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R ůZN É FORMY RE PUBLIKY. 

Republika !L<mí.jedJlotn.ou formoll_s.t~.tIl!. To, co . 
nazýváme republikou;"něilí T"driO:fÍlý útvar stejného 
rázu. Naopak vidíme. že ve státech. kde jest zave
dena republika jako forma státní. jsou velmi četné. 
a závažné rozdíly ve státním ústrojí. Jiná jest forma 
republiky ve Francii. jiná ve Spojených státech se
veroamerických čili Sev'eroamerické Unii, jiná ve 
Švýcarsku a jiná opět v republikánských státech' 
jihoamcri "'~C~/tf. 

'l'yi;o._lu.~,,\é formy republikánské jsou ostatně 
také zeelapochópifclnY: Forma státní a přirozeně 
'takÓ forrnarepuólikáúská není přece nějakou šab

. podle které bylo by lze život v určitém státu 
ař'jidit:i. Takřka v každém státu json podmínky ve

života jiné. Zeměpisná poloha státu. útvar 
:.annv, podnebí a Ovšem povahP" národa, která za

jest i těmito přirozený'mi podmínkami nrč6-
.. , •• tma. mají na život v-efejný rozhodný vliv. A právě 
novalla určitého národa jest tím činitelem. kt.erý si 
mnohdy formu státní príma vynutL 

Z>i<lIlá.J()rma. ~tiLtn! - a to platí stejnou měrou 
o republice, jako' o ni'onarchii - není formon doko
nalou. a nehodí se ted,' každá forll'úi pro kaM)' 
národ. Forma státní má hodnotu pouze poměrnou, 
t. j. pokud vyhovuje pova.ze určitého národa .. a má 

'tedy určitá forml1 státní pouze tehdy oprávněni. 
je-li ve shodě 8 povahou národa. 

Není tedy jednotné formy republikánské, nýbrž 
forem těchto jest vlastně tolik, kolik jest vůbec re
publikánsk~'ch států. Avšak při veškeré této růz· 
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nosti lze přece ,stanoviti wiíitévzory či typy re
publik, do kterých možno státy s forrilO~ r~J)Ubli
RanSKOU zai-aditL Některé ztěcllto typů nalezl dnes 
iiž minulosti; proto netřeba se ani o nich zmiňovati 
a stáčí uvésti jen typy dnes významné. 

Dělidel praktických typú republik jest celkem, 
dvě. bělíme totiž formy republiky jednak podle toho, 
kdo jest hlavou republiky, jednak podle toho, jaké 
postavení má podle ústavy v republice národ a jak 
jest ustavena a organisována vláda. Podle prvého 
dělidla rozlišujeme celkem dva druhy: republiky 
presideutské a republiky s hlavou státu sborově 
organisovanou. ( ----7"· 

Republika presidentská jest ten drh.<{ republiky, 
kde hlavou státu jest jedinec, volen)- president. 
President volí se vždy na určité období, ústavou již 

j 
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$l\:ft:~?i::t;~~t:*:;;~;E;"?;';::~!l\ t,.:.~.:",:~,."":,,,',·, ..• ":·,,":":':,.,'~:.,:,.,' •• '".:,.",,",: Funkční období presidenta není ve všech republikách, .f', 
stejné; pohybuje se však mezi 4 až 7 roky. Po vYi~, 
pršení funkčního období múže b~ii prcside,nt znovu':' ':!Iff; 
volen. (V:iiimku zde čiuí pouze' Argentina, a Bra- " 
silie) kde ústavou jest stanoveno) že president ne- ;~) 
může b~ii volen pro období bezl'rostl-edně následu
jicí, nýbrž teprve až pro druhé obdobi.) 
, Republika nepresidentská jest ten druh re

publiky, kde hlavou státu není jedinec, nýbrž sbor: 
proto zde mluvíme o hlavě státu sborově organiso
v[mé. Tento druh republiky máme předem ve 8vý
ca,rsku. Zde hlavon státu a orgánem v}'konné moci 
jest sedmičlenná spolková rada, volená spoieným 
sl'olkov}'l1l shromážděním na tři roky. V čele této 
spolkové rady jest president volený zčjenů iejích 

'I 
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spoieným spolkovým shromážděním na je~en rok. 
Dále' sem patří i tři městské státy nemecKé, 6VO< 

bodná města Hamburk, Brémy a. LUbek. Všechny 
ostatní republiky jsou republikami presidentskými. 

Děleni republik na presidentské a nepresident
skénení však směrodatno pro třldění republik. Roz
hodno jest tu dě!idlo druhé, t. j. jaké postavení má 
v republice národ a jak jest organisována vláda, 
A tu rozlišujeme celkem troji typ republik: švýcar
ský. americký a francouzsk:\-. 

II. 
TYP ŠVÝCARSKY. 

Typ švýcarský je,st druh republiky, kde pře
vládá forma t. zv. republiky bezprostřední či přímé. 
Takováto republika jest pJ-lmá vláda národa. Hlav
ním a základním orgánem státním jest tu národ či 
lid sám. On jest nejen pramenem", zdrojem veškery 
mocí, n:i'brž tuto moc také sám bez prostřednictví 
jakýchkoli zástupců či poslanců vykonává. Zde tedy 
národ sám jest skutečnfrm vládcem, jest nejvyšším 
zákonodárcem a nejvyšším soudcem. 

Výhoda takovéto republiky přímé záleží v tom, 
že vůle ná~oda se tu projevll}e vždy jasně a že podle 
povahy věd nemůže b~'ti nikdy sporu o tom, zda vúle 
zástupcú národa se kryje s "úli národa samotného. 
Ale na druhé straně jsou tu četné stinné stránky. 
Nemají přece všichni občané státni 1121ežitého poroz
tunění pro všechny záležitosti státnÍ. Řekněme na pf., 
že se jedná o zákon, pro jehož porozumění jest třeba 
odborných vědomostí. Tu nelze zajisté od občana 
prúměrně vzdělaného žádati, aby měl tyto odborné 
znalosti, a takov;í-io občan bude tedy hlasovati o nš-' 



čem, čeho nepochopil, Nemá také každý občan tolik 
času, aby vše, o čem má hlasovati, také náležitk 
prostudovaL a bude tedy hlasovati o něčem, čeho 
ani náležitě nepročetL Ostatně takovéto hlasovrulí 
lidové týká se vždy celku, a nebnde tedy lze ani věc 
prodebatova,ti, ani" jakkoli pozměniti, 'ný'brž bude 
nutno včc v celku buď přijmouti, buď zamítnouti. 
Konečně když každou záležitost sebe nepatrnější 
bude nutno předkládati národu na přijetí či zamít' 
nutí, vzniknou tím zajisté značné prútahy ve státní 
správě. ! 

Ale republika přímá v pravé sn" podohě jest vúbec 'j.'" 
l1eITIOŽna. Lze si zajisté nlysliti, aby národ sám se -, 
usnášel na yšech zákonech, ba lze si sna,d i před- -jr 

staviti, že by národ sám i soudiL ale jednu vec nelze 
vúbec očekávati, totiž že by núrod sám vedl také 
správu státní. To jest již povahou věci vyloučeno, 
neboť nelze si pi'ece mysliti. že by celý národ jako 
sbor zasedal a vedl správu. Proto republika přímá 
ve své ryzosti jest státní útvar prostě nemysliteln~·. 
Vždy musí tu býti nějaký orgán státní, který by 
jako zlllocněnec národa inlénem národa státní čin-
nost vykom\val. Z toho Mlvodn, mluvíme,li přes to 
o republice přímé či bezprostl'ední, rozumíme tím 
lakov)' útvar republiky. kde ",spoŤ! některé funkce 
státni vykonává národ sám. 

Tato funkce státní, kterou národ sám, bez ja' 
kýchkoli zástupe-ú vykonává, jest pravidelnč funkce 
r,ákonodárná. t. j. usnášení se o' zákonech. Národ zde 
sám usnáší se na zákonech; to děje se prostředkem 
t. zv. referenda. 

Referendum jest přímé hlasování národa. Ná, 
rodu se takto poskytuje možnost, aby se o nrčité 
záležitosti vyslovil. Někteří státověd ci chtějí vedle 
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referenda rozezné,vati ještě pleblscít a shledávaií 
rozdíl mezi referendem a plebiscitem v tom, že refe' 
rendum jest prosti'edek, kter$'m lid v republice phmé 
vykonává moc státní, kdežto plebiscit jest prý pro' 
jev, kter:í'ln národ zmoclÍuje mdlou osobu k úkonu 
státnímu obzvláStní d'llležitosti.Vpravdě vsak sotva 
bude lze shledávati zde ncjaký rozdíl; obě jest ~pro' 
jev národa pi'ím}'ln hlasováním lidovým, tedy v pod
statě totéž, jen předmět, o kter:;- m'llže jíti, jest různý. 
Není tedy plebiscit nic jiného než referendum, a ro, 
. zeznávání mezi obojím nemá nijakého vnitřniho 
oprávněni. . 

ltefel'endum rozlišnjeme závazné či obligatorní, 
je-li totiž ústavou stanoveno, že o mčité záležitosti 
musí bi'ti rozhodnuto hlasováním lidmi'm, a pod
púrné či fakultativní, stanoví,li ústava, že za urči, 
tých pi'edpokladú k takovému hlasování múže do' 
jiti. Podle drnhu zákonú, jež jsou předmětem lido' 
vého hlasování~ rozeznáváme referendum ústavní. 
hlasuje'li národ o ústavě nob o jinakém zákom; 
ústavním, a referendmn zákonné, íedl1á-li se o zá, 
konech obyčejn}'ch či prost.í'ch. Zde národ hlasová, 
ním potvrzuje zákon přijat)' sborem zákol1odárn}'lll, 
takže zákon nob ústava nab:ivají platností teprve, 
když národ lidov}'m hlasováním je schválí - t. zv. 
referendum ratifikační. Avšak sbor zákonodárný 
múže také pi'edem, než pustí se do projednávání určl, 
tého zákona, dotázati se národa, přeje'li si zákon 
dotčeného ohsahu čili nic; v tomto phpadě mluvíme 
o referendu konsultatimim, Ve všech těchto přípa
dech národ hlasuje vždy o celém zákonu a lidovým 
hlaSOváním zákon v oelku buď pNjímá Ilob zamítá: 
přijmouti pouzo část zákona a část zamítnouti nelze: 

V případech, o kterých hylo dosud mluveno, VY' 



chazí pódnět k lidovému hlasováni buď od vlády, buď 
od sboru zákonodárného;· Avšak podnět k hlasDváni 
lidovému múže· \7,Ííti také ze středu občanstva sa
motného_ Zde opět rozeznáváme t. zv. veto popu
lární, které záleží v tom, že určitá část občanstva 
rnuze ve lhúte ústavou pi'edepsa-né žádati, aby zákon 
sborem zákonodárn)\nl již pí'ijatý byl předložen 
lidu, aby tento přímým hlasováním se mohlo něm 
vyslQviti. Posléze uvádíme t. zv. populární íniciativu, 
jejíž podstatou jest, že určitá část občanstva múže 
žádati, aby národ lidovým hlasovánim rozhodl, pře
je-li si určitý zákon touto částí občanstva navrho-
vaný. . 

Republika bezprosti'edni či ptímá jest -ovšem 
nikoli v plné své ryzosti - podle povahy věci možna 
jen ve státech malých. Skutečně také tento zpúsob 
republiky jest jen ve Švýcarsku, a to ani ne tak ve 
spolkovém státu švýcarském, jako spíše v jednotli
vých kantonech švýcarsk)'ch. Proto mluvíme také 
o typu švýcarském. 

Republika švýcarská neni státem jednotn)'m, 
nýbrž spolkov~'lll, složeným ze dvacetidvou svrcho
vaných kantonú. (Z těchto kantonú jsou tři rozdě
leny na dvě polovice, takže správněji bylo by mlu
viti o dvaceti pěti kantonech.) Všechny tyto kan
tony tvoH ve svém souhrnu šv)'carskou konfederaci. 
Nejvyšším orgánem konfederace jest spolkové shro
máždění, které se skládá ze dvou komor: z rady ná
rodní a z rady stavovské. Rada národní jest zastou
pení veškerého národa švýcarského a obsazuje se 
výlučně volbou. Volby se konají po kantonech a při
padá jeden poslanec na 20.000 obyvatelú, při čemž 
zlomek nad 10.000 se čítá za plných 20.000. Každý 
kantón musí voliti .'\SpoJÍ jednoho poslance; totéž 
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platl o polovičních kantonech. Rada stavovská S~ 
skládá ze 44členú, ktcří jsou jmenováni jednotU' 
vými kantony. Každý kanton vysíl~ do ní po~vou 
zástupcích poloviční kantony po Jednom. Zpusob 
volby těchto členú rady stavovské jest pOThe.~hán 
kantonům. V některých kantonech volí tyto cleny 
národ sám v menšině kanton11 volí je zákonodárné , li .. 
sbory. . " 

Spolkové shromáždění jest nejen sborem zá
konodárným pro záležitosti, jež ústavou jsou vy
hrazeny konfederaci, nýbrž usnáší se také na spol
koyých záležitostech vládních a správních. Celkový 
obor jeho púsobnosti jest mčen ústavou konfede
race. Každá z obou komor spolkového shromážděni 
jedná samostatně a má stejné právo iniciativy. Jed
ná-li se však o záležitosti ústavou zvláště stano
vené, spojují se obě komory v jedno shromáždění, 
kde se )Jak hlasuje nikoli podle komor. nýbrž podle 
členú. V tom směru tedy národní rada, ježto jest 
mnohem četnější, 'má převahu nad radou stavov
skou. 

Orgánem výkonné moci jest spolková rada slo
žená ze sed.mi členů. které volí spolkové shromáž
dění na tři roky z občnnú, kteří' jsou volitelní do 
národní rady, s tím toliko obmezením. že z téhož 
kantonu lze voliti jen jednoho člena. Předseda a 
místopředseda této spolkové ra.dy isou voleni. spol
kovým shromáži1ěnim na dobu jednoho roku z členů 
spolkové rady. Členové spolkové rady mají hlas po
radný v obou komorách spolkového shromáždění, 
jakož i právo činiti zde návrhy. Obor pravomoci 
spolkové rady jest určen ústavou. 

Pm konfederaci je"t dále zřízen 8]lolkov)- soud 
se sídlem v La1.lsannu, jehož 'členy voli spolkové. 
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. shromá_~.im.i, nwjIc zřetel k tomu, aby všechny tfi 
národn! jaz~ky tu byly zastoupeny.PÚlvomoQďjeho 
lest JJ-KQ:euB; __ l1t:jtavQ\l fl jeho_ organisace zvláštnim zá
konem. 

. J~jedno.tliY1:ch kantonech ústavní zi'ízení není 
stejné. Ve dvou celých ave čtyřech polovíčniCll ! 
kantonech - .Uri" g'!arus, ~boj~. U,:,ter:W,~I!i~.X),o l)9~í,_" i 
Appenzell - Jest (lemokraclepnma: .v·sedmi kal1to-~ .• ::;i 
nech c.el)'ch, a v jednom polovičním jsou sice sbory" -
zastupltelske - rady kantonální - ale jest tu zá
vazné referendum t. j. pl'ímé hlasování národa oka.ž-
dém zákoně, a v ostalníc.h kanton0ch jest demokracie 
zastnpite,lská či representativní, avšak i tn jest bnď 
porlpm'nc referendum nebo populární veto. 

V kantonech 8, demokrn-cií přímon lid yykonává 
veškeru moe ve státu. Vzorem tu může být; ústava 
polovi~ního kantonu Appenzcll (AuJler' Rhoden). 
Zde veskm'u moc vykonává lid. prímo v zemské obci 
nepřímo prostřednictvím orgánů volených lidem' 
Zemská. obec jest nejvy-šším orgánem kantonu. On~ 
se U8!láší o lístavě~ -přijímá lleb -zamítá zákony, roz
hoduJe o smlouvách kantonu. schvaluje rozlíočet a 
přivoh1 je k nákladúm. jež přev,ešují obnos 30000 fr. 
neb roční v~-dej 10000 fl'. Ona dále volí sedmičlennou 
;'adu vládní s presidentem v čele - Landanl111ann ~ 
Jako.žt~ vládl:í a.správn! orgán kantonu; obor pravo
moCI teto ;Tla,c1nl rady ~e8t y-ymezen ústavou, S v3r
hrad?u prav ~bc; zemské vykonává, práva svrchova.-
no~tI, ka-nt01.1altn rada vo]en& ohcemi t~k. že na 'II 
lcazdych ~OOO obyvatelů připadá jeden člen. Obor 
pravsmoCl ra.dy kantonální ~est: Yymezcn ústavou. 
lze vsa.k c~e]kem říci. že i('st to _Sl)01' spíše pHnravn1' 
fl, poradny l1ež koneč:nt> rozhodlliíci ZeJl18ki obe'D 
se-hází se k l'ádnérnu zasedání jed~ou 'do r~l~a: "'pra'\ri-
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delně poslednl neděli měsíce dubna. Vedlc toho 
mohou se konati i zasedání númol'ádná za podmínek' 
stanovených ústavou. Pořad jednání zemské obce 
v~ypraeuje rada kantonální, která každou záležitost, 
o níž jest zemské obci rozhodovati, doloží náležitými 
důvody. Předsedá president vládní rady - Land
ammann - a jakákoli debata jest vyloučena; 
v zemské obci se pouze hlasuje. . 

III. 
nEPUBLIKA ZASTUPITELSKA 

Ol UEPRESENTATIVN1. 

. Protivou republiky pI'ímé jest repnblika zastu
pitelská. Základní pojetí rcpubliky zastullitelské jest, 
že národ iest tu sice zch'oJeln a pramenem Yeškery 
moci Ye státu: a.však tuto moc nevykonává pi'hna 
sám, nýbrž volí k tomu účelu své zástupce-či l'epre~ 
sentanty, kteli pak jménem národa vykonávají práva 
příslušející v podstatě národu samotnému. Tu práva 
národa obmczují se vlastně jen na vSekan volby jeho 
zástupců. Myšlenka zastupitelská může b:í1i proye
dena důsledně, t. j. národu krom práva voliti si své 
zástupce nepřísluší nikterak pÍ'ÍIQo rozhodovati o nč
které záležitosti státnL "neb může býti národu vy
hrazeno právo o urc,it}'ch záležitostech kromoby
ceJ~e důležitosti rozhodo':ati přím}'}n 1)lasováním 
t. J. referendem. Sem spadá zejména ústava a její 
změny, zákony ústavní, po pÍ'Ípade i jiné zákony 
zvláště závažné aneb i určité dúležité záležitosti 
sprán1Í. 

Zástupci národa jsou tu president jako hlava státu 
a zároveň i hlava moci výkonné a sbor zákono
dárn}' ci parlament jako představitel moci zákono-
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dárně. způsob, jakým tito zástupci jsou voleni, 
ustanovuje ústaya dotčené republiky. Kdežto pre
sident jest volen buď phmo národem nebo sborem 
zákonodárným, jest sbor zákonodárný volen přímo 
národem. On jest sborem zastupitelským po vi,tce 
a zastupuje vlastně. národ. Podle moderniho pojetí 
zastupuje každ)' člen tohoto sboru čili poslanec ni
koli ten sbor voličský neb ten ob'es volební, za 
který byl zvolen, nýbrž celý národ. Práva a povin
nosti jak celého sboru, tak i jednotlivého poslance 
jsou vytčeny ústavou, nikoli vůlí lidu, který jej 
volil. Voličové nemají práva ukládati svému po
slanci jakékoli rozkazy, a každý takovýto rozkaz 
neb každá instrukce jsou právně neplatny. Rovněž 
i celý sbor a jednotlivý poslanec jsou právně neod
povědni a z. výkonu svého úřadu nejsou po právu 
povinni nikomu skládati účty. 

Avšak od této neodpovědnosti a nezávislosti 
právní sluší dobře lišiti odpovědnost politickou. Par
lament i poslanec jest sice právně neodpovědný, ale 
není neodpov0ďný' také politicky. Naopak po poli
tické stránce jest tu veliká odpovědnost a pomčrně 
~al~ samo~tatnost .. Obé se podává z "elkové poli
tlCke orgamsace naroda. Volby do parlamentu ne
konají se přece bez jakékoli' politické myšlenky 
nýbrž podle politick~'ch programů. Tu pak jiz srur: 
'1s.lede~ voleb dává pi'edem (ušíti politickou směr
m81 celchů parlamentn. Parlament zde jest pod kon
trolou politick)'ch stran a nad to ješti"; pod kontrolou 
cinitele mnohem silnějšího, toUž vei'ejného mínění. 
A tato odpovědnost vůči politickým stranám a veřej
némn mínění jest mnohem mocnější nez jakákoli od
r:o;ědnost právní. A právě tak jest tomu i s jednot
hvym poslancem. I on jest právně neodpovědný a 
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oproti svým voličům samostatný. A~e není samo
statný politicky. Již sama okolnost, ze poslanec se 
nevolí na čas života., nýbrZ na určitou předem vy
tčenou dobu, působí, že poslanec, ac-li "!l0 vypr.šení 
období volebního chce b;í'ti znovu volen, Jest povmen . 
dbáti bedlivě smý-šlení svého voličstva. Ostatně volby 
se nekonají od národa neorganisovaného, nýbrž 
nčleněného podle politických stran, a při volbách 
se př'ihliží k politickému příslušenství dotčeného 
kandidáta. Tn sama skutečnost, že poslanec jest 
zvolen za Ul'čitou politickon stranu, ukládá jemn již 
předem určité závazky nejen vůči jeho voličstvu, 
nýbrž v míře mnohem vetší vůči politické straně, za 
kteron byl zvolen. Tyto závazky nelze sice vyjádřiti 
nějakoU formulkon právnickou, ale jsou to závazky 
politické a mravní, které jsou llh'lohem silnější než 
jakýkoli závazek právní. 

Sbor zákonodárný či parlament iest založen na 
sonstavě dvoukomorové. Parlament se skládá ze 
sněmOVI}y dolní či sněmovny poslanecké a ze sně
movny horní či senátu. Pouze. některé republiky 
5tředoamel"iC.ké mají toliko jednu sněmovnu. V zá
sadě json si obě sněmovny úplně rovny, avšak senát 
pravidelně vedle funkce zákonodárné vykonává ještě 
Ul'čité funkce správní. 

Způsob, jaký"lll se volí poslanci, naz:)'Váme sou
stavou volebn!. Lišíme celkem dvě soustavy: sou
stavu listinnou čili soustavu sb'utinia listin a Sou
stavu volebních "kreslI čiii soustavu uninominálnL 
Prvá soustava záleží v tom, že poslanci buď celé 
země neb aspolÍ velkého okrsku se volí v jednom 
sboru volebním, takže volič píše na hlasovací listek 
tolik jmen, kolik jest voliti poslanců. Výhoda této 
soustavy zúlez! v tom, že zde při výběru kandidátů 
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lllohou spiše rozhodovati vyšší hlediska nez poúze 
místní zájmy, a že poslanec není tak příliš závislý 
na sv)'ch voličích. Ovšem také styk poslance s jeho 
voliči jest mnohem volnější, což mnohdy jest spíše 
nevýhodou. Není-li však postaráno o zastoupení 
menšin, můŽe při této soustavě dojíti k výsledkům 
až křiklavě nespravedlivým, ježto strana, která má 
počet hlasů jen o něco málo menší než strana vi
tězná, vycházi tu zcela na prázchlO, 

Soustava volebních okresú záleží v tom, že se 
celá země rozdělí na, tolik volebních okresú, kolik 
jest voliti poslanců, takže každý olu'es volí jen jed
noho poslance. Zde ovšem záleží mnoho na rozdě
leni volebních okresů a lze llmélý-nl rozdělením země 
na, okresy vytvoriti parlament, jehož složení se 
nikterak nesrovnává s rozvrstvením obyvatelstva. 
Tomu říkáme volební geometrie (v Severoa,merické . 
Unii gerrymandering po vedoucím demokratickém 
politiku ve státu Massaehuselts E.Jbridge Geny. 
který tohoto úskoku uži! pl'i děleJú země na volební 
okresy). 

PN soustavě listinné jest y některých zemích 
zavedena sousta\'a poměrného zastoupeni. Účel jeho 
jest, aby se dostalo zastoupení stranám, které zll
staly v menšině, a to podle počtu odevzdaných hlasú. 
Soustav tohoto poměrného zastoupeni jest velmi 
mnoho, z nichž některé jsou jednoduché, některé 
opět až příliš složité a umělé. NejjednodUŠŠÍ zpúsob 
jest, že počet všech platně odevzda.ných hlasú se dělí 
počtem poslanců, které jest voliti; podíl takto vyšlý 
jest t. zv. kvocient či volební číslo. Tu pak každé 
straně se př'ikáže tolik mandátú, kolikráte jest vo
lební číslo obsaženo v poetu hlasú odevzdaných ve 
prospěch její kandidátní listiny. 

1j 

Pokud zpúsobu voleb se týče, ~.'::zezn~váme volby 
ústní a písemné; ústní vo}bť: dn:s J1Z vym1zell' neboť 
jen písemné yolby zar:l(,uJ\~jnOll a tim,'pr;rozen~ 
i svobodnou volbu. Dale h81me volby pn.m~ a n~. 
primé; při oněch \'olf voli~i přímo .,kan~lda!~,_ pr: 
těchťo yolínejpl've t. zv. volItele, kten pal, VOll KlUl 

, didáta. 't d 
Republika zastupitelská rozpadá se o]'" n~ Vll

druhy: na republiku ustavenou na zásade t. zv .. dě
lené moci ve státu čili typ americký a na repllbhku 
parlamentní čili typ francouzský. 

IV. 
TYP AMERICKÝ. 

Y~Qr,elJl~l'epubli1"LJyPu amerického, je~t~evero~ 
"mel'Ícká. Unie. 'Ústava SeveJ'oamerickeUl1lebyla 
~ypracovánan":Z-ákrade :úČe;,í francouzsk~h~Btáto
vědce Mi5ntesqUleua, ktore prave -,,18c~toletI ~ledn~lo 
si neobycejný vliv. Montesql1ieu vychazel. totlZ z pre
svědčení, že jenom y tom státě lze ~lm:,l! o oprav
dové svobodě kdy veškera moc stahn neni sou
stí'eděna y jed~ěcl; rukách, nýbrž dělí se mezi rú~n~ 
činitele či orgány. Takto tedy každ~' orgán, vykonav~ 
pouze určitou část moci státní a ve vyk~nu sve 
pravomoci flnúže kontrolovatl orgán druhy, :tento 
opět třetL ll. touto vzájemnou kontrolou vylucu~e se, 
aby jeden orgán sousU'odi! ve sv$'ch rukou ves~eru 
moc, II zjednává ,St!, l:oynováha v~ státu. Roz.ezn:,v~l 
pak MontcsquieucelIrelíltfivelkc .ob{)ry.~~cl,sta,tnl: 
moc zákonodárnou, jejíž ukolem lestusnaseti§6_na 
zákonech 't.Tpravialechprávllích zámzných pro 
jedlláilí 'lidská. moc. výkonnou .. která y n;tezích zá:_ 
konú vede správu státní, a moc soudcovskou, ktera 
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na. zákll1dě platných zákonů. ve spornýehpřípa,lic.ch 
~- iialéZti zi,: pra;vo.Ilfoc výkonnápříslu$i. hlavě st~tu, 

t.j. panovníkovi, moe zákonodárná parlamentu,moc. 
soudcovská neodvIslým soudům. Podle !Qhotoučení 
byla vybudována ústava Unie .. J ej! tvůr~ové přesně 
od sebe odlišili tyto tři moci a svěi'i!i moev;j"konn-'J.u._ 
presidentovi, moc zákonodárnou kongresu a moc 
soud-eovskou soudům. __ .',,-.:. ',_ J <-

Severoamerická UnienenL stálem jednotným. 
nýbi·ž spolkovým, složený-m z. jednotlivýchLzv._. 
států dílčích. Poměr Unie k joonotlivý'1llstátůffi díl
čím jest upra.ven tím způsobem. že oborpraVofil(lci .. 
mezi Unií a státv. dílčími jest vymezen přesně 
ústa\'ou. VOĎ&r/pí:,,\;omocitJnie spadají t. zv. spo
lečné záležitosti, kteréž jsou: válka a mír, smlouvy 
a záležitosti zahraniční, vojsko a loďstvo, spolkové 
soti"dnict\ri: obchod" ..1}iíty, váhy a měna, právo au
torské a patentnL daně na úhradu společných .záTe-. 
žitostí. ochrana občanů proti nespravedlivému neb 
nerovnémuzákonodťil;stvl států dílčích. Ostatní zá

ležitosti spadají v obor pravomoci států dIlČlch..-·· 
President Unie jest hlavou státu a. zárov:e!i 

hlavou moCi ,";-konné. .Test volen národem, a to 
volbou nepřímou; nejprve se volí volitelé, a tito pak 
volí presidenta. Volba SB děje podle stáhl. Každý 
stát volí tolik volitelů, kolik vysílá pos1ancú a senlÍ;
torů do kongresu .. Skrutinium se provádí v hlavním 
městě Unie. K platnému zvoleni se vyžaduje na<:1-
poloviční většina všech platných hlasů. NedoslÍ;hl-li 
nikdo z kandidátů této nadpoloviční většiny, spadá 
volba na poslaneckou sněmovnu kongresu, která 
zvolí jednoho ze tří kandidátú, kdož obdrželi nej
větší počet hlasů. Zde volba se děje podle států, á 
každý stá~ má jeden hlas. K platnému zvolení jest 
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třeba přítomnosti zástnpců dvou třetin v1iecli států 
a nadpoloviční většiny. 

V den volby presidenta Upiekoná se 1.volba 
vicepresideDJa; vo1ba . tato se koná podle stejných 
zásad, jako volba presidenta. Nedosáhl-li nikdo 
z kandidátů nadpoloviční většiny, spadá volba na 
senát,který zvoli jednoho ze dvou kandidátů, kdož 
obdrželi největší počet hlasů. 

Presídent- a rovněž i vicepresident - jest 
voleň--na donil čtyř roků. Ústava nepraví ničeho 
o tom, mil.že-li ťýtí odstupující president znovu 
volen. Na základě toho připouští se opětná volba 
presidenta, avšak ústavní zvyklostí se vyvinula zá' . 
sada, že presidentmúže býti volen opětně jen po 
druhé, volba po třetí jest vyloučena. . 

Během svého úřadování může býti president 
sesazen. To se však může státi, byl-li president na 
základě obžaloby - impeachment - odsouzen pro 
velezradu. úplatnost nebo jiné těžké zločiny a pře-

~ činy. Obžalobu vznáŠÍ zde poslanecká sněmovna 
kongresu, a Mud koná senát za předsednictví před
sedy nejvyššího soudu. 

President jest hlavou moci výkonné. Jemu :při
sluší př'edem říditi politi1.-u zahraniční. V tomto 
oboru nemá však ruku naskrze volnou. Válku vy
hlašuje kongres. a k uzavření smluv s cizími státy 
má ·president zapotřebí souhlasu senátu. Dále jemu 
přísluší říditi politiku vnitřní. Avšak i v tomto 
směru není moc jeho valná. ježto právě v tomto 
oboru vystupuje pravomoc dílčích států. President 
dále jmenuje na úřady Unie; v tomto směru vyko
návají však značný vliv senátoři. Rovněž jmenuje 
president ministry; zde má naprosto volnou ruku. 
Ministři jsou odpovědni pouze presidentn, nikoli 



také kongresu, jémuž na jmen?v~ni,?,ini8,irú .ni,íaJt:ý 
vliv nepřísluší; o?i i~~,u po~hyn.11, zr~~encI preSl~er:
t.ový111i a-;-' ze -svěn-o. uradu'-.?d:poVld~p; r01!ť~ _pre~:~ 
dentú . nikoli také někomu Jmemu.".fmlstn ne.s?,eJl 
lr\Tti Členy kongresu a 'nemají prá\T[l súča-stnlh se 
j~nání jeho. , , ". . 

.' V oboru moci zákonodárnc nepríslusl presl, 
dentovi t. zv. právo iniciativy zákonodárné t. j. on 
nemá práva naVThovati zákony: Tento,lledos!atek 
iniciativy zákOllodárné nahrazuje se vsak pravem 
podávati poselství konQ'resu, což zejména má dúle
žitost pH zahajování k~onsresu. kdžyresident múže 
jaksi llepi'ímo podávati na~ěty k cl,:nostl. zá~ono: 
dárné. Pl'esident má \-šak pravo podeplsovai1 navrhy 
zákonú uSllesenó kongrese,In. Ka_žd:{T zákon pot~e: 
buje k platnosti podpisu presiLl~nto,:"a. Nesoulll.as,-I,' 
president s návrhem zákona, m:, pravo do d~se:, '!nu 
vrátiti jr)j kongresu Ir opotnemu pr9Jednam, J,e~t 
i, tak pOvinen udati pro to duvo(!y. h"ongres lp-lize 
vŠa.k setryati na svém návrhu. k c~nl:lz se n~ll:. vy
žaduJ' e v obou sněmovnách dvoutretmové vetsmy; 

H " hl hlasování děje se \"'-šak pouze .. a·no a "ne a· o .,a~ 
sováni se sepisuje zvláštní pl'otokol obsahuJ,c, 
jména i vota všech hlasujících. Y tomto případě 
stává se dotč,en\r Iiáyrh zákone-Hl. VP skutečnosti 
však, jakmile pi:esident VTát! návrh zákon~ k ,opě:
nému projednání, návrh padá. neboť ver:,pe ll1l
nění se- ihned postavÍ na stra.nu preSIdentovu 
proti kongresu. Čím častěji ]l]"esid~nt .nepodepíš.~ 
návrh zákona přijai~' kongresem, tnn Jest v Uml 
populárnější, Obča',lstvo pohlíž~ totiž ,:a presidenta 
jako na svéhD ochrance prohprehr;tatum kongre~u. 

V celku lze řícL že moe preSidentova y nuľU 
není vahu\. V dobách mimořádných. zejména však 

ve válce, moc presidentova stoupá, že se múže stálí 
dokonce i diktátorem. A právě světová válka uká
zala, jaké \')'še múže dostoupiti moc presidenta Unie, 
a . lid severoamerický to pokládá za uěco naprosto 
samozřejmého. 

Moc zákonodárná v Uniijest vykonávána kon
grcsem;kter,l- se -skládá ze dvou komor: ze sně
movny repl:csentantú či poslar)ecké a ze senátu.J'l<l,:, 
nátjest obesílán jcdnotliv:ý~ni státy, po dvou členech 
z každého státu, které volí. zákonodárné SbOl'y či 

.legislatmy stáhl, na dobu šesti let,. Každého druhéhD 
roku vystupuje však tl'etina členú, jež se dopli'iuje 
nO\')'111i volbami.. ,P'lslaneyl,á ~l1ěmOV1la se ust(ívuje 
pHmouvolbou;cp'Í.'[i'''' volební jest totožné s právem 
volebním do legislatur. ObdobízákonodárI)é činí 
dva roky, a každý sud}' rok JSOll nové volby. 

Pravomoc obou těchto komor není stejná. Sně
movna represéIltantú\7konává jen činnost. zákon9-
dárnou, v čemž konl<.m'uje se senátem; pouze fi· 
nanční osnovy nutno pi'edložiti nejprve sněmovně 
representantú. Sonát vsak vedle činnosti zákona
dárné vykQnává také ještě některé funkce správní. 
Rovněž vÝznam obou těchto komol' není stejný. Se
nát se mú yšeobccnó oblibě a hlas jeho skutečně ve 
veřejnost1 . americké váží. '}Japľoti tomu "sněm.ovna"" 
representantú má; .,v:)'znam celkem nellatrný,' a lid 
a.medek)" pohltžr.J{·--~I1:Í' B nedůvěrou. Také úroveň 
ínteligence členú této sněmovi(y-"jěst podprúměrná, 
a ll1l'aV11í její úrovelÍ jest velmi nízká. Korupce jest 
zde zjevem takřka stálým. Jest to. dúsledek sku
treposti, že v Unii slušní lidé se poliUky straní a po
litika dostává se do rukou t. zv. politikMů (angl. 
politicians), lidí, klel'í pěstUjí politiku ze řemesla, 
a jichž ruce bývají málokdy čisté. Tvůrcovóústavy 
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severoamerické byli sice toho mlněni, že sněmo~a 
representantů bude míti právě z toho důvodu, ~e 
vychází ze všeobecných 'Voleb, vždy vrch nad sena" 
tem. vývoj dějinný nedal jim však v tom za pravd',!. 
Právě naopak. Dnes má v míře nepoměrné senat 
vl'ch nad sněmovnou representantů, a jen on udr-. 
žuje váhu kongresu proti nízké úrovni sněmovny 
representantů. . . . 

President nemá práva rozpuslltl kongres a to am 
sněmovnu representantů. Toho se však nejeví nikdy 
potřeba. Jednak jest doba zasedání kongresu příliš 
krátká - dva roky, - takže takovéto opatření b~ 
bylo opravdu zbytečné, jedn~k I,lÍ'Í :o~P?r',! mez! 
kongresem a presidentem, vereJne mmem,. Jak nz 
výše bylo řečeno, se staVl na stranu presIdentovu. 
takže kongresu nezbS",á než povoliti. 

Moc soudcovská jest vykonávána spolkovými 
sous!Y:-Soudée "Ullii nm' mno~em větší m~c než ve 
'státech jiných, neboť rozhodUje dokonce I o plat" 
nosti či spíše řečeno o ústavnosti jednotlivých zá" 
konů. Zákony v Unii nemají totiž všechny stejnou 
moc vížící, nýbrž jest tu určité pořadí či hierarchie 
zákonů. takže zákon na pi'ednějším místě postavený' 
má přednost před zákonem postaveným na místě zad
nějším. Pořadí toto jest: ústava Unie, zákony Unie, 
ústava států, zákony státú. Zákony Unie nesmějí 
se příčiti ústavě Unie, ústava dílčího státu nesmí se 
příčiti ani zákonúm, ani ústavě Unie, a zákony 
dílčího státu nesmějí se příčití ani ústavě dotčeného 
státu dílčího, ani zákonům neb ústavě Unie. Shle
dá-li tedy americký soudce, že na pi'. ústava něja" 
kého dílčího státu se phčí v něčem buď zákonuneb 
ústavě Unie, prohlásí dotčené ustanovení ústavy za 
neústavní a tím za právně neplatné. Proti rozsudku 
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soudcovskému v tomto směru není nijakého pro" 
středku. 

Obdolmou ústavu, jako Unie, mají jednotlivé 
státy dílčí. Každý z těchto států má právo vypra
covati si vlastní ústavu a jest po teto stránce obme
zen jen ve dvojínl směru: jednak luusí ústava kaž
dého státu b5-ti republikánská - monarchická 
ústava jest vyloučena - jednak nesmi se ústava 
příčiti ani zákonům, ani ústavě Unie. 

. Každý stát dílčí vykonává všechna výsostná 
práva státní s vyloučením těch práv, jež vykonává 
Unie; rovněž nepřisluší jemu právo odluky od Unie. 
Moc výkonná jest svěřena volenému guvernéru, moc 
zákonodárnou vykonávají legislatmy, které se sklá
dají ze dvou komol': ze sněmovny representantů či 
sněmovny dolní a ze senátu či sněmovny horní. Vo
lební právo do sněmovny reprcsentantú jest celkem 
stejné s volebním právem do kongresu. V některých 
státech přísluši právo volební i ženám. Obdobízá" 
konodárné činí zde rovněž pouze dva roky; každý 
druhý rok jsou volby. Volební právo do senátu 
vykazuje oproti volebnímu právu do sněmoVny dolní 
mčitě odchylky, z nichž jest zejména uvésti, že volby 
do senátu konají se po okresech mnohem rozsáh' 
lejších než do sněmovny representantů, na dobu 
delší i že pro pasivní právo volební do senátu se 
vyžaduje vyšší hranice věková. Pravidelně jest 
senát sborem permanentním t. j. obnovuje se jen po 
částech, kdežto sněmovna representantů. se obno
vuje po dvou letech vždy v celku. Moc soudcovská 
jest vykonávána soudci, kteří jsou však v některých 
státech jako jíní úředníci voleni pouze na určité 
o?d?b! časové',a p~iroz~ně nepožívají tak dobré po
vestl Jako soudcove Ume, neb soudcové těch státú, 
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kteŤi jsou ustanovováni na doživotí. Legislatury 
mají ve státech ještě méně vážnosti než kongres 
Unie. '1'0 platí ovšem v prvé fadě o sněmovně dolní. 
Jest v severoamerické Unii taki'ka ustá1enún mme
ním, že horní snemovna, senát, jest tu proto', aby byl 
jakousi brzdou proti ukvapenosti, tyranství a ko
rupci sněmovny dolní. Ba v nčkter:j'-ch státech majl 
legis1atmy tak špatnou pověst, že sejití se legisla· 
tury se očekává se strachem, a naopak chvíle, kdy 
se legislatmy rozcházejí. se v národě pociťuje jalto 
všeobecné osvobození. 

I ve státech má guvernér právo vrátiti návrh zá
kona usnesen}' legislaturami k opetnéÍnu projedná
vaní, a čím častě~i toto právo vykonáyá! tíln více 
získává na své popularitě. I zde. ba jes!č více než 
v Unii, se pokládá guvernér za pl'irozeného, ochránce 
lidu proti přehmatům a úplatnosti sború zákonodár
ných, resp. sně,mcve-n repl-cscntantů. Ani v Unii 

. kongresu, ani ve státech lcgislatlll'ám ncpfís1uší 
právo zákonodárné v plném rozsahu. Ony mají právo ~ 
usnášeti se pouze na zákonech obyčejných, nikoli 
také na změnách ústavy a. vůbec. na zákonech ústav
ních. Ústava vymyká: BC z pravomoci kongresu 
a legislatur. Pro usnášení se o zmcnách úSla,,)' jest 
předepsán ~vláštní pochod zákollOdárn}'. Zde lišíme 
právo navrhovati zlllenu ústavy a právo na změně 
se usnášeti. Pro návrh na zm(~nn neb dodatek 
k ústave jest předepsána celkem dvoji cesta: Kon' 
gres sám může navrhnouti a zároveň i vypracovati 
návrh na zmčnu neb dodatek k ústave; k platnému 
usnesení o tOTIl se vyžaduje v obou sněmovnách 
dvouttetinové většiny. Aneb mohou legislatury dvou 
třetin všech stáhl Unie vyzvati kongres, aby svolal 
ústavní shromážděni; tomuto návrhu jest kongres 

~~yine'.' vyhověti;.J!,ké vš.ak, jest složeni. lohoto 
u~tavlllho sh~omazdeni, a Jak se konaji volby do 
neho, o tom ustava neobsahuje ničeho; to bude pa
trně ponecháno uvážení kongresu. 

Usnášeni na· změnách neb dodatcích ústavy děje' 
se, ~pět dvoji cestou. BUl! je schvalnjí iegislatUl:y 
statu, a k platnému schváleni se vyža.duje souhlasné 
usnesoní 1egisla tur tří čtntill <'icch státll. Aneb S8 

svolají ústavní shromáždění ve státech, a zmčna neb 
dodatek se pokládají tehdy za přijaté. usnesou-li se 
na nich tli čtvrtiny t",chto ústavních shromáždění. 

, Od dob založoní Unie bylo pti.jato celkem pat
na~t dodatkú k úst",'ě.: na dobu. po kterou Unie 
trva ~ dnes 130 let - počet zajisté malý. To lze si 
vysvetliti ),,:n .-olikou nechutí AmeričanŮ. k jak:\'Ill
kohy zmenam n,~b dodatkúm ústavy. Všechny tyto 
dodatky b~' ly ln'l]aty tak. ze naYI'hl je kongres _ 
d-:?utřet,inoyou včtšinou 'v obou snčnl0vná,ch - a 
pr;~aly !e l~gisllitlU'Y, tJ-i čtvrtin stáhl. Ústavní shro
mazf:CI;' \'llbee svolana nebyla. Pro pbtnost do
datku ustavy nedovqláva1i se nikc]y schválení pre.si
dentova. z toho dúvodu, že dV011třetinová většina 
k01~gresu_ které se vyžadu;ie k platnosti návrhu na 
zmenu neb dodatek ústavy. slačí. aby návrh zákona 
noschválený presidentem nahyl přes' to platnosti zá
kona. ~'.'. ledy veto presidenta, Unie již předem bylo 
by beZUCll1l1vm. 

, Doložit( sluší. že zásadu 1. zv. dělené moci ve 
s!atu 1101zo provésti do nejzazších dúsledkú. Jde 
prece ye slátu život vel'ejn)' tokem plynulÝm, kde 
~edno l~o~cčko státniho stroje ZR1)adá dó drúhého. fl. 
Jednothvo t. zv. Btátní moci iSOll ]Jonze odlesk~m 
j:~né nedílné moci státní. takž~ lze je od sebe oddě
lItr pouze pOJmově, nikoli však také ve skutečnosti. 



Proto nefze'vcživotě státním. moc výkonnou ,pfe~~~ 
odděliti od moci zákonodárné a naopak, Čl splse. 
řečeno svěřiti moc výkonnou v}'lučně iednomu Ol" 
gánu a moc zákonodárnou výlučně orgánu jipému; 
takže styčných bod~ bl t,; ;'ubec n:b1.10,. Tvurcove 
ústavy Severoamencke Ume podmk<l vsak te;oto 
pokus vybudovavše svoii ústavu po~le š~olsl~eho 
vzoru podle čisté nauky francouzskeho statovedce 
Mont~squieua. A přece při vší této teoretičnosti :"e: 
mohli ani oni zásadu dělení moci ve státu provestI 
ao kraj nich dúsledků. Vidíme n.a p~., že .se".át kon
gresu není jen sborem zákonodarnym, nybrz vyko
nává i četné funkce správní, což ovšem v podstatě 
s jeho povahou jako sboru zákonodárn~.h? . za~isté 
srovnati nelze. A kde s touto svou teoru sll prece 
do krajních důsledků, tam leccos stalo se života r;e
schopným. Praktícký život nes.nese př~liš teo~etlC
kých závor, a kde takovéto zavory prcs to JSou. 
přenese se přes ně, jako by jich tu vůbec nebylo, a 
potřeby praktického života vynutí si již samy insti
tuce nové. O to dnes není n187;i Američany sporu, 
že leckteré ustanovení jejich ústavy jest neprak
tické. A prec0 jen mnohá z takovýchto ustanoveni 
"ůbec změněna nebyla. takže teoreticky platí do
sud. Jeť v Unii ta'ko';ý taktka všeobecný odpor 
proti změnám neb dodatkům ústavy, že raději ne
chají nepraktická ustanoveni v platnosti, než by je 
měnili a podnikli těžkopádný pochod změny ústavy. 
Takováto ustanovení tedv zůstávají v platnosti, ale 
ta jejich platnost jest pouze na papíře. Ve skuteč
nosti totiž neplatí, a, praktický duch Američanů se 
přes uě prostě přenese. Američané než hy ústaVl] 
změnili, raději ji dovedou obejíti - zjev který 
ostatně pozorujeme ve všech státech, kde změny 
ú"ta,vy jsou spojeny s více méně značn}'mi potižemi. 
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V. 
TYP FRANCO.UZSK1. 

Třetím typem republiky jest typ francouzský 
ueb republika parlamentní, jejímž vzorelll jest re
publika francouzská. Je-li typamerický Vybudován 
na zásadě odděkni. moci yfkonné od moci zákono
dárné, spočívá typ francouzsky naopak na. úzké 
součinnosti obou těchto mocí, jež se dokonává ve 
sbor'Li.zákonodár)lÓm či parlamentu. Republika fran
couzská jest založeria na' sÓllstavěpal'láiíién:tnC" 

Soustava neb také režím parlamentní znamená, 
vládu par lamentu ve státu. (V tomto směru není 
podstatného rozdílu mezi monarchií parlamentní a 
republikou parlamentní homě toho, že v oné jest 
hlava státu dédíčna a určuje se zrozením z určitého 
rodu či spíše řečeno z určité ženy, kdežto v. této 
hlava státu stanovi se na určité již předem stano
ve)lé období a určuje se volbou národa.)I'arl'1IneI11 
jest tu nejen sboremzálwnodárným, nýbrž také sll()
rem. správním, který' tlm, že provádí nejúčinnější 
kontrolu moci výkonné, stává se nejen osou veške
rého života státního, nýbrž i regulátorem celé čin
nosti veřejné. Parlament jest tu skutečným vládcem 
ve státu. A jest to v podstatě národ sdružený>, par
lamentu, který prostredkem svých representantů či 
poslanců vládu ve státu vykonává. 

Podstatné znaky režimu parlamentního jsou: 
a) Ministři musí býti členy p"rlamenlu,alnu,sí 

býti vzati z té strany, která má v parlaínentu, a to ve 
~němovně dolní, většinu: Vláda musí tedy míti vždy 
většinu parlamentu' za; sebou, a nějaké vládnutí 
proti většine parlamentu jest prostě nemožné. Hlava 
státu má sice podle ústavy právo volně podle svého 



uvazeni jli,cnovati á propoušté\Íčleny vlády L j. 
ministry, ale dúsledkem tohoto režimu jest ústavní 
zvyklostí či ústavním mravem - nikoli nějak;í'll1 zá
konem _ vázána, bráti nůnístry icm z té strany, 
která má v parlamentu většinu. 

._./Jl. lIíinister-sk;í' kaoinet_l'&í'LJ~le§(). stejno
rodé; není možno, aby někteří č.lenové jeho oyll 
Vzati --'z :"ětšiny parla.mentu a Hni _ z lne-nšiny_ .. -P_u
sledkem toho také politika minísterstva musí o)'tí 
jednotná. Ministerstvo jest solidárně odpovědno' 
parlamentn z politiky jím vedené. Ministerstvo neni 
tedy pouze odpovědno z porušení ústavy neb zá
kona - t. zv. odpovědnost právní - nýbrž z toho, 
že politika, kterou zastává, jest ve shodě s politickou 
směrnicí většiny parlamentu - t. zv. odpovědnost 
politická. ROvněž není tu odpověden snad jen jeden 
č.len ministerského kabinetu, nýbrž ministerstvo jako 
celek - t. zv. odpovědnost kolektivní. Odpovědnost 
politická a kolektivní je vyvreholením odpovědnosti 
ministerské a vyznamenává se oproti pouhé právní 
odpovědnosti pružností a mnohem včtší účinností; 
stačí projev nedúvěry parlamentu a nůnisterstvo od
chází. Při tom jest zajírnavo, že ve všech státech, 
kde jest režim pa.rlamentní, není zákona, který by 
upravoval ministerskou odpovědnost. Také jest ta
kovýto zákon zoytei3ný, nehať pH režimu parlament
ním odpovědnost ministerská se neupravuje záko
nem, nýbrž ústavními zvyklostmi, které mají mnohdy 
vět.Ší moc vížící a větší účinnost, ncž jakýkoli zákon. 

e) I'.ředseda ministerstva má. význačné posta
vení; jest hlavou a duší celého kabinetu a rozhoduje 
v podstatě sám ° ostatních ělenech kabinetu ... :V praxi 
se to děje tím způsobem, že určitý politik jest hlavou 
státu pověřen úkolem sestaviti kabinet: to pak l<;lst 
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p~edsooa. ministerstva, který ostatní členy 'svéhoka
bmetu Sl vybere a jména jich hlave státu prostě 
oznámL ..... 

" . R;,žinllHlrlanlentní má. ,'šak jeden velmi.dúle
Zity predpoklad, totiž náležitě organisované politické 
st;:any. Bez politických stran není režim parlamentní 
vubec ~ožnS-. Tu pak politické strany zastounené 
"e yláde JSou Jakousi resonanční deskou většiny 
parlamentu, neboť zatím co v parlamentu většina 
vťko~áv~, v.l.ád~l. ~~1~a8tněné strany mimo paT lament 
zJednavaJl Jl nalezlleho ohlasu v nejširších vrstvácb 
národa. 

.Zvláštností režimu parlamcntního test. že se 
neuBt;vule záJ~oliem. Nel;Í totiž zákona: který by 
uprll;' oval l?om8r hla vystatu Je par lamentu a rovněž 
l;'0mermezl vládou a parlamentem. To yše se .. řídi 
u~t~vl1hn ~ra.Yem, či ~~sta,V11í~i zvyklostmi,_ jeŽ vzaly 
p~vod . s;,uJ ;' AngIn, která vúbee jest kolébkou 
vseeh ,;,s;anllch a parlamentních institucí. a odtud 
~ak p)'esly do ostatnkh zemí evropských. Tyto 
nsta;-m zvyklosti nejsou psány nikde, nýbrž Žijí 
v pravním yčdomí občanú státních a přecházejí s po-
kolení na Jlokolení. . 

. Reži~ paTI.amentní má však také určité stinné 
stra,nk\. N,;,-mita ~e proti. l1ěll1u~ že směřuje proti zá
~ade d~len:. moCI 1'0, st!'tu a ze parlamentu, který 
, . ~;a,e~:;, po~st~te Jest sborem zákonodárný-m, 
da, a, se pll,hs vehka moc, kdyžtě on stává se vlastně 
",b.or~m vladním. jehož výborem jest ministerstvo. 
~~~ntka. t"..to Jl,ostráclá" vša.k své. oprávněnosti. po
'';'-~lme-lI. z~ .zasitdu delem mOCI ve státu. jak již 
vyse by.lo, re~el1o. do krajních dúsledkú' provésti 
nel~<; .. J,lUa namilka jest. že ve státu, kde jest více 
pohtlCkych stnm, z nichž žádná nemá naprostou 
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většÍÍm v parlamentu, u~t"veni vlády pi'edpokládá 
kompromisování politick~'ch stran, " že vládni blok, 
který strany uzavrou, nemá vždy náležité stálosti. 
Tím dostavuje se ovšem časté střídání vlády, čímž 
nepřelržiiost politiky vládni. zejména v oboru zále
žitostí z",hraničních trpí. Jiná námitka rázu opravdu 
vážného ~est že tím v pováž1ivé míře stoupá vliv po
litických' str~n. A ježto v každé straně politické jest 
to vlastně jen několik jedincú, kteří politiku strany 
řídí vzniká tu demokracie' řízená oligarchii. Také 
můŽe dojíti k výhradné vládě jedné politické strany 
nad druh$'1lli a k utlačování těchto od oné. Tohoto 
nezdravého zjevu netřeba S8. však obávati. Tam, kde 
náležitě jsou vyvinuty cit a smysl pro právo a s nimi 
spojená mravní odpovědnost vedoucích činitelů 
i každého jednotlivého občana státního, stěží múže 
k takovýmto výstřelkům dojíti. Ostatně ve státu 
opravdu svobodném jest ještě jedn~ mocnost, J~t~r~ 
takovéto poruchy múže vyrovnávatI. Jest to vere,ne 
mínění, jež v našem státu nemělo dosnd času a při-
1ežitosti se vyvinouti, ale v jin)'ch státech svobod
ných, ve Francii, v Angíii, zejména v.'lak v Sever3-
americké Unii, jest činitelem tak mohntn;;'1ll, ze 
ovládá dokonce veškeren život veřejnS'. 

I tn námitku dlužno konečně uvésti, že při re
žimu parlamentním nevyžaduje se k úřadu minis!er
skému náležité kvalifikace, ježto tu v prvé řadě ,est 
rozhodno příslušenství k určité politické straně. Jest 
to zajisté zjev neobvyklý, že sice k úřadu každého 
zřízence státního se vyžaduie určitá kvalifikace, jen 
k úřadu ministra, který po hlavě státu jest zajisté 
prvým zřízencem státním, není tl'cha kvalifikaee 
nijaké. Tu státi se múže ministrem i neodborník, ba 
dokonce i muž, který dotčenémn odborn ani neroz-
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lllllí. Tomuto nedostatku odpomábá se tiín zpflsobem 
že každý odbor ministerský má vlastně dva předeta: 
vené, jednoho úřednického, stálého, který musi pro
k~zati náležiton kvalifikaei, a druhého parlament
mho, t. j. ministra, jehož úkolem jest přejímati před 
parlamentem odpovědnost za úřad. 

, Sro.vnáme-li, však ,výhody režimu parlament
mho s ,eho nevyhodaml, dojdeme k přesvědčeni že 
vý!;ody vyvažují úplně jeho stránky stinné. Po'uze 
reZlm pal:lamentní.přivádí k plné platnosti myšlenku 
demokratIckon a jen za tohoto režimu jest možna 
pravá vláda národa. Národ zde vykonává vládu a 
občané volby. . 
, v Republíka. francouzská jest, jak již výše bylo 
~eceno, l:epubhkou ~arlamentní. V čele republiky 
!estpresldent voleny na dobu sedmi roků oběma· 
sně'."ovnami par lameiltu, které k tOmuto aktu se 
spo,i v Národní shromážděni. (Tento způsob volbv 
podr~be~ bZl již častokráte ostré kritice. Vy\S-ká 
se zeJmena, ze má to v zápětí velkou závislost presí
dent:" na ~arlamentu. Také se ozývají hlasy, aby 
presld~nt, ,ak tomn bylo podle ústavy t. zv. Druhé 
republIky, byl volen národem a nikoli parlamentem 
Skuteč~~ ?yl také v dnešní době podán již náVl'b 
na rev1s; ustavy v tom směru, aby volba presidenta 
by:a ?dnata parlamentu a svěřena národu.) Po vy_ 
p~sem o,Mobl funl~čního múže býti president bez ja
keh,o:wh obmeze~ll znovu volen. V praxi však se 
ustal:la .zásada, ze odstupujíCí president znovu ne
kandlduJ8. 

President jest hlavou moci výkonné, Nakládá 
b~a,:non mocí,;pá právo milosti i amnestie, projed
nav:" .?, 8ch",a1u,e smTouvy s cizími státy. Válku vy_ 
povlda po predchozím svolení parlamentu. Jemu pří-



'IUS"l' d'a'le "právo ""dávati v mezích zákona potřebn! 
o' .,'J • 'ád' u zas&-
nařízeni. BV(jl"y:á-lla.damellt k I11lUlor llJ,m. OO"E 
dání. odročuje sněmovny na dobu ne ~~ISl J, no o 
ucsíce a má dokonce. i právo rozpl:stltl snemovnu 
~oslaneckon, k čemUŽ však J;,:U'ebuJe ,so~l.asu ~e: 
nMu. Jme.nuje na všechny urady statm, Jak ;0, 
jenské, tak. i civilní.. Vš:chn~ t,,;to p.ráva yykonav~ 
prostř-ednictvín\, min;8t~·u, Jez- sanl 1:nenl:Je. a . pro 
ponští. V ústave nem sice stanoveno, ze by p;esldent 
jmenoval a propouštěl. minis!l-y. ale ,'J:",ozuJe ~e t~ 
z jeho práva jmenovati na vsech:'y ur~~y.' tedy ~a, 
jisté i na ÚÍ'ad ministerskS'· Ovsen: pn Jn:enovam 
a propouštěni ministrů nemá presl~ent yl~ve~ r~
žinm parlamentního volnou r~l~:l. Jezlo nl1l1lslelstvo 
musí míti vždy za sebou vetsm;, pal]8;I;nentu, n&-, 
může jmenovati ministerstvo, lec z vetsmy r8;~la
menln( a rovněž, kdy~ minist~r~tv~ .tuto, vetsl~~ 
ztratí. jest president povmen demisI .'mmst~,stva Jn, 
imouti a jmenov:lti ministerstvo nove ~ nove. utvo:e~~ 
většiny parlamentní., ~inis.terstvo, ~est, ?dpov~dno 
parlamentu nCJen pravnc, t. J. z pOl usel1l ~sta\:J ncb 
jakéhokoli jiného zákona. nýbrž podle zne;rl nstavy 
solidárně 7,' povšeclmé politiky jím vede;,? Ústava 
t.edy sama vyslovuje zde kolc~tivní ~ pc:htlCkon od~ 
povednosl ministerskou. PreSident sam Jest neodpo 
vedný, může b},ti stihán jen pro velezradu. ~a:obu 
vzniší zde sněmovna poslanecká a soudl senat Jako 
nejvyšší dvůr so~dnL ", .' "', , 

V oboru mocI zákonodárne ma plesldent..Pláv.q 
zákonodárné iniciathy. t. j. má právo, navrhoval1 
zákclll:)i, 'Dále prOhlašuje zákony usnesenc parla:nen-
tem a 'to ve Ihút.č jednoho měsíce ode dne, kdy, z~kon 
hyl dodán vládě; při zákonech nutných prohlasu}~ s~ 
ve třech dnech, Ve IhMě stauovené pro prohlasem 
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má vsa,k preSIdent právo žádati odůvodněn:y'm posel
stvím za Opětllé projednání zákona, nechce-li zákon 
prohlásiti. Této žádosti musí pal' lamcntem bi-ti vy
hověno. Ve skntečnosti však president důsledl<em ré-· 
žimu parlamentního tohoto práva neužívá. . 

Y celku lze flel, že. president republiky fran· 
;couzské má l)osfa~vení a veškera práva~ parlament
ního monarchy s tím toliko rozdílcm, že jest volen 
pOuze-na sed,u let (práYč tak, jako ústava Severo
americké Unie vyrněi'ila práva presidenta Unie podle 
tehdejšího právního postavení anglického krále) . 

Parlament francouzský jest složen ze dvou ko
mor, ze sněliiovny poslanecké a zc senátu.O.ll(\ Bně
movny tyto ustavují" se dnes výlučně voJlNU. Do po
slap.eqké sněmovny se volí podle soustavy volebriíC1, 
okresů čl podle systému uninominálního. (ZpůsO,b 
v.olby do pQslanecké sněmovny byl za Třetí repu' 
bliky dvakráte změněn. Púvoduě se volilo podle sou
stavy volebních okresů; zákonem z roku 1885 byla 
zavedena soustava listinná, avšak již za čtyři roky 

. zákonem z roku 1889 hyla opětně zavedena soustava 
':"volebních okresů, Nyní pak právě se projednává zá
cC'kon na zavedení soustavy listinné.) Volby se konají 

na základě všeobecného a rovného práva hlasova, 
~íh(),a období zákonodárné činí.ctyři roky. Senát se 
volí po departementech podl" S011stá ,oy listinné ve 
zvláštních sborech voličskS'ch na dobu devíti let; 
každý třetí rok vystupuje třetinaseilátorů, kteráž 
se-ji,,]r'-dopli'luje novoú "olbou. K platnému zvoleni 
se vyžaduje naprosté většiny všech hlasú platně 
odevzdanS'ch, a o zasto1l.pení menšin postaráno nenÍ. 

Obě sněmovny JSOlf v zásadě rovny a mají stejny 
podíl na zákonodáJ'stvL Toliko osnovy finanční jest 
předložiti nejprve sněmovně poslanecké. V oboru 



pravomocI jsou tu jakésÍ rozd11y. Posíanecká sne. 
movna má výlučné právo podati obžalobu na presi
denta republiky a na mirristry. Senát soudí prési
denta, ministry a vsechny, kdož jsou stiháni pro. 
zločin proti bezpečnosti státu, a dává svolení roz
pustiti sněmovnu poslaneckou. Politícky má senát 
jaksi vyvýšenější postavení v tom směrn, že podle 
shodného úsudku se pokládá za záruku dobrého 
zákonodárství a správného chodu úsiavy. 

Parlament jest nejen sborem zákonodárným, 
nýbrž důsledkem režimu parlamentního regulátorem 
veškerého života veřejného. Vláda, t. j. ministerstvo, 
tu není ničim jiným než výborem většiny parlamentu, 
a par lament, či spíše řečeno poslanecká sněmovna· 
parlamentu rozhoduje o osudu každého minister' 
stva. - .. 

. To jsou tři hlavni typy republlk. Máme sice 
ještě některé podružné typy, zejména pN jihoameric
kých republikách, ale tyto rozdíly nepadaji na váhu, 
takže netřeba se o nich zvláště zmiňovati. 

.. K jakému typu republiky bude patřiti republika 
československá, prozatím určiti nelze. To bude lze 
učiniti, až bude vydána definitivní ústava republiky. 
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I}BČAI-JSKA KNIHO"\TNA. Stojíme na pra.hu nového života 
Mszl: množstvím úkolů, je-ž na ná.s naléhají: jest zajistě jednin! 
pI'odněji'íeh ten, aby oelý nlkod byl vychován k plnému vědomí 
body, Jest Ueba, aby veškeren český lid byl dokonale poučeno 
šť~-stné~lO obratD; "'l na.šem -n~J.t.odní.?I osu~u; k ... a.ždý jednot1iy~C 
3\'S,- pra'-,~a a svc pm/1unosh :!akozt.o obonu ceskoslovenske 
a dueh repubHkánsk)fch a demokratick)'ch zřízeni aby DY'oni.kJ 
-~leirJ081ednčiší osa.dy. Lhostejni' a ne.ná:'>'"istn5r pOIT1GJ\ v 
ke státu rakouskému~ z-púsobil, že obc,anská v$rchova č~;~~~:k;~íl~~ 
kazom!" toUk nedostatku; teprve na půdě vlastního I 

rnůže ona. nab)Tti smyslu kladného a ra,dostneho. 
shromáždční uznalo nutnost tohot.o požadavku 

J dfl.lo zákon o Udových KU'rseth obča.nské vJJcho'L.;Y'. Zákon 
. v neihližSí době nslmtečněn a po vei!lwré oblasti repubWty bude 

ii-iroká o1'gan,i8ú;c8 těchfo kU1~StL y nichž se občanstvu. dostane 
o r6vub1ie8; 1eJi úgta,vi§ a d.emokratických !ejich zřízeních. 

Na podl)Orn této prac:e a z8Jli.léna za Unl účelem) auy vn,'G!lC 
onéch, !-cu-í'si1 a pť'edndse]i.du& -v ni.ch aO&Íolo BB pi"[tvček a 
Ntr-Tdi'nfr:h m'arn811ú . .1i-1kn7 i nrnt.o. aby celá tato akce Hzena 

(l-uchein, bude vydávána. plUH 'í-rdnisterst-oa skolstvi a· 
Ol-:/'o-n . .::,kd. kn1:ho·vn,a. 

Sb Lrkn tato bude přinášeti poučení ze vsech ()Ďorů 
8právy cr, sociálnDlo ž:ivota, 11 to l)uď ve formě vp.,~m7ch 
volně pSQn~?ch statl. Dbl3.no bude t.oho

j 
aby úroveň lmíh'Wlnv 

" liiln dooŤul'nA. zílrovel'í však aby sbírka 
" '''" _ všec!l. kd0~ ve zm~n~I!)~'ch, !cUI'sech ~~~0U, o t.8~hto 

pl'Sdnas0t a, vsem Yl1 b,:c. kctoz se HeR-stni pOll.ticke prtU~E\ 
venkov(~;. 

Bude postaráno i o to. ahy lTIohla z Občanské kniho\-'TIY 
lJČEHll dospěiejší mláďez. i a by jeH svazečky mohly , zaraze'ny 

~f ~T'l~~~Uivf;~~l~č;e!ha do Utá}'en<~<o.ie::sltfÍe~1. Ježto -Pf;k < 

(ihcfrnska H:THho'\TtUl ve 8p-O~ltosh s v~Tse uvedeny-nu 
(~n11Pké v)-1c,hoyv. lze doufati. že cloJde. co ·nejho.1něi<~ílw 
ndlHGa y republice obrp. v niž b~T nekonala. své posláni.' 

Oh?i8n::=;kA kn1\10Vn8 hnot'; V\Tt:>házf'ti v kl'átk~Tch lbút{wh. Cl 
kn'Pch, rI'()O'uoxdwvJ!ch. \7 každém_ sešitě dostane se ětenářshru. 
(1 nTřHóm předm2t(~ z oh(;wnského živobt anebo o dfHežiť:é ea',o\'é 

. z l1óra \Tynikaiicí.ho nebo odborníka. 
po 75- h ~ Svazek l~ Dr. B. Baxa: 11 eJlHbUh-:a. 

A_rnet'lckti deHt,ofcla-clc. 
Pro svazky Ob5nnske knihovny -j8on -připraveny tyto 
Dl'. n 1-1eT1)("[\: ])1irh denwl-cra-cle. - rr. G. 1Insarvk: 

",'H''''('1,1l'1'Ji-(l1\{1 -- Dr. A. \IpisRner: Obec 'Ií repulJUck, -- Dr. E. 


