 22. srpna r8i8 
(čl. 5.) atd. Tento princip monarchický vede však v důsledcích 
svých k tomu, že existují zde dva navzájem na sobě nezávislé 
orgány: na je-dné straně panovník se svou vládou, na druhé straně 
sbor zákonodárný. Bývalá protiva mezi rex a regnum objevuje se 
tu v nové podobě 100) (viz výše) . . 

98) Bornhak: Preussisches Staatsrecht, Breslau 191I , str. 51. 
99) Dareste-Dareste : Les constitutions modernes L , str. 226. K tomu 

viz Seydl: Das Staatsrecht des Konigreichs Bayern (Marquardsen : _Hand
buch des offentlichen Rechts) , Freiburg i : B. , 1888, str. 23 a násl. 

100) Viz Mohl: Staatsrecht, str. 394, Je1linek : Všeobecná státověda 
(v Laichterově bibliotéce) , str. 349-351. 

-
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HLAVA II. 

Část dogmatická. 

J. Právní povaha parlamentu a jeho funkce. 

Dle moderního pojetí státovědeckého jest parlament Cíli sbor 
zákonodárný 1) orgánem státu t. j. projevy vůle tohoto sboru, 
pokud se dějí způsobem ústavou předepsaným, mají náležité místo 
ve struktuře státu, platí za projevy vůle státního svazku samotného. 
Existence a postavení parlamentu jest dáno samou ústavou : 
parlament jako orgán státu není v nijaké odvislosti od jiného 
orgánu, jest právně samostatný, jeho postavení tkví přímo v orga
nisaci státní ; parlament jest bezprostředním orgánem stá~u .2) 

1) Parlament a sbor zákonodárný pokládá se v neúřední mluvě takřka 
všeobecně za synonyma, a to i v těch 'zemích, kde parlament znamenal 
po dlouhou dobu sbor povahy zcela jiné (ve Francii až do revoluce) . Úředně 
sluje sbor zákonodárný parlamentem pouze v Anglii (parliament) , v ostat
ních státech úředního označení " parlament" není. Přes to však v těchto 
státech mluví se i v úředním stylu o práci "parlamentární", o stranách 
"parlamentárních", dokonce i o " parlamentu" atd. Proto mluvím-li zde 
o parlamentu, nemyslím tím snad jen parlament anglický, nýbrž všeobecně 
sbor zákonodárn:)T. 

. 2) O orgánové povaze parlamentu srov. m . j. Gerber: Grundzuge 
des deutschen Staatsrechtes, 3. Aufl. Leipzig 1880, str. 125 a násl. , Laband: 
Das Staatsrecht des deutschen Reiches, 5. Aufl. I. Bd., Tubingen 191 1, 
str. 293 a násl., Haenel: Studien zum deutschen Staatsrechte, II. T h., 
Leipzig 1880, str. 147 a násl. Jellinek: Všeobecná státověda, str. 573 a násl. ; 
týž : Gesetz und Verordnung, Freiburg i. B . 1887, str. 205 a násl.; týž : 
System der subjektiven oHentlichen Rechte, Freiburg 1892, str. 212 a násl. ; 
Lukas: Die rechtliche Stellung des Parlaments, Graz 1901 , str. 15 a násl.; 
Saripolós : La démocratie et l'élection proportionnelle, Paris 1899, Tome II, 
str. 75 a násl. ' 
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Avšak (právní i politická) povaha parlamentu jako representace 
přináší dvojí. Jednak musí zde býti určitý subjekt, v jehož jménu 
parlament určitá práva vykonává. Tento subjekt (národ, lid, vo
ličstvo) musí býti tedy nadán urcitým okruhem práv, musí býti 
sám státním orgánem; kde toho není., nelze, doufám, mluviti také 
o representaci. Proto absolutní monarchie institucí parlamentu 
neznají. Avšak tento subjekt (národ atd) může práva sobě pl:-íslu
šející vykonávati také sám ; v takovém případě odpadá represen
tace a mluvíme o (vládní) formě bezprostřední, praktické po výtce 
v bezprostřední demokracii . V pravidelných případech obmezuje 
se však funkce tohoto subjektu jakožto orgánu státního na to, 
že určitým právním aktem (volbou) tvoří nový orgán státní, 
parlament, který pa.k jako jeho representace práva původně 
a vlastně jemu náležející vykonává.; odtud mluvíme o (vládní) 
formě representativnP) Z toho vyplývá pak důsledek druhý, že 
totiž parlament jest sice bezprostředním orgánem státním, daným 
samou ústavou~ že však vznik jeho neni dán liž také ústavou, 
nýbrž k jeho vy tvorem jest třeba zvláštního, právem předepsaného 
aktu . Národ či. lid ústavou nadaný určitým okruhem práv tvor'i 
takto volbou sbor zastupitelský, jest vůči své representaci orgánem 
tvořícím, avšak tak, že volbou toto právo jeho nikterak nezaniká . 
Národ či lid jest tedy orgánem prvotním (primárním), parlament 
orgánem druhotným (sekundárním), ovšem však (jsou oba) or
gánem bezprostředním.4) Jakmi.le národ vykoná volbu svých re
presentantů, přestává jeho účastenství a podíl na záležitostech. 
'státních, což přísluší nyní jeho representaci. Avšak sbor zastu
pitelský n,eodvozuje svoje práva z vůle svých voličů, nýbrž bez
prostředně z ústavy a ze zákona.5) 

3) O právní povaze a podstatě representace srov. m. j . Held : GruJ;ld
zuge des allgemeinen Staatsrechts, Leipzig 1868, str. 395 a násl., Mohl : 
'Staatsrecht, V6lkerrecht und Politik, str. I a násl. , Gerber n . u . m., str. 129 
a násl. , Jellinekn. u. m., str. 600 a násl., Esmein: Éléments, str. 340 a násl. , 
T ambaro: II diritto costitutionale italiano, Milano 1909, str. 46 a násl., 
Contuz 'i: Diritto costitu ionale, Milano 1907, str. 136 a násl., Rieker: 
Die rechtliche Natur der modernen Volksvertretung, Leipzig 1893, Bornhak: 
A llgemeine Staatslehre, Berlin 1909, str. III a n ásl. ; týž: Preussisches 
S taatsrecht, str. 385 a násl.; k tomu i Duguit n. u . m., 1., str. 29P a násl. 

4) Jellinek: Všeobecná státověda, str. 6z!. 
5) Laband: Staatsrecht 1. Bd., str. z97 . . 
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P ojetí parlamentu jakožto orgánu státního předpokládá pojetí 
státu jako osobnosti právní. Stát jest podle moderní teorie státó

- právní korporace veřejného práva. 6) Jako právnická osoba po-

6) Z , četných definicí státu srov. zejména Jellinek: Všeobecná státo
věda, str. 187, Bluntsch 'i : Deutsche Staatslehre, str. 15 , Held n . u , m. , 
str. 94, Gerber n. u . m ., str. z, Pražák n. u. m. , str. VL, Esmein: Élém~nts. 
str. I , Meyer : Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, Leipzig 189], str. 10, 
K tomu srov. dále: Moreau: n . u . m., str. !o, Berthélemy : T laité élémen
t a ire de droit administratif, str. I , Vavřínek: O státoprávní povaze 
k rálovství a zemí na říšské radě zastoupených, str. 17 a násl., Hobza : 
Autonomie náboženských svazů v moderním státě , Praha 19!O, str. I I, 

Mohl: Encyklopiidie der Staatswissenschaften, Tubingen 1859, str. 65 , 
, Laband: Staatsrecht 1. Ed., str. 55 a násl., Lukas n. u. 'm., str. I a násl. , 
Contuzzi n. 'u . m ., str. !Oz a násl., Jellinek: Gesetz und Verordnung, str. 18] 
a násl., t ýž : System, str. IZ a násl. , Saripolo ; n . u. m ., str. 67, 68, Otťo 
Mayer : Die j uristische Person und ihre Verwertbarkeit im 6ffentlichen 
R echt, Festgabe fur Laband, Bd . 1., Tubingen 1908, str. 67 a násl. 

Pojetí státu jakožto osobnosti právní má však také svoje odpůrce. 
V německé literatuře jest to zejména Seydl, jemuž stát je5t objektem 
panství vladařova (srov . Grundzuge einer allgemeinen Staatslehre, Wurz
b urg 1873 , str. 4, 7 a násl.) , Bornhak, který rozeznává dva druhy států : 

stát se svrchovaností národa t. j. moderní demokratickou republiku 
a monarchii parlamentární , na druhé straně pak stát principu monarchi
ckého . V tomto druhém typu státu není monarcha snad orgánem nějaké 
a bstrakce státu za ním stojící, n ýbrž, ježto má všechna práva státní 
moci, jest v něm spatřovati vůbec osobnost státní (Preussisches 'Staats
r echt, str. 67) , k tomu i Rieker n . u . m ., str. 60. 

O t . zv . organické teorii srov. m. j. Gierke: Die Grundbegriffe des 
Staatsrechtes und die neuesten Staatsrechtstheorien, Zeitschr. fur die 
gesammte Staatswissenschaft, XXX. (1874), str. 304 a násl., týž: Das 
deutsche Genossénschaftsrecht, Berlin 1868, II. Bd., str. 831 a násl., Preuss : 
Die Pers6nlichkeit des Staates, organisch und individualistisch betrachtet, 
Archiv fur 6ff. Recht, IV., str. 6z a násL, t ý ž: Selbstverwaltung, Gemeinde, 
Staat, Souverenitiit, Festgabe fUr Laband Bd. z, Tlibingen, str. 199 ,a násl., 
k tomu viz i Bernatzik: Kritische Studien uber den Begriff der juristischen 
Person, Archiv Iiir 6ff. Recht, V. zejména str. Z75 a násl. 

Ve francouzské literatuře státovědecké jsou to obzvláště D;Jguit 
a Hauriol . Dle Duguita stát není právnickou osobou. Teorie státu jakožto 
osobnosti jest "metafysickým pojetím a priori" , jest "právnická kone 
struk ce spočívající na starých bezcenných pojmech scholastický ch o pod
statě a o př vlastku . ·Stát jest "fakt zá~ežej.ící v tom, že v ur-čité kolekti
vitě jest diferenciace toho druhu, že skupina nejsilnějších brmuluje právo, 
je sankcionuje a organisuje i kontroluje veřejné sluilby". Stát jest zkrátka 
" každá společnost, kde existuje diferenciace mezi vládnoucími a mezi 
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strádá stát vůle fysické a phrozeně také možnosti tuto vůli pro
jevovati. Stát může míti pouze vůli právní, kterou projevuje pro
středkem osob fysických, ať jest to již jednotlivec, neb sbor jed
notlivců. Takovýto jednotlivec resp. sbor slují orgány státu 
a vlastnost jejich jako orgánů jest stanovena a určována právním 
řádem . Stát může jednati pouze svými orgány t. j. intervenujícími 
osobami fysickými a poměr projevu vůle osoby fysické resp. sboru 
osob fysických jakožto orgánu státního k vůli státu jest ten, 
že mezi oběma jest přímý nutný vztah, že jest tu souběžná volná 
činnost intervenující osoby fysické resp. sboru osob fysických a 
vůlé státu, takže projev vůle orgánu platí za projev vůle stálu. 

Parlament jest representací čili sborem zastupitelským. 
Vykonává práva původně a vlastně národu příslušející a vůle par
lamentu platí za vůli národa. Parlament zastupuje národ a t o 
nejen parlament jako sbor, nýbrž také jednotliví členové parla
mentu jako takoví. Pro platnost této zásady jest nerozhodno, 
jakým způsobem provádějí se volby do parlamentu (viz níže) ; 
proto jest dnes nesporno, že i při systemu uninominálním zastu
puje jednotlivý poslanec nikoli svůj okres volební, nýbrž celý národ. 
Avšak z podstaty representace plyne ještě zásada druhá. Ježto 
vůle sboru z<;l.stupitelského jest vůlí národa, ježto sbor zastupitelský 
jest v podstatě orgánem národa a ježto takto národ a sbor zastu-

ovládanými" (Traité de droit ccnstitutionnel I, str. 22,.47 a násL) . Haurio~l 
(Principes de droit public, Paris 1910) nepopírá sice existenci právnické 
osobnosti státu. Jemu jest stát "národ uspořádaný v určitém režimu uve
deném v pořádek a v rovnováhu, kterýžto (režim)" se nazývá režimem 
státním; režim státní vytváří právnickou osobnost státu", anebo kratčej i 
"stát jest právnická personifikace národa uspořádaného v režim uvedený 
v pořádek a v rovnováhu" (str. 72). Avšak tato právnická osobnost má 
proň význam jen v poměru ke státům jiným a "neslouží k ničemu, kdykoli 
se díváme na stát v jeho organisaci vnitřní" (str. 100) . K pravé podstatě 
státu se dospívá cestou objektivní individuality, kteráž jest opět syntésou 
orgánů . Stát tedy jest "objektivní organisace," určité racionální uspo
řádání. národa; jestliže pak v této objektivní individualitě se vybavuje 
morální osobnost, slouží národu, který ji ostatně převyšuje (str. 695)', 
Srov., ostatně k tomu i Michoud : La personnalité et les droits subjectifs 
de l'Etat dans la doctrine fran~ise contemporaine, Festschrift Otto Gierke, 
Weimar 1911 , str. 493-524. 

O anglickém pojetí státu srov. m . j. Anson n . u. m., 1. , str. 14 a násl. , 
a Hatschek : Engl. Staatsrecht. 
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pitelský tvor"í právně jednotu, jest očividnoj že sbor zastupitelský 
jako celek; ani. jednotliví jeho členové nejsou v ni.jakém právním 
závazku vůči národu a že národ právně nějakých rozkazů svým 
representantům udíleti nemůže . T. zv. imperativní. mandát jest 
právně neplatný.7) 

Obě tyto zásady, dnes všeobecně uznávané, potřebovaly ' 

Qvšem k svému uznání dlouhého vývoje. I tyto byly uznány nej
prve v Anglii (viz výše, zej ména str. I6). Je přej ala revoluce fran
couzská, kde ovšem v tomto směru byl pl'echod od dosavadních 
názorů náhlý, neboť ještě poslanci vyslaní v r. I789 na sjezd gene
rálních stavů byli opatřeni instrukcemi. (cahiers).8) První ústava 
francouzská z 3. září I79I vyslovuje obě tyto zásady zcela jasně 9) 
a z pozdějších ústav francouzských pfejímá je' doslovně ústava 
z 5. fruktidoru roku III . (22 . srpna I795) v čl. 52., a ústava (druhé) 
republiky z 4. listopadu I848 v čl. 34., 35. (V ústavě třetí republiky 
z r. I875 ustanovení toto chybí). Rovněž valná část evropských 
ústav pÍ"ejala tyto zásady 10) ll) 2.však i v těch státech, jichž ústavy 
o tom nemají vyslovrtého ustanovení, není zajisté nejmenší po
chybnosti o tom, že platnost jejich jako samoúejmá se pl'ed
pokládá. . . 

Sbor zastupitelský či representace ustavuje se volbou. Způsob 
volby jest upraven zákony dotčeného státu a vykazuje přirozeně 
formy velmi různé. Velkou úlohu hraje ovšem také rozdělení voličů 

7) . Jinak tomu může b ýti ovšem v ohledu politickém. Ostatně skuteč
nost, že sbory zákonodárné se čas od času obnovují, přináší zajisté s sebou 
politickou odvislost representantú od jich voličů. . 

8) Viz Rieker n. u. m., str. 18 a násl. 
9) Tit. III., kap. 1. , sec. III. čl. 7: "Les represenhnts nommés 

dans les départements, ne seront pas représentants d'~n département parti
culIer, malS de la Nation entiere, et il ne pourra leur etre donné aucun 
mandat." Duguit-Monnier n. u. m., str. 10. 

10) Tyto zásady, ať obě, ať jen jednu ·z obou, přejaly výslovně tytó 
ústavy: belgická z 7. února 1831 v . čL 32, nizozemská z 30. listopadu 1887 
v čl. 86 a 131 , německá z 16. dubna 1871 v čl. 29, wiirtemberská z 25 . záí-í 
1819 v čl. 155, chorvatsko-slavonská v čL 2 zák. z r. 1870 § II, italská 
z 4 . břeina 1848 v čL 41, rumunská z 30. června (12. července) 1866 
v čL 38, srbská z 5. resp. 18 . června 1903 v čL 82, 83, řecká z 16. (28.) 
lIstopadu. 1864 v čL 67, konečně v královstvích a zemích na říšské radě 
zastoupených zák. z. st. z 21. prosince 1867 čís. 121 ř. Z. v §u 16/1. 

11) Srov. o tom všem Jellinek n . u . m., str. 600 a násl. 
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na sbory voličské. Jednak mohou všichni voliči tvořiti jeden vo
ličský sbor, ve kterém jest voliti všechny representanty (princip 
skrutinia listin) jednak jest tolik voličských sborů, kolik jest voliti 
representantů (principuninominální) ;12) ' vedle toho jsou ovšem 
i útvary kompromisní. Neméně důležito jest také provádění voleb 
resp . způsob, jakým se zjišťuje výsledek volby. Někde jest roz
hodna relativní většina (Anglie), pravidelně se však vyžaduje 
většina absolutní. Požadavek absolutní většiny jest však mnohdy 
nad to ještě stupňován požadavkem, aby kandidát vedle absolutní 
většiny obdržel určitý díl počtu všech voličů,13) Někde k definitiv
nímu výsledku volby nestačí jeden akt volební, nýbrž jest Ueba 
dvojího aktu volebního; v tom pí"ípadě mluvíme o volb~ch ne
pHmých (např. ve Francii volby do senátu, ve Spojených Státech 
Severoamerických volba pr :sident a republiky, volby v Dánsku 
do Landstl?-ingu) . 

Vedle systemů výše jmenovaných získává značně půdy, více 
ovšem v t eorii, než dosud v pral;:i, syst em t. zv. poměrného zastou
pení - representation proportionelle - (dle názvosloví Saripolova 
a Duguitova syst em poměrného volení - election proportionelle). 
Základní myšlenka tohoto systemu jest, aby strany, které při volbě 
zůstanou v menšině, a na které, ať již dle syst emu většiny a 
ať dle (anglického) systemu většiny r elativní, zastoupení parla
mentního se nedostane, získaly určitý počet míst v parlamentu 
a to dle poměru počt u hlasů na ně připadlých , System poměrného 
zastoupení vyžaduje určitých pfedpokladů, zejména, aby se volby 
dály aspoň za částečného provedení zásady skrutinia listin, dále 
aby strany byly náležitě organisovány, aby kandidátní listiny 
stran měly jaksi Mední ráz a pod. , - předpoklady, kterých 

12) Obě ty :o formy existovaly ve Francii za Třetí Republiky. Národní 
Shromáždění zvolené dle skrutinia listin přijalo system uninominalní, 
který však zákonem ze dne 16. května 188S byl nahražen systemem skru
tinia listin. Avšak zákonem z 13. února 1889 byl system skrutinia listin 
odstraněn a zaveden opět system uninominá lní. Vizm. "j . Moreau : Précis 
élémentaire de droit constitutionnel, 7eme édition, Paris 19II , str . IS8 . 

13) Tak jest tomu na př. ve F rancii, kde vedle §u S. zákona z 16. května 
188S musí kandidát, aby byl pokládán za zvolena, míti jednak nap~ostou 
většinu všech odevzdaných hlasú , jednak vedle t oho dosáimouti čtvrtiny 
počtu všech zapsaných voliČú. Nejsou-li obě tyto náležItosti splněny, 

dojcie k volbě druhé, při které stačí většina relativní. 

v mnohých státech dosud .uení. Způsoby proveden,í poměrného 
zastoupení jsou velmi různé, od jednoduchých až do nej složi
tějších . Jako takové lze uvésti : system vota obmezeného a vota 
nahromaděného, system Harův, který vykazuje dva podstatné 
činitele : volební kvocient 8, listinu kandidátů, sestavenou dle zá
liby voličovy, syst em konkurence listin a současného vota dvoj 
násobného, system zlomkové listiny, system eliminačního kvoci
entu, system Hondtův čili system společného dělit ele a · rozvrho- . 
vatele.14) Vykládati tyto systémy není zde možno . Poměrné za
stoupení jest nyní zavedeno v některých kantonech švýcarských, 
ve Wiirtembersku (zákon z 16. července 1906, kterým byl změněn 
čl. 144. ústavy z 25, záH 1819) dále v Bel·gii '(zákon z 29 . prosince 
r. 1899, kterým zavedeno poměrné zastoupení podle syst ému 
H ondtova), v Dánsku ph volbách do Landsthingu (čl. 40. ústavy), 
ve Švédsku při volbách do obou sněrrfoven, je-li voliti najednou 

, aspoň dva poslance (čl. 8. a 18. :z;ákona z 26. květnaI909). 

PTO právní pojetí parlamentu jako orgánu státního a sboru 
zastupitelského jest nerozhodno, skládá-li se ze sboru jednoho či 

ze sborů dvou.15) Dnes takřka všeobecně pfevládá soustava dvou
komorová . parlament skládá se totiž ze dvou sněmoven čili komor : 
ze sněmovní dolní, zvané takě jinak sněmOvnou poslaneckou neb 
sněmovnou represent antů a ze 'sněmovny horní. 

14) O zastoupení poměrném srov. ni . j . Saripolos : La démocratie 
et l 'élection proportionelle, Paris 1899 (2 svaz.), K16ti : Die Proportion
wahl in der Schweiz, Geschichte, Darstellung und Kritik; Bern 19°1, 
Hatschek: Allgemeines Staatsrecht I. TeiI: Das Recht der modernen Mo
narchie, Leipzig 1909, str. 82 a násl. , týž : Allgemeines Staatsrecht II . Teil : 

. Das Recht der modernen Demokratie, Leipzig 1909,' str. 64 a násl., Esmein : 
Éléments, str. 270 a násl., Duguit n. u. m., 1., str. 377 a násl., E rrera n. u. m. , 
str. 146 a násl. , Moreau n. u. m., str. 186 a násl., Pražák: Rakouské právo 
ústavní 1. díl 2 . vyd., Praha 1900, str. XXXVIII. a násl., Lachapelle : 
La représentation proportionelle en France et en Belgique, Paris 19II , 
Sladkovsk.ý: Výklad voleb zástupcú dle práva a spravedlnosti, Praha 187S, 
Mayer-Jellinek: Das parlamentarische Wahlrecht, Berlin 1901, str. 620 
a nás l. , Schwarz: Das Volksstimmenhaus, Griinhuť s Zeitschrift roč . XXIII. , 
str. 370 a násl., Geyerhahn : Das Problem der verhaltnismaBigen Ver
tretung, Wiener staatswissenschaftliche Studien , 1902. 

15) Úvahy o tom, zda jest lepší soustava jednokomorová či dvou
komorová a uvažování dúvodu pro i contra, náležejí v obor politiky, a nelze 
z?e se jimi obírati. . 



Sou~tava jednokomorová jest zavedena pro zemské sněmy 
království a zemí na říšské radě zastoupených, pro sněm chorva tsko
slavonský, zemský sněm bosenskohercegovský, dále v l-íši německé 
(říšský sněm); ve většině menších států německých (Meklenbursko, 
Sasko-Weimar-Eisenach, Oldenbursko, Brunšvik, Sasko-Meinigen, 
Sasko A1tenburg, Sasko-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg
Rudolfstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck-Pyrmont, 
Reuss starší linie a Reuss mladší linie, Schaumburg-Lippe, Lippe), 
v Norsku (storthing),16) v kantonech švýcarských, ve Finsku 
(Landtag), v Srbsku (národní skupština), v Bulharsku, v Černé 
Hoře, v :Řecku (~ov').:~) a v Kanadě (mimo dvě provincie Quebec 
a NQvé Skotsko, kteréž mají soustavu dvoukomorovou), konečně 
v některých republikánských státech středoamerických (Quate
mala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Ríca, Panama) . 
V ostatních státech jest zavedena soustava dvoukomorová. 

Ph soustavě dvoukomorové jiné jest složení sněmovny dolní 
a Jiné opět sněmovny horní, a pravidelně také zásady, na kterých 
jsou ustaveny obě sněmovny, se od sebe různí. Kdežto sněmovna 
dolní sestavuje se po výtce volbou; možno ph sněmovně horní 
rozeznávati celkem trojí soustavu. Dle jedné soustavy ustavuje 
se sněmovna horní úplně volbou. Dle druhé ustavuje se volbou 
jen z části, kdežto z druhé části skládá se z Clenů, u kterých důvod 
povolací resp. členství nezakládá se na volbě, nýbrž na příslu
šenství k určitému rodu, neb na držení určitého úřadu, aneb 
na jmenování od hlavy státu. Pokud jde o volbu, jsou jak ph 
prvé, tak i při druhé soustavě sbory voličské složeny jinak, než 
ph volbách do sněmovny dolní. Dle třetí soustavy sněmovna 
horní se vůbec nezakládá na volbě, nýbrž důvod povolací jest 
zde zcela jinýY) . 

16) Norský storthing skládá se vlastně ze dvou komor : odelsthingu 
a lagthingu. Dle čL 73 ústavy volí storthing ve své první řádp.é schůzi 
čtvrtinu ze svých členů, kteří tvoří lagthing; ostatní tři čtvrtiny tvoří 
odelsthing (Dareste n. u . m., II., str. 135). Dle toho jest lagthing pouhým 
výborem storthingu, a jest zde tedy soustava jednokomorová s jakýmisi 
příznaky soustavy dvoukomorové. Srov. Morgenstierne: Das Staatsrecht 
des Konigreiches Norwegen, Tiibingen 19II, str. 55, 56 (ve sbírce : Das 
offentliche Recht der Gegenwart, svaz . XIII.). 

17) Srov. k tomuto i Bornhak. Allg . Staatslehre, str. 122 a násl. 
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Prvá soustava fest zavedena v republikách, a to jak v republice 
parlamentární (Francie), tak i v t. zv. repllblice presidenciální 
(Spojené Státy Severoamerické), dále v Belgii, v Nizozemsku, 
v Rumunsku a ve Švédsku. Způsob volby jest ovšem . jiný než 
při sněmovně dolní. Ve Francii na př. jest senát čítajíci300 denů 
volených na dobu devíti letl8) volen po departementech a po 
koloniích volbou nepřímou. Rozdělení počtu senátorů na de
partementy děje se podle lidnatosti. Volby se konají podle zásady 
skrutinia listin bez zastoupení menšin. Voličské sbory se skládají: 
z poslanců dotčeného departementu (nikoli také senátorů), z gene
rálních radů (conseillers généraux), z radů okresních (consei11ers 
d.'arrondissement), z volitelů volených municipální radou z řad 
voličů obce; počet těchto volitelů se řídí dle počtu hlasů munici
pální rady od volitele jednoho až do thceti (Paříž). Podmínky 
pasivního práva volebního do senátu jsou tytéž jako do sněmovny 
poslanecké s tím toliko rozdílem, že se vyžaduje věk 40 roků. 19) 

V Belgii skládá se senát jednak z členů volených přímo podle 
způsobu voleb do sněmovny poslanecké s tím rozdHem, že počet 
těchto senátorů rovná se polovici počtu členů sněmovny po
slanecké a ' že k aktivnímu právu volebnímu se vyžaduje věku 
30 let; jednak z členů volených provinciálními radami po pro
vinciích dle lidnatosti. 20) V Nizozemsku jest horní (první) sně
movna volena provinciálními sta vy po provinciích podle lid
natosti a k pasivnímu právu volebnímu se vedle pasivního práva 
volebního do sněmovny dolní (druhé) vyžaduje, aby kandidát 

18) Dle organického zákona o volbě senátorů z 2. srpna 1875 byla 
·čtvrtina celého počtu senátorů (75) jmenována na doživotí , t. zv. sénateurs 
inamovibles. Tato čtvrtina byla jmenována Národním shromážděním 
a měla býti pak doplňována senátem samým kooptací. Organickým zákonem 
o organisaci senátu z 9. prosince 1884 byla však instituce doživotních 
senátorů (ovšem s výjimkou dosud žijících, jimž mandát ponechán) zrušena 
a zavedeni jen členové volení (dočasně). 

19) Dareste n . u . m., L , str. 17 a násl., 32 a násL; k tomu Esmein : 
Éléments, str. 632 a násl., Duguit n . u. m. , II., str. 244 a násL , Moreau 
n. u . m., str. 203 a násL, Jeze: Éléments du droit public et administratif, 
Paris 1910, str. 17 a násL, Pierre: Traité de droit politique éléctorale et 
parlamentaire, Paris 1893, str. 171, Zll a passim. 

20) Dareste n. u. m., L, str. 8z , 83 , Errera n . u . m ., str. 132 a násL , 
160 a násL 

Baxa: Parlament. 5 
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buď náležel k nejvyšším poplatníkům aneb zastával (ať v pl'ítom
nosti, ať v minulosti) určitou funkci vdejnou, určenou zákonem. 
Ve Svédsku jsou členové horní (první) sněmovny voleni provinciál
ními radami (landsting) a municipálními radami těch měst, která 
nejsou zastoupena v provinciální radě. K pasivnímu právu voleb
nímu se vyžaduje věk 35 let a census ve výši zákonem pí'ede
psané. Ve Spojených Státech Severoamerických skládá se senát 
z členů volených po dvou z každého státu legislaturami dotčených 
států . K pasivnímu právu volebnímu se vyhledává dokonaný 
30. r ok věku, občanství státní aspoň po devět let a bydliště v dot
čeném ' státu.21) 22) 

I .vtom konečně jeví se m . j. rozdíl v ustavení sněmovny 
dolní a sněmovny horní, že, kdežto sněmovna dolní obnovuj e 
se v zákonném období úplně (integrálně), sněmovny horní se 
obnovuJí pouze částečně (parciálně) t. j. v období zákonem určeném 
vystupuje urcitá část členů, která se nahrazuje volbami doplňo
vacími: Ve Francii a v Nizozemsku obnovuje se sněmovna horní 
každého třetího roku z jedné třetiny, v Belgii a v Rumunsku 
každého čtvrtého roku z jedné poloviny, ve Svédsku každého 
roku z jedné šestiny a Spojených Státech Severoamerických 
k8.ždého druhého roku z jedné Uetiny. Horní sněmovny jsou 
t edy sbory p ermanentními. Výjimku z toho činí pouze Belgie, 
kde i sněmovna poslanecká jest sborem permanentním obnovujíc 
se parciálně , jednou za dva roky vždy z polovice (leč by z dúvodů 
v ústavě vytčených došlo k rozpuštění obou sněmoven) . 23) , 

Druhá soustava jest zavedena v Anglii, ve Španělsku, v Dán
sku, v Rusku, z německých států pak v Hessensku, v Sasku, 
ve Wiirtembersku, v Badensku. V Anglii na př. jsou členy sně
movny lordů rodem : peerové Spojeného Království ; úřadem : 

dvacet šest lordů duchovních ; jmenováním: soudcové ve sněmovně 
lordů (lords of appeal in ordinary) . Vedle těchto členů jsou však 

21) Dareste n . u . m., II:, str. 398 , Bryce: The American Common
w'eelth 1. vol., str. 97 a násl. 

22) Podobným způsobem složeny jsou senáty v republikách: m exické , 
a rgentinské a brasilské s tím toliko rozdílem , že v Mexiku jest volba vlastně 
nepřímá a v Brasilii se volí po třech členech z každého státu a spolkového 
území nikoli legislaturami dotčených států, n)rbrž t ým ž způ sobem jako 

. d o sněmovny dolní a to se zastoupením menšin . 
23) Errera n . u . m ., str. l 65 a násl. 

ještě členové, u kterých důvod povolací jest volba. Jsou to peerové 
škotští a irští, kteří jsou zvoleni do sněmovny. lordů. Ve Skotsku 
volí všichni peerové škotští v jednom volebním sboru . šestnáct 
zástupců pro kaŽdé období parlamentní (7 let) zvláště. Irští 
peerové vysýlají dvacet osm zástupců volených na čas jich života, 
takže v Irsku dochází jen k volbám doplňovacím, t. j. zemře-li 
některý volený zástupce irských peerů.21) Ve Spanělskú skládá 
.se senát vedle členů ipso iure a (:lenů jmenovaných králem na 
doživotí ze 180 členů volených. V Dánsku skládá se landsthing 
ze šedesáti šesti členů. Z těch .dvanáct jmenuje král ha čas jich 
života, kteří JSou neb byli volenými členy representativních 
shromáždění buď nynějších neb předešlých. Ostatní členové jsou 
voleni. V Rusku se skládá gosudarstvenný sovět z členů jmenova
ných carem a z členů volených; počet členů jmenovaných nesmí 
však převyšovati počet členů volených. Volené členy volí : ducho
venstvo pravoslavné církve ruské (šest, z nich tři z duchovních 
i-eholních a tři z duchovních světských), zemstva v guberniích 
(z každé gubernie po jednom), shromáždění šlechtická (osmnáct), 
carská akademie věd a carské university ruské (šest), rada ob
chodní a manufakturní, její odbor v Moskvě, místní výbory <;>b
C 1;10 dní a manufakturní, výbory bursovní a obchodní korporace 
(dvanáct, z nich šest za obchod a šest za průmysl). Pasivní právo 
volební jest omezeno <;losti četnými podmínkami.25) V Sasku, 
ve Wiirtembersku, v Hessensku a v Badensku jest složení horních 
sněmoven sobě na vzájem podobno. Volenými členy jsou zde 
zástupci pozemkové šlechty resp. držitelů rytířských statků, a ve 
Wiirtembersku a v Badensku vedle toho ještě zástupci obchodu 
a průmyslu, zástupci zemědělství a (jeden) zástupce umění aÍ'e
mesel ; dále jsou to zástupci universit a technik (vyjma Hessensko, 
kde jest stálým zástupcem kancléÍ' university, resp. jeho zástupce 
jmenovaný velkovévodou) .26) 

24) Anson n . u . m ., 1. vol. , str. 217 a násl., Marriott n . u. m ., str. l5 2 
a' násl. , Lowell n . u . m ., 1. vol. , str. 394 a násl. , Hatschek n .· u . m ., 1. , 
str. 323 a n á.sl. 

25) Chasles : Le parlement russe , Paris 19lO, str. l08 a násl. 
26) Gaupp: Das Staatsrecht des Konigreich Wurttemberg, Tubingen 

l884 , str. l24 a násl., Schenkel: Das Staatsrecht des GroBherzogstums 
Baden , Tubingen l 884, str. 9, Gareis: Das Staats;recht des GroBherzogthum~ 

Hessen , Tubingen l,884 , str. 73- 75. 

5* 
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TJ:-etí soustava jest v ostatních monarchických státech 
evropských, pokud mají soustavu dvoukomorovou, tedy: v králov
stvích a zemích na i-íšské radě zastoupených, v zemích koruny 
Uherské, v Prusku, v Bavorsku, v Turecku a v ltalii. Zde mimo 
členy povolané rodem neb úřadem zasedají ve sněmovně horní 
jen členové jmenovaní panovníkem a to, pokud zvláště ni.c Jiného 
není stanoveno, na čas života. Avšak prerogativa koruny i tu Jest 
v urcitých směrech obmezena. Předem sluší uvésti, že omeLeh 
jest počet členů jmenovaných; pouze v ltalii má král právo jrrien'o
vati neobmezený počet senátorů. Další omezen~ záleží v tom, 
že osoba jmenovaná musí vykazovati určité podmínky, ať Již 
všeobecné, ať zvláštní. Nejdále jde toto omezení v ltalii , kde 
král může jmenovati senátorem jen osobu příslušející k jedné 
z 21 kategorie vypočtené v čl. 33. statutu základního ze 4. března 
r. 1848. Poněvadž však dle čl. 60. téhož statutu má senát (právě 
tak jako sněmovna poslanecká) výlučné právo rozhodovati oplat
nosti titulu připouštění nových členů, znamená to další obmezení 
královské prerogativy. Neboť i když král jmenuje nového senátora, 
má dle tohoto ustanovení senát na vůli nového člena phjati neb 
odmítnouti; hlasování o tom jest tajné.2?) 28) Jakési omezení 
krilovského práva jmenovacího možno shledávati i v Prusku.29) 

Působnost parlamentu není ve všech státech stejná. Kdežto 
obsah činnosti parlamentu vykazuje ve . všech téměř' státech ráz 
celkem obdobný, jest rozsah jeho činnosti rozdílný. V některých 
státech jest rozsah jeho působnosti tak značný, že parlament 
jest v pravdě nejvyšším činitelem a regulatorem veškerého veřej 

ného života ve státě (státy s režimem parlamentárním, ať monar
chie, ať republiky), v jiných státech tvoří nejhlavnější obsah 
působnosti parlamentu spíše jen činnost zákonodárná (monarchie 
konstituční v užším slova smyslu), někde dokonce parlament, 
byť i obsah jep.o činnosti nebylo mnoho menší než jinde, má 

. význam nepříliš valný a stává se takřka institucí jen trpěnou 

27) Tambaro n . u . m ., str. 192 . 
28) Důsledkem toho jest nově jmenovaný senátor připuštěn k pl:-ísaze 

teprve tehdy, když jeho jmenování jest senátem schváleno. Po vykonané 
přísaze jest od předsedy senátu prohlášen senátorem království. Čl. 104 
jednacího řádu senátu italského. Moreau-Delpech : Les reglements des 
assemblées legislatives, II. svaz., Paris 1907, str. 339. 

29) Bornhak: Preussisches Staatsrecht, str. 391 a násl. 

(Spojené Státy Severoamerické). Avšak ph veškeré různosti t éto 
lze přece stanoviti trojí základní druh působnosti parlamentu: 
funkci zákonodárnou, funkci správní a funkci autonomní. 

A) 'Funkce zákonodárná. 

V této funkci jest parlament orgánem státním, který spolu
působí při sdělávání zákonů t. j . právně závazných nařízení, 
jichž obsah tvoJ:-í určitá právní zásada. Avšak složltý pochod 
zákonodárný má v zápětí, že spolupůsobení parlamentu při něm 
není ve všech státech stejné a nevztahuje se na veškeré fáse jeho. 
Jednotlivá období pochodu zákonodárného jsou: stanovení obsahu 
zákona, sankce, vyhotovení (promulgation, Ausfertigung), pro
hlášení (publication, Verkundlgung) .30) Srovnáme-li tedy činnost 
parlamentu, jak jeví se v jednotlivých těchto obdobích, pozoru
jeme, že jiný jest rozsa.h této . činnosti v r~publikách a jiný opět 
v monarchiích. V representativních republikách spadá jak stano
vení obsahu zákona, tak v podstatě i vlastní sankce v obor čin
nosti parlamentu. Hlavě státu pJ:-ísluší jen jakýsi druh podmíne
ného veta . Ve Francii na př. jest podle ústavy (cl. 1. ústavního 
zákona z 25. února 1875) moc zákonodárná vykonávána oběma 
s~ěrilOvnami. President má sice právo iniciativy právě tak jako 
sněmovny, avšak pj:-ísluši jemu dále jen vyhotovení (promulgation) 
zákona, kdežto publika.ce dle dekretu z 5. listopadu 1870 nastává 
uveJ:-ejněním zákona v J ournal oHiciel de la Republique fraD<;:aise . 
President francouzské republiky nemá práva sankce, nýbrž Jen 
odkladací veto. Dle cl. 7. úst.' zák. z 16. července 1875 může totiž 
ve lhůtě pJ:-edepsané k promulgaci žádati motivovaným poselstvím 
obě sněmovny o nové projednávání, kteréž nemůže býti odepřeno . 
Setrvají-li však sněmovny na prvotním svém usnesení (k čemuž 
není třeba kvalifikované většiny), musí president zákon vyhotoviti 
a dáti vyhlásiti.3J ) 32) (Ve skutečnosti od počátku Třetí Republiky 

30) Viz m. j. Laband : Staatsrecht, II., str. 23 a násl.; týž: Deutsches 
Reichstaatsrecht, Tiibingen 1909, str. II3 a násl., Jellinek : Gesetz und 
Verordnung, str. 312 a násl., Duguit n. u . m., II., str. 329 a násl. 

31) Dareste n. u. m ., 1., str. !o, 15; Esmein : Éléments, str. 880 a násl. , 
D uguit n. u. m., II., str. 328 a násl., 442 a násl., Moreau n . u . m. , str. 26::1 
a násl., Jt~ze· n . u. m., str. 27, 28, Pierre n . u . m. , str. 53, 85 1 a passim. 

32) Formule promulgační dle dekretu z 6 . dubna 1876 jest: "Le 



7° 

president tohoto práva veta neužil.) Ve Spojených Státech Severo
amerických přísluší moc zákonodárná kongresu skládajícímu se 
ze sněmovny poslanecké (the House of representatives) a ze senátu, 
resp. v jednotlivých státech legislaturám státním složeným rovněž 
ze dvou komor. Ani presidentu Unie,ani guvernérům jednotlivých 
států nepřísluší nijaké účastenství na pochodu zákonodárném. 
Nemají práva iniciativy, nýbrž jen právo posýlati sněmovnám 
poselství. Usnesený bill zasýlá se presidentu k podpisu ; podpisem 
presidentovým stává se bilI zákonem. Nesouhlasí-li však president 
s obsahem zákona, jest povinen do deseti dnů jej vrátiti připojiv 
své námitky té sněmovně, ve které dotčený návrh vza l svůj původ. 
Nevrátí-li jej president do deseti dnů, stává se bilI zákonem i bez 
jeho podpisu. Sněmovna, které takovýto bilI byl vrácen, musí 
jej znovu vzíti v úvahu a setrvá-li na něm, k čemuž jest nyní 
třeba dvoutřetinové většiny, zašle jej druhé sněmovně. Setrvá-li 
i tato dvoutřetinovou . většinou na půyodním návrhu (jak vet o 
presidentovo, tak i opětné hlasování kongresu musí se vztahovati 
na celý zákon, nikoli jen na jednotlivé části jeho), stane se bjlI 
zákonem a nepoUebuje podpisu presidentova. Odročí-li se kongres 
v těchto deseti dnech, které jsou určeny presidentovi k vrácení 
bilIu, padá biJI (t. zv. pocket veto).33) Práva veta užívá president 
dosti často, a dm častěji Jeho užije, tím více stoupá ieho popula
rita3I) (lze si to . vysvětliti všeobecnou nepHzní národé' severo
amerického VUCl sborům zákonodárným). Rovněž guvernél-i 
i ednotlivých států mají právo (suspensivního) veta; avšak v~tSina, 
jaká se v legislaturách vyžaduje, ~by bilI vrácený guvernérem 
se přes to stal zákonem, není ve všech státech stejná. V jednom 
státě (Severní Carolin a) moc zákonodárná pHsluší jen legislatuí'e 
s vyloučením veta guvernérova. 

Naproti tomu v monarchiích má parlament spoluúčastenství 
pouze na první fa si pochodu zákonodárného, totiž nasdělávání 

sénat et la chambre des députés ont adopté, le président de. la République 
promulgue la loi dont la teneur suit .. . (následuje text zákona) . . . La 
présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l'État." Duguit n. u. m., II., str. 443 . 

33) Kap. 1., sect. 7, čl. 2 ústavy; Bryce n . u . m., 1. , str. 56,a, násl., 
Saripolos n. u . m., 1. , str. 324 a násl. 

34) Bryce n . u. m. , 1., str. 59. 
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obsahu zákona, kdežto sankce, promulgace a publikace spadají 
v obor činnosti panovníkovy. V první fasi jsou si parlament a pa
novník postaveni úplně na roveň. Stanovení obsahu zákona sp2.dá 
zcela v obor volní činnosti každého z obou; v tomto směru jsou 
oba . právně samostatni a na sobě nezávislí. Neexistuje niJaké 
právní donuceni, ani závazek phjati obsah celý, neb jen některou 
část jeho. Rovněž jest pro obsah a význam zákona (nikoli také 
vždy pro způsob řízení) nerozhodno, z které strany návrh zákona 
se podává : iniciativa zákonodárná přísluší v zásadě oběma stejně.35) 

Obsah zákona definitivně přijatý a k sankci hotový jest dle toho 
v podstatě výsledek dohody mezi oběma zákonodárnými činiteli: 
parlamentem a panovníkem. 

Když takto obsah zákona jest dohodou obou zákonodárných 
činitelů pevně a konečně stanoven, dochází k sankci. Sankce jest 
ukončení pí'ípravného pochodu zákonodárného, jest projev svo
bodné vůle, že něco se má státi zákonem.36) K zákonné moci 
jest dále třeba aktu, kterým se v předepsané formě zjišťuje, že 
státoprávní náležitosti potřebné ku vzniku zákona, byly skutečně 
také splněny, kterým zákon sám uvádí se v náležitou písemnou 
formu, a kterým konečně se prohlašuje obsah zákona za závazný 
él; nahzuje se jeho vyhlášení. Pro tento akt užila státovědecká 
doktrina francouzská z konce 18. a začátku 19. století výrazu 
promulgation, kterýžto výraz přejala v plném jeho významu 
panující státovědecká doktrina německá přeloživši jej na Aus
fertigung. 

Sankce a promulgace jsou dva různé akty, které sluší dobře 
od sebe odlišovati. Oba jsou výronem vůle bezprostředního orgánu 
státního, avšak nikoli nutně také jednoho a téhož orgánu.37) 

33) Z této zásady máme výjimku v Rusku a v Turecku. V Rusku 
přísluší sice dle čl. !O7 svazku 1. části 1. svodu zákonů právo iniciativy . 
jak sovětu, tak i dumě . Avšak jedná-li se o základní zákony říše, přísluší 

iniciativa výlučně carovi . Dareste n. u . m.: II., str. 161, Chasles n . u . m ., 
str. 166. V Turecku dle čl. 53 ústavy (modifikované v r. 1909) nepřísluší 

iniciativa sultánu, nýbrž ministrům a vedle toho ovšem také oběma sně
movnám. Dareste n. u . m., II., str. 332. 

36) Laband: Staatsrecht II., str. 29, 30. 
37) V říši němec·ké na př. přísluší sankce spolkové radě, promulgace . 

císaři . Viz Laband: Staatsrecht II., str. 33, 42, RÓ .:. ne: Das Staatsrecht 
des Deutschen Reiches, Leipzig 1877, II. Bd. , I. Abth., str. 49 . 
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Sankce spadá v obor moci zákonodárné, promulgace v obor moci 
výkonné. To dobře postřehla státovědecká doktrina francouzská 
a revoluce, a v ústavě z 22. frimairu rokuVIII. (z 13. prosince 1799) 
jasně se rozlišuje mezi sankcí a promulga.cí. Sa.nkce (zde ovšem 
terminus jest "faire la loi") přísluší sboru zákonodárnému, pro-
mulgace Prvnímu konsulu (čl. 34, 37). Charta ze 4. června 1814----......... 
(čl. 22.), i ústavní charta ze 14. srpna 1830 (čl. 18.) přiznaly právo 
ja.k sankce, tak i promulgace králi, a teprve ústava Druhé republiky 
ze 4- listopadu 1848 oba akty od sebe odlišila (čl. 20. a 56.).38) 

V ústavních monarchiích přísluší právo sankce a promulgace 
panovníkovi. Jen panovník jako bezprostřední samostatný a nej
vyšší orgán státu má právo uděliti výrokem, resp. výronem své 
vůle určitému návrhu závaznou moc zákona. V tom právního 
rozdílu mezi monarchiemi parlámentární a. konstituční (V užším 
smyslu) není. A vša.k jiná jest otázka, koho sluší pokládati za 
zákonodárce. V tom již liší se mona.rchie parlamentární od mon
archie konstituční. V oné jest parlament právně rovnocenným 
činitelem zákonodárným s panovníkem.39) Zákonodárcem jest tu 
panovník společně s parlamentem, a zákon jest tedy pojímati 
jako vůli obou těchto orgánů spojených v jednotu.40) V Belgii 
na pL sama formule, kterou se zákon sankcionuje a promulguj e, 
to vyslovuje. Formule tato zní: "Les Chambres ont adopté, et 
nous sanctionnons ce qui suit : (následuje text zákona). Promulgons 
1a présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de ľÉtat 
et publiée par la voie du Moniteur." 41) Podobná formule jest 
v Halii : "II Senato et la Camera dei Deputati hanno approvato. 
N oi 'abbiamo sanzionato e promulga.to qua.nto segue .. . Ordiniamo 
che la presenta, munita del sigillo dello Stato sia inseri.ta nella 

. 38) Srov. také Esmein: Éléments, str. 604 a násl., Duguit n . u . m., 
II., str. 442 a násl. , Pierre n . u. m., str. 493 a násl.; k to;nu i Laband: 
Staatsrecht, II ., str. 17 a násl., ]ellinek: Gesetz und Verordnung, 'st r . 322 

a násl. 
. 39) Politicky ovšem jest v lastním zákonodárcem parlament sám , 

neboť- ústavní mrav brání panovníka li odepříti sankci (i promulgaci) zákonu 
parlamentem usnesenému . Skutečně také v Belgii nebyla sankce odepřena 
dosud nikdy (Errela n. u . m., str. 202) a rovněž nikoli v Halii (Tambaro 
n. u. m., str. 94). 

40) ]ellinek: Gesetz und Verordnung, str. 313. 
41) Errera n . u. m., str . 203. 

. " 

73 

Raccolta degli Atti del Governo, mandandola a chiunque spetti 
di osservar1a e di farla osservare come Legge dello Stato." 42) 
~aproti tomu y monarchiích konstitučních typu německého (cili 
y užším smyslu) parlament dle panující státovědecké doktriny 
n.ěmecké není zákonodárným činitelem rovnoprávným s panov
níkem, není spoluzákonodárcem. ' Státní vůle, která v zákoně se 
projevuje, jest v podstatě vůle panovníkova: Ovšem o obsah. 
této vůle st átní dohoduje se parlament s panovníkem v prvé 
fa si zákonodárného pochodu (viz výše) . Avšak Mední terminologi.e 
2. panující doktrina vidí v této činnosti parlamentu vlastně Jen 
"spolupůsobení" resp. "přivolení" k projevu státní vůle. Projev 
tento vydává panovník sám, on udílí. příslušný rozkaz, vpodshtě 
jest zákonodárcem tedy on sám, jest však ve výkonu práva 
zákonodárného vázán spolupůsobením resp. přivolením parla
mentu zejména i potud, že příslušný rozkaz zákonný může se 
vztahovati jen k celému obsahu toho, na čem v prvé fasi se s parla
mentem dohodl, nikoli. snad jen k některé cásti tohO.43) Vidno 
to již ta.ké namnoze na formuli promulgační, ve které sankce 
s promulgacf splývá v jedno, takže není z pravidla možno, oba 
tyto státoprávní akty od sebe odlišiti. 

Zvláštní jest postavení parlamentu v Anglii. Dle práva jest 
výliradným zákonodárcem král, státní vůleprojevená v zákoně 
jest vůle králova. Král sám udílí rozkaz zákonný, a ve formuli, 
kterou se t. zv: public bill 44) usnesený oběma sněmovnami sankcio
nuje, promulguj e a zároveň již i vyhlašuje,45) není o zákonodárném 
právu parlamentu ani zmínky. Formule tato zní : "Le roy le 
veult".46) Ve skutečnosti však sankce králova stala se již déle 
dvou staletí pouhou formou a bezprostředným a nutným ná
sledkem, resp. důsledkem souhlasného usnesení obou sněmoven . 
DIe práva jest výhradným zákonodárcem hál, ve skutečnosti 

42)Contu ~ zi: Diritto Costituzionale, str. 184. 
43) Srov. obzvláště Lukas n. u . m., ~tr. 57, kde v následujídrri jést 

také uvedena příslušná literatura. Viz i Pražák n . u. m., díl H., str. 174· 
44) O rozdílu t . zv. public bill, finance bill a private bill srov . obzvláště 

Anson n. u . m., 1. , str. 240 a násl. 
45) Dle pojetí anglického jest v parlamentě přítomen každý občan, 

a proto odpadá zde (jinde obvyklé) vyhlašování zákonů; pozn. spis. 
46) V Anglii jest obřadní řečí parlamentární jazyk (staro)francouzský; 

jest to pozůstatek z doby normanské; pozn. spis . 
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však .ústavním mravem jest král vazan bilIu usnesenému parla
mentem uděliti sankci; ve skutečnosti jest tedy výhradným 
zákonodárcem parlament (the king in parliament) : Zde v malém 
jest ukázka, že výtka nevěcnosti (unreality) anglické ústavy 
jest vskutku odůvodněna .47) 

Rovněž zvláštní jest postavení storthingu v Norsku. Dle 
čl. 75. lit. a) ústavy přísluší storthingu "dávati a zrušovati z á~ 
kony". Tímto zněním není ovšem vsaháno v právo krále udíletl 
sankci, takže v Norsku jest storthing i krále pokládati za spolu
zákonodárce. Formule promulgační dle cl. 8r. úst . zní: " My .. . 
Dznamujeme, že nám bylo předloženo rozhodnutí storthingu 
z toho a toho dne tohoto znění : . .. na základě toho schválili 
jsme je a sankcionovali a tímto je schvalujeme a sankcionujeme 
jako zákon, vlastní rukou a pod pečetí královstv~." Jižv z t,ét ~ 
formule je patrno, že zákonodárné právo storthingu prevlada 
nad zákonodárným právem královým. Avšak usnesení storthingu 
může se státi zákonem bez sankce královy, dokonce i proti vLlii 
králově. Pokud se týče ústavních zákonů, jest sporno, je-li k zá
konné platnosti jich třeba sankce Cili nic.48) Pokud se týče ob~cej
ných. zákonů, má však dle čl. 79. ústavy usnesení storthlngu 
i bez sankce moc zákona, jestliže bylo přijato bez změny Udni 
storthingy po trojích volbách bezprostředně po sobě následujících, 
ve třech řádných sezeních a jestliže toto usnesení jest nyní před
loženo králi s prosbou, aby sankci neodepřel. Neobdrží-li takovéto 
usnesení ani nyní sankce, stává se přes to zákonem, a formule 
promulgační pak zní: "Neuznali jsme za záhodno sankcio~ova:i 
pojaté usnesení. Se zřetelem na § 79. základního zákona Jest Je 
však přes to jako zákon vyhl~siti." 49) V takovýchto případech 
Dbjevuje se ovšem storthing jako výhradný zákonodárce. 

H ledíc k rozsahu činnosti zákonodárné lze parlamenty dle 
te;minologie anglického učitele státního práva Diceyho rozlišovati 
na dva druhy. Jsou parlamenty, jichž zákonodárná činnost se 

47) Viz Marriott n. u . m ., str. 41. 
48) Dareste n . u . m., II., str. 146 praví, že nyní jest nesporno, že 

změny ústavy usnesené storthingem nepotřebují sankce královské. Naproti 
tomu Morgenstierne (n. u. m., str. II2) tvrdí, že v šeobecné předpisy 
o královské sankci vztahují se i na změny ústavy. 

49) Morgenstierne n . u . m. , str. 126. 
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vztahuje na veškery obory práva bez jakéhokoli obmezenLAvšak 
jsou na druhé straně parlamenty, jichž zákonodárné činnosti 
jsou položeny určité meze v tom směru, že parlament jest dle 
ústavy nezpůsobilý usnášeti se na zákonech určitého druhu. Prvý 
druh nazýváme parlamenty svrchovanými, druhý parlamenty 
nesvrchovanými. Typem parlamentu svrchovaného jest parlament 
anglický, o kterém již Blackstone praví, že "ml'že učiniti vše, 
co dle přirozené povahy není ne~ožné."50) Svrchovanost anglického 
parlamentu záleží v tom, že parlament "má právo vydati neb 
zrušiti jakýkoli zákon a že nijaká osoba ani. sbor nemá dle anglic
kého zákona práva zvrátiti nebo odstraniti zákonodárství parla
mentu".51) craproti tomu podstata nesvrchovaného parlamentu 
záleží v tom, že parlament se může usnášeti jen na t . zv. zákonech 
obyčejných, nikoli :,šak na t:~v,' zákonevcv~ ústavníc~kte~é spadaj~ 
v o bor půso bnostl sboru J1neho (vysslho) . J akysl stred meZI 
oběma těmito druhy parlamentů tvoří" parlamenty takové, které 
se mohou sice usnášeti i na zákonech ústavních, avšak pro tyto 
jest stanoven obtížnější (a zdlouhavější) pochod zákonodárný. 

Rozlišování parlamentů na svrchovaný a nesvrchovaný sou 
visí úzce s rozlišováním mezi t . zv. pouvoir constituant a pouvoir 
constitué, dále mezi zákony ústavními (ve smyslu formálním) 
a "zákony obyčejnými a v důsledku toho i mezi t. zv. ústavou 
pružnou (fleXible constitution) a ústavou ztrnulou (rigid" con
stitution). Toto rozlišování vzalo vlastně původ svůj ve Francii . 
Zde již ancien régime lišil namnoze zákony království (les lois 
du royaume) zvané také zákony základními či ústavními (les lois 
fondamentales ou constitutionelles) a zákony vydané jednotlivými 
králi (les lois du roi), a parlamenty užívaly práva odporu (ré
montrance), shledaly-li, že některý zákon neb nařízení královské 
Ddporuje základním zákonům království (viz o tom výše).52) 
Revoluce francouzská toto rozlišování prohloubila stanovivši 
rozdíl mezi pouvoir constituant a pouvoir législatif. Oproti pouvoir 
constituant jest pouvoir législatif pouhým pouvoir constitué 
a tedy mocí nižší. Obě moci vykonávají funkci zákonodárnou, 

50) Blackstone n. u . m., 1., str. 161. 
51) Di ey n . u. m., str. 38 . 
52) Viz k tomu i Hancke : Bodin, Breslau 1894, str. 33 , 34, .Treumann : 

Die Monarchomachen, Leipzig 1895 , str. 77· 



avšak pouvoir constituant dává zákony ústavní,53) pouvoir légis
latif pouze zákony obyčejné. Rovněž nepřísluší tyto moci jednomu 
a témuž sboru. Sbor či shromáždění opatřené mocí ústavodárnou 
(pouvoir constituant) dává ústavu a vůbec zákony ústavní, jež 
pak vyměřují a zároveň vymezují působnost a ptávomoc moci 
zákonodárné (pouvoir législatif). Pouvo:r constituant jest tedy 
něčím prvotným, kdežto pouvoir législatif něčím druhotným, od
vozeným. Pouvoir législatif může llpravovati jen záležitosti, které 
spadají v ,obor jeho působnosti, tak jak vymezil pouvoir con
stituant. Vymezení toto děje se písemným aktem, ústavou. Odtud 
vidíme, jak úzce jest spjato rozlišování mezi pouvoir constituant 
a pouvoir législatif s teorií psaných ústava opět zase s rozlišo
váním mezi zákony ústavními a obyčejnými, což konečně vede 
k vázanosti moci zákonodárné a k instituci parlamentu ne
svrchovaného.54) 

Veškery myšlénky tyto přivedla k platnosti, nephhlížíme-li 
ovšem k Spojeným Státům Severoamerickým,55) revoluce fran
couzská, a vložila je v ústavu z 3. září r79I. Ústava tato jest 
předem ústavou psanou a ztrnulou: k změně její jest třeba složi
tého a obtížného pochodu zákonodárného. Změnu tuto může 
však provésti jen zvláštní ústavodárné shromáždění zvané shro
mážděním revisním (L' Assem blée de Révision) složené z jedné 
komory tTit . VII.: De 180 révision des décrets constitutionnels) . 
Ústavu dává Ústavodárné shromáždění národní (1' Assemblée 
Nationale conshtuante), dle které moc zákonodárná jest delego-

53) Pojem zákona ústavního jest dvojí: materiální a formální. yie 
smyslu prvém nazýváme zákony ústavními takové zákony, kteréž upra,vují 
základní organisaci státu a právomoc bezprostředních orgánů státních, 
ve smyslu druhém pak takové zákony, které výslovně za ústavní bývají 
prohlašovány, a k jichž změně jest zapotřebí obtížnějšího pochodu, takže 
jejich zvýšená moc jest sesílená formá'ní moc zákonná. ]ellinek: Gesetz 
und Verordnung, str. 262, 263, Laband: Staatsrecht II ., str. 72, Bornhak: 
Allg. Staatslehre, str. 193. 

54) Srov. o tomto předmětu m . j . Esmein : Éléments, str. 503 a násl. , 
P ierre n. u, m., str. I anásl., Duguit n . u . m., II., str. 515 a násl., Boutmy : 
Études de droit constitutionnel, Paris 1909, str. 221 a násl. , rovněž i The 
Federalist, str. 190 a násl., 283 a násl., ']ellinek: Všeobecná státověda , 
str. 538, a násl. 

55) Ústava Spojen)Tch Států Severoamerických vykazuje mutatis 
mutandis tytéž charakteristické znaky jako ústava francouzská z 3. září 1871. 
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vána Národnímu shromáždění zákonodárnému (l'Assemblée Natio
nale législative) složenému z jedné komory (Tit. III. chap. lIL, 
sect. 1., art. 1.). Avšak toto shromáždění zákonodárné může se 
usnáseti jen na zákonech obyčejných, zákony ústavní jsou z oboru 
jeho působnosti zásadně vyňaty. ' 

Instituce psaných ústav, rozdíl zákonů ústavních a zákonů 
obyčejných, povýšenost oněch nad těmito a vázanost zákono
dárných sborů oněmi převzaty byly všemi státy evropskými. vyjma 
Anglii (a z části také Uhry), kde jest ústava nepsaná, a rozdílu 
mezi zákony ústavními a obyčejnými není. Avšak i ve státech 
s psanou ústavou není někde rozdílu mezi zákony ústavními 
a obyčejnými. Tak jest tomu na pl' . v Italii,kde pro změnu ústav
ních zákonů není předepsána zvláštní forma.56) Sem možno iaditi 
i Prusko, kde Cl. r07. ústavy výslovně praví, že ústavu lze 
měniti způsobem obyčejným; vyžaduje se toliko dvojí hlasování 
s přestávkou nejméně dvacet jednoho dne.57) Naproti tomu v ostat· 
ních státech nelze ústavní zákony měniti tímže způsobem jako 
zákony obyčejné. Než i zde nutno rozlišovati. Bud parlament 
jest vůbec nezpůsobilý usnésti se na změně ústavy neb jakéhokoF 
jiného ústavního zákona a změna takováto jest vyhražena sboru 
jin~mu, buď parlament jest v zásadě způsobilý k změně ústavy, 
avšak pro to jest pi"edepsán zvláštní postup. Postup tento záleží 
pak v tom, že změnu ústavy nemůže provésti ten parlament, který 
na změně se usnesl, nýbrž teprve parlament následující za šetření 
určitých náležitostí, aneb že změnu může sice provésti týžparla
ment, avšak pochod zákonodárný jest valně stížen. 

Nezpůsobilé jsou parlamenty k změně ústavy v evropských 
r epublikách (Francie, Svýcarsko), dále v republice Argentinské, 
v podstatě i ve Spojených Státech Severoamerických, v Mexiku 
a v Brasilii, z monarchií evropských v Srbsku, v Bulharsku 
a v Recku. Ve Francii na pl'. jest dle čl. 8. ústavního zákona 
z 25 . února r875 k změně ústavy povoláno Národní shromáždění 
vzniklé spojením senátu a sněmovny poslanecké. Ve Svýcarsku 
jest pro změnu ústavy pi"edepsána zvláštní cesta a to pro úplnou 
změnu zákonem z 27. ledna r892, pro změnu částečnou čl. r2I. 
s polkové ústavy. Avšak změna ústavy, ať úplná, ať částečná 

56) Tambaro n . u . m ., str. 2 ll a násl. , Contuzzi n . u . m' l str. 94. 
57) Bornhak: Staatsrecht, str. 557 a násl. 



vstoupí v život teprve, až jest phjata většinou hlasujících občanů 
švýcarských a většinou států (čl. I23. spol. ústavy) . Podobně jest 
tomu v jednotlivých kantonech. V Srbsku a v Bulharsku vy
hrazeno jest usnášení se o zákonech ústavních Velké skupštině, 
v Řecku sněmovně složené z dvojnásobného počtu poslanců . Ve 
Spojených Státech Severoamerických přísluší vypracování změny 
ústavy buď kongresu (k čemuž se vyžaduje většiny dvouUetinové 
v obou sněmovnách), aneb k návrhu legislatur dvou Uetin všech 
států zvláštnímu ústavnímu konventu svolanému kongresem~ Vy
pracované změny neb dodatky ústavy pokládají se však tehdy 
za schváleny, vysloví-li. se pro ně buď legi slatury tří čtvrtin všech 
států aneb konventy téhož počtu států. Zda rozhodnutí má pi"í
slušeti legislaturám či konventům, jest ponecháno uvážení kon
gresu (kap. V. čl. I. ústavy) .58) V Argentině rozhoduj e dle cl. 30 . 

spolkové ústavy o změně ústavy zvláštní konvent svolaný ad hoc, 
když nutnost revise byla vyslovena dvouUetinovou většinou 
kongresu. V Mexiku jest ku změně ústavy třeba dvoutřetinové 
většiny kongresu a většiny legislatur všech st átů tčl. I27. spol. 
ústavy z I2. února I857) , v Brasilii dvoutřetinové většiny v obou 
sněmovnách kongresu avšak pochod zákonodárný ph tom jest 
složitý (cl. 90. spol. ústavy z 24. února I89I). 

V jiných státech jsou parlamenty způsobilé provésti změnu 
ústavy. Avšak i zde nutno rozlišovati . Někde dochází po usnesent 
parlamentu, že jest phkročiti k změně ústavy, ihned i.pso iure 
k rozpuštění parlamentu, a teprve parlament vyšedší z nových 
voleb může změnu ústavy uskutečniti, ovšem většinou v ústavě 
předepsanou. Tak jest tomu v Belgii (čl. I')I. ústavy), v Holandsku 
( čl. I94~I97 . ústavy) , v Lucemburku (čl. II4- ústavy), v Dánsku 
(čl. 95. ústavy), ve Švédsku (čl. 81. ústavy a čl. 64. zákona o orga
nisaci riksdagu - Riksdagsordning), v Norsku ~Cl. II2. úst avy),59} 
v lslandě (cl. 61. úst. zákona o zvláštních záležitostech Islandu 
z. 5. ledna I874) a v Rumunsku ,cl. I28. ústavy). Jinde nedochází 
k rozpuštěni parlamentu, nýbrž týž parlament může ~e usnésti 
na změně ústavy a zárovetÍ ji odhlasovati, ovšem příslušnou 

58) Dareste n. u . m ., II., str. 412 , Bryce n . u . m., 1., str. 365 , 366. 
59) Zde nedochází však ipso iure k rozpuštění storthingu, ovšem .. 

změnu ústavy může provésti teprve storthing příští; o jiných náležitostech 
v iz Morgenstierne n. u. m ., str . 120 á násl. 
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většinou . Tak jest tomu v říši Německé, valnou větSinou v ně

meckých státech, v královstvích a zemích na říšské radě zastoupe
ných a v Turecku. 

Doložiti sluší, že rozlišování mezi zákony ústavními a zákony 
obyčejnými a přirozeně tedy vázanost parlamentu oněmi v po
chodu zákonodárném osvědčuje v praxi plnou svou cenu tehdy, 
je-li tu skutecně také instance, která by bděla nad zachováním 
tohoto rozdílu a dovedla v konkretním případě nešetl"ení jeho za
brániti. Tak jest tomu na př . ve Spojených Státech Severoameri· 
ckých, kde soudy jsou povolány k tomu, aby rozhodovaly otázku,. 
zda urcitý zákon jest vydán způsobem ústavním, resp. odporuje-ll 
ústavě Cíli nic. Zde všechny zákony nemají stejnou autoritu, 
nýbrž jest stanovena hierarchie zákonů , takže zákon na před
nějším místě uvedený má vyšší autoritu než zákon uvedený na 
místě zadnějším. Tato hierarchie zákonů jest : spolková ústava, 
spolkové zákony, ústavy jednotlivých států, zákony jednotlivých 
států . Spolkov~ zákony nesmějí odporovali spolkové ~stavě, 

ústavy jednotlivých států spolkovým zákonům a spolkové 
ústavě atd. Shledá~li tedy soudce v Uni.i, že na př. ústava určitého. 
státu jest v odporu se spolkovou ústavou neb s některým zákonem 
sp~lkovým, nephhlíží při svém rozhodnutí k dotčenému ustano
vení ústavy a nalezne za právo, jakoby tu tohoto ustanovení. 
nebylo.bO) Avšak takovýchto předpisů právních v jiných státech, 
zej ména ve státech evropských nemáme. 61) Zde všechny zákony 
mají v podstatě stejnou autoritu, a není instance, které by pří
slušelo právo zkoumati, zda zákon vydaný a vyhlášený s šetřením 
příslušných předpisů právních neodporuj e ústavě. 62) Vzniká tedy 
otázka, jaké jsou záruky toho, že ústavní předpisy budou vLciycky 

60) Bryce n . u. m ., I . str. 247 a násl., Saripolos n . u . m ., 1., str. 33 1 

a násl. ; k tomu i Burgess : The chief guestions of present american politics, . 
Political Science Quarterly, roč . XXIII., str. 395 a násl 

61) Pouze v Norsku mají soudy právo zkoumati ústavní platnost 
zákonů. Morgenstierne n . u . m ., str. lIS . 

62) Ve francouzské revoluci bylo touto otázkou hnuto . T . zv. ústava 
girondinská zaváděla v tito VIII . právo censury všech zákonů a vůbec 
všech aktů legislace, jež by odporovaly ústavě; právo censury příslušelo 
prvotním shromážděním. Rovněž dle čl. 28 ústavy z r. VIII. měl tribunat 
právo rekursu k senátu proti aktům sboru zákonodárného·, jež odporovaly 
ústavě. Avšak rekurs nebyl přípustný proti zákonům již promulgovaným .. 
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oodržány, resp. že ústavní zákony nebudou měněny zákony 
obyčejnými? Tyto záruky se namnoze spatřují v právu sankce, 
:resp. veta pí-íslušejícím hlavě státu. Avšak nehledíme-li i k tomu, 
že ve státech s režimem parlamentárním toto právo veta se stalo 
politicky nepraktickým, neposkytuje ani ono dostatecné zá~uky. 
Což když hlava státu takovýto zákon pí-íčící se ústavě sankcionu;e !' 
V tom pí-ípadě není nijaké instance, nijakého prostí-edku oprav
ného, a takovýto zákon nebude L~e pokládati za neplatný. Hedpisy 
o ústavních zákonech, o vázanosti zákonodárné moci jimi atd. , 
maJí dle toho z valné části povahu t. zv. legis imperfectae. 

Na tomto místě dlužno se zmíniti ještě o jiném obmezení 
"par1amen1u. Jest to t. zv. referendum. 63) Referendum v neJsirším 
slova smyslu znamená pHmý proJev lidu prostí-edkem hlasování , 
v užším a obvykle užívaném smyslu jest to pÍ"Ímé zákonodárství 
lidu. V tomto užším smyslu musí neb jen může - dle toho lišíme 
referendum obligatorní a referendum fakultativní -- dojíti k pi"í
mému hlasování lidu, jedná-li se o změnu neb dodatek ústavy 
neb změnu jakéhokoli jiného zákona ústavního (t. zv. referendum 
ústavní), aneb jde-li vůbec o zákon obyčejný důležitého významú 
(referendum legislativní). V obou pí-ípadech může to býti refe-

rendum ratifikační, má-li býti hlasováním lidu potvrzen zákon 
í-ádnými sbory zákonodárnými již usnesený, aneb referendum 
konsultativní, jestliže zákonodárce pí-edem se dotazuje smýšlení 
lidu. Dále může dojíti k hlasování lidu, jedná-li se o určitou věc 
kromobyčejné důležitosti (plebiscit).64) Ve všech těchto phpadech 

63) O tomto předmětu srov. m. j . Moffet: The referendum in Cali
"fornia, Political science quarterly, roč . XIII., str. I a násl., Lobingier: 
Popular legislation in the United States, Development of the System, 

"Political Science quarterly roč . XXIII ., str. 577-587, Sanborn: Popular 
legislation in the United States: Value of the System, tamže roč . XXIII. , 
str. 587 a násl., "J?ryce n. u . m . zejména r., str. 463-475 , II ., str. 259 
až 358, Esmein: Eléments, str. 349 a násL, Duguit n . u. m., I., str. 32 7 
a násl. a pass m, Saripolos n. u. m. , I., str. 350 a násl., Moreau n. u . m. , 
str. 32 a násl., Lowell n. u. m., I., str. 4 a 4IO, Low n. u . m ., str. 100 
a násL, Errera n . u . m ., passim, ]ellinek: Všeobecná státověda, str. 775 
a násl., Bornhak: Allg . Staatslehre, str. 19°-192, Schwarz: Das Volks'
stimmenhaus, str. 403 a násl. 

64) Duguit n . u . m ., I., str. 328 chce rozlišovati mezi referendem 
"a plebiscitem pravě, že referendum jest "částí vlády bezprostřední, " kdežto 

." 
I 
1 vychází iniciativa vždy buď od vlády buď od parlamentu. Avšak 

iniciativa může vycházeti také z lidu samotného. Zde lišíme opětně 
t . zv. veto populární, které záleží v tom, že určitá část · občanů 

může v pí-edepsané lhůtě žádati, aby zákon již phjatý byl pí-ed'
ložen lidu k pí-ímému hlasování o něm, a dále t. zv. populární 
inicia.tivu, jejíž podstat:;t jest, že určitá část občanů může žádati, 
aby národ pí-ímým hlasováním se vyslovilo té či oné zákono
oárné reformě jimi navrhované. Jako zvláštní pí-ípad referenda. 
jest konečně uvésti t. zv. královské referendum. Podstata tohoto 
referenda jest, že král, nechce-li návrhu zákona pí-ijatému parlc.
mentem uděliti sankci, může, ovšem se zárukou zodpovědnosti 
ministerské, vyžádati si o tom rozhodnutí voličů . Návrh na za
vedení takovéhoto referenda byl v létech devadesátých podán 
vládou v Belgii, byl však zamítnut. 65) 

Referendum má svoje místo ve státech s bezprostí-ední vládou, 
kde jest vlastně zj evem phrozeným. Také skutečně ve Švýcarsku 
jest ono již zdomácnělou institucí. Avšak ono jest zavedeno dále 
ve Spojených Státech Severoamerických, tedy v republikách 
representativních, a získává stále půdy. Tak na pí-. byly vr. 1896 
podány v Novém Jižním Walesu a v Jižní Australii vládní osnovy 
na zavedení referenda, sněmovnou dolní také phjaty, avšak horní 
sně~ovnou zamítnuty. Věc se opakovala v r. 1897 ve Viktorii 
a v Novém Jižním Walesu.66) Rovněž v Anglii v době nejnovější 
podán byl za sporu ústavního ve sněmovně lordů hlavou oposice 
{dne 21. listopadu 1910) návrh, " aby otázky výjimečné důležitosti 

:plebiscit "směřuje naopak k tomu, aby ustavil vládu representativní" 
(Duguit má zde hlavně na mysli hlasování z 20. prosince 1851 , kterým 
národ francouzský schválil známý státní převrat Ludvíka Napoleona) . 
Nepokládám toto rozlišování zá správné; ježto neshledávám nějakého 

podstatného rozdílu mezi oběma těmito způsoby lidového hlasování. Ostatně 
i definice plebiscitu Duguitem výše uvedená nevystihuje po mém soudu 
jádro věci, a rozeznávání toto nemá vůbec praktické ceny. Za revoluce 
francouzské až do Restaurace všechny ústavní změny a převraty byly 
schváleny hlasováním lidu . Které z nich bylo referendum a které plebiscit ? 
A do jaké kategorie sluší zařaditi hlasování lidu v r . 18°4, kterým byla 
schválena dědičnost císařského d ůstoj enství ? 

65) Errera n. u. m., str. II9, k tomu Mayer- Jellinek: Das parl. Wahl
recht, str. 302 a násl., Bornhak: Allg. Staatslehre, str. 192. 

66) Esmein: Éléments, ~tr. 376. 
Baxa: Parlament . 6 
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byly předloženy rozhodnutí voličů prostředkem referenda," 67) 
kterýžto návrh byl po obnovení boje za ,nového krále Jiří V. 
podán v obsahu změněném, aby totiž každý bill, který by se 
týkal koruny, protestantské sukcese, Rome Rule, aneb každé Jiné 
závažné otázky byl předložen k referendu. 68) 

Zavedení referenda naráží však také 'na z~ačný odpor. Vedle 
jiných důvodů staví se odpůrci proti referendu hlavně proto, že 
prý jest nesrovp,atelno s myšlénkou representace vůbec a s režimem 
parlamentárním zvláště (Esmein). Nelze popříti, že důvody uvá
děné proti referendu nepostrádají v určitém směru váhy, ale 
naproti dlužno opět uvážiti toto. Znamená-li referendum v nej
širším slova smyslu přímý projev lidu prostředkem hlasování, 
jest každé t. zv. odvolání se k voličstvu, resp. k národu v pod
statě již referendum, byť i nikoli v přesně právnickém smyslu, 
tedy zajisté aspoň ve smyslu politickém. Není přece myslitelno, 
aby volby znamenaly prostě vykonání funkce p.rimárního orgánu
zvolení orgánu sekundárního, representace, - bez jakékoli my
šlénky politické, a že by tedy lid organisovaný ve sboru voličském, 
resp. ve sborech voličských měl prostě a pouze povahu orgánu 
povolaného k ustavení sboru zastupitelského, aniž by měl právo 
vysloviti volbou implicite určitý názor, který by se pak právně 
uplatnil ve sboru zastupitelském. To kdyby bylo správné, bylo by 
lze výrok Rousseauův o nesvobodě anglického národa69) vztaho
vati dodnes na všechny národy ve státech ústavních. Avšak tomu 
tak není. Každá volba děje s~ ve znamení určité myšlénky,.každou 
volbou vyslovuje se určitý názor závazný pro sbor zastupitelský. 
Při volbě nejde jen o to, aby byl ustaven neb doplněn sbor za
stupitelský, nýbrž také o to, aby zjednáno bylo smýšlení volicstva, 
resp. lidu v určité době a o určité záležitosti. Jen tím lze sobě: 

67) Viallate-Claudel: La vie politique dans les deux mondes, 5éme 

année, Paris 1912, str. 87, 88, K tomu viz i Horwill: The problem of the 
House of Lords, Political. science quarterly, roč . XXIII., str. 90 a násL 

68) Návrh tento resp . dodatek k Parliament billu přijat byl také. 
dne 5. července 19II většinou 253 hlasů proti 46, Viallate-Claudel n. u. m. ,. 
str. 97. 

69) "Le peuple Anglais pense etre libre, il se trompe fort; il ne l'est 
que durant l'élection des membres du Parlament; sit6t qu'ils ·sont élus, 
il est esclave, il n'est rien ... " Rousseau : Du contrat social, str. 129, 
(Bibliotheque Nationale). 

vysvětliti, proč v některých státech, jedná-li se o změnu ústavy, 
dochází k rozpuštění parlamentu, . a změnu ústavy projednává 
parlament vzešlý z voleb nových (viz výše), proč na pr. v Anglii 
v dnešních dobách velikého sporu ústavního došlo během jediného 
roku IgIO dvakráte k rozpuštění parlamentu (v lednu a v listo
padurO) a proč vóbec, přichá.le]í-li na přetřes otázky mimořádné 
důležitosti, dochází i v ]inýc~ státech zacasté k rOL;puštění parla
mentu právě tak, jako když vypukne ostrý spor ústavní. a není 
jiného rozřešení než "odvolati se" k vohcstvu, resp. k národu. 
V takovýchto případech se zajisté jedná o to seznati smýšlení 
lidu, a lidu pbpadá tedy úloha rozhódující. To jest však již přímé 
dotazování se lidu, takže mezi tímto způsobem dotazování se 
lidu a mezi referendem není podstatného rozdílu. Obojí nastává 
z podnětu vlády, v obojím jest dotazován lid. Správně tedy praví 
Duguit (n. u . m ., 1., str. 415), že rozpuštění parlamentu" vyvolává 
opravdové referendum," i Errera (n. u. m ., str. 168), že rozpuštění 
jest prostředek dotazování se země a surogát referenda. V takovéto 
formě tedy referendum zJednalo si dnes půdy snad ve všech státech, 
kde možno mluviti. o pravém životě ústavním. 71) Ať Již jde o roz
puštění parlamentu z moci hlavy státu, ať ipso iure, znamená 
vždy dotazování se lidu. Z toho důvodu zdá se mi odpor proti 
zavedení referenda bezpředmětným, neboť referendum jest v pod
statě ve všech státech, kde dána jest právní možnost rozpustiti 
par lament . 72) 

Na rozhraní mezi funkcí zákonodárnou a správní jest Cinnost 
parlamentu, která se nese za ustavením zákonů formálních. 73) 

7(') Viallate-Claudel n. u . m. , 4éme année (Paris 19II)~ str. 73 a násl. , 
Séme année (Paris 1912), str. 89 a násl. 

71) I v Anglii, kde nesporná svrchovanost parlamentu jest v odporu 
s referendem, uznává se dnes tento způsob dotazování se národa. Výborný 
znatel anglického práva státního a ústavního Lowell praví (n. u . lIL, I., 
str. 4) : "There is a growing feeling that no fundamental or far-reaching 
change ought to be made unIe ss, as a result of a general election fought 
on that issue, Parliament has received from the nation a mandate to made 
thechange." 

72) Právní možnost tato existuje, nehledíme-li ovšem k Švýcarsku, 
ve všech státech evropsky ch, i v republice francouzské . Pouze v Norsku 
nepřísluší králi právo rozpustiti storthing (M0rgenstierne n . u. m ., str. 57) . 

73) O zákonech formálních srov. m. j. Laband : Staatsrecht d . d , R., 
II. sv., str. 61 a násl., tyž: Reichsstaatsrecht, str. 121 a násl. ; tyž : Zur 
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Zákonem formálním nazýváme takový akt státní vůle, který ne
"obsahuje nařízení právního " pravidla, avšak formu má zákona, 
t. j . .1n~že býti vydán jen za šetření náležitostí piedepsaných pro 

f vznik zákona. Takovýto zákon formální není výronem moci 
:zákonodirné; . nýbrž moci výkonné, a zustává i pies formalnou 
povahu: zákonnou ve své podstatě úkonem správním. Parlament 
tím že má účastenství ' na takovýchto zákonech, vykonává jen 
for~i3:lně funkci zákonodárnou, ve skutečnosti však bere podíl 
nikoli na moci zákonodárné,~ nýbrž na moci výkonné, zas"ahá tím 
účinně ye správu. a . yykonáyá tedy vlastně funkci správní. Jako 
takovéto zákony formální po výtce sluší uvésti t : zv. zákon 
finanční, . povolování berní, nováčků atd. Že zde nejde o úkon 
obsahově zákonodárný, jestočividno; T . . zv. zákon finanční jest 

.hospodářský plán, upravuje státní rozpočet a jest tedy úkonem 
~ spr~vy hospodářské . • Rovněž povolování berní spadá v 'obor 
správy finanční, povolování nováčku v obor správy vojenské atd. 

. Že záležitosti tyto vyž3.dují dnes ve všech státech spolučinnosti 
parlamentu, resp. formy zákona, vysvětliti lze důvody jednak 

. historickými, jednak politickými. Důvod historický záleží v tom, 
že ode dávna právo povolovati berně atd. patřilo k nejcennějsím 
právům ' politickým, kteréž vším právem bylo pokládáno za 
pramen a základ politické svobody. Skutečně také historie jasně 
ukazuje, že jen ta shromáždění stavovská uchovala si svoje práva 
proti rostoucí Ploci zeměpanské, která dovedla si v neztenčené 

míře udržeti práv'o povolovati berně a jiné dávky. Důvod politický 
pak spočívá v to~, že konstituční teorie právě v tomto ·právu 

Lehre vom' Budgetrecht, Archiv fiir off. Recht, roč. 1., str. 172 a násl. , 
Jellinek : Gesetz und Verordnung; str. 226 a ' násl. , Brie: Zur Theorie des 
constitutionellen Staatsrechts, Archiv fur off. Recht, roč. IV., str. IQ a násl. , 
Arndt: Das preussische und deutsche Reichsbudgetrecht Aréh. f. Off. Recht 
III. , str. S33 a násl., Bornhak: Pr: Staatsrecht, str. SI4, SI8, Haenel: 
Studien II. , 2 . : Das Gesetz im formeIlen und materiellen Sinne, passim, 
v. Herrnritt: Handbuch des osterr. Verfassungsrechtes, Tubing-en 1909, 
str. I98-200, Pražák: Rak. pr. úst. III., str. 2I9 a násl., týž: Beitrage 
zum Budgetrecht und zur Lehre von den formellen Gesetzen, Arch. f . 
off. Recht, ro:: . II. , str. 441 a násl. , Esmein: Éléments, str. 879 a passim. , 
Dugu,it n . u. m., 1. , str. 132 a passim, Errera n. u . m., str. I I9 a passim, 
Tambaro n . " u . m., str. 2I3 , 2I4, Seligmann: Der Begriff-des Gesetzes 
im materiellen und formellen Sinne, Berlin I899, Seidler : Budget und 
Budgetrecht im Staatshaushalte der konst. Monarchie, Wien I88S . 
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spatřovala nejbezpečnější ' záruku obmezení moci panovnické 
a existence práv parlamentu a do jisté ' míry i závislosti panov
níkovy na sborech zastupitelských. I tím lze sobě vysvětliti, 

proč v tomto směru na pí'. při finančním zákoně neujal se anglický 
system rozlišování na pí'íjmy, resp. dávky založené na perma
nentní aktě a na dávky založené na každoroční aktě,74) . nýbrž 
proč přejat byl francouzskobelgi.cký system kci.ždoročního povolo-
vání všech příjmů a dávek. . 

Připomenouti sluší, že při formálních zákonech druhu právě 
jmenovaného jest činnost parlamentu jiná, než na pf, při zákonech' 
matei-iálných. Kdežto při těchto parlament vskutku spolupůsobí 
(viz výše), při oněch nespolupůsobí jen, nýbrž povoluje a jest 
tedy hlavním činitelem. Zde vláda vystupuje jako žadatel, parla
ment pak povoluje čili uděluje. I to má svůj důvod historický, 
neboť ve státech stavovských (rovněž i v Anglii) byl to vždycky 
panovník, který s určitými požadavky předstupoval pied sněmy, 
sněm pak vyhovuje jeho žádosti povoloval jemu žádané berně, 
které sám sobě ovšem iJkládal. Ježto tedy jest to národ sám, 
který povoluje královské požadavky sobě berni ukládá, po
kládalo se za spravedlivo, aby požadavky tyto povolovali tl, 
kteří skutečně národ zastupují. Proto v Anglii, kde od konce 
13: století byla již zavedena soustava dvoukomorová (viz v:ýše) , 
předkládaly se královské požadavky nejprve sněmovně obecných 
a pak teprve sněmovně lordů (viz výše). Obyčej tento byl přejat 
takřka všemi státy; buď samou ústavou aneb jinými ' zákony 
bývá stanoveno, že osnovy finanční a rozpočtové jest předložiti 

. nejprve sněmovně dolní. 75) 

Parlamentní činnost tohoto druh'u jest tedy jen dle formy 
funkcí zákonodániou, ve skutečnosti a v pravé povaze své jes~ 
však funkcí správní. 

74) 'R.evenue depending up on permanents Acts a contr. revenue de
pending up on temporary (yearly) ' Acts. Ony zakládají t. zv. ' Consolidated 
Fund services, tyto t. zv. ' supply services . Tyto potřebují každoročního 
schvalováni parlamentu, ony nikoliv . Dicey n. u. m. , '3tr. .108 a násl. , 
Marriott n . u . m., str. 239 . ,_ __'" 

7Ú) Srov. o tomto pi"edmětu nejnověji zejména Jelli!lek : Der Anteil 
der ersten Kammern an der Finanzgesetzgebung, Festgabe fur Laband 
Bd. 1. Tubingen 1908, str. 97---':' I 26 . 
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B) Funkce správní. 

K správní funkci čítáme činnost parlamentu, kterou tento 
zasahuje ve správu státní. Tato činnost jest obsahově velmi roz
manitá: od pouhé kontroly správy státní rozšiřuje se v některých 
státech až do úplného ovládnutí celé správy, ·t akže parlament 
stává se takto regulatorem veškerého života veřejného. Parla
mentu, jako sboru pouze a výhradně zákonodárnému, jest správní 
funkce cizí. Proto také ve státech, kde učení Montesquieuovo 
o oddělení ·mocí ve státě, bylo provedeno takřka do nejzazších 
důsledků (Spojené Státy Severoamerické), obmezen jest parlament 
krom výjimek ústavou výslovně stanovených pouze na funkci 
zákonodárnou (čítáme-li ovšem k ní i spolupůsobení při zákonech 
formálních) , nemá účastenství na úkonech správních a nezasahuj e 
ve správu státní. 76) Ovšem toto pojetí parlamentu mohlo se ujati 
a udržeti jen ve Spojených Státech Severoamerických, kde nebylo 
se obávati nějakých útisků od hlavy státu resp . od vlády, kde 
)) svoboda tvoH část samy' ch základů st átu, se státem se zrodila, 
ač-li v některém směru nebyla tu dříve než stát .'( 77) 

Toto pojetí parlamentu neujalo se však ve státech evrop
ských. Vlivem anglických institucí a politických idej í parlament 
nebyl již oddob revoluce francouzské pokládán jen za sbor zákono
dárný, nýbrž po výtce za sbor zastupitelský, který sousHeďuj e 

v sobě veškerá práva národa,a tato jménem národa také vykonává. 
Přesvědčení toto bylo tak mQcné, že ani tehdejší dogma o oddělení 
mocí ve státě nemohlo jemu dobře čeliti . Parlament měl · oporu 
v minění veřejném proti · exekutivě, parlament byl všeobecně · 
pokÚdán za sbor, který má býti strážcem práv lidu, a phrozen~ 
nemá býti obmezen pouze na funkci zákonodárnou, nýbrž má 
jemu nad to j~ště příslušeti yšeobecná kontrola správy. To jasně 
pozorujeme již na ústavě francouzské z r. 1791. Ústava t at o 
phjala sice Montesquieuovo učení o oddělení mocí ve státě za 
jednu z hlavních zásad a delegovala moc zákonodárnou Národ
nímu Shromáždění resp. Sboru zákonodárnému, moc výkonnou 
králi a moc soudcovskou soudcům voleným od národa (tit. II I. 

76) Srov; Bryce n . u . m., 1., zejména str. 191 a násl. 
77) Boutmy: É léments d 'une psychologie politique du peuple américain, 

Paris 1906, str. 95. 

-
art. 3.; 4·, 5.). Avšak pravomoc delegovaná ústavou (tit. III. 
kap. III. č l. 1.)18) Sboru zákonodárnému neobsahovala jen moc 
zákonodárnou, nýbrž celou řadu úkonů správních. Přes zásadu 
o oddělení mocí není t edy zde parlament jen sborem zákono
dárným (ač úředně sluje Corps législatif) , nýbrž také sborem 
majícím rozsáhlou právomoc správní a jemu přikládá se nad to 
ještě jakási všeobecná kontrola správy. Dle jednacího řádu Sboru 
zákonodárného přísluší totiž tomuto sboru jako celku právo 
vznášeti na přítomné ministry interpelace. Právo toto vykonává 
jménem parlamentu president, o dotazu jednotlivého člena parla
mentu jest tí-eba předchozího usnesení sboru. Ostatně již sama 
ústava přes to, že o politické zodpovědnosti ministrů nevěděla 

ničeho, obsahovala v tit o III. , kap. III., sek. IV., čl. 10. zárodek 
práva interpelačního . 79) Po Restauraci nastal v t éto věci značný 
pokrok (viz výše). 

Parlament vykonává také funkci správní. Tato funkce záleží, 
nehledíme-li k činnosti ph výše uvedených zákonech formálních, 
ve všeobecné kontrole správy. Pod tímto označením zahrnujeme 
jednak kontrolu finančního hospodářství státního, tedy zkoumání 
závěrků státních účtů, udílení absolutoria atd., jednak kontrolu 
spr~vy v užšíni smyslu t. j. kontrolu byrokracie v její činnosti 
mimo parlament . Kontrola druhu prve uvedeného jest přirozeným 
důsledkem práva parlamentu povolovati státní rozpočet , berně atd. , 
kontrola posléze uvedená pak vyplývá z ústavního pojetí parla
mentu jako zastupitelstva lidu. Podstata této posléze uvedené 
kontroly jest, že parlament niá právo dotazovati se chefů jednotli
vých odborů správy na určité úkony jich činnosti a tuto činnost 
také posuzovati . Ovšem tato kontrola může býti jen tehdy účinna, 
jestliže právu parlamentu klásti dotazy odpovídá také určit á 

povinnost představitelů správy vůči parlamentu. Takovát o po
vinnost existuje dnes ve všech ústavních státech a jest zaručena 

78) Právomoc tímto článkem delegova ná jest vypočtena v dvanác~i 

bodech ; v prvním bodu jest uvedena právomoc " de proposer et de
cr éter les lois"; ostatních jedenáct bodů obsahuje takřka jen úkony 
správní. 

79) EsmeiIi: Éléments, str. 410, 922, Duguit n. U . m ., I., ,str. 368, 
Hatschek: Das Interpellationsrecht im ,Rahmen der modernen Minister
verantwortlichkeit, Leipzig 1909, str. 20. 
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právní institucí ministerské zodpovědnosti. Zodpovědnost ministrů 
ať jako sboru, ať jako jednotlivců jest nutným korelátem parla-
mentního práva kontroly. . 

Způsob, jakým parlam~nt tuto kontrolu provádí, jest upraven 
z pravidla jednacím řádem, který parlament, resp. každá komora 
důsledkem svého autonomniho práva si upravuje (o tom viz níže). 
Nejobvyklejší způsob jest interpelace v širším smyslu, která vy
kazuje i různé odstíny podle úpravy v jednotlivých státech. 
Všeobecně můžeme zde rozeznávati mezi dotazem (question, 
interrogazione) a mezi interpelací v užším smyslu. Rozdíl záleží 
v tom; že dotaz se pokládá za způsob nejmírnější , že jest prost 
jakékoliv forrriy, že debata bývá při něm vyloučena, a že jest 
vznášen tehdy, když odpověď dotčeného ministra jest předem 
zajištěna . Tak jest tomu na př.ve Francii. Dle čl. 80. jedno í-ádu 
senátu udělí president slovo každému senátoru, který si přeje 

vznésti dotaz na ministra, jestliže ovšem ministr s tím souhlasí. 
Totožné právo pí-ísluší dle čl. 47., 48. jedno í-ádu posl. sněmovny 
každému . členu sněmovny. Senátor resp. poslanec dotaz vznesší, 
smí však mluviti jen dvakráte (dot az a replika), hlasování sboru 
o dotazu jest vyloučen() (čl. 80. jedno 1-, sen., čl. 49. jedno L posl. 
sněm.).80) V Italii právo vznésti dotaz (interrogazione) pl'ísluší 
členu poslanecké sněmovny81); forma dotazu musí býti písemná, 
a obsah jest vymezen článkem II3. jedno ř. posl. sněm. Poslanec, 
který vznesl dotaz, má právo repliky, avšak nesmí nikdy mluviti 
déle pěti minut. Hlasování o dotazu jest vyloučeno (čl. II~":""'II8. 

jedno řádu posl. sněm.) . 82) Ve Španělsku pí-ísluší jak členu senátu, 
tak i členu sněmovny poslanecké právo vznésti dotaz na vládu 
v záležitostech veřejného zájmu; diskuse jest vyloučena (čl. 185., 

80) Moreau-Delpech: Les réglements des Assemblées législatives, Ir. , 
str. 207, 237, Esmein: Éléments, str. 923, Pierre n. U. m., str. 687 a násl., 
Dubuit n . U. m., II., str. 366 a násL, Moreau n. U . m., str . 400, 401, Hatschek: 
lnterpellationsrecht, str. 23-25. 

81) Jednací řád senátu neobsahuje o dotazu ničeho. Hatschek: In
terpellationsrecht, str. 62 praví, že dotaz připouští se také v senátu podle 
zásad platných pro sněmovnu poslaneckou. Tambaro n. U. m., str. 2r8 
nerozeznává, kdežto Contuezi n. U. m., str. 413 mluví ° dotazu jen ph 
sněmovně poslanecké. 

82) Moreau-Delpech n. U. m., II., str. 372, 373, Hatschek: Inter
pellationsrecht, str. 60 -- 62 , Tambaro Tl. U. m., ·str. 218. 

-

186., j edn: f. senát u a čl. 168. j . í-. posl. sn.). 83) V Belgii VZnaSl se 
dotaz písemný ve sněmovně poslanecké. kter-ý smí býti podepsán nej, 
výše třemi členy, a hlasování jest vyloučeno (čl. 32. jedno í-. posL sn.) ; 
v jednacím í-ádu senátu není v tomto směru ničeho stanoveno. 84) 
Podobným způsobem jest upraven dotaz v Nizozemsku.85) 

Interpelace jest ostřejší způsob . Od pouhého dotazu liší se 
interpela.ce tím, že vyžaduje vždy určit é formy (písemné), že jest 
o ní možný rozhovor, při kterém může býti počet í-ečníků již 
předem omezen, aneb není vůbec omezen, a konečně tím, že 
pravidlem dochází také k usnášení se sněmovny o podané inter
pelaci . Právo vznésti dotaz jest (s nepatrnou výjimkou v Belgii 
a v Nizozemsku) právem individuálním, naproti tomu právo 
podati interpelaci může býti právem individuálnrm, aneb právem 
kolektivním, aneb dokonce jen právem celého sboru. Právo po
dati interpelaci jest právem individuálním ve Francii, ve Špa
nělsku, v Belgú, v Uhrách a v Italii. Ve Francii má každý člen 
jedné z obou komor právo podati interpelaci, která musí býti vy
hotovena. p:semně a obsahovati stručně předmět. Interpelace se 
podává presídentu dotčené komory, a komora, aniž by se pustila 
do rozboru jejího obsahu, stanoví den k rozhovoru o ní. Inter
pelace jednou podaná pí-estává býtí právem indi.viduálním: vezme-li 
Ji ten, kdo ji podat zpět, má každý jiný člen sněmovny právo 
na ní setrvati. Vlastní váha interpelace záleží v tom, že končí 
vždy hlasováním sněmovny o jednacím pořadu. Je-li hlasoválÚ 
sněmovny, kterým tato končí debatu o podané interpelaci a pře
chází k jednacímu pořadu, prosto jakýchkoli dalších úvah, mlu-
víme o pros~ém jednacím pohdu ,(ordre du jour pur et simple), 
V opačném případě mluvíme o motivovaném pořadu jednacím 
(ordre du jour motivé) , který jest rozhodný pro existenci mini.
sterstva (čl. 81-85, j, L sen" čl. 39-46 j. L posl. sněm,),86) Ve 

83) Moreau-Depe h n. U. m., II., str. 49 , 8r, Hatschek: Interpellations
recht, str. 74-76, 

84) Moreau-Delpech n. U. m. , 1., str. 645, 646, Errera n, u , m ., str. r82 , 
Hatschek: tamže, str. 83, 84. 

85) Hatschek: tamže, 85-88 . 
86) Moreau-Delpech n. U . m. , II. , str. 207 , 208, 236, 237, Esmein: 

Éléments, str. 923 a násf., Pierre n , u. m. , str. 693 a násl. , Duguit n. U. m., 
II., str. 368 a násl., Hatschek . tamže, stl . 25 a násl. , Mcreau n . U . m., 
str. 40r a násl. 
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Španělsku lze interpelaci podati také ústně. Ve sněmovně dolní, 
když promluvili již tři poslanci a ministr jim odpověděl, má vlád2. 
právo, uznává-li to za záhodno, položiti sněmovně otázku na 
pí'echod k jednacímu pořadu. Rovněž poslanci mohou jako vý
sledek interpelace podávati návrhy dle svého uváženÍ. Stejně jest 
tomu v senátě s tím toliko rozdílem, že krom podavatele inter
pelacejinému senátorovi nepřísluší slovo (čL 181-184. j. ř. sen., 
čL 163-167. j. 1-. kongresu poslanců).87) Podobným způsobem 
upraveno jest právo interpelační v Belgii (čL 33. j . 1'. posL sněm.)88) 
v Italii (čL 87-89. j. r-. sen., čL II9-123. j. ř. posL sněm.)89) 

a v Uhrách (čL 40. j. 1-. sněm. magnátů, čL 204., 20S. j. ř. sněm 
pOSL).90) 

Právo podávati interpelace může býti také právem kolektiv
ním; ovšem počet poslanců, jichž podpisy musí býti interpelace 
opatřena, není všude stejný. V Německu na př. vyžaduje se spolu
podpis 30 členů a rozhovor o pí'edmětu interpelace lze zahájiti, 
žádá-li to aspoň SO členů (§ § 32., 33. j. ř. ľíšského sněmu) 91) ; 
v Prusku k podání interpelace jest třeba v panské sněmovně 
zO členů, v poslanecké sněmovně 30 členů, a k zahájení rozhovoru 
v prvé 30, ve druhé SO členů (§ SI. jedno r-. pan. sněm ., § § 33., 
34. j. i'. posL sněm .) . 92) V P1'edlit:a vs ku jest pro interpelaci v panské 
sněmovně nutný počet 10 členů, v poslanecké sněmovně IS členů 
(§ S7. j. i'. pan. sněm., § 68. j. ř. posL sněm .) ; ve Švýcarsku 
jest třeba v národní radě (conseil national) 10 podpisů, v radě 
spolkové (conseil des États) 3 podpisů (čL 22. spolkového zák~ma 
z 9. října 1902, čL 6S. jed. ř . spolkové rady).93) 

S7) Moreau-Delpech n . u . m ., II. , str. 41 , 42, 82, Hatschek : tamže, 
str. 74-76. 

SS) Moreau-Delpech n . U. m ., 1. , str . 646, 647, Errera n. U . m. , 
str. 182, Hatschek : tamže, str. 84. . 

S9) Moreau-Delpech n . u . m., II ., str. 333, 334, 373-375, Tambaro 
n. u ,. m., str. 218 , 219, Hatschek: tamže, str. 63-66. 

90) Moreau-Delpech n. U . m., II., str. 499, 583, Ha tschek: tamže, 
str. 124, 125. 

91) Moreau-Delpech n. u. m. , I., str. 30, Laband: Staatsrecht 1. , str. 308, 
Hatschek: tamže, III, 1I2, Rosegger: Das parlamentarische Intetpellations
recht, Leipzig 1907, str. 78. 

92) Moreau-Delpech n . u. m. , I., str. 62 , 82, Hatschek: tamže, str. Il O, 

Rosegger n . u . m. , str. 71, 72 , 78 . 
93) Moreau-Delpech n . u. m ., II ., str. 54I , 556 . 
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Právo podávati interpelaci může býti konečně právem celého 
sboru: člen sněmovny, který chce činiti dotaz na ministra neb 
na ministry v záležitosti, která není na jednacím pořadu, musí 
k tomu konci si vyžádati svolení sněmovny, která pak také o dalším 
rozhodne. Tak jest tomu v Nizozemsku ,čL 94. ústavy z 30 . listo
padu 1887, čL 89. jedno ř . dolní sněm.),94) v Dánsku tčL 62. ústavy, 
§ § 24.,26. j . ř. folkethingu, § § 30.,32. landsthingu) ,95) ve Švédsku 
(čL 107. ústavy).96) 97) .. 

Posléze dlužno se zmíniti o právu interpelačním v AngIn. 
Anglické řády jednací (standing order) neznají výrazu inter
pelace; k tomutoúčeli slouží jen dotazy (question), které jsou 
podávány pravidelně písemně od jednotlivých členů parlamentu. 
O přípustnosti dotazu rozhoduje předseda (speaker) . Povahou 
svou rovnají se tyto dotazy spíše interpelacím, liší se však od 
nich tím, že debata o nich jest naprosto vyloučena. Sněmovna 
jako celek má však po ruce jiné vlivné prosUedky kontrolní oproti 
vládě; jest to votum nedůvěry (want of confidence), censura 
(vote of censure), do jisté míry konečně i odmítnutí vládní pi'ed
lohy (defeat of ministers on bills) .98) 

Význam a podstata práva interpelovati neposuzuje se v t eorii 
stejně . Jedni (Esmein, Duguit, Errera, Tambaro a vůbec romanští 
spisovatelé) přikládají tomuto právu značný význam nazývajíce 
je hlavním postupem, kterým se uvádí v činnost politická zodpo
vědnost,99) aneb normálním prostředkem kontroly vykonávané 

94) Dareste n. u. m. , I., str. 126, Moreau-Delpech n . U . m. , II., str. 4 24, 

477 , 478 , Hatschek: tamže, str. 87 · 
95) Dareste n . u . m., II., str. I4, Hatschek: tamže, str. I32 a násl. 
96) Dareste n. u. m. , II ., str. 80, 81, Hatschek : tamže, str. 91 a násl. 
97) V Norsku zakládalo se právo interpelovati na § 75. lit . h l ústavy, 

a niž by jednací řád toto právo zvláště upravova l. Teprve při revisi v r. 1908 
upravil § 45 jedn o ř. právo interpelovati, kteréž nyní jest právem ind~
viduálním. Interpelaci nutno podati písemně, a rozhovor o ní jest značně 
omezen . Vedle toho má ovšem stort ing právo žádati v základě §u 75 lit . h) 
n áležitá vysvětlení; řízení o tom upraveno jest § § 43, 44 jedno ř, Dareste 
n. ll. m., II ., str. 137, Moreau-Delpech, II. , str. 4II-413, Morgenstierne 
n . ll , m. , str. 72 , 107, Hatschek: tamže, str. 99-I03 . 

9S) Lowell n. U . m. , 1., str. 329 a násl. , Anson n . ll . m. , 1. , str. 255 
a passim, Redlich n. ll . m., str. 513 a násl. , Hatschek, tamže, str. 39 a násl.. 
týž: Englisches Staatsrecht I., str. 375 a násl. , II ., str. 80 a násl. a passim, 

99) Esmein : Éléments, str. 923 . 



parlamentem nad vládou.IOO) Jiní (Laband, Bornhak) nepřikládají 
jemu nijaké, neb snad jen zcela nepatrnou váhu zovouce je lži
právem (Pseudorecht),l°l) neb vyvozujíce je pouze z práva peti č
ního zaručeného ústavou.1°2) Nebude, doufám, o tom sporu, že 
náhled prvých jest správnější. Právo podávati interpelace jest 
vskutku velmi cenným právem parlamentním'; ono jest vlastně 
normální způsob; kterým parlament právo kontroly vykonává . 
Proto ve všech státech, kde parlamentu přísluší právo kontroly, 
přiznává - se všeobecně také právo interpelovati bez ohledu na to, 
zda ústavní zákony určitého státu právo toto výslovně stanoví 
čili nic. Právo interpélovati jest bezprosUedním důsledkem parla
mentního práva kontroly. Pokud však právo interpelovati jest 
ústavou formálně uznáno, plyne z toho povinnost pro zástupce 
vlády na podanou interpelaci také odpověděti . Ovšem touto od
odpovědí nesluší vyrozumívati, že by ministr byl nucen dáti 
žádanou odpověď resp. žádané vysvětlení, nýbrž tím sluší roz.: 
uměti tolik, že dotčený zástupce vlády má povinnost o podané 
interpelaci se prohlásiti t. j . buď interpelaci zodpověděti aneb 
odpověď s udáním důvodů odmítnouti.I03) V .ústavách některých 
států jest samou ústavou stanovena povinnost ministra na po
danou interpelaci odpověděti resp. ' podati žádané vysv.ětleul. 
Tak jest tomu na př . v Nizozemsku (čl. 49. ústavy) , v Rumunsku 
(čl. 50. ústavy), v Srbsku (§ r2I. ústavy), v Předlitavsku (§ 2I. 
zákl. zák. st. o zastupitelství říšském a k tomu § r2. jedno í-ádu 
í-íšské rady) a v Uhrách (§ 29. III. článku zák. z r. r847-r?4-8). 
Avšak i v těch státech, kde takováto povinnost výslovně stano
vena není, nebude, doufám, o to sporu, že líc práva podáv2Ji 
interpelaci má rub v povinnosti dotčeného ministra o interpelaci 
se prohlásiti, jakož i že ministr má právo z určitých důvodů od
pověď odepříti. Závažnost těchto důvodů uvážiti pí-ísluší ovšem 
parlamentu, kterému rovněž pí-ísluší další rozhodnutí o tom, 
když ministr odepře odpověď, aniž by udal důvody toho, aneb 
když interpelaci vůbec pomine mlčením . O tom však rozhodují 
již nikoli právní pí-edpisy, nýbrž ústavní zvyklosti dotčeného 

100) Errera n. u_ m ., str. 182. 
101) Laband: Staatsrecht, _ 1. , str. 307. 
102) Bornhak: Pr. Staatsrecht, str. 458. 
103) Meyer: Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, str. 268 . 
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státu. Neboť, vyslovené stanovisko právní a jasnější neb méně 
jasný stav právní nejsou směrodatny pro povinnost prohlásiti 
se vyhovující interpelacím, nýbrž V prvé í-adě bezvadné fungo
vání parlamentárních institucí v určitém státě.IO!) Z téhož důvodu 
i samy interpelace jsou, mají-li náležitý základ, mohutnou pru
žinou režimu parlamentárního, na druhé straně však, postrádají-li 
ta.kovéhoto základu, stávají _ se snadno prosHedkem obstrukčním 
Cl. metlou parlamentarismu.I05) To ovšem jest podmíněno poli
tickými poměry určitého státu a vymyká se již úvahám právním. 

Dotaz a interpelace nejsou však jediným způsobem, kterým 
upla.tňuje parlament právo kontroly moci výkonné. K účeli kon
troly této má dále parlament právo ustavovati zvláštní výbory 
neb komise, které pak záležitosti Jim svěí-ené vysetrí a výsledek 
šeUerií parlamentu k úradě a k dalšímu rozhodnutí pľedloží. 
Výbory tyto mohou býti. buď stálé buď jen ad hoc zi-ízené a obor 
jejich působnosti. j.est velmi rozmanitý. Právomoc jejich není 
ve všech státech stejná; jest jinak upravena vůči vládě a Jejím 
zástupcum, jinak opět vůči osobám Uetím. P okud vlády a jejích 
zástupců se týče, uznává se všeobecně a také ve všech takřka 

státech jest stanoveno, že výbory parlamentu mají právo žádati 
zástupce vlády, aby dostavili se do jich sUedu a podali žádané 
informace a vysvětlení. Rovněž i to se uznává, že výbory mají 
právo vyžádati si od státních úřadů náležitých vysvětlivek, 

kteréž tyto jsou jim povinny podati. Jinak jest však upravena 
právomoc parlamentu vůči osobám Uetím. Ježto parlament není 
nadán imperiem, samostatnou, mocí rozkazovací a donucovací, 
jest přirozeno , že pravomoc jeho vůči osobám Uetím klesá na 
míru zcela nepatrnou. Phznává se sice také parlamentu resp. 
jeho výborům právo vyslechnouti svědky a znalce, ale právem 
-sluší míti. za to, že parlament nemá moci donucovací a že vý
slechy atd. těchto osob nutno provésti dožádáním pí-íslušných 
ÚÍ'adů. Pouze v Anglii má parlament právo pí-edvolati kohokoli, 
ať již k vydání svědectví, ať k jinému účeli Právem tímto jest 
pověí-en, jde-li o pí-edvolání pí-ed plen um sněmovny, sekretái
sněmovny (clerk of the House) , jde-li o pi-edvolání pí-ed výbor, 
s ekretáí- dotčeného výboru (clerk of the Committee) V dnešní 

104) Rosegger n . . U. m ., str. 43 . 
105) Esmeín : Éléments, str. 940. 



94 

době děje se pí'edvolávání jen pi-ed výbor, kdežto pí'edvolávání před 
plenum vyšlo již z obyčeje. Každý, kdož jest předvolán, jest 
povinen vyzvání vyhověti. Kdo vyzvání nevyhoví, dopouští se 
zvláštního činu trestného zvaného contempt of Court, a sněmovna 
má právo núíditi jeho předvedení a jej potrestati ' (i vězením). 
Rovněž má sněmovna resp. výbor právo vyslýchati svědky pod 
přísahou, a kdo zde khvě svědčí, dopouští se zločinu khvé pří
sahy.106) Parlament anglický má tedy právo rozkazovací a do
nucovací; jest to pozůstatek a důsledek prvotního pojetí parla

. mentu jakožto dvoru soudního (srov. též výraz: . contempt of 
Court). Rovněž i v Norsku má storthing právo předvolati kohokoli 
vyjímajíc toliko krále a členy královské rodiny, ač-li tito posléze 
jmenovaní nezastávají některý úřad veí-ejný krom úřadu místo
krále. Kdo z předvolaných se nedostaví, propadá pokutě v obnosu 
1000 až 10.000 korun, kterou lze však vymáhati pouze k žádosti 
storthingu . . Předvolaní jsou povinni vydati svědectví o vyžado
vané záležitosti a svědectví své před storthingem přísahou stvrditi 
(čl. 75 . 'lit. h) Óstavy a čl. 42-44. jedno i-ádu sťorthingu).107) 

'K správní funkci parlamentu náleží koneČně schvalovati 
určité akty správy státní. Akty tyto jsou a zůstávají úkony správ
ními, a schválení parlamentu vyžaduje se pro jejich velikou důle
žitost. Obdoba se zákony formálními (viz výše) jest zdeocividna. 
Obsah takovýchto aktů státní správy jest velmi rozmanitý a sotva 
by bylo lze je jednotlivě vypocítati . Vedle státních a obchodních 
smluv, dále smluv, Jimiž se odstupUJe urLitá část státního ú.z-emí, 
mění se obvod státní neb se zavazu;e stát spadají sem ll, j , akty, 
které francouzské názvosloví zahrnuje souhmným jménem 10i5 
ďintéret local a anglické názvosloví jménem private bi11s. Některé 
z těchto úkonů spadají v určitých státech výlučně v pravomoc 
parlamentu; v Norsku na pí'. pi-ísluší naturalisace cizinců vý
hradně storthingu lel. 75. lii.. l), a čl. 82. ústavy).1°8) V některých 
státech není účastenství obou komor parlamentu na takovýchto 

106) Srv, Dicey n, u, m ., str. 52-54, Anson n . U. m " L, str. 151 , 152 · 
Redlich n . u , m " str. 456 a nás!. , Hatschek: Eng!. Staatsrecht L, str. 422 

a násl. 
107) Morgenstierne n, U . m" str. 107, Moreau-Delpech n . U . m ., lL, 

str. 410-413 . 
108) Dareste n , u, m" II" str. 138, 140, Morgenstierne n . U. m " str. I 06. 
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aktech stejné. Na státních smlouvách a podobných aktech státních 
na př. mají obě sněmovny, pokud ovšem dle ústavy dotčeného 
státu parlamentu vůbec nějaká ingerence přísluší, pravidlem 
stejné účastenství. Avšak ve Spojených Státech Severoamerických 
přísluší právo uzavírati smlouvy státní presidentu, který k tomu 
potřebuje schválení (dvoutřetinové větSiny) senátu; sněmovně 

dolní ' v tomto směru nijaká právomoc nepříslusP09) Právě tak 
jest tomu i v Mexiku, kde schvalovati smlouvy a diplomatické 
konvence uzavřené výkonnou mocí se zahraničními mocnostmi 
spadá výlučně v pravomoc senátu (čl. 72. B., I. ústavy). 

Funkcí správní a v prvé řadě kontrolou správy zjednává si 
parlament určitý vItv na správu a vůbec na řízení záležitostí 
státních. Avšak tento vliv parlamentu není ve všech státech 
stejný. Někde ómezuJe se v podstatě jen na kontrolu správy, 
takže parlament osvědčuJ e zde svůj vliv v mezích právní zodpo- , 
vědnosti ministerské, a nejzazsím prostředkem, jakým lze tento 
vliv uplatniti, jest obžaloba ministerská. Jinak však ptímý vliv 
na správu a na exekutivu přísluší parlamentu v míře jen skrovné. 
Parlament neudává směr ani politiky vnitřní, ani zahraniční 

2, direktiva jím po této stránce usnesená bývá zřídka závazna 
pro představitele vlády. Jako mezi složením parlamentu a složením 
vlády není nutného vztahu, tak i existence vlády resp. mini
sterstva není závisla na parlamentu. Ministerstvo vystupuje tu 
v prvé řadě jako důvěfJJ.ík hlavy státu, jí jest jmenováno, jí bývá 
propustěno, jí jest také zodpovědno za vedení vlády ; parlamentu 
jest ministerstvo zodpovědno Jen právně . Ministerstvo a parlament 
představují takto dva odlišné živly, a jednotících prvků, ač jsou-li 
jaké, bývá poskrovnu. Středověká stavovská protiva mezi rex 
a regnum vystupuje zde, byť i v podobě podstatně změněné, ' 

i na dále. 

Zcela jinak jest tomu ve státech, ve kterých se ustálil režim 
parlamentámí. Zde parlamentu nejen pi-ísluší všeobecná kontrola 
správy, nýbrž on udává také směr veškery politiky, vnitřní i za
hraniční. Ministerstvo jest parlamentu zodpovědno nejen právně, 
t. j . z porušení předpisů právních, nýbrž, a to pi-edevším, politicky, 
t . j. z celého směru vládní politiky. A jako zodpovědnost politická, 

109) Bryce n , u . m., L, str. 107 a násl. 
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zastiňuj e zde . valně zodpovědnost právní, tak i obžaloba . mlDl
sterská, prosUedek to ostatně vždy velmi těžkopádný . a málo 
praktický, stává se zbraní celkem nepotřebnou . . Mezi. složením 
parlamentu a složením ministerstva jest přímý nutný vztah: 
ministerstvo jest v podstatě výborem parlamentu. Proto eXlstence 
ministerstva jest závisla na p8.rlamentu, 3 hla-ilě . státu, které 
de iure pHslusí i zde výlucné právo jmenovati. a propouštěti mi
nistry, jest politicky ministerstvo parlamentem diktováno. Mini
sterstvo a parlament jsou dva živly navzájem stejnorodé, a stálá 
harmonie mezi oběma překonává a odstr8.ňuj e nesoulad stavov
ského dualismu a protivy mezi rex a regnum. 

Pokud obě vládní formy zde popsané se vyskytují v mo
narchiích, lišíme mezi monarchií konstituční v užším smyslu Ci 
monarchií vzoru německého a monarchií parlamentární ci monar
chií vzoru francouzskobelgického (viz i výše) .110) Jak monarchie 
konstituční, tak i monarchie parlamentární jsou pravými mo 
nar~hiemi, při kterých jde pouze o různý režim, nikoli o poo
stahl. Avšak oproti tomu lze uvésti spisovatele (Seydel, Rieker, 
Bornhak), ktei'í mezi oběma těmito typy representativní mo
narchie shledávají zásadní rozdll a činí z nich právnické kategorie . 
Zejména Bornhak rozeznává dvojí organisaci státu : spolecen
stevní a vrchnostenskou. Prvá jest stát založený na svrchovanosti 
lidu, kamž sluší i'aditi moderní demokratické republiky a parla
mentární monarchie, druhá jest stát založený na principu mo
narchickém, kamž spadá monarchie konstituční vzoru německého. 
Parlamentární monarchie jest a contr. monarchie konstituční 
1-azena k republice.111) Náhledy tyto nelze však pokládatí za 
správny: Předem dlužno phpomenouti, že pojetí vrchnostenského 

110) I při republikách representativních a contr. republiky bez
prostřední rozlišujeme dle toho, oV5em mutatis mutandis, dva typy republik. 
Zde ovšem odpadá protiva mezi rex a regnum a svrchovanost národa jest 
samozřejma. Avšak podle postavení parlamentu a jeho vlivu na veškeru 
správu státní lišíme republiku parlamentární, na kterou dopadají znaky 
státu s režimem parlamentárním, a republiku zbudovanou na zásadě úplného 
oddělení moci ve státě, kde parlamentu nijaký vliv na správu státní ne
přísluší. Typem prvého druhu jest republika francouzská, typem druhého · 
druhu jsou Spojené Státy Severoamerické. 

111) Bornhak: Pr. Staatsrecht, str. 67; týž : Allg . Staatslehre str. 57 
·až 68 . 
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státu (patriarchálního) · náleží již minulosti. Moderní věda státní 
uznává takřka bezvýjimečně korporační ráz státu. Pojetí státu 
jakožto korporace veřejného práva nese však s sebou, že rozlišo
vání principu monarchického · a principu demokratického v mo
narchii nemůže býti dělidlem kategorie právnické. Na tom nesmí 
nás mýliti ani skutečnost, že v ústavách . některých státu mo
narchických jest princip demokratický výslovně vyřcen.1l2) Neboť 

tím se nestanoví nějaký (nový) právní druh monarchie, nýbrž 
vyslovuje se pouze určitá zásada, které v dalším nijaký právní 
obsah se nedává, avšak která má význam . spíše jen historický 
(hledíc k rozlišování mezi oběma výše uvedenými principy, kterémuž 
tehdy se přikládal nemalý význam) . Ostatně z uznání resp. z vy
slovení principu demokratického nevyplývá jeŠtě v monarchickém 
státě parlamentární monarchie.113) Doklad toho podává ve Francii 
Druhé CíSal-ství, které přece výslovně v platnosti zachovalo, Pro~ 
hlášení práv z r. 1789, ale (až do r. 1870) nebyío monarchií parla
mentární, ač bylo-li vůbec monarchií ústavní. Na druhé straně 
pak jsou monarchie parlamentární, kde princip demokratický 
vůbec není vysloven. Sem padá na př. Anglie, kteráž jest mo
narchií parlamentární po výtce, ackoli král anglický jest dodnes 
de iure neobmezeným panovníkem. Rovněž sem patří . ltalie, 
jejíž ústavní úízení jest založeno v oktrojovaném ókladním 
statutu království Sardinského z 4. března 1848, který spíše 
ukazuje na monarchii konstituční (v užším smyslu); a přece 

ústavní vývoj doby následující preměnil ji v monarchii parla
mentární. Nejlepší však příklad toho máme na vývoji parla
mentární monarchie ve Francii dle Charty (viz výše). 

Pro zodpovědění otázky, je-li parlamentární monarchie práv
nickou kategorií Cili nic, jest rozhodno vyšetřiti, v čem vlastně 
záleží rozdíl mezi oběma těmito typy monarchie. Že není ph tom 
směrodatno, zda monarchie jest zaloÚna na zásadě svrchovanosti 
lidu, bylo právě vyloženo. Rovněž není zde rozhodno znění ústavy. 
Jednak vidíme, jak na základě dvou ústav, z nichž jedna jest 
v podstatě napodobením druhé (francouzská charta z. r. 1814, 

112) Tak jest tomu na př . v Belgii: čl. Z5 . ústavy, v Rumunsku : čl. 31 . 
ústavy, v Řecku: čl. Zl. 

113) T o ostatně Bornhak sám ve spisu: Allg . Staatslehre, str. 6z při

pouští. 
Baxa: Parlament . 7 



ústava pruská z r. I849) dospívá se v jednom státě k monarchii 
parlamentární ~Francie), v druhém státě (Prusko, ač ústava 
pruská jest liberálnější Charty) to zůstává na monarchii kon
stitučnÍ. Jednak v témže státě na základě téže ústavní listiny 
nastává přeměna z monarchie konstituční v monarchii parla
mentární (Francie za Restaurace, Halie) . Avšak na váhu zde 
nepadají ani zákony, a to ani ústavní, ani obyčejné. Projdeme-li 
ústavní zřízení monarchie parlamentární, nenajdeme zákona, 
který by přímo stanovil některý z charakteristických zjevů této 
monarchie, na pL ukládal by králi povinnost bráti. ministerstvo 
z většiny sněmovny atd.; a naopak lze hci, že v monarchlích 
konstitučních přicházíme mnohdy na zákony, které pro ústavní 
život jsou liberálnější než v monarchii parlamentární. Pro vývoj 
ústavních a politických poměrů v určitém státě začasté neroz
hoduje ani tak litera ústavy, jako spíše duch, v jakém se ústava 
vykládá a směr, jakým se tento vývoj bere. Nejsou-li to však 
zákony, které ustavují režim parlamentární, které jsou to skuteč
nosti, jež k tomuto režimu vedou? Tím jsme u jádra věci. Režim 
parlamentární jest podmiňován politickými poměry a ustavován 
~ústavními) zvyklostmi, konvencemi čili ústavním mravem. 
V každém státě s režimem parlamentárním jsou takovéto ústavní 
zvyklosti, jichž vznik marně bychom chtěli doložiti některým 
předpisem právním. Tyto ústavní zvyklosti jsou velmi důležitym 
činitelem v životě politickém a ústavním. Dicey (str. 4I 3, 4 I 4) 
praví, že právník nemůže ovládati zákonnou stránku anglické 
ústavy, aniž by nevěnoval pozornost povaze ústavních ZVyklostí, 
které nutně upoutávají pozornost historiků a státníků. Důleži(ost 
ústavních zvyklostí vysvítá ani ne tak z samého fakta porušení, 
jako spíše z následků. jež toto porušení má v zápětí. Ústavní 
zvyklosti nejsou zákonem, porušení jich není tedy přestoupení 
zákona, avšak vížící moc jejich záleží v tom, že porušení jich 
vyvolá politické poměry, které v posledních důsledcích svých 
musí vésti nutně ke konečnému porušení ústavy. 

Ústavní zvyklosti mají nepr-ímý a jaksi vzdálenější základ 
svůj v ústavních zákonech, přímý základ mají v politických 
poměrech . Proto stabilita politických poměrů a v prvé řadě mravní 
a politické smýšlení mají značný, ba lze říci podstatný vliv na 
stálost nejen ústavních zvyklostí , nýbrž dokonce i ústavních 
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í-á~ů. M~jí-li ':,~ak ústavní zvyklosti základ v politických po
m~rec?, . Jest pnrozeně i režim parlamentární podmiiíován po
htrckyml poměry, a rozdíl výše uvedených dvou typů monarchie 
záleží dle toho v různosti veškerého politického ústrojí v urcitých 
státech. 

Parlamentární monarchie bývá však někdy í-azena nikoli 
k monarchii, nýbrž k republice. Poukazuje se k tomu, že nej
vysší mocí ve státě jest národní zastupitelstvo, a že každá ostatní 
moc jes.t od něho odvislá a jeho vůJi podrobena. Monarcha, který 
vyvozuJe moc svou z ústavy, není prý ztělesnění osobnosti státní 
~ni zd~oje~ ;rešk:rého práva ve státu. Monarchie i v rámci Ú 
us~av~e ~nkvaz.anem nevykonává prý samostatně nijaké právo 
vladm, nybrz Jest omezena na úkony čistě formální na změnu 
m~nist~,rste:, . dle usneseni parlamentu, na výkon ak:ů pí-edlože
n~ch Jl mmIst~rstvem v souhlase s většinou sněmovny atd.H4) 

N:hledy ty neJ~ou správny. Monarchie parlamentární jest sku
tecno,u v monarchIí. I v této představuje monarcha nejvysší moc 
ve state. V tom směru není mezi králem anglickým a na př. králem 
pruským rozdílu. V obou monarchiích jest výkon práv královské 
prerogativy volním úkonem, jejž vůbec vynutiti nelze. Králi 
a~~l.ickému ,na pí-..: pr-ísluší právo sankce zákonů právě tak Jako 
krah pruskemu. Ze král anglický má právo odepr-íti sankci, že 
k u~ělení ~ankce není vázán a nikým donucen býti neml1že, o tom 
meZI ~ a~ghckými právníky není sporu. Rovněž není spomo, že 
odepremm sankce král anglický nijaký zákon neporusí. I to jest 
nesp.orno, že neexistuje předpis právní, dle kterého by byl král 
anglIcký vázán bráti ministry z většiny sněmovny dolní, resp. 
v, ~nešn~ d_obě ze strany, která při všeobecných volbách dobude 
vltezstVl. Ze přes to král anglický déle dvou set let (naposledy 
v r : ~70?) sank~e neodepřel, že bere ministry pouze z urUté strany 
pohtrck.e atd., Jest výsledek politických poměrů a názon\ jimiž 
1 král Jako příslušník (anglického) národa se podřiZUJe. NeJSOU 
tov~edy ústavní l:"ády neb zákony, které v určité monarchii ustavují 
reZlm parlamentární, nýbrž v podstatě politické poměry. A ježto 
dle toho, co již bylo pověděno, monarchie parlamentární hsí se 
od monarchie konstituční pouze růzností ústrojí politického, jest 

114) Bornhak: Allg . Staatslehre, str. 63, 64 . 
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však' pravou mOlÚl.rchií, plyne i toho, Že monarchie parlamentární 
není · kategoriíptávriickou, nýbrž · politickou,u5) 

Doložiti sluší, Že !právě ' ve státě, ' kde režim parlamentární 
nejprve se uJal, totiž ' V: Anglii, tento režim ustupuje v nejnovější 
době režimu kabinetnímu. Mnohdy režim parlamentární a režim 
kabipetní se kladou jako synonyma, nicméně mezi oběma jest 
podstatný rO.lqíl. Režim kabinetní záleží v tom, že ministerský 
ka~inet není .již ustavován parlamentem, nýbrž vohCstvem samým 
resp .. národem. Strana politická, která při všeobecných volbách 
~o;;áhne . vítězstvÍ1 dostává vládu do svých rukou a to pravidlem 
na tak dlouho, pokud nové všeobecné volby nepřivodí její po
rážku. Přirozený důsledek toho jest, že ministerský kabinet není 
již ovládán parlamentem resp. sn.ěmovnou dolní; nýbrž naopak 
parlament upadá v značnou odvislost od kabinetu .. Ježto kabinet 
vychází nyní ze všeobecných voleb, či jinými slovy jest volen 
přímo národem, může tuto závažnou okolnost uplatniti a skutecně 
;také uplatňuje, kdykoli se octne v rozporu s parlamentem. Ne
srovná-F se tento rozpor, jest konečný důsledek jeho ten, že ne
odstupuje ministerský kabinet, jak tornu jest při režimu parla
mentárním, nýbrž "že dochází nyní k rozpuštění parlamentu. 
Pravidelně stací však pohrůžka rozpuštěním, a parlament, nechce-li 
riskovati nové volby, nehledíc ani k značným nákladl;m volebním, 
povolí. Takto tedy váha parlamentu přechází UCl kabinet , parla
ment stává se závislým na kabinetu, a režim parlamentární se 
změnil na režim kabinetní .u6) 

C) Funkce autonomní . 

Jako funkci autonomní lze všeobecně označiti činnos1 parla
mentu, kterou tento sám upravuje záležitosti dotýkající se vniUní 
organisace jeho. Právo parlamentu tyto záležitosti sám si upravo
vati, se dnes všeobecně uznává a také více méně ústavami všech 

U5) Srov. m. j . ]ellinek: Všeobecná státověda, str. 745 a násL 
U6) Srov. o tom zejména Anson n . u . m., 1., str. 383 a násL, II. , 

str. 130 a násl., Lowell n. u. m ., 1., str. 423 a násl. a passim, Low n, u . m ., 
passim, Belloc-Chesterton: The party system, London 19II , str. 29 a násL , 
]ellinek,: Verfassungsanderung und Verfassungswandlung, Berlin 1906, 
str. 49 a násl., Redlich n . u . m ., str. 358, 359 a passim., Hatschek : E ngl. 
Staatsrecht 11., str. 665 a násL ,a passim . 
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států jestvyslovellO. I tohoto práva kolébku sluší hledati v Angli.i. 
Zde již od 17. století uznávaJo. se jako výsada parlamentu vlastni 
neb inherentní117) právo upravoyati svou vlastní organisaci (right 
to provicl.e for its pr()per Constitutiont jako starati se o vyplnění 
vakancí, rozhodovati o volbách a pod., dále právo výlučně' upra vo
\Tati své vlastní záležitosti (right ~o the exclusive cognizance 
of matters arising within the House) aj: původ a pramen těchto 
práv sluší shl~dávati v základním pojetí · a:nglick~ho parlamentu 
jakožto dvoru soudního, kteréžto pojetí ještp. v 18. století bylo 
v Anglii běžné.118) Z tohoto pojetí vyvozovala se pak výše uvedená 
oprávnění parlamentu. Vlivem BenthéJ.movým1l9) : přejaty byly 
tyto instituce zákonodárstvím ' francouzským, přešly d~le do 
ostatních států a tvoří dnes, co, nazýváme autonomnifunkcí 
parlamentu.120j 

P odstata. autonomní funkce záleží v tom, ' že parlament roz
hoduje všechny otázky týka]ícíse příslušenství členů ke sboru, 
upravuje svou vlastní organisaci a vydává řády upravující postup 
jednání (řády jednací). Rozsah i ~ obsah této funkce autonomní 
není ve všech státech stejný ; tu jest širší, jinde opět užší. Celkem 
lze ' však sem zařaditi tuto činnost; rozhodování · o připuštění 
zv.olených ' členů do sněmovny resp. o platnosti' voleb, volhu 

( '. 

117) Zvláštriost této výsady záležela (a záleží dosud) v tom, ie, kdežto 
při začátku každého parlamentu předseda (spea,ker) žádal (a dosud žádá) 
krále o udělení určitých práv na př . svobody slova, immunity proti 
. ". , ... I 

zatčení a pod" o udělení 2tétovýsady nikdy nežádal (a dosud nežádá) . 
Dle toho dcidhes se rozlišují výsady parlameritu na. ty, o které mluvčí žádá 
lFrále a. na ty, o které ·nežádá (privileges of the House demanded by the 
Speaker -privileges oI the House not demandťjd by the Speakt;r) , Anson 
n. u. m" 1., str. I 52 a násl. , . . 

118) , Blackstone : Commentaries 1., str. 163 praví výslovně: "For, 
as every court of justicehath laws and customs fOl\ . iťs direction, .. .. 
~o the high court of parliament hath ' also iťs own pecuVar law, called 
the lex et . consuetudo parliamef\ti . "." , . 

119) Zejména spisem: An essay on Political Tacti s or lnquiries con~ 
cerni):lg the discipline and mode of proceeding proper . to beobserved 
in political assemblies. . . 

120) Recepce zákonodárstvím francouzským f\epůsobila . cel.kem 
1.lijaký-ch obtíží, poněvadž valná část těchto institucí byla známa a existo
vala již za generálních stavů . (États .généraux) . , Viz puguit l~. u . m ., II . 
str. 302 a násL 



, 

1 02 

funkcianářů; úpravu jednacího. řádu, adračavání sněmavny, raz
hadavání a immunitě, udržavání discipliny. 

Razhadavánía platnasti voleb neb avěřavání valeb znamená, 
že parlament jest v nejvyšší (a kanečné) instanci razhadčím a ph
puš~ění (zvalenéha) poslance do. sněmavny. Toto. aprávn~ní parla
mentu zapustila, jak již výše uvedena, kořeny v Anglii, avšak 
nebylo ani v jiných státech neznáma .. Tak na př. ve Francii avěřo
vali generální stavavé plné maci svých členů sami (vérificatian 
des pauvairs)l:U) a na českém sněmu stavavském byla tamu (mu
tatis mutandis) ravněž tak.122) Dnes práva tato. pí'l sluší výlucně 
parlamentům; pauze v Anglii razhodují ad r. r868 a platnasti 
valebsaudy a ve Švédsku správní dvůr soudní tcl. rl. a 22 . 
Riksdagsordningu) .123) Pacile pavahy věci mohau aplatnasti voleb 
razhadavati avšem . Jen ty sněmavny, které se absazují valbou, 
nikali v~ak ty, kde dúvad povalací jest jiný. Prata právo tato. 
může příslušeti jen sněmavnám dalním a těm sněmovnám harním, 
kde důvad povolací jest ravněž volba,I2i) jako jest tamu na pL 
ve ;Francii a v Belgii (čl. ra. úst. zák. z r6. července r875, resp. 
Cl. 34. ústavy belgické), dále v Dánsku (čl. 54. úst.), v Rusku -
avšem při savětu jen pakud jde a členy volené __ o (Cl. ra2. úsL), 
v Rumunsku (čl. 40.. ústavy). Sněmavna razhadujíc a platnosti 
valeb vykanává v padstatě jurisdikci. 

P arlamentu přísluší právo valiti si své funkcianáře. V atázce 
předsednictva nejsau však při saustavě dvoukamoravé abě sně

mavny pastaveny . sabě na roveň. Dolním sněmovnám přiziává 
se práva valiti si předsednictva ve všech státech vyjímajíc Nizo-

121) KrálDvé francDuzští pDkládali však toto. Dprávněni generálních 
stavu za ústupek se své strany a vyhrazDvali si někdy jeho. výkDn. Viz 
Duguit n. u. m., II ., str. 30.1. 

122) SrDv. o. tDm muj spis: InkDlát a indigenát v zemích kDruny České, 
Praha 1908, passim. 

H3) ' PrávD prohlásiti člena již zVDlenéhD za nezpusDbilého a tím 
mandát za llprázdněný jest však vyhraženo sněmDvně samé. Anson n . u. m ., 
L,str. · 172. 

124) . Výjimku z toho činí Italie. · Čl. 60 zákl. statutu zní: "Ognuna 
delle camere e sDla competente per giudicare della validita de' titDli di 
ammissionede' proprii .membri." Ustanovení tDto nepDdává pDkud se 
týče sněmovny poslanecké, ,nijaké zvláštnosti. Avšak pokud se týče senátu, 
j0st dusledek tohoto ustanovení ten, ' že senát, ' a nikoli král, rDzhDduje 
o členství (viz i výše) . 
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zemska, kde dle čl. 88. ústavy král jmenujepředsedú z terna po
daného. sněmavnau a" ve Švédsku, kde dle čl. 52', ústavy král jme
nuje předsedu i místapředsedy. Jinak jest tamu při sněmovná~h 
harních. V některých státech valí i sněmavny horní předsednictva ; 
tak jest t amu ve Francii (čl. II . úst. zák. z r6. července r875) , 
v Belgii (čl. 37. úst.), v Prusku (čl. 78. úst.),.vDánsku (čl. 60. . úst.) , 
v Rumunsku (čl. 44. úst.). V jiných státech jmenuje předsednictva 
panavník ; tak jest tamu v Nizazemsku (čl. 92. úsL), v Bavorsku 
(zák. z 28. května r852) , v Sasku (čl. 67. úst .), ve Wiirtembersku 
(čl. r64- úst.),125) v Badensku (čl. 45. úst.), v králavstvích 'a zemích 
na říšské radě zastaupených (§ 9. zákl. zák. st. a zastupitelství 
říšském z 21. prasince r867 čís. 141. ř. z.), v Uhrách (§ r5. VIL 
čl. zák. z r. r885), v ltalii (čl. 35. zákl. statutu, ve Španělsku 
(čl. 36 , úst.), ve Švédsku (čl. 52. úst.), v Rusku (čl. 3· cís. úkazu 
z 24. dubna-7 . května - r9a6) a v Turecku (čl. 60. úst.) .(y ně
kterých kanečně státech jest funkce předsedy sněmavny horní pa 
zákanu spajena s jiným úřadem; takže k valbě zde ned?cháú; 
'v Anglii jest předsedau sněmavny lordů lord kanclél) (Lard Chan
cellar or Lard Keeper af the Great Seal), ve Spajených Státech 
Sev,eraamerických, v Mexiku; v Argentině a v Brasilii jest ta vždy 
vis:epresident republiky (kap. 1. sekc. 3. čl. 4. úst. severaamer., 
čl. 79. úst. mexické, čl. 49. úst. argentinské, čl. 32. úst. brasilské). 

Ostatní funkcionáře valí si sněmovny samy. 
J edn1m z nejdůležitějších práv parlamentu v tamta obaru 

jest práva vydávati jednací řády, jimiž upravuje se postup jednání. 
Základní pajetí tahata práva tkví v úvaze, že vnitřní činnast 
parlamentu nijakau mací vnější vynutiti nelze, že parlamen~ za 
činnost sv au adpavídá sámsabě a že tedy on sám jest regulatarem 
svého. jednání. Avšak práva tato není upraveno ve všech . státech 
jednotně a mažna v ~olllta směru razeznávati celkem dva typy 
parlamentů: parlamenty, autanomní a parlamenty neautonomní. 
Prv:qí typ záleží v tom, že parlamentům resp. sněmavnám přísluší 
výlučné práva upravavati si svůj jednací řád, aniž by jinému 
činiteli ve státě příslušela právo o tom spolurazhadovati; na· tom 
nesejde, zda ústavou samou vyznačeny jsou určité zásady, jichž 

125} V BavDrsku, v ,Sasku a ve Wiirtembersku jest pouze předseda 
jmenován králem, kdežto místopředseda (v BaVDrsku drl1hý předseda) 
jest vDlen sněmDvnDu . ' 



parlament při úpravě jednacího í-ádu musí šethti, na Pl-o zásada 
veí-ejnosti atd. Typ druhýzáleží vtom, že jednacir-ád jest upraven 
v podstatě zvláštním zákonem, sněmovně dotčené pak jest zůsta
veno, v mezích zákona jednotlivosti blíže upraviti. Zde tedy sně

movna sama nerozhoduje samostatně o svém jednacím í-ádě, 

nýbrž jen spolurozhoduje s ostatními zákonodárnými činiteli ve 
státě o záležitosti vlastně jen jí se dotýkající. Kdežto při typu 
prvém autonomní právo parlamentu resp. sněmovny má nejzazší 
svoji mez v ústavě a ve všeobecných zákonech státních, jest ph 
typu druhém sněmovna vázána speciálním zákonem. PH onom 
jest autonomie parlamentu intra a praeter legem, při tomto však 
pouze secundum legem. 

V prvý typ í-aditi sluší zejména parlamenty: anglický, fran
couzský, německý, pruský, belgický, nizozemský,126) italský, 
španělský, í-ecký, ' runlUnský, dánský, norský, severoamerický. 
V typ druhý náleží parlamenty: srbský, švédský, ruský, í-íšská rada 
království a zemí na í-íšské radě zastoupených, Hšský sněm uherský_ 
V této druhé skupině jsou jednací í-ády upraveny v pcdstatě buď 
ústavou buď zvláštnímí zákony. V Srbsku na pr-. jest to zákon 
z 1. resp. 13. listopadu 1889 modifikovaný zákonem z 28. ledna 
(9. února) 1891 vydaný na základě výslovného ustanovení čl. 128. 
ústavy. Ve Švédsku jest to Riksdagsordning z 22. června 1866,. 
v Rusku cíS. úkaz z 20. února (5. Mezna) 1906 - statut dumy -
a cíS. úkaz z 24. dubna (7. května) 1906 . ~ statut sovětu -. 
V královstvích a zemích na r-íšské radě zastoupených jest jednací 
í-ád r-íšské rady upráven zákonem z 12. května 1873 čís. 94. 1-. z., 
po pr-ípadě i zákonem z 30. července 1867 čís. 104. 1-. z., kdežto 
v Uhrách říšský sněm jest v úpravě jednacích řádů již svobodnější 
jsa vázán pouze IV. čl. zák. z r. 1848 a VII. čl. zák. z r. 1885. 

V autonomních parlamentech jest jednací řád podle své právní. 
povahy statutem vydaným od parlamentu na základě autonomiel27) 

126) V Belgii a Nizozemsku jest však právo parlamentárních anket 
a postup při niCh upraven zvláštním zákonem: z 3 května 1880 (Belgie) 
a z 5. srpna 1850 (Nizozemsko) . 

127) Autonomii dlužno dobře rozlišovati od samosprávy. Allt~nomie 
jest moc z :.konodárná příslušející určitému tělesu na základě práva vlast
ního, nikoli pouhé delegace . Samospráva záleží v tom, že vyšší moc vy
konává výsostn ' práva jí příslušející nikoli bezprostředně svým 'vlastním 

I -, 
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tomuto dk' ústavy pří:;lušející Cl,. tvoří objektivní právo. Jemu po 
boku stojí zvyklost~ či observa-nceparlamentu, kteréž nejsou ko
difikovány, nicméně mají stejnou moc ' vÍŽící. . Observance stojí 
k jednacímJ:-ádům v témže poměru, jako právo obyčejové k právu 
zákQnnému.128) Jednací řád má předem platnost. pro tu sněmovnu, 

která jej stanovila a jen tak dlouho, pokud ona nestanoví no.yý řád 
jednací.129) . Ovšem pro novou sněmovnu mlčky se traduje platnost 
jednacího í-ádu vydaného pro sněmovnu předešlou, pokud tato nová 
nevydá svůj . (nový) í-ád.129a) J eť každá sněmovna pánem svého jed, 
nacího r-ádu. Avšak observance udržují platnost svou přes ,určitý 

parlament a jednací ,řád vydaný pro určitou sněmovnu má pro 
sněmovny další, pokud nedojde k výslovnému přijeti (starého) 
jednacího řádu, aneb k nové úpravě jeho, zajisté jen platnost 
observance. Avšak rozsah působnosti jednacího řádu přes tO,že tu 
jde o statllt sněmovny, nezůstáváobmezen jen na sněmovnu. 
Jednací rády, zejména ve st áťech s režimem parlamentárním, 
upravují mimo jiné právo klásti dotázky, interpelace, pořádati 
ankety piJ.rlamentárhi a pod., tedy vesměs instituce; které osvědčují 
svůj vliv mimo dotčenou sněmovnu, nejen na vládu, nýbrž i vůči 
osobám třetím.130) Tento vliv jednacího r-ádu mImo parlament 
ne~namenáovšem, že 'by parlament měl právo vydávati snad zá
kony, jež by' vázaly osoby třetí, nýbrž jest pouze réflexem práva 
parlamentu vydávati statuty resp . .reflexem těchto statutů samých. 
Jen tam, kde parlament 'Ulá skutečné právo rozkazovací (v Anglii), 

úřednicky-m aparátem, nýbrž prostřednictvím ,korporací neb osob, jež 
jsou jí sice podřízeny, ale v oboru své působnosti samostatny. Viz Laband: 
Staatsr. d. d : Reiches I., str. 102 a násl: 

128)Srovri. Perels : Das autonome Reichstagsrecht, Berlin 1903; str. 3. 
. 129) I . v . tom se jeví rozdíl mezi parlamentem autonomním a neauto

nomním,. že při tomto platí, jednací řád zákonem vydaný bez ohledu ' na 
určitý paJZlament, kdežto při onom platí v podstatě, jak v textu uvedeno, 
jen pro sněmovnu, která jej vydala. . 

l29a) Avšak v Anglii ' standin:gs orders (a cour. sess;onal órders) 
mají platnost stálou bez 'ohledu na parlament ; kter)' je vydal.: 'Lowell 
n, u. m. L str. 255. '. . ,": 

i30) Vzpomeňme jen na pi-. práva anglického parlamentu vyslýchati 
svědky pod přísahou atd ., kteréžto právo jest obsaženo v standing order 
č. S36, 87 (z 20 . února 1872) ; viz Moreau-Delpech n. u . m., 1. , str. 288, 289 , 
Redlich n . U. m ., str. 823 . Vzpomeňme dále francouzských ordres du jour 
motivé atd . 
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vydává svými jednacími í-ády "druhotné právní normy" platné 
i na venek, jakož vůbec ve státech s režimem skutečně ústavním 
náleží jednací řády vždy k. právu ústavnímu bez ohledu na to, 
jsou-li v základní zákony státní pojaty čili nic, s tou ovšem zvlášt
ností, že v praktickém jich provádění jsou naprosto podmíněny 
skutečnými poměry politickými, skutečnou "ústavou" státU.131) 

Jako parlament (ovšem ve státech s pravým režimem ústavním) 
upravuje samostatně svůj jednací řád, tak rozhoduje svobodně 
io svém jednání. Činnost parlamentu prostě nelze vynutiti. Avšak 
pánem svého času parlament celkem není: nemůže se ani dle své 
libosti sejHi, ani skončiti zasedání, ba i během zasedání může hlava 
státu o jeho času rozhodovati. Pouze v Lucembursku určuj e podle 
čl. 72. ústavy sněmovna sama svým jednacím í-ádem počátek za
sedání, a vN orsku zasedá dle čl. 80. ústavy storthing tak dlouho, 
pokud to uznává za potřebno . Jinak však platí zásada, že hlava 
státu svolává parlament k zasedání, odročuje, uzavírá jej a také 
rozpouští. Z této zásady dlužno však vytknouti četné výjimky. 

Pl-edem pokud se týče svolání. V něklerých státech nesvol~vá 

parlament hlava státu, nýbrž parlament schází se ipso iure v určitý 
den stanovený ústavou k řádnému zasedání. Svolati parlament 
k zasedání mimoí-ádnému resp. dříve než v den ústavou stanoven}
zůstává však i zde výhradným právem hlavy státu. Tak jest tomu 
ve Francii (čl. I. úst . zák. z r6. července r875) , v Belgii (čl. 70. 
ústavy), v Nizozemsku (čl. roo. úst.) , v Dánsku (čl. 41. úst.), ve 
Švédsku (čl. 49. úst.) , v Norsku (čl. 68. úst .), v Řecku (čl. 54 .. &st,) 
a v Turecku (čl. 43. úst .) . 

Hlavě státu · pr-ísluší právo odročovati parlament . Pouze 
v Anglii nemá král práva odročiti (adjourmnent) parlament 132) 

a rovněž nikoli v NorskuJ33) Někde však jest právo hlavy státu 
odročiti parlament omezeno potud, že v (í-ádném) zasedání ne
phpouští se odročení přes určitou dobu neb více než '. dvakráte 
během zasedání. Ustanovení tohoto druhu máme ve Fral1cii 
(čl. 2. úst. zák. zr6.červe:n.~e r875), v BelgIi (čL72, úst.), v Lucem
bursku (čl. 73. úst.), v Německu (čl 26. úst.) . Pro zasedání~imo
řádná ustanovenI tato neplatÍ: 

131) Redlich n. u. · m., str. .80I. 
132) Anson n. U .- m ., 1., stl'. '70, 
133) Morgenstiernen. u. m., str. 69. 
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Hlava státu má konečně právo uzavírati parlament a jej roz
pouštěti. Pokud uzavření se týče, jest toto právo někde omezeno 
předpisem, že nesmí se tak stá.ti před uplynutím určité doby. 
Rovněž právo rozpustiti parlament jest v některých státech 
modifikováno předpisy, které stanoví, že do určité doby musí býti 
svolán parlament nový. Tak jest tomu v Belgii (čl. 71. úst.), v Nizo
zemsku (čl. 73. úst.), v Lucembursku (čl. 74. úst.), v Uhrách 
(§ 5· IV. čl. zák. z r. r848, modifikovaný I. čl. zák. z r. r886), 
v Chorvatsku-Slavonsku (§ 3. II. čl. zák. z r. r870), ve Španělsku 
(čl. 32. úst.), ve Švédsku (čl. 5. Riksdagsordningu), v Srbsku 
(čl. 54. úst .). Nepřísluší králi rozpouštěti parlament v Norsku.131) 

Ve Francii může president rozpustiti poslaneckou sněmovnu jen 
za souhlasu senátu (čl. 5. úst. zák. z 25. února r875). 

Vedle práva hlavy státu odročovati parlament vyvinulo se 
však autonomní právo odročovací. Toto právo vyplývá z úvahy, 
že parlament sám určuje pol-ad jednání a tedy i poJ:-ad schůzí a že 
dle toho i volně nakládá svým časerp. O tomto autonomním právu 
odročovacím ústavy celkem mlčí, nicméně toto právo takřka ve 
všech státech jako samozřejmé se vyvinulo a existuje. Takto kon~ 
kuruje autonomní právo odročovací s právem hlavy státu a od 
něho v důsledcích svých se celkem neliší. Jediný snad rozdíl jest 
v těch státech, kde diety poslanecké nej sou paušalovány, otázka 
finanční. 

Parlament rozhoduje o otázce, má-li býti jeho člen pro určitý 
čin t restný vydán čili nic. Právo toto 'jest v příčinné souvislosti 
s t. zv. imunitou poslaneckou t. j. ochranou proti zatčení.- Ochrana 
poslance proti zatčení a uvěznění má svůr původ v Anglii, a základ 
její spočívá v tom, aby zajištěna byla pr-ítomnost členů v parla
mentě:135) Myšlénka tato pl-ejata byla zákonodárstvím francouzským 
doby revoluční a pí-ešla do ús~av všech států. Dnes ve všech 
ústavnlchstátech jest zaručena immunita poslanců proti zatčení, 

134) Morgenstierne n , u. m., str. 57. 
135) Zde vyvinula se zásada, že člen parlamentu má zvláštní výsadu 

p10ti z<;l.tčeni a to nejen po dobu zasedán; parlamentu, ný brž i po ten čas, 
který potřebuje k tomu, aby se mohl dostaviti .do parlamentu a vrátiti 
opět domů, cot bylo sumárně určeno na čtyřicet dni pi'ed zasedánim pada
mentu a tolikéž dni potom. Anson n. u. m., 1., str. 154. Poněkud jiÍlého 
náhledu o této věci jest Esmein : Éléments, str. 864 a násL ' 
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vyjírriajícpouze postižení pn CInU. Sněmovně, o jejíhož člena se 
jedná, přísluší právo rozhodovati o vydání k trestnímu stíhání, 
aniž by bylo třeba jí přiváděti ůrčité důvody pro rozhodnutí to 
či ono. Avšak o immunitě poslanecké lze mluviti ještě v jiném 
směru. Jest to. immunita pro činy spáchané poslancem v jeho po
volání poslaneckém. Sem pam hlasování a projevy učiněné po
slancem ve sněmovně, ato jak v . plenu, tak i ve výborech: V .an
glickém právu byla tato immunita, kterou zoveme také svobodo~ 
slova, dC!sti dlouho sporna, avšak od konce 16. století pokládá se 
celkem za nespornou (ovšem dodnes žádá mluvčí sněmovny dolní 
krále o udělení této svobody). Dnes tato svoboda slova jest ve .všech 
stá!ech zaručena jsouc pokládána za podstatnou část práv posla
neckých vůbec a znamená, že pro hlasování nemůže poslanec býti 
vůbec potahován k zodpovědnosti, kdežto o výrocích jeho uči
něp.ých ve sněmovně jest soudcem pouze sněmovna, jejíž členem 
d?tčený poslanec jest. 

. Jako autonomní funkci sluší. konečně uvésti právo sněmovny 
udržovati pořádek ve schůzích, . udíleti dovolené svým členům 

a · pod. 

Funkcesoudcovskd. 

. Kdežto při funkci zákonodárné a správnijde vždy o souběžnou 
a shodnou činnost obou sněmoven (výjimky z toho ph funkci 
správní viz vý~e), jest funkce soudcovská (výjimečnou) funkcí 
pouze jedné Z obou sněmoven. Po vzoru anglickém přiznaly.totiž 
~stavy některych států sněmovně horní soudcovskou pravomoc 
pro určité činy trestné a tím roli nejvyššího dvoru soudního. 
Horní sněmovna vystupuje v takovýchto případech jako (vysoký) 
dvůr soudní, což zevně se zračí v tom, že na její zasedáÚí nedopadá 
l}stavní zásada, že obě sněmovny musí zasedati ~oučasně. Ovšem 
tento vysoký dvůr soudní liší se přec jen od ostatních soudů tím, 
že způsob trestu spadá zcela v jeho volné uvážení a že vůbec zá
sadní otázka, je-li zde čin trestný a jaký, nenínan;moze upravena 
zákonem, nýbrž jest řešena rozhodnutím soudcovským. 

Ciny trestné, ve kterých horní sněmovna nastupuje jako 
soudúí'dvůi,-nejsou ' všude cstejně vytčeny. V Anglii j~st sněmovna 
lordů soudní instanCí pro vlastní členy, kteří j-sou obviněni a sou 
zeni pro zradu neb těžký zlodn (treason ar felony) a soudem pro 

obžaloby vznesené sněmovnou poslaneckou (impeachment) . (Vedle 
toho jest odyolací a konečnou instancí soudní na základě appelace 
jurisdiction akty z r. 1876).136) Ve Francii ustavuje se vedle čl. 9. 
úsf.zák. z 24. února 1875 senát jako dvůr soudní, aby 'soudil 
presidenta republiky neb ministry a aby nalézal o zločinných 
útocích proti bezpečnosti st átu (več dle výkladu senátu potahovati 
j estíaké jednoduché komploty proti bezpečnosti státu) .137) Celkem 
však lze říci, že podstatný a také nejdůležitější obor :'jurisdikce 
horní sněmovny tvoří nalézati o ·obžalobách ministerských vzne
sených sněmovnou dolní. 

Avšak nephdělují ústavy všech států horní . sněmovně roli 
dvoru soudního. V Belgii na př. dle čl. 90. ústavy má výlučné právo 
souditi ministry kasační dvůr soudní. Taktéž jest tomu v Nizo
zemsku (čl. 164. úst .), v Lucemburku . (čl. 46. zák. o organisaci 
soudů), v Prusku (čl. 61. úst.), v Bavorsku (zák. z 30. března 1850); 
v Sasku (čl. 141. úst .), ve Wiirtemberku (čl. 199. úst.), v Badensku 
( čl. 67. b . úst.), v královstvích a zemích na říšské radě zast~u
pených (zák. z 25. července 1867 čís. 101. ř. z.), v Dánsku (čl. 68., 
69 . úst.) , ve Švédsku (čl. 106. úst.), v Norsku (čl . 30. úst.), .v Ru~ 
munsku (čl. 101. úst.), v Srbsku (čl. 137. úst.), v Řecku (čl. 80. úst.) 
a v Turecku (čl. 31. úst.). Naproti tomu Uhry (§ 34; III. čL iák. 
z r. 1848), ltalie (čl. 36. úst.), Španělsko (čl. 45. úst.), Spojené 
Státy Severoamerické (kap.!. sekc. lIL, čl. 6. úst.), Mexiko (čl. 72. 
odst. VII . úst .), Argentina (čl. SI. úst.) a Brasilie (čl. 33. úst.) 
přidržely se vzoru anglického a francouzského. 

Ve státech, kde horní sněmovna vykonává také funkci soud
covskou, přísluší právo vznášeti obžaloby ministerské přirózeně 
jen sněmovně dolní. Naproti tomu v těch státech, kde o obžalobě 
ministerské nalézá za právo zvláštní dvůr soudní, mají pravidlem 
obě sněmovny právo vznášeti obžalobu na ministra._ V některých 
státech (v Rumunsku čl. 101. úst., v Srbsku čl. 136. úst.) přísluší 
vedle parlamentu dokonce i králi právo vznésti obžalobu na minístra~ 

136) Anson n. u. m., 1., str. 358 a násl. , Lowell n . u . m ., II. , str. 464 
a násl. , Hatschek: Englisches Staatsrecht 1., str. 531 a násl. 

. 13') Co sluší" pokládati' za "zločinné útoky proti bezpečnosti ' státu", 
o tom ve francouzské literatuře státovědecké není jednotného ná?:oru. 
Srov. Esmein: Éléments, str. 963 a násl., Duguit n . u. m ., II ., str. ·40I , 
a násl., Moreau n. u. m., str. 29I .a násl. 
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II. Právní postavení a povšechný ráz parlamentu království 
a zemí na říšské radě zastoupených. 

Určiti právní postavení a vylíčiti povšechný ráz parlamentu 
předlitavského není zajisté věcí nikterak snadnou. Jednak více 
než v kterémkoli jiném státě měly na postavení a ústrojí parla
mentu zde vliv politické poměry rázu nikterak jednotného, kteréž 
v míře ještě značnější jsou kombinovány a stěžovány neurovna
nými poměry národnostními . Jednak jest právní postavení a v prvé 
řadě obor pravomoci parlamentu modi.fikován tím, že vedle říšské 
rady máme zde ještě parlamenty zemské a nad to ještě instituci 
delegací. Konečně padá také na váhu, že sama státní povaha 
království a zemí na říšské radě zastoupených jako celku není ne
sporna, že stát t. zv. předhtavský není státem jednotným, nýbrž 
útvarem kompromisním, kde prvky unitaristické se utkávají 
s prvky federalistickými . Bude tedy nutno přihlédnouti místy 
i k těmto otázkám vedlejším; ovšem nebude lze je podrobně roze
bí.rati a l:-ešiti, nýbrž bude jim věnovati pozornost jen potud, 
pokud hlavním předmětem to bude podmíněno . 

Právní postavení a ústrojí dnešního parlamentu pl:-edlitav
ského založeno jest v podstatě v ústavě prosincové (zákl. zák. 
státní z 21. prosince r867 čís. r2I. ř. z.) a v zákonech na základě 
této ústavy vydaných. Ustavení existence tohoto parlamentu ne
bylo dáno hned po přechodu z éry absolutistické v (trvalou) éru 
ústavní v této monarchii, nýbrž pl:-edcházely určité pokusy ústavní. 
Kdežto jestě cís. manifest z r5 . března r848 zamýslel formu' sta
vovských říšských delegací, Jež by byly obesílány zemskými 
sněmy, zaváděla "ústava císařství Rakouského" 1) z 25. dubna 
r848 čís. 49. sb. zák. pol. již mský sněm o dvou komorách . (senát 
a sněmovna poslanců) . Vedle l:-íšského sněmu, jehož phvolení se 
vyžadovalo pro všechny zákony, jsou v jednotlivých zemích pro
vinciální stavové bez vlastního práva zákonodárného. Říšský sněm 
měl spolu s císařem vykonávati právo zákonodárné (§ § 34· a 45·) 

·1) Nagy Emo: Az Ausztriai császári czim folvételérol (o přijetí titulu 
císaře rakouského) Budapest 1897 tvrdí na str. 32, že ústava tato t . zv . 
Pillersdorfova či dubnová nečítala země uherské k císařství rakouskému, 
takže "císařství rakouské" by tvořily jen země ne uherské, avšak náhled 
tento nelze se zřetelem na § 2. této ústavy pokládati za správný. 

Irr 

a to, ježto stavové provinciální měly býti sbory pouze samo""' 
správné nikoli však také autonomní či zákonodárné, jak v záleži
tostech "říšských", tak i "zemských". Vedle funkc e zákonodárné 
pI-ísluší však i-ísskému sněmu značný vliv na správu, ježto vedle 
§u 47. ústavy povolování rekrutů, daní a vůbec opatřování před
mětů v tomto §u jmenovaných se může státi jen ve formě zákona. 
Oběma sněmovnám přiznáno bylo právo úplné autonomie pokud 
se týče jednacího r·ádu (§ 53.) a vývoji režimu parlamentárního 
nebyly ústavou položeny nijaké překážky (§ 52.). Cís. proklamací 
z r6 . května r848 čís. 65. nastala změna potud, že jednak tento 
l:-íšský sněm byl prohlášen za ústavodárný, jemuž pr-íslušelo "sta-' 
novení" ústavy, jednak však pro první říšský sněm stanovena sou-' 
stava jednokomorová (bez jakéhokoli censu). Tento říšský sněm 
zasedavší zprvu ve Vídni, potom v KroměI-íži vypracoval skutecně 
osnovu ústavy. Byla li již ústava dubnová napodobením vzorů 
ciZÍch, byla osnova kroměřížská jím ještě více. 2) Osnova tato vy
slovuje jasně princip demokratický (§ I. osnovy základních f'ráv). 
Dle ní jsou tu dvojí parlamenty : '·íšský sněm o dvou komorách 
a zemské sněmy, po pl:-ípadě i sněmy krajské, o jedné komol-e. 
Obojí parlamenty vykonávají předem funkci zákonodárnou (zá
konům zemským udílí sankci císař jako hlava dotčené země) . 
Obor právomoci mezi sněmem Hšským a sněmy zemskými jest 
ústavou vytčen, a vykonávají obojí parlamenty zákonodárnou moc 
jim pHslušející samostatne. PI-es to však moc }-íšského sněmu jest 
mohutnější a vyšší: oproti návrhům zákona usneseným mským 
sněmem má cís3.I-, nejde-li o změnu ústavy, veto suspensivní 
(§ § 88., r60 . osnovy), kdežto při zemských zákonech pr-ísluší pa
novníkovi zajisté veto absolutní (§ r22 . osnovy a contr) ; zemské 
ústavy, jakož i pozdější změny jich, usnesené sněmy zemskými, 
mají platnost teprve tehdy, jsou-li potvrzeny zákonodárnou mocí 
i-íšskou (§ Ul. osnovy); v pochybnosti svědčí kompetence pro 
i-íšský sněm (§ 34. posl. věta) . Parlamentu přísluší vliv na správu 
(§ 48.), on volí regenta a dává panovníkovi svolení k tomu, aby 
mohl pobýti v cizině déle, než ústavou stanoveno (§ 63.).3) K r-ád-

2) Viz o tom Maršan : Vliv cizích ústav na ústavní zákony rakouské 
z let 1848-r849, Praha 19 IO. 

3) Vzor pro toto ustanovení vzat by l, jak sluší za to míti, z ústavy 
anglické . V Anglii záhy (konstatuje to již Stubbs: Constitutionnal History 
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nému zasedání schází se říšský sněm ipso iure (§ 74.), zemské 
sněmy jsou svolávány panovníkem (§ II9·). Odročovací právo 
panovníkovo jest omezeno; . rovněž tak i jeho právorozpouštěi i 
sněm (§ § 50., 51.). Říšský sněm stanoví si sám, jak za to mlti lze, 
svůj jednací řád (§ 93.) a vývoji režimu parlamentárního nejsou 
položeny ústavou nijaké překážky (§ 67·)· 

Osnova kroměřížská ústavním zákonem se nestala. Místo ní 
oktrojována }}říšská ústava pro císařství Rakouské" z 4· března r849 
čís. r50. 1-. z., zvaná také ústavou březnovou čili Stadionovou. 
ústava tato, již svým původem potírající princip demokratický, 
zná rovněž dvojí parlamenty: říšský sněm o dvou komorách 
a zemské sněmy jednokomorové. Obojí parlamenty vykonávají 
funkci zákonodárnou a mají úča.stenství na správě; říšskY-sněm 
v záležitostech říšských, zemské sněmy v záležitostech zemských. 
Oběma sněmovnám říšského .sněmu přísluší právo autonomie v zá
ležitostech vnitřních; vzájemné vztahy obou sněmoven upraví se 
dohodou obou sněmoven (§ 64.) Císah přísluší svolávati, odročo
vati a uzavírati parlament ; v tomto právu není nikterak obmezen. 
Rovněž jemu přísluší právo kdykoli parlament rozpustiti; ovšem 
do . ní měsíců po rozpuštění musí býti svolán -nový říšský sněm 
(§ 69.). Že ministh mohou býti členy říšského sněmu, se před
pokládá (§ 90.). Novotou jest možnost vydávati císařská nařízení 
s prozatímní mocí zákona (§ 87.); o tom však jednáno bude níže. 

Jak ústava dubnová, tak i ústava březnová: (a zajisté i osnova 
KromHížská) jsou ústavami unitaristickými a centralistickými; 
prvky federalistické ustupují oproti. unitaristicky-m značně db po
zadí. Nejdále jde v tom směru ústava bi'eznová, která zná jen 
jednu státní moc rakouskocísařskou, a kde takřka veškery instituce 
mají říšskoprávní základ. Jednotlivá království a země mají mě
řítko své samostatnosti v říšské ústavě a zemskými zřízeními 
později vydanými prohlašují se za neoddílnou část dědičného moc
nářství rakouského a za korunní zemi císařství. Oproti sněmům 
zemským má říšský sněm povahu orgánu vyššího, nadřízeného, 

vol. II., str. 67, 104) ustálila se zásada, že král, vzdálí-li se z v lasti, jest 
nezpůsobilý vykonávati práva královská, a zřizovalo se tedy po dobu 
jeho nepřítomnosti vladařství, což se stalo nepraktickým teprve v létech 
dvacátých 19. století (viz Anson n. u. m., vol. II., part. 1., str. 246). Podobné 
ustanovení máme v ústavě švédské (čl. 39), kteréž platí dodnes. 

II3 

jemuž zejména jest předložiti k schválení ústavy jednotlivých 
korunních zemí. Výčet záležitostí zemských obsažen jest v i}stavě 
říšské taxativně s výslovným podotčením, že všechny záležitosti 
ostatní jsou záležitostmi í-íšskými. ' Zákonodárství zemské není 
vůči říšskému samostatno, nýbrž stále od něho odvislo, a může toto 
obor příslušnosti onoho kdykoli změniti (§ 36. lit. k úst. bi-ez.). 
Zemské zákonodárství jest v podstatě částí zákonodárství říšského. 

ústava bi-ezno';á v život nevstoupila (nehledíme-li k říšské 
radě, orgánu to poradnému povahy spíše rady státní) a byla cis. 
patentem z 31. prosince r85r čís. z . ř. z. ex r85z i formálně od
volána. Nová ústavní éra zahájena byla teprve v Hjnu r. r860. 
oktrojírkou, cís. diplomem z zo. října r860 čís . zz6. 1-. z. Říjnový 
diplom sám jest pouze rámcovým zákonem, jehož všeobecné zá
sady bylo teprve provésti. Provedení to stalo se (proti duchu 
říjnového diplomu, poněvadž mezi tím se byl změnil směr vládní) 
cís. patentem z z6. února r86r čís. zo i'. z., jímž se zavádí t. zv. 
ústava únorová. ústava tato liší se v základním pojetí od i-íjnového 
diplomu, za jehož formální provedení se prohlašuje. Kdežto říjnový 
diplom zamýšlel ústavu sice unitaristickou, avšak autonomistickou, 
zaváděje federalismus zemský či provinciální (a contr. federalismu 
korunního či skupinového), jest ústava únorová ústavou spíše cen
tralistickou, ve které se zračí již i prvky dualistické. Pi-es to však 
obě tyto ústavy rozcházejí se s ústavami dubnovou i březnovou 
v tom, že v nich značnou platnost si zjednávají prvky federa
listické a autonomistické, což o ústavách dubnové a březnové i-íci 
nelze. Ale v tom shodují se všechny ústavy tyto, že jsou ústavami 
oktroj ovanými. 

ústava únorová zavádí dvojí parlamenty: í-íšskou radu a 
sněmy zemské. Ona jest založena na soustavě dvoukomorové, 
t yto na jednokomorové. Říšská rada se skládá ze sněmovny panské 
a ze sněmovny poslanecké. Tato však nemá samostatnou existenci 
právní, nýbrž jest v podstatě komorou zemí. J eť obesílána sněmy 
zemskými. Avšak její povaha jako komory zemí jest modi.fikován8. 
(a oslabena) v dvojím směru : jednak jsou zemské sněmy ve svém 
právu voliti delegáty do i'íšské rady vázány potud) že musí phhlí
žeti k zastoupení zájmovému,4) jednak císah bylo vyhraženo dáti 

4) Přes to však objevují se delegáti určité země jako skutečná zemská 
representace sněmovní. Pro povahu representace jest po mém soudu ne-

Baxa: Parlament. 8 



za mimořádných poměrů provésti volby do říšské rady pnmo 
s .obejitím dotčeného sněmu zemského (§ 7. odst. 2., 3.). Počet 
delegátů připadajících na jednotlivá království a země jest sta
noven ústavou. :Říšská rada jest zastupitelským sborem říše a vy
konává spolu s císařem právo zákonodárné; dále jí přísluší určitá 
působnost správní. Nepřísluší jí však právo' povolovati každo
ročně daně a udíleti vládě absolutorium (§ 10. předposl. věta).5) 
Funkce autonomní není valná. Předsedu a místopředsedy obou 
sněmoven jmenuje císař; ostatní funkcionáí'e volí si sněmovny 
samy (§ 8.). Pokud jednacích řádů se týče, usta.novuje § ZL, 

že postup jednáni, vzájemné a zevní vztahy obou sněmoven budou 
upraveny jednacím řádem, avšak nepraví, kdo má právo stano
viti jednací řád. 6) 

rozhodno, jakým způsobem se volba děje; tak zajisté na povaze sborů za
stupitelských na př. nemění ničeho, konají-li se volby dle systemu skrutinia 
listin neb dle systemu uninominálního a pod. Zde jest to v podstatě zemský 
sněm, který bezprostřední volbou obesýlá říšskou radu a který také roz
hoduje o zásadní otázce, je-li říšskou radu obeslati čili nic. Že zemský' 
sněm při volbě delegátů jest vázán určitými předpisy, které prýští ze 
zákonodárství říšského a kteréž bylo lze změniti jen zákonem říšským , 
není po mém soudu rozhodno (právě tak, jako pro hledisko právní nepadá 
na váhu, jaké politické tendence byly těmito předpisy zamýšleny). Pro 
povahu delegátú jako zemskou representaci sněmovní svědčí konečně 
i okolnost, že po r. I867 tvořili tito delegáti voličské sbory pro volby 
do delegací, na čemž zůstalo až dodnes. (Jiného náhledu jest VavHnek 
n. u. m., str. 239.) 

5) Viz i Bernatzik: Die osterreichischen Verfassungsgesetze ~ Wien 
I9II · (vyd. 2 .), str. 262. 

6) Vláda vydala oktrojovaný jednací řád z 2 . května I 86I, avšak 
poslanecká sněmovna říšské rady vzepřela se jej přijati a ustavila výbor 
k prozkoumání' jeho. Výbor vypracoval skutečně dvě osnovy : jednu pro 
jednací řád říšské rady jakožto zákon ústavní, která by k přijetí a ke 
změně vyžadovala náležitostí potřebných k změně jakéhokoli ústavního 
zákona, a druhou pro jednací řád poslanecké sněmovny, která by pod
léhala usnášení se jen sněmovny. Panská. sněmovna vyslovila s tímto zá
sadním rozlišováním svůj souhlas, a vláda se tomu podvolila. Rozlišování 
toto zůstalo směrodatným pro další úpravy jednacích řádů . Srov. Kolmer : 

. Parlament und Verfassung, 1. Band, Wien und Leipzig, 1902, str. 70, 
Bernatzik n. u. m., str. 808, Neisser: Die Geschaftsordnung des Abge
ordnetenhauses des Reichsrates. Wien und Leipzig I909 1. Bd. , str. 9 a násl. , 
Kulisch: Die rechtliche Stellung der beiden Hauser des osterr. Reichsrates . 
zur Geschaftsordnung, Tiibingen I908, Festgabe fiir Laband 1. Bd. , str. 346. 

", 
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Podle zemských zřízení, vydaných současně s ústavou úno
rovou jakožto základní zákony státní dotčené země a upomína
jících v mnohém na stará zřízení stavovská, jsou zemské sněmy 
nejen zémskými parlamenty, nýbrž také orgány samosprávnými. 
Zemské sněmy vykonávají funkce zákonodárnou, správní a auto
nomní. Pokud funkcionářů se týče, jmenuje předsedu a místo
pí'edsedu sněmu panovník, ostatní funkcionáfe volí si sněm sám. 

Vedle říšského parlamentu jsou zde tedy parlamenty zemské. 
Avšak vzájemný poměr obou i právní povaha jejich jsou nyní 
zcela jiné než za ústav předešlých . Kdežto . dleústa.v dubnové 
i březnové jsou zemské sněmy říšskému podřazeny Cl. zákonodárství 
Í'Íšské jest vůči ~ákonodárství zemskému> kteréž jeví se býti 
částkou onoho, institucí primární, jsou dle ústavy únorové říšská 
rada a zemské sněmy sobě koordinovány, a zákonodárství zemské 
jest vůči í-išskému samostatno. :Říšská rada jest orgánem říše, 
zemské sněmy orgány země. Obor pravomoci obou jest náležitě 
vytčen. Zemské sněmy vykonávají svou pravomoc v záležitostech 
zemských, jichž rozsah v odporu s intencí vyslovenou v í-íjnovém 
diplomu byl únorovou ústavou valně ztenčen. Njcméně v tom za, 
chovala i únorovka federalistický směr í-íjnového diplomu, že zá
ležitosti prohlášené za "zemské" obsaženy jsou v ústavách zemských 
resp. v 'zemských zřízeních jednotlivých království a zemí a spadají 
v obor púsobnosti zemských sněmů z vlastního práva zemí. Jeť 
státoprávní povaha království a zemí dle únorovky zcela jiná než 
dle ústav pí-edešlých. Dle ústav dubnové a bí-eznové jsou země 
provinciemi jednotného státu "císaí-ství Rakouského" ; dle ústavy 
dubnové (§ 3.) lze dokonce obvod jednotlivých "provincií" měniti 
zákonem scil. í-íšským. Avšak dle ústavy únorové nejsou země pro
vinciemi či pouhými správními obvody jednoho jednotného státu. 
Vliv diplomu vylučující státní unifikaci' uplatnil se i v ústavě 
únorové . Jednotlivá království a země nejsou pouhé decentra
lisované provincie jednoho státu7), jsou to korporace rázu veí-ejno
právního, mají své zemské zastupitelstvo, jsou subjekty práva 
majetkového. Mají své vlastní zákonodárství, kteréž jest samo
statné a neodvislé od zákonodárství í-íšského. Mají svou vlastní 
ústavu, svoje státní právo zemské, jehož existence jest odpoutána 

7) Jak tvrdí Bornhak: Einseitige Abhangigkeitsverhaltnisse unter 
d en modernen Staaten, Leipzig I896, str. I9 . 

8* 
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odÍ1stavy říšské. Toto státní právo zemské tVOl-í nejen zemské 
zřízení (z T. 1861) prohlášené za státní základní zákon zemský 
pro dotčenou zemi, nýbrž důsledkem materiální kontinuity 
i veškero dosavadní (historické) právo zemské, které a pokud tímto 
zemským zřízeilím resp . (s hlediska í-íšského) ústavou í-íšskou ne
bylo zrušeno neb nově upraveno, a přirozeně i zákony zemské 
vydané po r. 1861. Toto zemské právo státní lze na příště iTěniti 
jen zákony zemskými resp. jen' za spoluúčastenství zemského 
sněmu, neboť § 13. únorové ústavy na zemské zákonodárství se 
nevztahuje (jak tomu bylo dle §u 87. ústavy bl'-eznové) . Na druhé 
~traně však postrádáme naprosto zvláštní zemské exekutivy. 
Královstvím a zemím nepřísluší zvláštní státní moc (zemská) , 
není zde samostatného státního území (zemského), není zvláštní 
státní příslušnosti zemské. Nade všemi královstvími a zeměmi jest 
jedna státní moc, jest tu jednotné území státní, jednotné občanství 
státnÍ; Královstvím a zemím nedostává se dle toho všech znakú 
osobnosti státní, nýbrž jen některých, nejsou t edy státy, nýbrž 
zvláštními státoprávními útvary, st átoprávními osobnostmi. Jsou 
to . t. zv. historickopolitické individuality, státní zlomky čili 

fragmenty, a monarchie diplomu í-íjnového a únorovky není státem 
jednotným, nýbrž státem složeným z těchto státních zlomků. S) 

Říšská rada (říjnového diplomu a) únorové ústavy vykazuje 
určitou zvláštnost, která působí po stránce státoprávní (a poli
tické) určité obtíže. Povšechni púsobnost její byla totiž dvojího 
rázu. Buď působila jako sbor zákonodárný v záležitostesli spo
lečných všem královstvím a zemím, tedy jako parlament ústřední, 
aneb její působnost se vztahovala na záležitosti společné krá
lovstvím a zemím jen mimouherským. Možnost takovéto působ

nosti vyslovoval (ovšem jaksi výjimečně) již í-íjnový diplom 

8) Této skutečnosti dán byl výraz také v ústavě samé. Ústavy dubnová 
i březnová mluví o císařství rakouském, jež se skládá z korunních zemL 
Důsledkem toho ústavy zemské vydané v r. 1849 ustanovují v §u I., že 
dotčená země jest nerozdílnou částí rakouského dědičného mocnáfství 
a korunní zemí tohoto cíSal-stvL Říjnový diplom ani ústava únorová ozna
čení: cíSal-ství rakouské neužívají a ve zřízeních zemských z r. 1861 usta
novení o příslušenství resp. členství země k monarchii n.aprosto chybL 
O povaze těchto státních zlomků srov. zejména ]ellinek: Uber die Staats
fragmente a VavÍ'Ínek: O theorii státních fragmentů, Sborník věd pro a st. 
VI., seš. I-Z. 
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(čl. III. odst. z.), únorová ústava vsak z této výjimky učinila pra
vidlo pr-iřknuvši v §u II. všechny záležitosti zemímimouherských) 
pokud nebyly výslovně přikázány zemským sněmům, říšs~é radě 
složené jen ze zástupců zemí neuherských a to tak, že vzejde-li 
pochybnost o příslušlJ,ost, rozhoduje k návrhu užší rady ~íšské 
císÚ. Tato l-íšská rada se nazývá v únorové ústavě užší l-íšskou 
radou, kdežto říšská rada všech království a zemí sluje říšskou 
radou úplnou (der gesammte a contr. der engere Reichsrat) neb 
širší. Obtíže konstrukce í-íšské rady záležejí v podstatě v otázce, 
jaký jest vzájemný poměr t. zv. úplné a t. zv. užší říšské rady. 
Jsou zde dvě l-íšské rady: l-íšská rada všech království a zemí 
(t. zv. úplná či širší) a říšská rada zemí' mimouherských (t . zv.uŽŠí), 
či jen jedna í-íšská rada a, v tomto druhém pHpadě, v jakém po-o 
měru jest užší říšská rada k širší? 

Unorová ústava, jak bylo by lze z §u II. souditi, kladla vedle 
sebe (v odporu s diplomem í-íjnovým) Í"ÍŠskou radu (scil . úplnou) 
a užší Í"ÍŠskou radii. Také § Z . oktrojovaného jednacího í-ádu pro 
poslaneckou sněmovnu říšské rady núizuje, že tato při návrzích 
vycházejících ze sněmovny má přesně se držeti oboru působnosti 
celkové a užší radyí-íšské stanoveného v § § 10. a II. zák!. zákona 
o zastupitelství říšském. 9) Dle toho zdálo by se, že jsou zde dvě 
í-íšské ~ady, každá se samostatnou existencí práyní. Avšak náhled 
ten neúí správný, jak z ostatních pramenů právních i z ústavního 
vývoje plyne. 

Říšská rada má jedno pí-edsednictvo bez rozdílu, ·-jde-li 
o úplnou či jen o užší radu říšskou, první jednací í-ád Í"ÍŠské rady 
(čís . 78. í-. Z. z r. 1861), jakož i autonomní jednací Hd poslanecké 
sněmovny vúbec nerozeznávají mezi radou í-íšskou úplnou a užší 
(ba tyto dva výnlzy "úplná" a ;,užší" se v nich ani nevyskytují).lO) 
Minimální počet poslanců, jehož jest třeba, aby poslan~cká. sně
movna byla způsobilou se usnášeti (t. zv. kvorum) jest stanoven 
pro l-íšskou radu scil. pro poslaneckou sněmovnu, aniž by se vy
týkalo, jde-li o "úplnou" či o "užší" radu í-íšskou (§ 51. aut. jedno í-.) . 

9) Ustanovení tohoto v prvním jednacím řádě čís. 78 I'. z. pro r. 1861 
a v autonomním jednacím řádě poslanecké sněmovny nenL 

' 10) Naproti tomu oktrojovaný jednací řád stanoví v § 51 , ' že jeho 
pi'edpisy ,platí pro poslaneckou sněmovnu bez rozdílu, jde-li o úplnou 
či o užší říš~kou radu. 
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Rovněž počet poslanců, jehož jest třeba k podání interpelace, 
k podpoře návrhů atd., jest v poslanecké sněmovně stanoven 
jednotně: Vúbec z -jednacího řádu říšské rady a z autonomního 
jednacího řádu poslanecké sněmovny neshledáváme ani stopy po 
toru, .že by bylo nějakého rozlišování mezi říšskou radou "úplnou" 
a ,;uŽŠí" . . Patenty, kterými se svolává říšská rada, neobsahují 
ničeho o tom, jaká říšská rada jest vlastně svolávána.ll) Pouze 
patent z 19. Hjna 1864, kterým se zahajovalo třetí zasedání I-íšské 
rady, svolávi í-íšskou radu "k výkonu působnosti propůjčené jí 
§em 10. zákl. zákona z z6. února 1861" P) jedná se zde tedy 
o "úplnou" říšskou radu. Rovněž trůnní řeči nepodávají v tomto 
směru nijakého vysvětlení, a jen trůnní'í-eč ze 14. listopadu 1864 
zdůrazňuje, že í-íšská rada jí zahajovaná jest svolána jako ;,celkové 
zastupitelstvo" í-íše. Konečně i čiilllost · říšské rady samotné od 
začátku až do vydání patent1l záříjového sotva přispívá k í-ešení 
spletité oÚzky této. Celková říšská rada se nesešla nikdy, a pí~ece 
říšská- rada, která zasedala, vykonávala podle potřeby právomoe 
tu "úphié", tu opět "užší" Hšské rad.y . Prohlášení vlády v tomto 
směru učiněná nejen že žádoucího vysvětlení nephnesla, nýbrž 
spíše ještě věc zatemií.ovalaP} Nedostatek " úplné" říšské rady 
byl pak vládou nahrazován pomocí §u 13. únorové ústavy. 

Otázku právní konstrukce říšské rady řešiti sluší takto: 
Nejsou zde dvě říšské rady, každá se samostatnou právní. existént:Í, 
nýbrž pouze jedna říšská rada scil. úpll1á . T. zv. l1žší říš~ká rada 

li) Kolmer n. u. m., 1., str. 133, Hugelmann Studien zumoesterr. 
Verfassungsr~chte, W~en, 1886 n . u . m., str. 49 . 

12) Kolmer n. u .. m ., 1., str. 164. 
13) Hledic k <tbstine.nciUhrů a Vlachů prohlásila vláda dne 5. června 

1861, že shromážděnou říšskou radu nepokládá za "úplnou", l1ýbrl jen 
za "užší". Avšak ještě koncem téhož roku (v době, kdy říšská rada ne
byla ještě obeslána sněmem sedmihradským) viděla se vláda tlakem událostí 
nucenu,předložiti této říšské radě prohlášené za "užší" v úradu záležitosti 
společné .vše'm královstvím a zemím,. tedy spadající v obor působnosti 
"úplné" rady říšské' (na př . rozpočet společný atd.). Státní ministr Schmer
hng odůvodňoval dne 17. prosince 1861 tento krok vlády tím, že císař 
ústavnímu projednání těchto společných záležitostí užší radou říšskou při
znává týž úči~ek, jaký přísluší usnesením úplné říšské rady, a dále od
voláváním se na § 13 . ústavy. Viz Kalmer n : u . n1,. , str. 102, 104, Hugel
mann ·n. u . m. ; str. 49, Tezner: Die Volksvertretung, Wien 1912., str. Ilj; 
Neisser: Die Geschichte des § 14, Wien 1898, stl'. 18 a násl. 

r 

jest pouze' částí "úplné" říšské rady a riemá samostatné právní 
existence, nýbrž jest svou existencí závisla na "úplné" radě říšské. 
Z toho plyne však, že "úplná" říšská rada jest nutným právním 
předpokladem existence "užší" rady říšské a že, vezme~li ona za 
své, nemůže ani tato právně existovati, neboť jí chybí jakýkoli 
právní. podklad. "Užší'" říšská rada bez existence "úplné" rady 
í'íšské jest sborem postrádajícím zákonného základu.14) 15) 

O právu _výkonné moci vydávati dle§u 13. nar-ízení mající 
moc zákona, bude jednáno níže. 

Vyrovnáním uherským z r.1867 16) dostává se 'celé monarchii 
nové struktury státoprávní, avšak konstrukCe celého tohoto po
měru státoprávního stává se ještě složitější než byla dosud. 
Vyrovnání toto, uplatněné aktem absolutního panovní.ka, upravuje 
státoprávní poměry monarchie nyní. na podkladě dualistickéni 
a contr. unitaristického základu říjnového diplomu (a zajisté 
i ústavy únorové). Na místě státu jednotného vznikají zde státní 
útvary dva, právně samostatné, které však mají určité instituce 
společny: království a země na í-íšské radě zastoupené, neúředně 
t aké Pi-edlitavskem zvané. a země koruny Uherské čili neúředně 

Zalitavsko.Vyrovnání phrozeně jeví státoprávní účinky i na nové 
tyto státní útvary. V královstvích a zemích na říšské radě zastou
pených dochází k nové úpravě státoprávních poměr~ základními 
zákony státními z Zl. prosince 1867 čís. 141-146 ř . z. čili ústavou 
prosincovou. ústava tato, v podstatě oktrojovanáp) znamená pro 

14) Tato okolnost jest velmi důležita pro posuzování legálnosti po
stupu při ústavnich sporech v r. 1867. V tomto bodě {a ovšem také 
v jiných) stála proti sobě příkře právní hlediska Belcrediovo a Beustovo. 

15) O říšske radě ústavy únorové viz m. j . Rieger: Ústavní dějiny 
Rakouska, Praha 1903 , str. 42 a násl., týž: Z novějšich dějin ústav nich, 
Praha, str. 8 a násl., týž: Říjnový diplom, Ústava únorová·, Osvěta roč . 1900, 
1901, Vavr-ínek n . u. m ., str . 227 a násl., Hugelmann n. u. m., str. 37 a násl., 
Tezner : Die Volksvertretung, str. 104 a násl., Kulisch: Beitra,ge zum 
osterr. Parlamentsrecht, Leipzig, str. 70 a násl., Kolmer n. u. m., 1., pass. atd . 

16) Líčením státoprávnich (a politických) zápasů od vydání říjnoveho 
diplomu až do vyrovnání z r. 1867 nemohu se zde pro nedostatek místa 
obírati . . . 

17) Tezner: Die Volksvertretung, str. 155 praví, že ústava prosincová 
spočívá na ústavodárné činnosti (bývalé užší) říšské rady. S hlediska 
čistě formálního mohlo by se ovšem tak zdáti . Přihledneme-li však 
k jádru věci, nab}Tváme pojetí jiného. Předem nesluší přehlížeti, že sám 
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země mimouherské nový státní převrat, vtěsnávajíc je v nový 
dosud nebývalý státní útvar a porušujíc právní kontinuitu: na 
půdě . únorovky . prosincovka nepřetržitě vzniknouti nemohla.18) 

Na základě vyrovnání a ústavy prosincové vznikají trojí sbory 
zastupitélské,jichž právní povaha není však steiná: delegace ja
kožto orgán společný, říšská rada jako orgán království a zemí na 
říšské radě zastoupených a zemské sněmy jako orgány jednotlivých 
království a zemí . Kdežto říšská rada i zemské sněmy jsou sku
tečnými parlamenty, jest právní povaha delegací sporna. Ti, kdož 
vidí v celkQvé monarchii stát spolkový, pohlížejí na delegace jako 
na sbory vskutku zákonodárné ;19) naproti tomu však ti, kdož ph
jímají náhled, že monarchie jest v podstatě reální unie dvou států 
právně samostatných, pokládají delegace nikoli za sbory zákono
dárné, nýbrž za výbory parlamentů obou spojených států : říšské 

rady předlitavské a říšského sněmu uherského. Právní konstrukce 
poměru rakouskouherského nedopadá ovšem ani na spolkový stát, 
ani na čistou reální unii (jako vůbec skutečné poměry takovéhoto 
druhu lze stěží naraziti na ur:čitou státoprávní šablonu). Spíše však 
lze poměr tento konstruovati jako reální unii) která vykazuje 
určité přívlastky spolkového státu. 20) Pokud pak delegací se týče, 

státní útvar: království a země na říšské radě zastoupené v podstatě vzniká 
absolutním akterri panovníkovým, že jest tedy panovníkem (vyrovnáním) 
oktrojován. Úpravou státoprávních poměrů tohoto nového státního útvaru 
obírala se iuci říšská rada. Avšak při úpravě těchto poměrů neměla říšská 
rada ruce volné, nýbrž na obsah vůle její mělo již předem vliv rozho~Ílutí 

absolutního panovníka o vyrovnání, kterým ona již od počátku svého roz
hodování byla vázána. Nebyla dle toho říšská rada svobodna v rozhodování 
otázky an?, ba, v určitých otázkách (na př . . společné záleZitosti) neměla 
svobody ani v rozhodování quomodo? Sluší tedy vším právem tvrditi, že 
i prosincovka (jako J:-íjnový diplom a únoro.vka) jest ústavou oktrojovanou. 

lB) Rieger: O rakouskouherském vyrovnání, Praha 1903, str. 15 . 
, 19) J 8,ko přední zas tance této teorie lze uvésti: Dantscher v. Kollers

berg: Der monarchische Bundesstaat Osterreich-Ungarn uud der Berlil'er 
Vertrag, Vlieu 1880, zejména str. 53 a násl., týž: Der staatsrechtliche 
Charakter der Delegationen, Wien 1903, zejména str. 169 a passim, z če
ských učitelů státního práva Pražák: Rakouske právo ústavní, část IV. , 
zejména str. 241 a násl., 93 a násl. 

20) vývoj ústavní od vyrovnání vykazuje ovšem (na strane uherské) 
snahy, aby tyto přívlastky stlačeny byly pokud možno na míru nejmenší, 
a nelze upříti, že by tyto snahy se neSEtkávaly s nezdarem. Rozhodně vša k 
jest jisto, že dosavadní vývoj spěj .e stále víc a více k čistě reální unii . 

I 

12.1 

praví ovšem § 6. pi-edlitavského zákona vyrovnávacího (zákJ. 
zák. státní z 21. prosince I867 čís. I46 1". z.), že zákonodárné právo 
pr-islušející zastupitelským sbQrúm obou polovin i-rše jest vyko
náváno, pohd jde o společné záležitosti, prosUedkem delegací, 
v obor jichž působnosti spadají dle §u I3. téhož zákona všechny ' 
ph dměty, které se týkají společných záležitostí. V §u I5 . téhož 
z2.kona praví se pak dále, že ke všem zákonům z oboru působnosti 
delegací jest Ueba souhlasu obou delegací a sankce císai-ovy. Podle 
toho pokládá pi-edlitavský zákon vyrovnávací delegace za . sku
tečný sbor zákonodárný, jehož obor právomoci jest samostatný 
a neodvislý cd parlamentů obou polovin I-íše; pokud pak jejího 
složení se týče, za jakousi komoru zemí . S tím souvisí, že poslanecká 
sněmovna i-íšské rady nevolí delegáty z plena, nýbrž dle zemí, 
takže poslanci určité země tvoI-í voličské sbory, které volí dele
gáty naprostou většinou hlasů nejsouce (jako jest tomu pH volbách 
poslanců do i-íšské rady ve sněmech) v tomto směru vázáni ni
jakými modalitami. , Postup tento se uchoval i po zavedení: 
p j'ímých voleb do i-íšské rady. 

Naproti tomu uherský zákon vyrovnávací (XII. článek zák. 
z r. r867) pokládá delegaci za pouhý výbor (bizottság) říšského 
sněII).u uherského, který dle §u 38. tohoto zákona zastupuj e 
uherský parlament "vůči ostatním zemím jeho veličenstva" . 
Výbor tento jest volen i-íšským sněmem uhérským " k projednávání 
(tárgyalás) společných záležitostí". Rozsah těchto společných 
záležitostí není jasně vytčen. V §u 37 se praví, že v obor působnosti 
těchto "výborů" paUí jen ty pi-edměty, které vyrovnávacím zá
konem byly výslovně jak společné těmto "výborům" phkázány 
V §u 40. se označuje jako nejdůležitější část úkolu delegací stano
vení společného rozpočtu, avšak v §u 43 . se praví, že podobného 
postupu (jako ph stanovení spoleČného rozpočtu) jest šethti ph 
všech ostatních záležitostech, kte~é jako společné spadají v obor 
delegací. Na čem obě delegace souhlasně se usnesou, předkládá se 
panovníkovi k sankci. Usnesení delegací panovníkem sankci
onované vyrovnávací zákon nenazývá však zákollf~m, nýbrž .opět 

jen usnesením (határozat). Dle vyrovnávacího zákona uherského 
nejsou tedy delegace zákonodárnými sbory a z jich středu " zá
kony" nevycházejí. Avšak pí-es to nelze pi-ehlížeti, že tento zákon 
sám obsahuje určitá ustanovení, z ktérých nelze souditi na povah,u 
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delegací jako pouhých výborů parlamentu, naopak která vyka
zuje jisté znaky representace. Dle §u 38. "zastupuje" delegace 
i-íšský sněm vůči ostatním zemím mimouherským a nemůže býti 
nijakými instrukcemi vázána, dle §u SI. zastupuJe delegace dokonce 
zemi resp.země.21) Na čem delegace se usnesou a co panovník 
sankcionuje, nemůže býti od parlamentů bráno na přetřes ( § § 41., 
43 .). Členům delegací jako takovým přísluší immunita (§ 47·)· 
Rozsah společných záležitostí není přesně vytčen (viz výše). Usne
sení delegací panovníkem ' sankcionova:ná nenazývají se ·sice · zá
konem, avšak k tomu dlužno uvážih,že i sám vyrovnávací zákon, 
který úředně sluje XII. článek zákona (XII. Torvényczikk)· ne
uvádí se v textu jako zákon, nýbrž Jako usnesení.22) Podle toho 
může býti i dle uherského zákona delegace , pokládána nikoli za 
výbor, nýbrž za skutečnou representaci Jíšského sněmu resp. celé 
země,23) á text sám by nevylučoval, že by mohla býti opravdovým 
sborem zákonodárným v oboru záležitostí společných: Neshody 
mezi vyrovnávacími zákony předlitavským á uherským nejsou 
tedy takové, za jaké se obyčejně považují. Co přédlitavský zákon 
výslovně praví, to zákon uherský přes to, že rozhodně se vyslovuje 
proti existenci jakéhokoli ústředního parlamentu, nikterak ne
vylučuje.24) 

I dle uherského zákona mohly se tedy delegace státi sborem 
zákonodárným. Ve skutečnosti však bral se vývoj ústavní směrem 
opačným. Po celou dobu trvání nevyšel z delegací ani jeden zákon 
(scil. vesmysl1,1 materiálním) a delegace jsou omezeny na sta:q.ovení 

, 21) ,Uhersky zákon vyrovnávací zcela jasně rozeznává i v označení 

i v obsahu právomoci jiny vybor říšského sněmu voleny k stanovení kvoty 
(t. zv. kvotovou deputaci) , ktery sluje ,kiild6ttség. 

22) ,V osnově 15členného subkoriiitétu a 67členné 'komise, -jakož 
i v usnesení říšského sněm u stálo místo "usnesení" . "zákon" _ Žolger: Der, 
staatsrechtliche Ausgleich zwischen Oste~reich und Ungarn, Leipzig 19II , 
str. 190. 

' 23) Jak subkomitét, tak i komise a fíšsky sněm : představovaly si' 
delegací jako těleso, které voleno svobodně od říšského sněmu zastupuje 
říšsky sněm vůči ,ostátním iemím mimouhersk)rm právě tak jako poslanci 
zastupují ' zemi na říšském sněmu. Proto nebylo uznáno účelným, aby 
delegace byly ;vázány 'in~trukcemi. Žolger n. u. m., str. 191, 192. 

24) Předlitávsky zákon jest vůbec mnohem jasnější apřesriější zákona 
uherského, ~terY vedle skutečnych norem právních obsahuje , historické 
vykla:dy, adresy sněmovní a pod. 
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společného rozpočtu a na kontrolu společné s·právy .. Stanovisko uher
ské, že delegace jsou'pouhými výbory parlamentů, zjednalo si takřka 
již od počátku platnosti. Dle dnešního stavu (právního iskutečrtého) 
nelze delegace pí-es znění pi-edlitavskéhozákona pokládatiza:parla
menty, a proto není' po mém soudu nutno jimi dále se obírati.2~) - . 

, , 

Pomineme-li tedy delegace, zbývají nám dvojí parlamenty: 
říšská rada a zemské sněmy, a to říšská rada jako parlament 
3tátního útvaru: království a zemí na říšské radě zastoupených 
a sněmy zemské jako parlamenty jednotlivých království a zemí. 
Říšská rada ústavy prosincové jest ve svém složení i v počtu 'členů 
vlastně t. zv. užší radou říšskou ústavy únorové.26) Jest to tegy 

25) O právní povaze delegací zvláště a poměru rakouskouherského 
vůbec srov. mimo vyše citované spisy Dantscherovy a spis Pražákův, 
zejména Rieger: O rakouskouherském vyrovnání, týž: Z novějších dějin 
ústavních, str. 23 a násl., tyž: Ústavní dějiny Rakouska, str. 50 a násl., 
Fiedler: Dualismus rakouskouhersky z r. 1867 v díle Česká Politika 
(Laichtefova Bibliotéka) II. ,!., str. 135-267; tyž: Rakouskouherské 
vyrovnáni po r. 1878, Praha 1903 , ~isemann: Le compromis austro-hongrois, 
Paris 1904, str. 594 a násl., Denis: La Boheme depuis la Montagne-Blanche, 
Paris 1903, 11., str. 501 a násl., v. Herrnritt: Handbuch des 6sterreichischen 
Verfassungsrechtes, Tiibingen 1909, str. 225 a násl., Tezner: Der Kaiser, 
W ien 1909. str. 208 a násl., tyž: Die Wandlungen der 6sterreichisch-ungari" 
schen Reichsidee, Wien 1905, passim, Hugelmann n. u. m., str ~ 58 a násl., 
Ulbrich: Lehrbuch des 6sterreichischen Staatsrechtes, Wien 1883, str. 735 
a násl., tyž: Osterreichisches' Staatsrecht, Tiibingen 1909' str. 69 a násl. 
a str. 104-106, Offermann: Das verhiiltnis Ungarns zu "Osterreich", 
Wien und Leipzig 1902, str. 101 a násl., Juraschek : Die rechtliche Natur 
der Delegationen, Griinhuťs Zeitschrift, roč . V. str. 270~283, Starzynski: 
Delegationen; tyž : Gemeinsame Angelegenheiten (obév Osterr. Staats
w6rterbuch svaz. L, str. 666-668, svaz. II., str. ' 352-356, II. vyd.), 
Bluntschli: Deutsche Staatslehre, str. 437 a násl., Bidermann: Úber · die 
rechtliche Natur der 6sterr.-ungar. Monarchie, ]uristische Bliitter 1877, 
str. 219-232, Lustkandl. Art .: Gesetz O.St. W . B. II. vyd ., svaz . ' II., 
stl. 404 a násL, Máday: Versuch einer neuen Theorie von den Staaten
verbindungen mit besonderer Berucksichtigung der Schweiz und OstelIeich~ 
U ngarns, Bern 1912; passim " Jellinek: Die Lehre von den Staatenver
bindungen, Wien 1884. 

26) . " Zásluha" o to přísluší Beustovi, ktery výcházel z náhledu, že 
vyrovnáním vstupuje ústava opět v činnost , a že t. zv. užší rada říšski 
nastupuje jako legální zástupce zemí mi.mouherskYch a stává se' "ústavní: 
radou říšskou" těchto zemí: Naproti tomu Be1credi zastával stanovisko, 
že svolání této užší rady říšské jako "ústavní" jest nemožno, ježto , V}:-
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opět komora zemí, OYŠfm mcdifikovaná, jak již vyse bylo vy
loženo: J-íšská i-ada jest obesílána zemskými sněmy království 
a zEmí nařišské radě zastoupených. TentO právní stav byl zrriěněn 
i-išským zákone.m z z. dubna I873 č. 40. ř. z., kterým byly zave
deny p1:-imé volby do r-íšské rO-dy, a právo zemských snémú obe
sílati Hšskou radu cdstranĚno.27) Tím zajisté změněna byla právní 

rovnáním právě základ i-íšské rady jest zvrácen_ Dle únorovky nejsou prý 
dvě říšské rady, nýbrž pouze jedna jako zastoupení éelé říše; ovšem :tato 
říšská rada má dvojí funkci (záležitosti všech království a zemí - záležitosti 
zemí mimo uherských) _ Fikce "llžší" říšské rady jako samostatného sboru 
zastup· 161ski ho jest prostě· nepHpustna. Srov. Beust: A us drei Viertel- J ahr
hunderten, Stuttgart 1887, II. Bd., str. 88 a násl., a Belcredi: Fragmente 
aus dem Nachlasse des ehemaligen Staatsministers Grafen Richard Belcredi, 
Die Kultur roč. 1905, 1906, zejména roč. 1906, str. 286, 415, 418. Nebude, 
doufám, sporu o to, že náhled Belcrediův byl správný. "Užší" říšská rada 
nebyla samostatným sborem zashlpitelským a neměla vlastní právní 
existence jsouc obsažena v říšské radě a na této právně závislá (viz výše) _ 
Důsledek toho však jest, že, pominula-li říšská rada, nemohla" užší" rada 
dále existovati. Ježto pak vyrovnáním z r. 1867 byla říšská rada skutečně 
zvrácena, ·nemohla "užší" rada státi se. pojednou ústavním sborem za
stupitelským království a zemí mimouherských, neboť se jí nedostávalo 
k tomu zákonného podkladú, a byla tedy prostě sborem nelegálním . Viz 
k tomu m. j. Rieger: Ústavní dějiny Rakouska str. 50, Bernatzik: Die 
osterr. Verfassungsgesetze str. 370. 

' .7) V tomto zákonnémopatřéIií sluší shledávati nový převrat státní. 
Právo zemských sněmů obesýlati říšskou radu nebylo založeno v ústavě 
říšské, nýbrž v ústavách resp : ve zřízeních zemských, a bylo tedy právem 
zemsk)TlIl. Ježto však právě únorovou ústavou byla existence ústav zemský<;li 
odpoutána od ústavy říšské a na této nezávislá - srov. na př. CÍs. patent 
z 20. zál-í 1865 čís. 88 a 89 ř. z., kterým zastavuje se platnost říšs1,e ú3tavy, 
ale "zákonní zástupcově ostatních království a zemí" t. j. zemské sněmy 
zůstávají nerušeně v činnosti a v existenci -, nebylo možno právo toto 
nově upravovati neb vůbec měniti a rušiti zákonodárstvím iíšským. Zde 
zajisté šlo o změnu zřízení zemského, lder ž vedle §u 38. resp. 37. zemských 
zřízení vyžadovala kvalifikované · většiny. Zavedení t. zv . přímých voleb 
resp. zrušení práva zemských sněmů obesýlati říšskou radu (§ 16 . zříz. 

zem.) bylo lze uskutečniti jen řadou . srovnalých zákonů zemských, nikoli 
však zákonem říšským. Proto právem sluší v zákoně z 2. dubna 1873 
čís. 40 i-. z. shledávati skutečný pi-evrat. Viz Rieger: Ústavní dějiny Ra
kouska, str. 68; týž: Z novějších dějin ústavních, str. 45, Vavřínek n. u. m., 
str: 283, Bernatzik: Die osterr. Verfassungsgesetze 2. vyd., str. 741, Pražák : 
Rak. p:r. úst . II!., str. 158, k tomu i Gumplowicz: Das osterr. Staatsrecht, 
Wieri 1902, str. II5; opačného náhledu m , j. Tezner: Die Volksvertretung , 
str. 549 a ·násl., I\:ulisch: Beitragc zmn osterr. Parlamentsrecht, str. 84 a násl. 
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povaha říšské rady ve směru unitaristickém a znaky federalistické 
byly značnou měrou oslabeny. Další oslabení těchto znaků nastalo 
zákonem z z6. ledna 1907 čís. rs. a T7. i-. z., jímž zavedena zeiména 
ptbti dřívějšímu stavu naprostá uniformita ph vypisování ~oleb. 
Dosavadní stav právní, dle kterého volební okresy jsou tvor-eny 
jen v rámci jednotlivých království a zemí, zůstal však zachován. 

pr-es to však možno dodnes definovati i-íšskou radu jako za
stupitelský sbor království a zemí (na říšské radě zastoupených)' 
Dle §u 1. zákl. zák. státního z Zl. prosince I867 čís. I41. L z. není 
i-íšská rada zastoupením určitého (a zvláštním jménem označe-ného) 
státního útvaru, ani zvláštního (jednotného) národa, nýbrž ·za
stoupením království a zemí v tomto §u jmenovaných.28) Na tomto 
právním pojetí pozdější reformy práva volebního (přímé volby, 
všeobecné právo hlasovací) nezměnily ničeho. V podstatě jsou to 
dodnes království a země, které r-íšskou radu obesílají, byť i to 
nebylo již prosUedkem sněmů, jako z poČátku) a byť i právo vo
lební bylo pro všechny země upraveno způsobem jednostejným. 
Federalistická povaha l-íšské rady vystupuje zde jasně na jevo; 
s tím souvisí, že i volby do delegace konají se v poslanecké sně
movně nikoli z plena) nýbrž podle zemí. Ovšem federalistická po
vaha tato zračí se jen ve sněmovně poslanecké, nikoli také ve 
sněmovně panské) jejíž ráz jest naskrze unitaristický. 

:Říšská rada jest bezprostředním, avšak druhotným orgánem 
království a zemí (na í-íšské radě zastoupených). Založena jest na 
soustavě dvoukomorové: skládá se ze sněmovny panské a ze sně
movny poslanecké. Ph sněmovně panské jest důvodem povolacím 
příslušenství k určitÉmu rodu) držení určitého úřadu a konečně 
jmenování. Právojm~novati členy panské sněmovny pHsluší pa
novníkovi) kterýž v tom to svém právu jest omezen jednak potud, 

28) V označení státního útvaru jménem: království a země na l-íšské 
radě zastoupené jest zajisté určitý circulus vitiosus. Říšská rada jest dle 
prosincové ústavy zastoupením království a zemí výslovně jmenovaných. 
Zastoupení těchto zemí ve svém souhrnu tvoří dle toho říšskou radu resp . 
k společnému zastoupení jich "jest říšská rada povolána". Jsou tedy 
království a země něčím prvotným, říšská rada pak něčím druhotným, 
které z tohoto prvotného teprve vyplývá, resp. jím jest určováno. Z názvu: 
královstvi a země na říšské radě zastoupené však bylo by souditi, že 
říšská rada jest něčím prvotným a že účastenství v ní vlastně určuje po
vahu království a zemí, což ovšem správno není. 
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že lze jmenovati jen muže z království q. zemí na I-íšské radě za
stoupených, jednak i v tom, že počet členů jmenovaných nesmí býti 
nižší počtu 150 a vyšší 170 (čl. 1. zák. z 26. ledna 1907 Č. 16.1". z.) . 
Nějaké proporce mezi jednotlivými královstvími a zeměmi v tomto 
směru není. Ve sněmovně poslanecké jest důvodem povolacím 
pouze volba. Inkompatibility mezi členstvím sněmovny poslanecké 
a sněmovny panské není, ovšem však pokud se týče vykonávání 
mandátu (čl. 1. zák. z 26. ledna 1907 čís. 15. i'. z.). 

Činnost říšské rady jest upravena ústavou a můžeme ji po
všechně děliti na funkce: zákonodárnou, správní. a autonomní.. 

. Říšská rada ve funkci z~konodárné spolupůsobí ph sdělávání 
zákonú. Toto spolupúsobení obmezuje se však na první. fasi pochodu 
zákonodárného: na sdělávání obsahu zákona. V tomto směru pi-í
sluší i"Íšské radě zásadně stejné právo jako panovníkovi; zákono
dárná iniciativa pI-ísluší oběma stejně a obsah zákona jest výsledek 
souhlasné volní činnosti obou. Obsah zákcna může tedy tvohti , 
jen to, na ,čem se opa snesou. Říšská rada vystupuje zde oproti 
panovníkovi, který vykonává svoji moc zodpovědnými ministry, 
jako rovnoprávný činitel zákonodárný. V i-íšské radě samotné 
mají obě sněmovny postavení stejné, takže za projev její platí jen 
shodný projev obou sněmoven. Sankce a publikace 29) zákona pI-í
sluší však výhradně panovní.kovi. Dle státního práva království 
a zemí na i-íšské radě zastoupených udílí pI-íslušný rozkaz zákonný 
pouze panovník, jemuž výhradně pI-ísluší imperium, nikoli však 
také i-íSská rada. Právnicky lze poměr tento konstruovati v ten 
smysl, že formálně jest zákonodárcem panovník sám (srov. i 'for
muli: "S phvolení.m obou 'sněmoven i-íšské rady vidí se Mi na
i-íditi, .. "), kterývšakvtomto svém právu jest vázán a obmezován 
říšskou radou, její~ právo plyne pi-ímo z ústavy ;30) 31) materielně 
však t. j. pokud obsahu zákona se týče, jest i"íšská rada činitelem 
panovníku koordinovaným, jest spoluzákonodárcem. To vy-

29) Státní právo předlitavské nerozlišuje prom.ulgaci jako sam.o
statný akt státoprávní; prom.ulgace zde spadá v jedno se sankcí. 

30) Dle toho nelze pokládati za správný náhled, který pronáší Tezner: 
Die Volksvertretung, str. 224, že právo říšské rady "spoluurčovati obsah 
císařského rozkazu" jest "právo na cizím. právu". 

31) O panující teorii po této stránce srov. obzvláště Lukas: Die recht
liche ' Stellung des Parlam.entes passim., kde uvedena jest také příslušná 
literatura a teorie ostatní. 
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jádi-eno jest zajisté i ve formuli zákonodárné, ve které phvolení 
obou sněmoven výslovně jest obsaženo. Zákonný ,rozkaz panov
níkův, ve kterém by nebylo obsaženo odvolání se na phvolení 
Ušské rady, nebylo by lze (s výjimkou rozkazu zákonného podle 
§u 14· zákl. zák. st. o zastupitelstvu i-íšském) pokládati za platný 
rozkaz zákonný. 

Dle §u 13. zákl. zák. st. o zastupitelství i-íšském jest phvolení 
resp. "souhlas" obou sněmoven i-íšské rady nutnou podmínkou 
každého zákona. Na tomto ustanovení nemění ničeho znění §u 14. 
téhož zákl. zák. státního, neboť nai-ízenína základě tohoto §u 14 . 
vydaná mají pouze prozatímní moc zákona a definitivní moci na
bývají teprve schválením obou sněmoven. Avšak znění §u 13. 
není pi-esné ani správné potud, že zákonem není pouze to, na čem 
obě sněmovny se snesou a k čemu panovník dá sankci. Ustanovení 
toto dopadá jen na všechny zákony líšské t. j. zákony, spadající 
v obor působnosti í-íšské rady, nikoli však také na zákony zemské . 
Říšská rada nevykonává totiž funkci zákonodárnou v celé oblasti 
královsi. ví a zemí na i-íšské radě zastoupených a ve všech záleži
tostech tohoto státního celku, nýbrž jen v těch záležitostech, které 
jsou jí výslovně phkázány. Prosincová ústava provedla nové roz
hraničení zákonodárné kompetence r-íšské a zemské opustivši sta
novisko únorové ústavy a navrátivši se v tomto směru jaksi k říjno
vému diplomu. Kdežto dle únorovky, jak již výše bylo i-ečeno , 
všechny záležitosti království a zemí mimouherských, které 
nebyly prohlášeny výslovně za zemské, spadaly v obor pusobnosti 
Í'íšské rady (ovšem t . zv. užší), phjala prosincovka zásadu opačnou. 
V §u ll. zákl. zák. st. o zastupitelstvu i-íšském vypočteny jsou 
všechny záležitosti, které spadají v obor působnosti i-íšské rady . 
Vypočtení toto jest taxativní, nikoli demonstrativní t . j. jen ty 
záležitosti náležeií do kompetence í-íšské rady, kteréž pod lit. a--o. 
výslovně jsou uvedeny. První věta tohoto §u II. praví sice, že 
"obor působnosti i-íšské rady zahrnuje všechny záležitosti, které 
se vztahují na práva, povinnosti a zájmy, jež jsou společny všem 
královstvím a zemím na i-íšské radě zastoupeným, pokud je nebude 
na základě dohody se zeměmi koruny Uherské projednávati spo
lečně mezi těmito a mezi ostatními zeměmi monarchie" . Z toho 
snaží se něktei-í učitelé státního práva rakouského vyvoditi, že 
všechny záležjtosti společné královstvím a zemím pi-edlitavským 
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náležejí na Hšskou radu bez ohledu na to, jsou-li ve výčtu pod 
lit. a-O zahrnuty čili nic.32) Náhled tento zajisté není správný. 
Předem dlužno připomenouti, že ze skutečnosti, že určité záležitosti 
jest pokládati za společné, neplyne ještě, že by je bylo také projed
návati ve společném parlamentu ., Naopak historický vývoj této 
monarchie i dnešní její složení vykazují určité záležitosti zajisté 
společné, které se neprojednávaly a neprojednávají v nějakém 
společném parlamentu, na pí". monarchické právo (pragmatická 
sankce) ,33) záležitosti dle vyrovnání z 1'. 1867 sp~lečné a pOd: 
Záležitosti takovéhoto druhu lze pí"ece zcela dobre upravovatI 
srovnalými zákony, tedy pro obor monarchického práva srovnalými 
zákony zemskými (doklad: pragmatická sankce), právě tak, jako 
pro obor záležitostí společných dle vyrovnání srovnalými zákony 
obou částí monarchie. Z materialií prosincové ústavy,34) jakož 
i z jasného znění §u ll. ve spojení s §em 12. téhož zákl. zák. stát
ního, kterýž jest nyní doplněn článkem III. zákona z 26. ledna Ig07 
čís. 15. ř. z., plyne však se vší určitostí na jevo, že výčet záležitostí 
pod lit. a-o tohoto §u ll. není demonstrativní, nýbrž tax~~ivnL 
Dle toho jest říšská rada příslušna pouze a výhradně pro zálezltostI 
vypočtené v citovaném §u ll.; ostatní záležitosti spadají v obor 
působnosti zemských Sn.ěmů .a5) 

32) Tak činí zejména Tezner: Die Volksvertretung, str. 24:;, ]uraschek: 
Beitrage zur Darstelhmg des Rechtes der Landtage und ihrer Mitglieder, 
Zeitschrift fůr osterr. Verwaltung roč. 1879, str. lO6, Bernatzlk: Recht
sprechung und materielle Rechts~r_aft, ~ien 1886, st,r. lO7· . • : ' v , 

33) Pro úpravu monarchlckeho prava vmdlkuJl kompetencI nsske 
rady obzvláště Tezner: Der Kaiser, str. 154, týž : . Dle Volksvertretung, 
str. 245, Seidler: Studien zur Geschichte und DogmatIk des osterrel:,hlsche~l 
Staatsrechtes, Wien 1894, str. 59 (k změně pragmatIcké sankce stacI prosta 
většina říšské rady), Hauke: Die geschichtlichen Grundlagen des Monarchen-
rechtes, Wien und Leipzig 1894, str. 89, 90. . 

34) Die neue Gesetzgebung jsterreichs, .Wien 1268, ~tr. 165 a násl. 
"5) Že výčet záležitostí v tomto §u I I. Jest taxatIvlll a mkolI pouze 

exemplifikativní, uznávají zejména tito spiso,;,atelé : , Pražák: Rakouské 
právo ústavní II., str. 180 a násl., Rieger: Ustavm děJl::Y Rakouska, 
m. 58, 59, týž: Z novějších dějin ústavních, str. 40, 41, Vavnnek n . u. m., 
str. 265 a násl., v. Herrnritt: Handbuchdes osterr . Verfassungsgerechtes 
str. 128, 157, 158, Hugelmann n . u. m ., str. .?6, 57, Ulbnch: Lehrbuch 
des osterr. Staatsrechtes, str. 333 a násl. , týž: Osterr. Staatsrecht, str. 147 
až 149; týž : článek Reichsrat, bsterreichisches Staatsworterbuch, 2 vyd., 
svaz . IV., str. 64, Lingg : Die staatsrechtl. Stellung der lm Relchsrate ver-
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Tím dochází ovšem, hledíme-li k §u 18. zemských znzení 
(resp. k §u 19. zem. zř . přímořského) a k §u ll. únorové ústavy, 
k rozšíření zákonodárné právomoci zemské (k rozšíření zajisté ne
příliš valnému, ježto výčet záležitostí v §u ll. prosincovky jest 
velmi obsáhlý) . Avšak rozšíření toto nestalo se způsobem správným 
a logicky důsledným. Obor působnosti zemských sněmů jest vy
měřen zřízeními zemskými. Že obor tento jest nyní rozšířen ústavou 
prosincovou, tedy zákonem l-íšským, nijakých obtíží právnických 
by nepůsobilo. Naopak, hledíme-li k §u ll. únorovky, jest tento 
postup pokládati za správný: říše musila se nejprve vzdáti části 
své pravomoci zákonodárné vyměřené jí únorovkou ve prospěch 
zemských sněmů. (K tomu ovšem dlužno předpokládati platnost 
únorovky, ačkoliv patentem záříjovým byla zastavena a formálně 
nebyla výslovně obnovena). Avšak v čem jest tento postup po
kládati za nesprávný a logicky nedůsledný, jest, že na tom se také 
přestalo. Správno a logicky důsledno by bylo zajisté, aby, když 
říše se byla vzdala části své zákonodárné pravomoci ve prospěch 
zemských sněmů, bylo nyní došlo k příslušným změnám zemských 
úízenÍ. To se však nestalo. Vzniknuvší z toho nesprávnost záleží 
v tom, že § 18. zem. Úíz. není již výhradným měřítkem zákono
dárné pravomoci zemských sněmů, nýbrž nyní také § § ll :, 12 . 

prosincovky a že o oboru působnosti zemských sněmů nerozhoduje 
jen dotčené úízení zemské, nýbrž také zákon i-íšský. Nedůslednost 
z toho vyplý~ající jest, že, kdežto únorová ústava stanovila zásadu 
samostatnosti zákonodárství říšského a zemského a to i pokud 
oboru působnosti sé týče, prosif!covka túto zásadu pQrušila. 
Kdyžtě obor působnosti zemských sněmů jest rozšířen říšským 
zákonem bez současné neb aspoň následující změny ústav zemských, 
nelze právnicky vyloučiti možnost, že říšský zákon později na 
tomto rozšířeném oboru působnosti opět něco změní, ježtotentQ 
obor není záležitostí "zemskou" ve smyslu zemských úízení a není 
v ústavě zemské obsažen. (Ostatně tato nesprávnost a nedůslednpst 

tretenen Konigreiche u . Lander (Jurist. Vierteljahrschr., Wien 1892 , 

str. 72 a II7) , Kolrner n . u . m ., 1., str. 282; k tomu viz nyní i Bernatzik : 
Die osterr. Verfassungsgesetze, str. 410-412; nejasně Gumplowicz : Das 
ost. Staatsrecht, str. II9 a násl. , dále Lustkandl : Gesetz O. St. W . Buch 
11., str. 448, 45 I, . Spiegel : Lander : Autonomie und Selbstverwaltung, b. St. 
W . Buch IIL, str. 4 1 7. . 

Ba.."ía: Parlament. 
9 
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zavdala spatný příklad jevící se v tom, že v r. 1873 i-íšský zákon 
zasáhl i hmotně do zákonodárství zemského sněmu zavedením 
t. zv. přímých voleb zemské ústavy). 

V ,oboru zákonodárné pravomoci vedle §u ll. Z. z. st. o zast. 
mskérn rada i-íšská dalším obmezením nepodléj:lá. Předlitavské 

prho státní (ani zemské ústavy) nezná ani zákonodárného sboru~ 
který by v určitých záležitostech stál nad říšskou radou, am 
zvláštního (zákonodárného) postupu pro takovéto vyhrazené zá
ležitosti. Říšská rada jest stejně příslušna jak pro zákony obecné 
tak i pro zákony ústavní; pro tyto posléze uvedené vyžaduje se jen 
zvýšená většina (dvoutřetinová), avšak kvorum (100 členů ve sně
movně poslanecké, 40 ve sněmovně panské) zůstává totéž (§ 15 
z. z. st. o zast. říšském) .36) Mezi pouvoir constituant a pouvoir con
stitué, jak podle ústavy říšské, tak i ústav zemských zvláštního 
rozdílu není. V tomto směru možno podle teorie Diceyho (viz výše 
v hlavě 11., 1.) parlamenty v PředHtavsku (a rovněž i v zemích 
koruny Uherské) nazvati parlamenty svrchovanými. 

Vedle funkce zákonodárné, přísluší ljšské radě účastenství 

na správě (funkce správní). Učastenství na správě zaruceno jest 
samou ústavou. Říšská rada spolupůsobí při t. zv. zákonech for
málních (§ll. lit. b, cz. z. st. o zast. i-íš.), jí pi-ísluší dále kontrola 
státního dluhu (§ ZZ. z. z. st. o zast. říš. a k tomu zákony z 13. pro
since 186z čís. 96. L z. z 10. června 1868 čís. 53. a 54. i-. z., z 13· 
dubna 1870 čís . 57. i-. z.), dále všeobecná kontrola správy ve smyslu 
§u Zl. téhož z. z. st. Tento § Zl. zaručuje říšské radě právo po
dávati na ministry interpelace ve všem, čeho vyžaduje její obor 
působnosti, zkoušeti správní akty vlády, žádati od ní vysvětlení 
o došlých peticích, jmenovati komise, kterým ministh jsou povinni 
dáti potřebné informace a ukládati svoje náhledy v adresy a re
soluce. Pokud formální stránky interpelací se týče, pokládá ústava 
právo toto za právo (celé) sněmovny. Avšak jednací řád říšské 
rady z lZ. května 1873 č. 94. 1-. z. pojal toto právo jako právo ko-

36) Zvláštní kvalifikované kvorum (343 členy nečítajíc v to poslance. 
kteří jsou členy vlády, členy presidia a kteH fungují jako zapisovatelé) 
zavádí § 42. zákona z 26. ledna 1907. čís. 17 i-. z. Ustanovení toto nemá 
však zvláštního právnického podkladu, nýbrž bylo diktováno resp. vy
nuceno zvláštními politickými a národnostními důvody při volební opravě 

a jeho účel jest ryze politický. 
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lektivní, vyžaduje pro př"ípustnost interpelace v poslanecké sně
movně patnáct a ve sněmovně panské deset podpisů (§ lz. cit. 
zik.).37) Prostých dotazů předlitavské právo státní nezná.38) 

Interpelaci jest podati písemně k rukám předsedy dotčené sně
movny. Pokud materiální stránky se týče, má interpelovaný zá
konnou povinnost na podanou interpelaci odpověděti ; odepře-li 

tak učiniti, jest povinen udati důvody toho (§ lZ. odst. z. jedno ř. 
l-íšské rady) .39) Rozsah práva interpelovati jest totožný s rozsahem 
oboru působnosti i-íšské rady. Pokud účinků a důsledků , inter
pelace se t:}Tče; nejde předlitavské právo státní tak daleko. jako 
ve státech jiných. Ani ústava (prosincová) ani zákon o jednacím 
1'-ádu v tom1 o směru ničeho nestanovÍ. Dle autonomních jednacích 
i-idů (§ 69. j. r-. posl. sn. § 57. j. ř. pan. sn.)40) jest př"ípustna debata 
o zodpověděné interpelaci nebo odmítnuté odpovědi, o čemž roz
hoduje sněmovna bez debaty. Avšak činiti nějaký návrh ph tako
véto debatě jest nepl-ípustno.41) Hlasovati o zodpověděné inter
pelaci (a rovněž i od~ítnuté odpovědi), klásti návrhy o pořadu 
jednání (ordre du jour) atd. není našemu zákonodárství známo; 
dle autonomie jednacích r-ádů sluší však pokládati takovéto ná
vrhy za nepřípustné .42) 

Povšechný vliv na správu jest í-Íšské radě vedle toho zaručen 

37) ' § Zl. Z. z. st. o zast. říšském představoval si. jak sluší míti za to, 
právo interpelovati zajisté tak, jak jest upraveno v Nizozemsku, v Dánsku 
a ve Švédsku (viz výše hlava II. , L) . Dle jednacího i-ádu dopadla tato úprava 
(lvšem jinak. Viz k tomu i Rosegger n. u. m ., str. 53. , 

38) Za takovéto dotazy nelze ovšem pokládati dotazy k pi-edsedovi 
sněmovny a k předsedům odborů a výborů (§ 67. aut. j. ř. pasl. sn" . § 56-
aut. j . ř . pan. sn.) . 

, 39) Dle toho nelze pokládati za správný náhled Pražákův: Rak. 
pr. úst. TlL , str. 237, že není stanovena povinnost vlády dáti na inter
pelaci vůbec neb do určité lhůty odpověď. Viz k tomu Rosegger : n . U . m ., 
str. 38, 39. Tezner: Die Volksvertretung, str. 357, a Neisser : Die Geschafts
ordnung des Abgeordnetenhauses des Reichsrates II. Bd., str. 379 a násl. 
Jak věc vypadá v praxi, jest ovšem otázka jiná. 

40) K tomu i Neisser : tam že, 11., str. 386 a násl. 
41) Ježto toto ustanovení nezakládá se ani v ústavě, ani v zákoně 

(l jednacím řádu. bylo by ovšem zcela dobře možno, aby ustanovení toto 
bylo prostým usnesením sněmovny změněno. 

42) Podle mého soudu není však zákonné závady, aby připuštěno 
bylo jak 'hlasovati o odpovědi na podanou interpelaci, tak i klásti návrhy 
o poi-adu jednání; viz i pozn. předchozí. 

9* 
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i zákonem z 25. července 1867 tís. 101. r. z. upravujícím zodpo
vědnost ministerskou. Zákon tento upravuje pouze zodpovědnost 
právní (zodpovědnost politickou nelze přirozeně upraviti nějakým 
zákonem) t . j. jde-li o porušení zákona vůbec , ať ústavy království 
a zemí ha říšské radě zastoupených, ať ústavy zemské, ať kterého
koli jiného zákona, buď úmyslné neb spáchané z hrubé nedbalosti. 
Právo vznášeti obžalobu přísluší oběma sněmovnám a jest právem 
celé sněmóvny;43) podávati návrh na obžalobu není však právem 
individuálním, nýbrž kolektivním, vyžaduje se proň Ve sně
movně panské 20, ve sněmovně poslanecké 40 podpisů (§ 7. cit. 
zák) . O vznešené obžalobě rozhoduje státní soud. Avšak sně~ 

movně která na obžalobě se usnesla, zůstává vyhrazeno postavem 
domini litis potud, že až do početí jednání před státním soudem 
může od obžaloby upustiti, k čemuž se vyžaduje rovněž dvou
třetinové většiny (§ 14. cit . zák) , i že panovník může odsouze
nému ministru uděliti milost jen k jejímu návrhu (§ 29. cit . zák).44) 
Ovšem sluší doložiti, že uplatňovati vliv na správu tímto pro
středkem jest prakticky velmi nesnadné a těžkopádné, jako vůbec 
obžaloba ministerská patří dnes k ústavním zbraním celkem již 
pÍ"ežilým. '. 

Říšské radě pl"ísluší konečně určItá autonomIe, kterou bychom 
však (až na některé výjimky) mohli nazvati spíše jen samosprávou. 
V tomto směru nevyrovná se Í"Íšská rada parlamentům jiných států .. 
Jí celkem nepřísluší rozhodovati o čase zasedání. Říšskou radu 
svolává panovník § 10. Z. z . st. o zast . Í"Íšském stanoví sice! ·že 
J:-íšská rada svolává se každoročně, pokud možno v zimních mě
sících, ale jinak není ústavou zaručeno ani určitá nejkratsí lhůta 
zasedání ani čas poUebný k vyřízení určitých záležitostí (na pL 
rozpočtu) . Svolávání Í"íšské rady jest položeno úplně v ruce pa
novníka resp. vlády. Scházení se říšské rady ipso iure dle našeho, 
zákonodárství neexistuje.45) Panovníkovi přísluší dále právo, 

43) K platnému usnešení jest však třeba nikoli prosté, nýbrž dvou-
třetinové většiny (§ ll. a cit. zák.) . . . 

44) V tomto sÍněru jest a~raciační právo presId:~ta francouzske 
republiky mnohem širší, neboť nem mkterak omezeno, a ~uze tedy preSIdent 
uděliti libovolně milost i ministru odsouzenému (sen atem) . VIZ Esmem : 
Éléments, str. 652 . 

. 45) Případ 'takový znala VŠiLk ústava Pillersdorfova v §u 16., zem{-e-li 
totiž panovník. 

. , 
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odročovati Í"íšskou .radu, aniž by tomuto právu odročovacímu byly 
položeny nějaké meze. Vedle toho pl-ísluší ovšem i sněmovně samé 
právo odročovati se, kteréž implicite jest obsaženo v právu před
sedy určovati den schůzí.46) 47) Konečně přísluší panovníkovi právo, 
rozpustiti Í"Íšskou radu scil. jen poslaneckou sněmovnu říšské rady 
(§ 19· z. z. st. o zast. říšském). V pl"ípadě rozpuštění nemá ústava 
nijakého ustanovení o tom, do které lhůty jest provésti volby 
a svolati novou říšskou radu.48) Vedle odročení a rozpuštěni zná 
teorie i praxe parlamentární uzavÍ"ení sněmovny. Uzavření zna
mená ukončeoí zased,ání, přerušení prací paIlamentárních, zakládá 
tedy v sobě diskontuitu zasedání, takže v novém zasedání dlužno 
všechny práce znovu začíti (až na výjimky výslovně stanovené) 
a rovněž jest třeba nového ustavení sněmovny. Ani prosincová 
ústava, ani jednací řády neznají pojmu uzavřeni říšské rady. 
Pouze v §u 26. zák z 25. července 1867 čís : 101. Í" . Z . (o zodpověd
nosti ministerské) a v §u ll. zák z 30. července 1867 čís. 104. 1. z_ 
(o projednávání obsáhlých zákonů) se mluví o uzavření říšské 
rady. Avšak schází v našem zákonodárství ustanovení o -tom, 
komu přísluší právo vysloviti toto uzavření.49) Přes to však uza
vl-ení i-íšské rady jest u nás běžným pojmem. Z ustanovení §u 10. 
prosincovky, že říšská rada svolává se každoročně (a zajist é 
i vlivem teorií státovědeckých, v prvé řad!" ovšem podle vzoru 
anglického) vyvozovalo se, že každé roční zasedání parlamentu . 
tvoH jeden v sebe uzavÍ"ený celek, jedno období, kterým všechny 

46) V praxi, jde-li o odročení na dobu delší, děje se t o pravidelně 
prohlášením předsedy, že den a hodina příští schůze bude oznámena písemně . 

47) Rozdíl mezi odročením vysloveným vládou a odlOcením se sně
.movny samé nezáleží v délce casu (odrocení se sněmovny samé může 
bý ti i na dobu delší než odročení od vlády) , nýbrž v tOni, že, odročí-li se 
s~ěmovna sama, vyplácej-í se diéty neustále, kdežto při . odročení diéty 
nejdou, za to však, jde-li o odročení delší 14 dnů, nahrazuje se cestovné 
(§ § 13· , 14· aut. j . ř . posl. sn ., kteréž mají skutečný materiálněprávní obsah) . 

48) Ústava březnová ustanovovala v §u 69 ., že, dojde-li k rozpuštění 
říšského sněmu, jest nový sněm svolati do tří měsíců po rozpuštění, ústa va 
'Pillersdorfova stanovila v §u 16. k tomu rovněž lhůtu 90 dní. 

49) Ústava Pillersdorfova neznala pojmu : uzavření říšského sněmu. 
Dle ústavy březnové (§ 69.) císař odročuje a uzavírá (a rovněž i l'ozpoušt í) 
i-íšský sněm. Ústava únorová, ani oktrojovany jednací řád posl. sněmovny 
z 29· dubn" r861 , ani jednací řád říšské rady z 3 I. července 186r čís . 78 ř . z., 

'a ni první autonomní jed. řád posl. sněm . z r. 1861 neznají pojmu uzavření. 
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práce pa~lamentární toho roku se končí. Pro toto období užívá se 
výrazu: zasedání (sessio) . Z práva panovníkova svolávati Hšskou 
radu k tomuto ročnímu zasedání vyvodilo se právo toto zasedání 
také uzavírati t. j. formálně ukončiti. Tak i dnes ní praxe, jak vidno 
zejména i z říšského zákoníka. Doložiti vsak slusí, že praxe ne
zahrnuje nyní výrazem : zasedání toto rocní období činnosn parla
mentu, nýbrž vúbe, celou činnost parlamentu od zahájení až do 
uzavře11í bez ohledu na dobu a délku cinnosti. Tím zrůsobem se 
stává, že v jednom roce mohou býti i dvě zasedání a naopak zase 
jedno zasedání může trvati i celé šestileté období volební (na pL 
v r. I90I-I907). Že takováto praxe vede jen k zatemňování pojmů, 
jestodvidno.50) Dle dnešního stavu věcí rozhoduje tedy o pojmu 
zasedání libovolně vláda "uzavírajíc"' říšskou radu ani ne tak dle 
skutečné potřeby, jako spíše dle toho, jak vytvářejí se politické 
poměry v parlamentě. Že tím ovšem váha a význam parlamentu 
značně trpí, neUeba, doufám, zvláště jestě dovozovati. 

K autonomní funkci l-Íšské rady náleží samostatné ustavení se. 
To ovšem platí v plné míře o sněmovně poslanecké, nikoli však také 
o sněmovně panské. Sněmovna poslanecká volí si sama jak pr'ed
sednictvo,51) tak i ostatní funkcionáře, aniž by bylo třeba, aby 
předsednictvo bylo pot vrzováno panovníkem.52) Ve sněmovně 

panské jmenuje pt-edsedu a mistop j-edsedy panovník na dobu za
sedání; ostatm funkcionál-e volí si však tato sama . (§ 9. z. z. st. 
o zast. říš.). Obp sněmovny bdí samy nad zachováváním pořádku. 
Sněmovna poslanecká sama ověřuje volby a jest tedy nejvysší 
instancí pro rozhodování ° platnosti voleb (§ § 3., 4. zák. o jedu, 
řádu říšské rady). Naproti tomu nepl-ísluší panské sněmovně právo 
zkoumati platnost důvodu povolacího (jak tomu jest v Halii) . 

Říšské radě, a to oběma jejím sněmovnám, pH sluší právo 
upravovati si svůj jednací hd. Avšak toto právo jest valně obme-

50) To správně poznamenává Tezner: Die Volksvertretung, str, 442 . 
51) V tem jest ovšem pokrok oproti únorové ústave, neb·)ť dle této 

(§ 8.) jmenoval panovník jak předsedu , tak místopředsedy obou sněm,oven : 

Avšak nedosahuje prosincovka v tomto směru am ústavy dubnove, aru 
březnové , neboť dle techto volily si předsednictvo obě sněmovny samy 
(§ 39. úst. dub. , § 55. úst. břez .). 

52) Tak jest tomu na pl-. v Anglii, kde mluvčí (speaker) sněmovny 
doÍní po svém zvolení žádá osobně krále za potvrzení. Anson n . u . m ., 
1., str. 148. 

...,-
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zeno. Bylo vyloženo již vyse, že l-íšskou radu sluší řaditi .v . typ 
parlamentů neautonomních. Sněmovnám i-íšské rady nephsluší 
totiž výhradné právo upravovati si svůj jednací řád, nýbrž tento 
jest v podstatě upraven zákonem z I2. května I873 čís. 94. ř. Z.53) 

V mezích tohoto zákona (a přirozeně i ústavy) jest ponecháno 
sněmovnám právo stanoviti si svůj (autonomní) jednací řád ; 

ovšem pi-edpisy jeho jest v tyto jednací řády pojati (§I7. cit. zák). 
Obě sněmovny skutečně také stanovily svůj jednací řád a to sně
movna panská dne 2:). ledna I875, poslanecká dne 2. Mezna I875 . 
Pi-es to, že jednací řád jest upraven zákonem, zůstalo oběma sně
movn3m vyhrazeno dosti obsáhlé pole k autonomní úpravě. Také 
nesluší pJ:-ehližeti, že některá ustanovení autonomních jednacích 
J:-ádů mají skutecný materiálně právní obsah na př. § § I3., I4. 

. aut. jed. J:-ádu sněm. posl. Celkem však možno Hci, že sněmovny 
ph úpravě s~ých jednacích J:-ádů nevyužily v dostatečné míJ:-e té 
svobody, jaké jim poskytly ústava a zákon o jednacím řádu, 
kteréž jsou v mnohém liherálnější než autonomní jednací J:-ády 
samy. Sem patí-í v prvé j-adě úprava práva interpelačního, kterému 
zajisté mohl býti dán jiný vÝ711am a dosah, než jak vskutku se stalo. 

Předpoklad (autonomního) práva sněmoven udíleti svým čle
nům dovolené jest obsaženv §u 4. odst. 2. zákona o jednacím řádu. 

. Dle předlitavského státního práva; nikoli však také dle práva 
zemského, může výkonná moc suplovati moc zákonodárnou . 
V urCi,tých případech a za určitých předpokladů lze totiž vydávati 
císařská naJ:-ízeni mající prozatímní povahu zákona. Takováto na
i-Ízení mají vížící moc zákona, jsou tedy skutecnými zákony, 
avšak od pravých zákonů liší se, nehledíme-li ovšem k ústavnímu 
obmezenÍ, pokud jich obsal}u se týče, tím, že \tížící moc jejich není 
definitivní, nýbrž provisorní: definitivní moci nabývá teprve 
ústavním schválením obou sněmoven říšské rady. 

Nal-Ízení s----prOzatímní mocí zákona nejsou ústavním teoriím, 
ani ú stavám jiných států cIzí.54) Také oprávněnost jich nelze v teorii 

53) V tomto směru byly ústavy jak dubnová (Pillersdorfova) , t ak 
i březnová mnohem liberálněj šími. ' Dle obou upravovaly si obě sněmovny 
jednací řády samy, ba dle ústavy březnové vzájemné vztahy mezi oběma 
sněmovnami bylo upraviti dohodou obou sněmoven (§ 53 . úst. dub. , 
§ 64 . úst. břez.) , . 

54) Srov. o tomto předmětu zejména: Hatschek: Der Ursprung der 
Notverordnung, Wien, 1899 Spiegel : Die kaiserlichen Verordnungen 

- " 



důvodně popírati. Nesluší přece přehlížeti, že v životě státním 
mohou nastati okamžiky, kdy jest nutno učiniti určité opati-ení, 
jež lze způsobiti jen zákonem. aniž by bylo možno pro krátký čas 
nastoupiti pochod zákonodárný. V takovýchto pi-ípadech se pl-ímo 
podává nutnost opatřiti věc pouh}Ym nařízením, vydati naí-ízení 
s mocí zákona (prozatímní). Skutečně také ústavy některých stáHl 
pamatují na tyto případy vyhražujíce panovníkovi resp. vládě 
právo vydávati za určitých podmínek nařízení s prozatímní mocí 
zákona a stanovíce určité záruky k tomu konci, aby tohoto práva 
nebylo lze nadužívati způsobem protiústavním. Tak jest tomu na pL 
v Prusku (čf. 63. úst.: naí-ízení nemůže odporovat ústavě), v Ba
vorsku (titul VII. čl. 15. : nai-ízení vztahovati se může jen na opa
ti-ení zápůjčky), v Sasku (čl. 88. : nai-Ízením nelze měniti ani ústavu 
ani volební zákon), ve Wi.irtembersku (čl. 89. úsL), v Badensku 
(čl. 66. úsť . ), ve Španělsku (čl. 17. úst..), v Dánsku.tčl. 25. úst. ), 
v Rusku (čl. 87. úst. : nahzením nelze měniti ani základní zákony 
říše, ani ústavu sovětu neb dumy, ani volební řády do sovětu nebo 
do dumy). Avšak i tam, kde ústava takovéhoto práva nevyhražuje, 
nejsou nařízení tohoto druhu věcí neznámou. V Anglii na př . jest 
nucena vláda učiniti někdy opati-ení, kteráž jsou výronem arbitrární 
moci výkonné a sama v sobě nezákonná a dává pak si je dodatečně 
schvalovati parlamentem. Takovéto dodatečné schválení sluj e 
act of indemnity t. j. zákon (statute), jehož předmět jest učiniti 
opatření, k:teráž, když byla vydána, byla nezákonná, zákonnými" .55) 

Ve Francii jsou takováto nařízení známa pod jménem décret-Io~ . 56) 

mit provisorischer Gesetzeskraft, Prag, Wien, Leipzig, 1893; týž : N ot
verordnungen, O. St . W. Buch 2 vyd., str. 714 a násl.; týž : Zur Lehre 
von der Notverordnung, Jur. Bliitter 1904, str. 506 a násl. Neisser : ZUt 
Geschichte des § 14., Ulbrich: Lehrbuch des osterr. Staatsr. , str. 395 a násl. , 
t ýž: Osterr. Staatsrecht, str. 244 a násL , Tezner: Der Kaiser, str. 39 a násl. , 
t ý ž: Die Volksvertretung, passim, týž : Die osteH. Notverordnung und 
die nach gleichen Grundsiitzen zu behandelnden Angelegenbeiten, Jur. 
Bliitter 1897, str. 361 a násl., týž: Die Notverordnung und das richterliche 
Priifungsrecht, Jur. Bliitter 1904, str. 496 a násl. , v . Herrnritt : Handbuch 
str. 215 a násl. , Jellinek: Gesetz und Verordnung, str. 376 a násl., Gum
plowicz: Das osterr. Staatsrecht, str. 16, Pražák: Rak. pr. úst. III. , 
str. 2 I 3 a násl. Bornhak: Pr. Staatsr. , str. 538 a násl. 

55) Dicey n . u. m ., str. 47 a passim. 
56) Esmein: Éléments, str. 612, Duguit n . u . m. , II ., str. 474, Moreati 

n . u . m ., str. I05· 334. 
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Rovněž v lta1ii, kde taktéž ústava nezná nijakého opatI-ení pro 
pí-ípad nutnosti, vydává vláda nařízení s prozatímní mocí zákona 
zvaná decreti- leggi neb decreti di catenaccio. Teorie prohlašuje sice 
vydávání těchto decreti-leggi za neústavnt nicméně praxe opráv
něnost jich celkem nepopírá předpokládajíc ovšem, že dostane se 
jim dodatečného ústavního schválení.57) 

V královstvích a zemích na říšské radě zastoupených vydávají. 
se nařízení s prozatímní mocí zákona na základě §u 14. r. z. st. 
o zast. i-íšském. Tento § 14. má svoji historii. ústava Pillers
dorfova neznala nai-ízení tohoto druhu. Naopak z §u 45.58) lze 
soqditi, že nařízení takováto jsou vyloučena. Naproti tomu ústava 
bi-eznová 59) přiznává v §u 87. panovníkovi právo vydávati " opa
ti-ení s prozatímní mocí zákona" a to jak v záležitostech í-íšských, 
tak i zemských, aniž by toto právo bylo obsahově nějak obmezeno. 
Z ústavy bí-eznové přešlo toto ustanovení do ústavy únorové 
(§ 13.), s tím toliko obmezením, že bylo lze jeho užíti pouze v zá
ležitostech í-íšských, nikoli též zemských. Jinak však zústává právo 
" činiti nutná opatř-ení" obsahově nezměněno a stylisace tohoto 
§u 13. jest taková, že zajisté nevylučuje možnost pomocí jeho mě
niti i samou ústavu a to tím méně, že pro "opaUení" ve smyslu 
§u 13. nť?byla pí-edepsána nijaká zvláštní forma. Skutečně také 
pomocí tohoto §u byly zakrývány četné ústavní nedostatky doby 
t ehdejší. 60) 

Prosincová ústava přináší v tomto směru značný konstituční 
pokrok. 61) Ona sice přij ala také nai-ízení s prozatímní mocí zákona,62) 
avšak stanoví nyní pro ně určité podmínky formální a materiální, 

57) Srv. Tambaro n . u . "ID ., str. 256, 257, Contuzzi n . u . m ., str. 40!, 
58) " Alle Gesetze bediirfen der Zustimmung beider Kammern und 

der Sanktion des Kaisers." 
59) V osnově sněmu Kroměřížského takovýchto nařízení není. 
60) Na př. schvaiování rozpočtu "s přivolením obou sněmoven říšské 

r ady resp . podle §u 13 . z. z. st. o zast. říšském". O kritice takového opa
ti-ení viz m. j . Spiegel: Die kaiserl. Verordnungen, str. 9. 

61) Že prosincová ústava oproti ústavám předešlým, s · výjimkou 
ovšem ústavy ·únorové, znamená v mnohém nikoli pokrok ústavní, ný brž 
.krok zpět, vysvítá z toho, co příležitos~ně výše bylo uvedeno. 

62) O bezprosti-ední historii tohoto ·§u I4 . srov. zejména Neisser : 
Zur Gesch. des § 14. , str. 135 a násl. a Die neue Gesetzgebung Osterreichs, 
str. 36 a násl. a passim. 



čehož v předešlých ústavách nebylo. Na příště lze tedy vydávati 
núízení podle §u I4- cit. zák. jen za šetření náležitostí zde přesně 
vytčených. Tím jest obsah i rozsah práva panovníkova vydávati 
nařízení s rrozatímní moci zákona obmezen. Avšak obmezení toto 
jde dále, než obecně se za to má. Převládá totiž mínění, že naří
zení c!le §u I4. cit. zák. jest připustno, jde-li o nutné opatření 
v době, kdy říšská rada není shromážděna, a nejedná-li se o změnu 
základního zákona státního neb o trvalé obtížení pokladny státní 
neb o zcizení nemovitého statku státního (náležitosti materiální) , 
a je-li jako císai-ské nařízení spolupcdepsáno všemi ministry a vy
~~áše~o říšs~ý~ zák~níkem s cdvoláním se na tento § I4. (niie
ZltOStI formalm). Z htery tohoto §u I4. plyne však ještě další dů
le~ité obmezení.. Císai-skénařízení podle §u I4. jest 'přípustno totiž 
ph takových "nařízeních, ku kterým se dle ústavy vyžaduje při-' 
volení (Zustimmung) říšské rady" . Zkoumáme-li však obsah 
§u ll. Z . Z. st. o zast. říšském, shledáváme, že říšské radě přísluší 
v určitých záležitostech nikoli pouhé přivolení, nýbrž samo po
volení (Bewilligung) § ll. lit. b, c; V pi-ípadech pod lit . b,c uve
dených nevystupuje přece říšská rada v úloze spolu6nitele, nýbrž 
hlavního faktora . Ona to jest, která povoluje rekruty, daně, po · 
platky a jiné dávky a udí.lí vládě absolutorium. Právo toto bylo již 
9de dávna ceněno jako jedno z nejdůležitějších práv ústavních 
a jako jedna z nejcennějších záruk nejen váhy, nýbrž dokonce i sa
motné existence sborů zastupitelských. Také historie jasně ukazuje, 
že ,sněmy to byly, které povolovaly králi berně, vojsko a pÓd.: 
kral vystupoval zde vždy v roli žadatele (postuláty královské), 
s~ěmy p~k v ~()1i dá:c~ ~povolujícího). Právě těmito (historickými) 
duvody Jest Sl vysvethtI, proč v ústavě prosincové při těchto zále
žit~stec~ volen byl výr~z povolení resp. povolování (Bewilligung) . 
J ezto vsak dle §u I4. CIt. zák. lze užíti císařského nařízení v těch 
~~lež~tostech, ve kterých j.est třeba "přivolení (Zustimmung)" 
:'~sske rad?, plyne z toho zaJisté, poněvadž pi-edpis tento jako vý
J1mečný ~est vykládati pÍ'esně a úzce, že v těch případech, ve 
kterých Jde o "povolování (Bewilligung)", císaÍ'ské nařízení dle 
cit . §u I4. jest nepřípustno. Nemůže tedy vláda dle jasného znění 
ústavy citovaným §em I4. ani si povoliti rekruty, ani si aktivovati 
rozpočet atd. (nehledíme-li ani k povšechnému ústavnímu hle
disku, že takovýmto způsobem jakákoli parlamentární kontrola 
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se přivádí prostě ad atsurdum) . Pokud pak zvláště rozpočtu se 
týče, přistupuje ještě ta závažná okolnost, že tento jakožto t. zv . 
státní nutnost jest zajisté záležitostí nikoli nahodilou, nýbrž stále 
stejně nutkavou, a že tedy naň stěží mohou dopadati materiální 
náležitosti cit . § I4.63) 64) . 

. Právo moci výkonné vydávati nařízení dle§u I4. jest však 
obmezeno ještě v jiném směru. Ježto totiž nařízení takovéto ;est 
přípustné pouze v záležitostech, ke kterým jest třeba pl'-ivoÍení 
říšské rady, tedy v záležitostech spadajících v obor působnosti 
í-íšské rady, 65) nelze je rozšiřovati také na záležitosti zemské. 
Zemské zákonodárství nelze tedy suplovati nařízením dle §u I4· 
a to tím méně, ježto zemská ústava nijakého podobného ustanovenl 
nemá a pi-edpis §u I4. jako výjimečný cestou analogie rozšii-ovati 

nelze. 66) 

Vedle r-íšské rady jako parlamentu království a zemí na říšské 
radě zastoupených máme zde dále parlamenty zemské. Bylo řečeno 
již výše, že vlivem diplomu říjnového únorová ústava neprovedla 
státní unifikaci království a zemí a že těmto phznala zvláštní státo
právní postavení t . zv. státních zlomků. Na této zásadě prosincová 
ústava nezměnila ničeho. Dle toho stát předlítavský není státním 
útvarem jednotným. Jest to ' útvar kompromisní, jenž jinou 
tvái-nost vykazuje v oboru moci výkonné a jinou opět v oboru 
moci zákonodárné. V oboru prvém jeví se nám jako stát jednotný': 

63) Viz Tezner: Der Kaiser, str. 37 a ,násL, týž: Die Volksvertletung , 
str. 379, 400, v . Herrnritt: Handbuch, str. 217; opačného náhledu jsou 
m . j. Pražák: Rak. pr. úst., III., str. 223 , 235 , 236, Spiegel : Die kaiserl. 

Verordnungen, str. lO6 a násl. 
64) V "praxi ovšem aktivuje se dosti často rozpočet pomocí §u 14, 

ač to zajisté s literou zákona srovnati nelze . Ostatně sluší doložiti, ŽE; 

praxe vypomáhá si často proti duchu ústavy §em 14 . (viz Ulbrich: Lehrbuch 
des osterr . Staatsr., str. 397, týž: Osterr. Staatsr. , str. 245 ; k tomu i Spiegel : 
Die kaiserl. Verord., str. 26 , BerTlatzik: Die osterr. Verfassungsgesetze , 
str. 399, Tezner : Die Volksvertretung, str. 238) tím, že Hšská rada se roz
pustí , uzavře neb odročí, aby mohlo býti použito tohoto § 14· 

65) Zcela jinak ustanovoval § 87. úst. březnové . 
66) Pražák: R.ak. pr. úst. II. , str. 226, III. , stl. 214 ; t ýž v referátu 

o níže. uvedeném spisu Spiegelově . Právník, roč . 1893, str. 804-8°7. N e
správně Spiegel : Die kaiserl. Verordn., str. 18 a násl. , Ulbrich: 'Lehrbuch, 
str. ,398 , t ýž : Osterr. Staatsr. , str. 246, Tezner: Der Kaiser, str. lOO ( §em T4· 

lze měniti i ústavou zemskou I) 



jest pouze jedna exekutiva i'íšská a v celé oblasti království a zemí 
,na i'Íšské radě zastoupených jsou pouze státní Mady pi'edlitavské. 
J ednotliv.á království a země postrádají vlastní exekutivy a 
.státních Madů zemských, jichž podkladem by byla (zvláštní) 
~ýsost zemská, není. Naproti tomu v oboru druhém jest stát pi'ed
htavský úplně decentralisován: jest zvláštní zákonodárství i'Íšské 
a zvláštní zákonodárství zemské, obojí zcela samostatné a na sobě 
nezávislé, 67) jsou zde parlament J:-íšský a parlamenty zemské. 
V tomto oboru jeví se nám stát pr-edlitavský jako státní útvar 
ryze federalistický. Na základě toho lze státní útvar: království 
a země na Í"Íšské radě zastoupehé označiti jako zfederalisovaný 
stát j ednotný. 68) . 

Zastupitelskými sbory jednotlivých království a zemí jsou 
zemské sněmy. Kdežto však r-íšská rada má výlucně povahu 
(í-íšskéh?) parlamentu, jest povaha . sněmů zemských dvojaká : 
sněmy JSou zemskými parlamenty a zároveň také orgány samo
správnými. Tato dvojaká povaha sněmů zemských není ovšem 
dílem (novým) ústavy únorové resp. zi-ízení zemských, nýbrz da
tuje . se již z dob ústav stavovských. V důsledku (sH-edověkého) 
~uahsmu státní správy nebyly sněmy jen parlamenty v moderním 
]lch významu, nýbrž také nejvyšším orgánem stavovské správy 
zemské. Za dokonalejšího vývoje této správy zemské nemohl 
o:še~ sněm, jakožto sbor pouze periodicky se scházející a tedy 
mkoh permanentní, k jejímu obstarávání plnou měrou stačjt 
a vcházelo proto v obyčej, ?e volil ze svého str-edu zvláštní stálé 
komise či výbory (v království Českém to byla původně "hlavní 

67) V tomto směru jsou království a země vúči státu předlitavskému 
mnohem samostatnější než německé státy vůči spolkovému státu říše 
německé . Dle čL 2 . ústavy spolkové z 16. dubna 187! vykonává říše moc 
zákonodárnou v celé oblasti spolkového státu a to tak, že zákony říšské 
předcházejí zákonúm jednotlivých státú (Reichsrecht bricht Landrecht). 
RozS~h zákonodárné moci Hšské jest sice upraven v čl. 4. (a v čL 35. , 53. , 
~I.) ust., takže, co nad to zbývá, spadá v obor (zákono:iárné) pravomoci 
JednotlIvých států . Ježto však tento rozsah jest upraven ústavou říšskou 
múže býti příslušnou změnou ústavy měněn, buď rozšířen, buď změněn : 
takže není vyloučena právní možnost, že by ří5e potáhla do oboru zákono
dárné pravomoci své i jiné záležitosti dosud státúm pl-íslušející bez jakéhokoli 

·.9bmezení. Srov. Laband: Das Staatsrecht d . d . R ., II. , st,. 120-122 . 

68) v . Herrnritt: Handbuch, str. 70 . 

komise", později "výhozní komise" (Ausschuszc<;lmmission), 69) 
kteréž byly pověr-eny vedením zemské správy. ' Z těchto komisí 
vyvinuly se výbory zemské. pr-es to, že povlovnou centntlisací 
a zaváděním byrokracie do správy zemské samospráva zemská 
a tím také působnost zemského sněmu i výboru zemského byla 
valně ztenčena (za Josefa II . došlo dokonce k zrušení zemského 
výboru, avšak za Leopolda II. byl tento opět obnoven), udržela 
se samospráva zemská v 19. století a tím také existence zemského 
výboru až do počátku moderních pr-evratů státoprávních. Zemský 
výbor pot rval pr-es ustanovení §u 77. úst. br-eznové až do r. 1861,. 
kdy nahražen byl novým výborem již dle zi-ízení zemského. úno-', 
rová ústava poncchavši resp. nově upravivši samosprávu zemskou 
a pí-idelivši sněmům zemským také povahu orgánu samosprávného, 
navázala prostě tím (materiálně) na dosavadní stav právI1Í. 

Sněmy zemské spočívají na soustavě jednokomorové, ač 

historický vývoj by byl rozhodně svědčil pro soustavu dvou
komorovou, a na soustavě zastupování zájmů (kurie). V obojím 
tomto směru jest tedy organisace sněmů odchylná od organisace 
r-íšské rady. Další odchylkou od organisace r-íšské rady (ostatně 

pr-i soustavě jednokomorové zcela vysvětlitelnou) jest instituce 
poslanců, virilistů. Řád volení do sněmů upraven jest zákony zem
skými, kteréž vykazují mezi sebou různé odchylky. 

Sněmy jakožto parlamenty vykonávají činnost obdobnou 
činnosti r-íšské rady. I zde možno lišiti funkce: zákonodárnou, 
správní a autonomní. Ve funkci zákonodárné spolupůsobí snění 
pr-i sdělávání zákonů zemských. Bez spolupůsobení sněmu nelze 
vydati nijaký zákon zemský ; v oboru zákonodárství zemského. 
výkonná moc nemůže suplovati moc zákonodárnou (viz výše). 
Sněm jest tedy ve smyslu materiálním potud spoluzákonodárcem~ 

(zemským), že vykonává podstatný vliv na sdělávání obsahu 
zákona (v tomto směru sněm i panovník mají postavení rovné), 
takže bez jeho spolučinnosti, ať již pJ:-iv9lení neb návrhu, zákon 
zemský není možný. Ve směru formálním jest však zákonodárcem 
zemským panovník sám, neboť on udílí sankci a vydává pr-íslušný 
rozkaz zákonný. Obor zákonodárné působnosti sněmů zemských 
jest urče!' ústavou, jednak (a původně) zemskou resp. zi-ízením 

69) Viz k tomu zejména: Tomek : Sněmy české dle obnoveného ú Ízenl 
zemského Ferdinanda II ., Praha 1868, str. !O3 a násL 



z:m:~ým: jeqna~ (a, později) také říšskou. Jsou to v prvé řadě 
zalezlt~sh ť,rohl,asene v zemských úízellÍch za "zemské" (§ 18. 
z:m:~c~ znzen,l, re.sp. § I? zem. Úíz. pl"ímořského) a dále všechny 
zalezltosh, ktere neJsou přIkázány říšské radě (§ § 11., 12 . z. z. st. 
o :ast: říŠ.) ., Pramen práv~í odkud prýští zákonodárná právomoc 
sn:m~~ ,ne iu dle toho steJnorodý, o nedůslednostech z toho vy
plyvaJlclch mluveno bylo již výše. V oboru své . zákonodárné 
p~sobnosti js~u však sněmy zemské bez ohledu na to, prýští-li tato 
pusobnost z ustavy zemské či z ústavy Í"Íšské, zcela samostatnv 
a ~~ říšsk~ r~.dy neodvisly, a nemůže tedy líšská rada projednávaÚ 
urCltou zalezltost spadající v obor zákonodárství zemského V'
jimka z pravidla t~~oto,~astává potud, když některý sněm ze~s~ 
se u:r:~:e ~ostO~pltI ur:ltý předmět spadajíCí v jeho obor působ
n?,stI :-lsske v:~de, k prOJednání a k vyr-ízení - t. zv. prorogovaná 
pnslusnost nsske rady - (§ 12. c:t_ zák., posl. .odst .). 

. V pochodu zemského zákonodárství máme však zvláštní ano
malii. Kdežto t.atiž sněm spolupůsobí jako orgán zemský, není 
z, tex;u z~k?na Ja~no, v jaké funkci spolupůsobí při tom panovník 
t~~, z; UdIlI sankCI a vydává příslušný rozkaz zákonný. V zemských 
zn~e~lch (§ 17. resp. § 18 zem. ú. přímořského) se praví: "Ke 
kazdemu zákonu zemskému vyžaduje se přivolení zemského 

. sněmu a sankce císaí-ovi' (jakož vůbec v zemských úízeních se 
už~vánaskrze oznacení "císař") . Avšak rčení toto není ani přesné 
am správné. V jaké státní moci vystupuje zde císař? Že zde ne
může jí:i o moc cí:aře. rakouského jako takového, jest samo.zrejmo 
p:?to~ ze panovmk Jako vladař státního celku předlitavského 
lllJakeho (zvláštního) státoprávního titulu nemá. Avšak sankci 
zemských zákonů nemůže udíleti císař ani v státoprávní funkci 
vl~daře př~dli:avské~o. ,Sankce jest ve své podstatě úkonem po 
:rytce moCI zakonodarne. Avšak podle celého ústavního složení 
Jest zákonodárství říšské i zemské navzájem od sebe odděleno 
země mají své vlastní. ~ákonodárství, zákony zemské jsou pro~ 
d~~em tohoto ~~~onodárství zemského jako takového. 70) V zá
lezltostech spadaJIclch v obor působnosti zemských sněmů (tedy 

70) Dle toho nemohou býti zemské zákony "zákony jednotného státu 
usnese~é zemsk~n sněmem a císařem vydané, tedy státní či říšské zákony 
'O pomerecp. a za]mech, které se vyznačují územním vztahem k oné zemi 
na kterou se vztahují," jak tvrdí Tezner: Die Volksvertretuna str 64 '- ' O J . I ). 
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jednak v záležitostech "zemských" dle §u 18. zemských úízení, 
jednak v záležitostech dle § §ů 11., 12. prosincové ústavy říšské 
radě nevyhrazených) říše nijaké kompetence nemá. Z toho dů
vodu nemůže panovník udíleti sankci zákonům zemským jako 
orgán říše. Správný náhled jest, že panovník sankcionuje zákony 
zemské jako hlava země, tedy jako orgán zemský.71) Tím také 
(domnělá) anomalie tato stává se bezpodstatnou. 72) 

Zemská zřízení přidělují sněmům dále i jakýsi vliv na zákono
dárství říšské . Dle §u 19. zemských úízení (resp. dle§u 20. zem. zl-. 
přímořského) jest sněm povolán "raditi se a činiti návrhy o pro
hlášených zákonech všeobecných a o zařízeních, pokud se týče 
jejich zvláštního působení na blaho země" a " na vydání vše
obecných zákonů a zařízení, jichž vyžadují potřeby a blaho země". 
J est samoúejmo, že toto právo raditi se a navrhovati přísluší 
sněmu jen v záležitostech spadajících v obor působnosti říše. 
Avšak podivno jest, že tomuto právu zemských sněmů neodpovídá 
nijaká korespondující právní povinnost orgánů říšských . Říšská 
ústava nemá ustanovení o tom, jaký právní vliv mají tyto návrhy 

71) Rieger v recensi spisu Vavřínkova: O státopr. povaze Sborníku 
věd pro a st., roč. VL, str. 239 . Pražák: Rak. pr. úst. 11., str. 199; k tomu 
Vavří~ek n. u . m ., str. 435 a násl. Opačného náhledu jest Tezner : Die Volks
vetretung, str. 644 a násl., Lingg : Die staatsrechtl. Stellung, passim, Ulbrich : 
Lehrbu .h , str. 384, týž: Osterr. Staatsrecht, str. 165 , k tomu i Spiegel: 
Lander: Autonomie und Selbstverwaltung O. St. W. Buch, III., str. 4 2 7 

a násl. 
72) Mnohem vážnější a také skutečnou anomalií však jest, že zemské 

zákony jsou kontrasignovány říšskými ministry, tedy orgány říše. Arci 
v oboru moci výkonné jest stát předlitavský zcentralisován, jest tu jedna 
exekutiva (říšská). Přes to však jest možno i tuto anomalii vysvětliti a ji 
tím její váhy zbaviti suposicí, že v takovýchto případech výkonné orgány 
říšské substituují resp . suplují orgány zemské. Takováto substituce. ne
byla v dějinách tohoto soustátí věcí neznámou, ba v českém státním právu 
byla něčím dosti běžným . Známo jest na př . , že po 7fušenÍ české dvorsl{.é 
kanceláře v r. 1749 president direktoria suploval českého dvorského kancléře 
v záležitostech jdoucích z koruny České. Když pak zřízena byla (spojená) 
.česká a rakouská dvorská kancelář, byl to nejvyšší kancléř, kterÝ suploval 
a substituoval bývalého českého kancléře při veškerých státních aktech 
vycházejících z koruny . Rovněž na pl-. po zrušení české komory v r. 1745 
bylo při korunovacích na krále českého výslovně králem nařizováno, že 
presidenta české komory zastávati bude president dvorské komory (Viz 
můj spis : K. děj . vei-. PL v zemích kor. České, passim.) 
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sněmů na konání orgánů říšských. V nedostatku jinakých ustano
vení nebude lze tedy toto právo posuzovati jinak než podle vše
obecného předpisu čl. II. ř. z. st. o všeobecných právech občanů 
státních. Jde zde v podstatě o petiční Fávo sněmů zemských 
(ktei'éž ovšem vzhledem k tomu, že v zem. zřízení výslovně jest 
stanoveno, má faktickou i právní intensitu vyšší, než petiční právo 
jinakých sborů, spolků neb jednotlivců) . 73) 

Správní funkce sněmu jako parlamentu nevyrovná se správní 
funkci říšské rady. Obmezuje se v podstatě na kontrolu správy 
státní ; ovšem kontrola tato daleko nedosahuje intensity, jakou 
vidíme při parlamentech jiných. Důvod toho leží na snadě. J ed
not1ivá království a země postrádají, jak již výše bylo řečeno, 
vlastní exekutivy a státních úřadů zemských. Státní Mady (před
litavské) v jednotlivých královstvích a zemích resp. místodržitelé 
nejsou odpovědni sněmům a přirozeně není tu právních prostředků~ 
jimiž uplatňovati lze kontrolu správy, jak jest při radě říšské. 
Sněmům' přísluší jen právo vedle §u 37. resp. 36. zemských zřízení 
vyžadovati zpráva vysvětlení, jež pokládají za nutné neb za žá
doucí, na vládě, což opatřuje předseda snemu cestou služební,. 
dále právo podávati resoluce a adresy, aniž by však vládě byla: 
uložena korespondující právní povinnost obsahem jich se říditi. 
Konečně přísluší dle některých ústav zemských (v království 
Českém dle odst. IX. vyhlášky místodržitelství z I. prosince 1863-
čís . 56. z. z.) členům sněmu právo podávati interpelace na místo
držitele neb na jeho náměstka . Právo toto jest kolektivní. Roz;šah 
jeho není určen, avšak dle povahy věci může se vztahovati jen na 
činnost státních Madů v dotčené zemi. Právu interpelovati odpo
vídá povinnost interpelovaného prohlásiti se o interpelaci, avšak 
intensita a význam tohoto práva značně jsou seslabeny tím, že 
nepřipouští se jednati o interpelaci neb o jejím zodpovědění (jinak 
v říšské radě) . 

Autonomní funkce sněmu jest celkem táž jako říšské rady_ 
Rozdíl jest pouze ten; že sněmy zemské nevolí si předsednictvo 
samy, nýbrž dle §u 4. zemských zřízení resp. dle §u 5. zem. zříz . 

73) V tom, že zde jde jen o petiční právo, shodují se celkem všicci 
učitelé státního práva. Viz Pražák ' Rak. pro úst. II., str. 196, 197, Tezner: 
Die Volksvertretung, str. 656, Ulbrich: Lehrbuch, str. 319, Vavl'ínek 
n, U. m., str. 457. 
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pi-ímoi-ského jmenuje předsedu a rhístopi-edsedu sněmu panovník 
ze středu sněmu. Pokrok ústavní osvědčující se oproti ústavě 
únorové v ústavě prosincové nejevil zpětný účinek v tomto směru 
i na zemska zřízení. Jinak však .r:eliší se působnost sněmů od říšsk~ 
rady. Jim přísluší voliti si (krom předsedy a místopí-edsedy ostatní) 
funkcionáře, rozhodovati (v poslední instanci a definitivně) o plat
nosti voleb, upravovati si v mezích zákona jednací řád, udržovati 
pořádek ve schůzích, udíleti dovolené členům sněmu, svolovati 
k soudnímu stíhání poslance a pod. 

Vedle funkcí tuto jmenovaných přísluší však sněmům ještě 
zvláštní právo, které nenalézá obdoby v činnosti rady říšské. Dle 
§u 19. č. 2. zemských zřízení resp. dle §u 20. čís. 2. zem. zříz. 
přímol-ského jsou sněmové povoláni podávati dobrá svoje zdání 
o všech pi-edmětech, na které jsou vládou tázáni. V této funkci mají 
sněmové jakési postavení státní rady. Z textu zákona nevysvítá, 
jde-li zde jen o právo, či zároveň také o povinnost sněmů. Zajisté 
sluší míti za to, že v tomto právu obsažena jest implicite i povinnost 
sněmů podati žádané dobré zdání s tím toliko rozdílem, že tuto 
činnost sněmů vynutiti nelze .. V případech zvláště vytčených jest 
vláda povinna, dříve než podnikne určitý správní úkon; vyžádati 
si dobré ,zdání sněmu. V takovémto případě nestačí ovšem, aby 
vláda předloživši dotčené dožádání umožnila sněmu podati dobré 
zdání,74) nýbrž sluší zajisté dobrého zdání vyčkati. Co bude však 
když sněm dobrého zdání úmyslně nepodává, aneb když činnost 
sněmu jest důsledně (na př. obstrukcí) znemožňována, jest otázka 
jiná, která se již vymyká právnímu posouzení věci. 

Povaha sněmů ' zemských jako orgánů samosprávných vy
plývá z povahy zemí jako vyšších svazků komunálních. 75) 
Jednotlivým královstvím a zemím přísluší samospráva, země jsou 
samostatným subjektem správy. Tato samospráva zemská jest 
dána jednak historickým vývojem, jako pozůstatek starého zřízení 

74) Jak soudí na př. Tezner: die Volksvertretung, str. 656; naproti 
tomu viz Pražák' Rak. pr. úst., str. 21 I, 212 . 

75) Podle ústavy jsou jednotlivá království a země, nehledíme-li 
k jich povaze jako dílů státu předlitavského a celkového soustátí, jednak 
zvláštní ú'tvary státoprávní, historicko-politické individuality čili 
t. zv. státní zlomky (viz výše), jednak obce vyššího řádu . 
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stavovského (vLom zračí se také materiální nepr-etržitost právní) 
jednak jest i výplodem moderního nazírání na poměr obce (nižšího 
i vyššího řádu) vůči státu. Oba tyto momenty spolupůsobily 
k vytvoření dnešní samosprávy zemšké a k vybudování dualismu 
ve správě, správy státní (nesprávně také zeměpanskou zvané) 
a správy t. zv. autonomní (což ovšem se zi-etelem na rozdíl mezi 
autonomií a samosprávou jest označení nepr-esné). 

Orgánem země jako obce vyššího řádu jest v prvé řadě zemský 
sněm. Činnost sněmu po této stránce jest vyměřena jednak úÍ 

zením zemským, jednak jinými zákony zemskými a můžeme ji 
celkem lišiti na činnost správní a činnost kontrolní. Činnost prv 
jmenovaná spadá předem v obor správy hospodářské. Sněm upra
vuje rozpočet zemský, určuje vydání a opatřuje k tomu potřebné 
příjmy . Pokud opatřování pr-íjmů se týče, jest právo sněmu (ne
st ačí-li důchody zemského jmění) buď samostatné (vypisování 
samostatných dávek zemských) ,76) bud závislé na zdaňovacím 
právu r-iše (vypisování přirážek k daním státním). Tento druhý 

. způsob stává se nyní pravidlem. Tím ovšem finanční samostatnost 
země oproli říši trpí a to tím spíše; ježto dle ústavy jest finanční 
výsost l-íše neobmezena. a zemím nejsou vyhrazeny zvláštní druhy 
příjmú. 77) Sněm usnáší se dále o zemských účtech, spľavuje jmění 
zemské resp. dohlíží na správu tohoto jmění vedenou zemským 
výborem, usnáší se na zcizení, trvalém zatížení neb zastavení 
kmenového jmění.78) V oboru vnitřní správy přísluší sněmu za
hzovati a udržovati ústavy zemské a dohlížeti na jejich sprivu. 
Vedle toho přidělují v jednotlivých královstvích a zemích zákony 
zemské v oboru této spľávy sněmům další ingerence na pi: . v právu 
obecním, v záležitostech železnic nižšího řádu atd. Sněmfthl přísluší. 
dále i určitá činnost organisační : systemisuje úřednictvo a služeb
nictvo zemské, usnáší se na jejich platech, určuje pravidla pro jich 
jmenování i způsob disciplinárního řízení s nimi, jakož i základy 
instrukcí pro jich úřadování. 

, 76) K tomu jest však dle § 22. posl. věta zem. úízení třeba schválení 

panovníkova. 
77) Nejnovější praxí. totiž přidělováním t. zv. státních údělů zemím , 

trpí ovšem finanční samostatnost zemí měrou ještě značnější. 
78) K tomu se ovšem vyžaduje dle § 20/ 2 zem. Úíz. ;;chválení panov-

níkova_ 

147 

Činnost kontrolní záleží v tom, že sněm vede dohlE.d na konání 
výkonných orgánů zemských (a contľ. kontroly správy státní. 
kterážto činnost sněmu náleží k činnosti jeho jako parlamentu 
zemského). Dohled takovýto vůči zemskému výboru stanoven 
jest výslovně v §u 26. odst . 2. zi-ízení zemských (resp. §u 27-2 

zem. zl'. přímoi'ského), vůči ostatním výkonným orgánům zemským 
podává se všeobecně již z povahy sněmu jako orgánu samo
správného. K účeli tohoto dohledu může sněm úíditi i zvláštní 
komise . 

Vedle sněmu jest orgánem země výbor zemský, volený ze 
sněmu a to z části dle kurií, z části z plného shromáždění; pi:ed
sedou jeho jest předseda s:pěmu. I povaha zemského výboru jest 
analogická dvojaké povaze zemského sněmu . Výbor zemský jest 
jednak výkonným orgánem sněmu, který jest zejména pověr-en 
i pi-ípravnými pracemi sněmovními a zastupováním zastupitelstva 
zemského, jednak jest i (nejvyšším) orgánem správy t. zv. auto
nomní. 79) Instituce zemských výborů jest institucí specificky 
zemskou; i-Íšské ústavě jest instituce tat o ·cizÍ. ' . 

79) Zřízením správního dvoru soudního r. 1875 nastává v tomto 
směru újma potud, že jest připuštěna mimořádná právní kontrola správní 
činnosti zemského výboru úřadem říšským . 
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