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Než tam, kde příliš bují strany s takovými jedno
strannými, úzkými progranly, život veřejný nevychází 
ze zápasll o drobné zájnl0vé otázky. Odtud kdyby záko
nodárství stá t n í zamýšlelo zaříditi 1??Jiti?késtnLIly ja~() 
právnické osobnosti a nutné-činitele ústavní, 
rp.ělo by z~apodlllínku uznání určité politické strany po-
16Žíti také vypracování vše o b e c n é h o státního a národ
ního progranlu strany s jejího hlediska, na nejširšÍ1n 
poIitickénl základěs ohledem na úč státu. Skupina, 
domáhající se uznání za politickou stran~u a chtějící po
žívati příslušných výhod strany, před svým 
uznáním nucena předložiti všeo becný progranl, nikoli 
program, směřující jedině k využitkování určitého jed-
notlivého předmětu; progranl předkládal se podobně, 
jako když spolek zadává I čistě nega-
tivní, žijící jen z i dočasně 
neměly žádné se namá-
hati podat 
světovým názorem a preS've<lCtjnJlm 

si agitační 
mového bodu 

na nich 
nlalého člověka. Rovněž může 
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konservativních v zemi nebo dokonce i více stran cír
kevně katolických, aniž některá z ~ich podala přesné 
definice svého odlišného programu. Casto by se cizinec 
marně ptal po rozdílech v programu politických stran 
některé země; taková politická strana má tře ba týž 
program ostatní strany, ale liší se pouze tím, že si 
udělala svou vývojovou tradici, má své místní i zemské 

několik volebních hesel pro případný vo-
má své opřené" o straníky, jimž po-
ministrů a rozdala výhodná místa 

správě. Vděční straníci tvoří spolehlivou orga
nisaci. Odtud zase strana má stále nejvyšší zájem na 
tmn, aby nlěla účast na vládě, aby vedla několik 
důležitj'Tch ministerstev a držela v rukách poručenství 
nad řadou úřadů prostřednictvím svých ministerstev. 
Politika stran se lnění podle způsobu, jakýnl nabýti lze 
moci ve vládě a úřadech; politické principy podle toho 
buď nově nebo se zase nechávají padnouti, 

si dělá na vládu. 
že některé politické tak 

vzdálily svých programů pů
různé články rozdílné vyzná

splývá s programo
so bě program na

týž, tak že 
ké orga-

velikou kontinuitu 
se stále téhož 

většina strany se 
se svého socialistic

své voličstvo zpracuje. Než 
často ani není potřebí, 

stranu o určité otázce nějaká 
již takřka samovolně 

ovzduším samo 
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diska 
barven. 

Uvnitř celku 
kého všeo becně 
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Ty strany~ které moci teprve dojíti chtějí, nazývány 
bývaly radikální a pokrokové, protože, chtějíce dosáh
nouti moci právě změnou stávajícího řádu společen
ského, neustále kritisují platný řád a nic jim není po 
chuti. Ten, kdo právě má moc v rukou a držbě, chce 
přirozeně zase řád stávající co možno udržeti a v této 
své sna,ze zachází často daleko až ke krajní reakci a uchy
luje se často též k prostředkům málo mravným. Jest· 
starý výrok, že ve státě jest vždy lninorita lepší než 
majorita; to znamená: menšina musí stále většinu kriti-

avšak při tom se stále dobře 
Rtoupenců nových, kdežto většina vždy záhy 
neboť vědomí neomezené moci jest sladké a 

stále svádí síly své zneužívala a ji 
Ovšenl že dnes 

také stranami 
konservativní 
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vičně ve vleku utkvělých myšlenek a hesel; přepjatým 
doktrinarismenl škodí řádné vládě státu, když často 
proto, aby některá strana politická z ohledu na své 
voličstvo učinila zadost nějakému utkvělému heslu svého 
stranického obětuje v zájlnu 
celého zájmům Doktri-

se dnes přímo za náležitost 
určité skupiny voličů jsou 

nres'vé<::iC_311Jml a členové skupin stávají 
V<;:.LU; .. LLU,L. Program znamená již 

Členové strany, jako 
jejího programu, se svým stanoviskem 

rrorazit proti přívržencům jiných programů, čili nastává 
z a~s pro gr am ů. 

,Clenové strany potírají určitá zřízení státní jakožto 
odporující jejich záj odporují určitým úředním 
aktům vlády a naopak sami usilovat o vliv 
na vládu a tiskem, přemlouváním na 
schůzích a ve a domáhají se j 
zřízení by hověla jejich zájmům (země-
dělci - živnostníci). Zájem klade se na místo 

. všeobecného zájmu státního, a o tonl, co jest straně ne-
'H."Ll.V'JC.LLLV nebo strana pak že to 

nám. 

to zapomínajíc, že 
zůstati předním a 
činnosti. Vytváří se 

z ohledu na své voličstvo hledá je
stran škodí státní 

nezapomene 
teprve o stranu. 
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a vzorce 
státu klade si za cíl svého programu. Odtud také 
tičtí kteří ně sta ví ideální 

vliv 

příštím nložným vzrůstenl jejich síly a 
vzniká ko mis. kde 
v jedno se 
zájmo 
1110kracie 
na obzoru 

Podle 
tické 
nikoli 

nisační 
váhu čistě společ 
platí se souhlasem všech 
jen tito členové v zaJmu 

do brovolně podrobL 
podle starší 

činitelem 

rovněž ničeho 
za jeho 

politické straně. Poslanec jest 
nezodpovědný za své hlasování, a když 
strana činí jej přece odpovědna za jeho 

za každé hlasování a za každou neomluve-
ve schůzi sněmovní, jest to podle 

státovědecké pouze odpovědnost poli-
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tická, nejvýše mra vní, ale nikoli právní. Jest zde prý 
přesně rozlišovati saluosta tnost j uristického, p r á v nic
kého pojetí institucí státních od jejich prostého pojetí 
politického. 

Rovněž když voličové první podmínkou každé 
další činnosti poslancovy činí stálý souhlas jeho se svými 
názory, jde pouze o odpovědnost politickou a mr~vní, 
nikoliv o odpovědnost právní, neboť poslanec volIčům 
SVJhl1 za své názory nikterak ne n í prá vně odpověden 
a jeho mandát právně jest se strany voličstva zcela ne
odvolatelný, i kdyby poslanec voličům svým jakkoli se 
byl zavázal, že v případě nesouhlasu s nimi mandátu se 
vzdá. Závazek takový by právně nevynutitelný a pro 
soudy lhostejný. 

Příslušnost k určité politické straně jest dnes u nás 
zcela straníci jako tažní ptáci, mohou puto
vati od strany ke straně a jejich příslušnost ke straně 
a,ni nezá visí od z á vaz n é přihlášky nebo od 
nu cen é h o přístupu k určité organisaci politické či 
stranické. Žádný takový nucený přístup, nic podobného 
tonlu, jako když živnostník nuceně nlusí být členem 
živnostenského spole(~enstva nebo advokát závazně 
luusí být členem komory advokátní. Voličové jako tažní 
ptáci pfebíhají úplně volně, a právě při této přebíhavosti 
podává se pak znaluenitá příležitost k rozvinutíagitáč
ních schopností některé obratné politické strany, jak 
získati co nejvíce přeběhlíkův od druhých stran. Kdyby 
volič nemohl volně ze strany vystoupiti a od ní odpad
nouti, kdyby příslušnost ke straně byla závazná, zbylo 
by pro stranickou agitaci jen malé pole a ovšem možná, 
že zuřivé předvolební agitační boje by pak přestaly. 

Ale právě v té naději, že konservativec dneška 
může být radikálem zítřka, že dnešní liberál bude zítra 
urputným reakcionářem, spočívá celá ag~tační síla 
stran: smýšlení voličovo při volbě projevuJe se neod
visle od příslušnosti k určité politické straně, může jít 
s ní nebo proti ní, a agitaci nejvíce na tom záleží, jak 
zviklat v přesvědčení co největší množství aby 
šli proti své dosavadní straně. 
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Jako celek společenský politické strany nejsou tedy 
nikterak o r g a nic k y uza vřeny. Trvá stálé přebíhání 
straníků ze stran v do stranv, stálé kolísání a kolotání 
neboli fluktuac~. ]\fajorit~ dnešní bude zítra minori
tou. menšina dneška bude většinou zítřka - straníci 
stál~ mění ať ke kterékoli straně patří. V této 
pružnosti a stálém proudění stranických poměrů spočí
vají také naděje všech minorit, takže často se říká, že 
nejdůležitější prá~o minority jest pokoušeti se, se 
stala majoritou. Zivly stále přebíhající ze strany do 
strany přibírá si obratná a působivá menšina, dobře 
vedená schopnými vůdcL tak dlouho, až to dojde výrazu 
při volbách a dosavadní nlenšina se stane většinou. Cizí 
pozorovatelé také často velebí Anglii, jak tanl tato pruž
nost stranické politické soustavy se dobře osvědčuje: 
fl uktu uj ící řady voličstva stále přebíhají tam mezi 
dvěma (po případě mezi třemi) politickými stranami 
(mezi stranou konservativní, liberální a stranou práce) 
a podle stále měnící se většiny voličské mění se i vláda, 
jejíž otěže postupně přecházejí do rukou jednou konser
vativních, podruhé liberálních, až po třetí jsou obě tyto 
strany náhle ve vládě vystřídány stranou práce. Tím 
prý se vysvětluje, jak zní další chvála anglických po
měrů, že tam vládnoucí většiny bývají zdrželivé, ne
dráždí menšin. neboť většina musí mvsliti na to. že zítra 
bude menšino~ a nesmí sobě ani přebíhavé živly z men
šiny svévolně odraditi. V Anglii ovšem se vůbec snáze 
vládne, když tam politických stran jest tak málo a jsou 
poměrně veliké a silné. Vláda Re má oč opříti. 

Tradicionelní líčení pOluěrů parlamentarismu an
glického' kde dvě politické strany, přibližně stejně silné, 
střídají se u vládě, náleží dnes ve státech jiných již pouze 
do říše obrazův ideálních. Skutečné poměry jednotli
vých států převýšily již onen obrazec. Ve většině států 
jest příliš mnoho politických stran, tak že vládnou
cích stran není vůbec: žádná strana sama vládnouti 
nemůže. V parlamentě většinou se vládne jen za pomoci 

ice či kartelu. za pomoci bloku, unie, svazku 
h stran. Mluví se o levém nebo pra-

o oposičním nebo vládním kartel u, 
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dovati. 
určitém.u 
cího určitou 
odvislost 

ministr spra
a upl3Jtňování mini

se POUhýlUi inter-
se státi naproti celé vládě zbraní ve

tomu za nálezy soudu volebního 
nikdo. A tento nátlak většin y 

klubu na přesvědčení jednotlivého po~
a vnucování jemu mínění většiny pod hrozbou 

ztrátv mandátu nlusí u nás dnes odraditi a odstra
šiti hlavy samostatně myslící od politické činnosti. 
K čemu tvořiti si vlastní úsudek, když klubovní většina 
závazně rozhodne, jak se má hlasovat? Z toho rozmáhá 
se neúčast, nedostatek a zájmu i pocit ne-
o vědnosti v našem životě veřejném. 

F. YHYl'ínt'lc Parlament a politické strany. 2 17 



V tomto směru dnes zvláště 
teorie t. zv. 

a hlavou 

no st vůdců a 
nad lidem. 

uvnitř celého 

Pro dav voličstva ve 
clení a vůdcův. 
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ve-

účasti na tvoření vůle 
směrodatně 

sněmovní, a 
~~,·f ~T'~ T'r~); činnost stran 

ústavně nutna. 
Učinit 

státními 

2* 

ve 

na ži-

dnes 
uznány za nutné 

naopak; státní zákonodárství 
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racionalisaci luoci 
.LLLJl.LnJJ..U dosud značné a 

zákonem 
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tOlUU poukazuje a norrna ti vní 
politické nepředstavují pouze 

že dělí se často také 

celo stá tního, 
tomu tak není a realistické 

nikterak třeba z důvodů sku-
tečnost idealisovati. Jest pouhou mysliti, že by luohl 

všeo becný celkový zájem, stojící nad 
a nad zájmy různých skupin, že se snad 

mohla vytvořiti nějaká všeobecná solidarita zájmová 
všech skupin bez rozdílů náboženských, národnost-

třídních. 
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o společenství skupinovém, vlastně tedy za) mo
vém, mluví se však někdy jako o správném společen
ství organickém, i má toto společenství organické 

postaveno státu politických stran čili na-
proti dnešní demokracii rnechanické. 
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Ale které 

stran 
se 

samovládě j mocné stavovské 
která nikterak ne bude nakloněna 

zákonem 

s~unostatné a uznané činitele 
podle zásady poměrného zastoupení 
právnicky organisovan}Tm ponechal 

poslanců, kteří na jednotlivou stranu 
by nebylo překážky, aby oněm poli

lJ.ld).l.lGt'L.LL, které byly by nyní součástí ústav-
přiznalo se také poslance 

přece strany samy, jako IJV'U.>:l'JC1.IIJ'LL 

si 

častá námitka 
totiž dnešní 
scházejí náležité vědo

zákonů a že již 
dovedly ovlád
veřejného. Sně-

nevyjadřují ani jeho 
mnoho platny 

vždy uvá-
za pracujících. 

s větším úspěchem 
se za tímto 

dní a 
demokratických 

věcné činnosti se 
Cl rozložen na různé 

Pro jednotlivé rozdílné 
a podle jednotlivých 

zř:fzeny by byly speciální od-
již v dnešní sněmovně 

samostatné odborné 
Tyto odborné výbory 
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nlOvní 

nlovnÍ slouží 

úředníkům 

se 
vůdčích osobností 

stranickou 

by 
ve skutečnosti, neboť 

by právnicky zákonem 
získala odstraněním auto-

straníků přeměnila 
úřední, jakou 

v předcházejících 
o tom, že politické strany mají 
nutnými ústavními činiteli a 
státu, jde dnešních 
Politické 
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samostatné právnické oso bnosti, jako zvláštní 
veřejnoprávní korporace s donucovacím rázem a donu
covací mocí. Každý občan po zákonu již byl by nucen 
vstoupiti do určité politické korporace a býti po zá
konu závazně jejím členem, tak jako když každý občan 
státní musí nlíti v některé obci po zákonu své právo 
domovské. Změna politické byla hodně zne
sna,dněna. 

Občan jen za podnlínek 
úředník za, určit}Tch 

služby, neboť čle
po zákonu již zachovávati 

disciplinu dní. Armáda tak disciplino-
vládu a vůdce nepochybně výhodou: 

disciplinovaná strana jest ve vládní koalici 
soustředěnou pod svými 

zákonu povinné přiznání 
vázanost a nesvobodu: 

jen svobodu, a pak 
kandidátní listinv. 

ve volném jeho zástu:p~ 
zákonu vázán členem 

nějaká 
stranu 

vo
nátlak 

volbách 
volit jinou 

zákona 
zákona 

některé politické podporo-
hTT·"'An.~r, stranickou neupřímnost. 

třeba vždy ještě dalšího rozlišování; 
rozlišovati luezi počtem občanů, poli

'VQ·un'áYI.-';Tn, .... , a luezi oním počtem těchto obča,nů, 
také skutečně vykonávají; 

politického zájmu občanstva 

25 
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se sama sebou. Politické stran V 

mohou svého vlivu u voličstva zneužívati. 
také skutečnou moc 

směru, 

27 



Nauka o vládě 

Ve státech vláda náčelníka 
moci výkonné, pano'vníka presidenta republiky, 
projevuje se v tom, že náčelník či nejvyšší nositel moci 
výkonné má právo jmenovati a odvolávati ministry. 
Ovšem ve skutečnosti oprávnění náčelníka exekutivy 
j menova ti a propouštěti ministry j es t o ln e z e no. celou 
soustavou pravidel a podmínek, které tvoří pod
statu vlády parlamentární. 

Za .hlavní a podstatnou zásadu vlády parlanlen
tární pokládá se především skutečnost, že ministři 
smějí býti jmenováni pouze z oné strany politické, 
která má většin u v parlamentu, po případě většinu 
pouze ve sněmovně poslanecké, lidové, neboť pravá 
váha odpovědnosti ministrů za jejich vládní akty 
spatřuje se pouze v jejich odpovědnosti naproti komoře 
dolní. Odtud zpravidla se žádá, ač v ústavách nebývá 
tak řečeno a neplatí to za podmínku vždy nevyhnutelně 
zachovávanou. že i ministři sami musejí býti členy 
sněmovny poslanecké, nebo někdy aspoň členy komory 
horní, spojujíce takto činnost a členství ve sboru zá
konodárném se postavením nejvyšších úř'edníků 
moci výkonné. 

Ministři jsou tedy obyčejně jmenováni z vůdců 
většiny sněmovní, zvláště ve sněmovně dolní, a tito 
vůdcové jsou současně nejvyššími úředníky ve státní 
správě. Jmenování vůdců většiny minis~ry často 
označováno bývá tak, že zde j de ve skutečnostI o vol bu 
za ministry; i když není zde formálního způsobu 
volby, přece tím, že sněmovní většina volí si své 
v ů d ce, volí tím zároveň již příští ministry. A 
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volič, který při volbě hlasuje s většinou, ví, že tín; již 
spolurozhoduje i o osobnostech příštích členů vlady, 
z většiny sněmovní vybírané. 
. Vláda parlamentární předpokládá soustavu repre

sen ta ti vní, jejímž jest jen dalším vývojovfm; 
v zemích diktatury, kde není soustavy representatIvnl 
a kde, jako v Italii, právě moc politických stran v so~
stavě representativní měla býti zlomena monopoh
sací státní moci v ruce jediné vládnoucí národní 

nebude tedy také vládv parlamentární, jež 
by jen výbo; sněmovn( většiny. Republika 

Polská pak podává příklad dosti poučný o nesnázích 
parlamentní vlády. 

Podle anglické soustavy vlády parlamentární hlava 
státu nemá svobodnou volbu svých ministrův, zrovna 
tak jako neluá vůli předepsati jim směr politický, který 
luají sledovati. I osobnost ministerského předsedy jest 
určována sborem zákonodárným, neboť podle vše
obecně zachovávaného politického pravidla anglického 
jest jím vždy vůdce většiny ve sněm~v:ně posla: 
necké. Vždyť po každé ve straně polItICké, ktera 
nlá převahu ve sněmovně poslanecké, převládajícím 
to oddělení s boru zákonodárného, nalezne se oso b-

určená hlasem strany za jejího vůdce a tím 
důsledně za ovladatele osudů národa. Ve skuteč

tedy takto v Anglii podle· tamější nauky 
úředníka, ministerského předsedu, taktéž 
stejně jako Amerika má svého zvoleného 
magistráta: jenže anglický nejvyšší ma

""''''T''''~'T liší se od amerického tím, že není zvolen přímo 
nýbrž pouze poslanci, zástupci lidu sice, ale 

těmi kteří tvoří jeho politickou stranu. tJest 
příklad volby o dvou stupních (na prvnÍl~ 
voličové zvolí poslance, na druhém poslanCI 

určí svého vůdce za předsedu vlády), jak 
přední anglické státoprávní nauky se vy-
jadřují. 

Skutečnost. že ministr musí náležet některé 
obou sněmov~n, spočívá ve většině států, i v Anglii, 

ústavních zvyklostech. V tom, že ministr 
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ln usí být členem sněmovny~ zarucuJe se rovnováha 
a jednotao sil. Ministři zůstávají si tak stále 

služebníky sněmovny a jí 
neboť jejich odpovědnost lnůže 
učiněna citelnou; 

naj u a současně 
i správu a nastupuje i padá vůle sněmovní 
většiny, nebývá vědomým nějakých 
daných zákonů a nebylo také vymyšleno, 
je Jen nutným a postupnýnl výsledkem určitých 
politických poměrů. Ministerstvo vývojem poměrú 
stalo se sice služebníkem sněmovny, neboť ta může 
je přinutit k odstoupení projevem n"edůvěry a nepovo
lením finančních prostředků, ale nelze říci, že bylo 
vůbec jen poddaným sněmovny: vždyť může poradit 
a přičinit se o její rozpuštění, odvolat se rozpuštěním 
k voličstvu a vyzvati tak lid k nejvyššímu rozhodnutí. 

Než brzo dochází k převaze, a to jen sně
movny poslanecké, dolní. 

Sněmovna poslanecká sama osobuje si záhy 
často i některá práva samé vlády, vláda také, nechce-li 
sama převzít odpovědnost za určité jednání, žádá 
k němu souhlasu této sněmovny, poslanecká sně
movna osobuje si stále více přednostních práv naproti 
sněmovně horní, až poslanecká sněmovna sama 
stá vá se svrchovanou v zákonodárství i ve finanční 
správě, v kontrole ministerstev i celé správy; stává se 
však svrchovanou i ve vedení celé politiky: svrcho
vanost její projevuje se v tom, že sněmovna tato sama 
kdykoli svým projevem nedůvěry může vládu se
saditi. V této výhradné převaze sněmovny 
d o ln í, p o s I a n e c k é, j es t d a I š í z n a k vl á d Y P a rl a
mentárnÍ. 

Soustava parlamentární vlády platí za nej
jistější způsob, kde a kterým vynikající talenty poli
tické mohou z8!jistit si pro sebe lnísto ve státní exeku

vyškolí se v praktickém umění vládnouti a v 
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nostech praktického státníka. 
současně jako v 
v direktoriátu, reClltť31ne, 

~'~~'~~" __ p~~ funkce každé skutečné vlády, velení 
vedení politiky zahraniční, ochrana ži-

vota a majetku, ponechány důvěrníkům větši-
onoho zákonodárného shromáždění, kteří utvoří 

a své povinnosti plní za stálého o btěžo
vání a stálých útoků menšiny, vydáni jsouce nájez 
dům oposice. Tato náleží také k parlamentární vládě-

vlády parlamentární jsou tyto: 

I. kolektivní, společná odpovědnost politická celé 
sněmovně; -

ztrátou důvěry ve sněmovně ztrácí vláda úřad; 
rovněž tak jednotlivý ministr; 

III. všichni členové vlády jsou podřízeni jejímu 
-.-H',::.rlc'nrl jenž je náčelníkml1 celé moci vládní a 

a jejírn představitelem naproti národu a lidu. 
Solidární, .společná odpovědnost vlády jako 

důvěrného výboru sněmovní většiny vede 
k lninistři jsou odměňováni a trestáni nikoli 

nýbrž také za jednání sV}Tch kolegů. 
odbor svůj skvěle spravoval, může být 

za že jiný ministr svůj úřad vedl 
žádá solidarita vlády parlamentární. 
arlanlentarismu o vládě většiny 

dosáhnuvší při volbách většiny 
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v národě: bez pnClny se zdráhá převzíti vládu nebo 
"Odpírá podporu dobré vládě, stojící nad stranaIni. 
Na takovou zdráhavou, byť sebe větší stranu, parla
rnentarism stejně spoléhat nemůže, protože strana, jež 
není si vědoma své politické odpovědnosti, nedovede 
žádné vládě být oporou nutnou a tak pevnou, aby vláda 
nlohla jednati co nejlépe v zájmu celého státu. I velká 
strana politická celý parlamentarism takto jen ruší. 
Vítězná strana, která nechce převzíti vládu, vymlouvá 
se obyčejně na svůj program, v němž pro vůli strany 
udány jsou již zpředu stanovené pevné předpisy. 
Kdyby strana vládu převzala, pak prosté denní sku
tečnosti státního života jsou s to daleko ji zahnati od 
oněch programov)rch, předem stanovených pouček. 
Strana jest proti daním spotřebním, ale převezme-li 
vládu, musí naložiti miliony nových, protože rozpočet 
státní na nich spočívá a bez nich vláda vedena býti 
nemůže, strana ve vládě musí zavésti úsporná opatření 
ve státní správě na úkor svých straníků, nlusí vyplá
ceti subvence na účely (třeba církevní), jež dříve jako 
oposice ostře napadala; strana vládnoucí pod tlakenl 
skutečností státního života uchyluje se denně stále více 
od svého programu, musí dát často co den odhlasovati 
opatření v lidu neoblíbená, a tak strana ztrácí stále 
na popularitě u voličstva, postupně ztrácí hlasy a octne 
se v nebezpečí, že nevyhraje příští volby, čehož se ovšem 
každá strana silně zalekne. 

Obava o příští volby určuje jednání strany, strana 
nechce převzít ministerstvo, ježto vládními opatřeními 
mohla by se stát nepopulární a prohrát příští volby: 
bylo by tedy pro parlamentarism (paradoxně) lepšÍ, 
kdyby žádných budoucích voleb vůbec nebylo, aby se 
jich strana nemusila báti, aby většina mohla mini
sterstvo převzít; kdyby tak mandáty poslanecké byly 
doživotní nebo aspoň do té míry dlouhodobé,. že by 
strana nemusela se hroziti příštích voleb, 1I1Ohla hy 
klidně vládu převzíti a pak parlamentarism v zemi byl 
by trvalý. U vesla by stále byly tytéž osobnosti, vůdcové 
vládnoucí strany a většiny. Parlamentarism měl by ne
lněnitelnou stabilitu, vláda měla by stále za sebou 
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pevnou, nerozbornou většinu, všeho by mohla do
sáhnouti a nic by se nebála příštích voleb. Jaký by to 

parlamentarism s doživotními mandáty posla
neckými bez voleb a s doživotní vládou, není těžko 
říci; voličstvo brzo by se nasytilo neomezené despocie 
sněmovní většiny, a když by nemohlo kojiti se nadějí 
na příští volby, připravilo by raději půdu nové dikta
tuře i uvítalo by pak s radostí den, kdy diktátor je po
dobné sněmovny bez voleb zbaví. 

Obavy o výsledek příštích voleb určují však často 
i politických stran, u vlády a ve vládní většině 
jsoucích. Většina vládních politických stran považuje 
sněmovní zasedání a celou sněmovní práci jen za ví
tanou příležitost, jak připravit si a zajistit výhru 
příštích voleb. Milejší jsou stranálTI úspěšné budoucí 

než nevděčná a někdy nepopulární práce sně-
spojená stále jen s odhlasováním zvyšovaných 

břemen daňových. A tak strana, sloužící ve vládní 
většině, když má se odhlasoV'ati neoblíbená předloha, 
která mohla by míti za následek ztrátu hlasů při příštích 
volbách, raději z vládní většiny narychlo vystoupí, 
ať se tím třeba dosavadní vláda rozpadne; taková 
strana, z vládní většiny uprchlá, vrátí se do ní zpátky 

tehdy, až zlo bude zažehnáno, buď že předloha 
mezitím byla odhlasována bez přičinění nevinné této 

buď že byla vzata zpět. Podobný útěk z vládní 
narychlo před určitou předlohou bývá pozoro

vati zvláště před uplynutím volebního období nebo 
očekávaným rozpuštěním sněmovny: str.ana chce 

voličstvu, že nemá žádné účasti na neoblíbené 
předloze. 

Bude-li na konec z ohledů státní nutnosti, ježto 
stát nemůže zůstati bez vlády, sestavena vláda z men

zvítězivší většina odmítla ministerstvo 
nyní přece zase tato netečná většina 

útočiti na nově sestavenou vládu a ji potírati všemi 
s onou tvrdohlavou nesnášelivostí, jíž tak 

se vyznačují právě strany velké, výborně discipli
jdoucí poslušně . 

F. Vavřínek: Parlament a politické strany. 4 33 



Hodně se dnes množí vlády koaliční. Jsou totiž 
v parlamentarismu evropském případy, kdy i strana 
při volbách zvítězivší, ačkoli má ve sněmovně nepochyb-
nou zřekne se svého nároku jedinou 
vládnouCÍ politickou s tím oprávnění 
utvořiti lninisterstvo, vládu. Jsou případy, 

volbách zvítěúvší umluví se, v zájmu 
utvořeno koaliční lninisterstvo ve-

doucích osobností. 
Ve státech jest děliti 

politické na vládní praVICI a oposiční levici, 
na strany a oposici. Jmenovitě oposice pokládá 

Y'o.o.f7n...-7Ť-y>n." součást parlanlentárního inventáře 
riÍ vládnoucí sněInovní většina příliŠ 

přes hlavu i vládě, 
má v zájmu státu celého. 

a obratně vedená 
ruku i ochranu 

zase 
zneužito k účelům za 
hořkosti a ke křivému vyřizování 
různých osobních účtů. Snadno může využitkovati 
lidov}Tch vášní a daNu k účelům několika vůdců. 
Toto že oposice sama 

většiny, tisku 
I": ".ho."' ....... "ňi že by oposice 

mírněno 

oposiční v zájmu důslednosti musí 
jako členové nové vlády sami pokusiti se o praktické 
provádění oné politiky, kterou jako oposičníci zastá
vali. Vyhlídka na to, že jednou sami v úřadě budou 
musiti provádět, co navrhovali, povede všechny 
vůdce oposice již za jejich oposiční činnosti k střízli
vosti a umírněnosti. Naděje, že sami stanou se členy 

oslazuje jim "trpký chléb oposice", jako zas'e 
obava, že jednou sami budou mravně nuceni převzíti 
povinnosti vládní. již omezuje možné 
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Vůdce oposice nemá zbytečně křížiti a mařiti dobré 
vládnoucích ministrů. nemá se dát propůjčovat 

k aby za každou cenu odporoval pokroku zá
konodárství, jenž jednánínl ministrů Iná být usku
tečněn; má spíše snažiti se jen o to, jak při každéll1 
projednávaném předmětu co možno zajistit volnost 
slova a otevřenost debaty; je-li toto zajištěno, může 
směle pomoci ministrům a usnadnit jim práci s pokro
kem dobrého zákonodárství, byt' i se svého stanoviska 
neschvaloval všech opatření vládních. 

Vůdce oposice lná vždy vybírán již podle svých 
vynikajících vlastností osobních, aby byl způsobilÝln 
převzít jednou předsednictví vlády pro případ, že by 
oposice dostala se k moci a byla nucena salna převzít 
řízení státních a vládních záležitostí. Vůdce musí 
jednak vynikat pevností a energií, aby ovládl a znovu 
vždy získal podporu zástupu svých přivrženců, jednak 
musí jako příští ministerský předseda vynikat 
rozvahou a znalostí věcí státních,. které v příští vládě 
lná opatřovati. Tohoto úkolu není sobě oposice 
vědoma. 

J sou také případy, kdy i oposiční strana, do sáh
nuvší většiny při volbách, přímo odepře utvořiti vládu 
a účast na ní, ať již z nedostatku pocitu odpovědnostL 
ať z před ztrátou hlasův u voličstva, jemuž 
oposičnÍ strana, nyní u vlády jsouCÍ, nemohla by splniti 
své sliby. Jest něco jiného převzíti odpo
vědnost za řízení velkého složitého státního stroje 
s nevyzpytatelnými protichůdnými silami a zájmy 

něco zase jiného jest útočiti všemi prostředky na 
u vesla jsoucí. 
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Takové jednání oposice, odepřít účast na vládě 
to, že strana oposiční dosáhla v národě většiny. 

zvlášť vychází-li od strany velké, disciplinované, jeŽ 
princip parlamentarismu má jinak v programu, nemůže 
nikterak ideánl parlamentarismu; naopak, 

podlamuje, zeslabuje, po případě ničí. Oposice má 
zachovávat určité vzájemné ohledy. Jenom z oné sku
tečnosti již, že kdyby takových vzáj emných ohled ú 
a slušnost,í mezi politickými stranami nebylo, pracoval 

zakonodárný stroj jen s velkými obtížemi a za 
otřesů. Proto na usnadnění práce se podobné 

. ~. zvyklosti vyvinuly a zachovávají se většináu 
1 mBnslnou. 

Hlavní ohled, který menšina naproti většině nlá 
zachovávati, jest ten, že menšina nesmí pracovati 
terorem, že nesmí sáhnouti k o bstrukci. Pod jménenl 
o hstrukce rozumí se stálé zdržování parlamentního 
jednání, a to buď převracením smyslu předpisú 
jed:J?-a~íh? ~ádu nebo rušivým chováním se proti řád u 

dlsClphne domu. Obstrukce technická. maříc vytvá
ření sněmovní a státní vůle ničí s~vsl a ducha 
jednacího řádu sněmovního; n~ní však z~ všech okol
ností z avržitelna , neboť často bývá jen prostředkem, 

menšina vzpírá se bezohlednému panství 
za tím účelem, aby sněmovní vúle naklonila 

se ve směru kompromisu mezi většinou a menšinou. 
Taková obstrukce nechce ještě za každou cenu zne
možniti tvoření sněmovní vůle, nýbrž vzpírá se pouze 
tomu, aby majoritní princip nebyl ztotožňován s bez
ohledným panstvím většiny. 

Menšina obstrukcí na nějakou dobu zastaví sně
:movní stroj a hledí znemožniti jeho usnesenÍ. Může 
při tom pracovati ještě prostředky, které podávají se 
jí z jednacího řádu, jako protahování jednání dlouhými 
řečmi, návrhy na hlasování podle jmen, návrhy pilné, 
které projednány býti nlají před ostatními předměty 
denního pořádku:. To jest obyčejná obstrukce tech
nická, kdežto může býti také obstrukóe násilná když 
menšina maří sněnl0vní jednání přímým či nepfímýrn 
užíváním násilí (hluk, rozbíjení zařízení sněmovního). 

Násilná obstrukce znamená porušení předpisů zákona 
trestního; jest prostým terorem. 

Náchylností k teroru netrpí však jen strany opo
siční nebo jen sněmovní menšiny; práci terormn často 
pozorovati jest též uvnitř vládních stran většinových. 
Každá velká strana politická uvnitř svého složení 
rozpadá se obyčejně sama zase na většinu a menšinu, 
nlá své levé křídlo radikální a své pravé křídlo konser

tvto frakce uvnitř vlastní strany 
se potírají a živly radikální rády pracuj( terorem či 
stupňovaným tlakem naproti pravici ve vlastní straně. 
Ve sborech zákonodárných často situace bývala ta
ková, že určité krajní, radikální křídlo vládní strany 

sVÝlni požadavky nikterak umírněnými, 
více přeháněnými, začalo vykonávati 

takovou moc na všechny vúdce vládní většiny, kteří 
neodvážili se odporovati, že tento vliv krajních levých 
stran jednak byl v příkréul nepoměru k jejich po
četnosti, jednak snadno dosahoval výsledku, který byl 
ve zřejmém nesouhlasu s veřejným míněním 
většiny obyvatelstva v lá dní strany 
staly se zcela odvislé od tlaku radikálních požadavků 
svého krajního levého křídla, bály se o svou popularitu, 
neodvážily se krajním oněnl požadavkúm odporovati 
ani odepříti, i když to bylo na škodu zenlě; vláda, 

z vůdcú většinových politických stran, byla 
rostoucí zasahování svých 

frakcí do podrobností státní 
!JV.l.UOJ'J.1.W.l.U ji zvolna rozkládati. Od tohoto 

stran, jsoucích v menšině, chtěla někde 
diktatura stát osvoboditi: administrativní dikta
tura proti diktatuře radikální' parlamentní nlenšiny. 

Proti obstrukci a teroru čelí návrhy platiti vúdce 
sice ze státní pokladny týmž služnýnl jako státní 

: nenlěli by pak zájmu na protahování a 
rušení parlanlentního jednání, neboť stali by se po zá
konu nutnou součástí vládního stroje. Se stanoviska 

mravního, dosti těžko dal by se podobný 
odúvodniti; ještě s hlediska praktické 
Jsou strany politické, které jsou oposiční ze 
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volá se stále hla-
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zákonů, které natropí sbor zákonodárný, není než spleť 
kompromisů mezi zájmy politických stran a jejich 
voličův. 

Sbory zákonodárné jsou přespříliš početné, nLají 
mnoho členů a ve shromáždění tak početném není 
klidu k věcnému uvažování: "každá skupina lidí, 

ať správní shromáždění zákonodárné nebo 
shromáždění voličstva, múže se srozumitelně 
vyjádřiti o otázce, ve shrOlnáždění pouze 
tím, že kladně nebo " Na více než 

Cl nestačí tak sbor; opatřování 
podrobností a běžných věcí má vládě a správě, 
lllinistrúm a úřadúm. 

Vládnoucí volná diskuse v dnešních sněmovnách 
jest dnes hluchá, nikoho nepřesvědčí, nevzbuzuje 
zájmu, se do rozvláčné, politicky 
a kde třeba 
rychlého rozhodnutí, rozhovory zdržují 
hlasmiání a stálé uvažování jen kazí činnost. Kontrola 
sněmovní, místo co měla být účinnou zbraní pouze 
naproti zneužívá se k 
ve sněmovně i voličstvu vůbec každou 
autoritu. I když činnost sněll1_ovní z dálky udivuje 

sněmovních tisků a pořádaných 
to pouhá prázdná čísla, neboť Inluvené řeči 
jen činnost zdržují a kazí, o to, oč objem

neJSI publikace o to celá práce sněmovní 
svojí jakostí je zase špatnější a tomu sebe 
větší hlasování, 
beztoho jen většinou a 
dráždících návrhú 

Veřejnost také mnoho nedrží na ně-
jaké vychvalování obsáhlé prace sněmovní. 

Řečníků jest příliš mnoho, řeči jejich táhnou se do 
nekonečné délky. Nemluví se k shromážděnÍ. 
chačstva při dneŠnÍln stavu projednávání jen ln~lo 
přítomno, z přítomných pak málokdo jeví větší 
věda, že tak jako tak pronesená řeč nikoho -n-ý.,ncnTĎr;!;;,-t-, 

nesmí, neboť hlasovat se bude tak, jak 
nařídilo. Jde se hlasy jsou nez 
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se, 
dodané 

mluveny k opravě 
i řeční-

církvi a po 
světových stran. 

talentů v parlanlentě vše o bec
a neschopnost I'ečníků 
mluví především pro tisk 
místní organisace, přispívají 

k poklesnutí zájmu o jednání parla
mentu a tÍln i ke klesání jeho vážnosti. 

zhoršují se lnetody parlamen
a obsahové jakosti pronesených 
měrou i autorita předsedů sně-

movního Kdežto dřívějšÍln parlamentúm 
období liberalismu odpovídaly slušné formy s vysokou 

zachovávajících vždy nade všecko povzne
vážnost praesidia sněmovního, v parlamentě 
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dnešním ani nelze počítati s něj akým ostrýnl a stupňc
vaným zakročováním. předsedovým proti nezpůsobu 
a řečnické bezohlednosti, ani nelze očekávati, že si 
poslanci ze zakročování tak příliš 
dělali. 

vání 3, 

vedou 
svévolně nemařili. 
Ostatně 
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bezúčeln}Tch řečí skoro 
vládne takřka ~~·~';:',vl· ..... ,~.;+·,J~ 

zájmů lidu, aniž potřebují se snád dát poučovati nl0U
drostí a rozvahou nějakého sněmovního předsedy. 

A věc jen ještě je když času sněmovního 
takto zneužívají ící vůdcové oposice 
a když sněmovní úkol zjevně 
nestačí - ten neodvážÍ se 

řádu 

výborem pro 
tribunálem veřejného mínění. 

možné svo bodě slova spatřo-
ochrany národa. Poslanci 

aby vidělo, jak jsou 
zákony jsou stále četnější; a zákony 
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do nekonečna se množí. 
vovatL každého dne ro~stou, 

rozprava volnosti 
důrazem ukazovati na stále 
získati 

v 

jin1ž vyho-
požadují největší 
nlOhli s největším 

úkoly státu a 

má z onoho sněmovního 
pasu na konec vzejíti nějaká a 
""'U ."""" má vrch mínění ~~'TTTTA,",; T~~'T4-,~,ITr.. ceny. 

Tento liberalism s schopn~stí 
lepšího mínění Zásada volné soutěže 
v národním padne také v 

sněmovně 

trčí zde již jen 
prázdné aparáty 

souboj mínění ve 

:mínění 
rozhodnuto ve 
těžiště veškeré 

~~,~';;'~N'rTX . .-lX~ žádné 
jest již 

přeloženo 

Člen sněmovny netvoří si své přesvědčení teprve 
z řečnického zápasu v plném shromáždění sněmovny, 
nýbrž ví dávno, jak má hlasovat, poněvadž o tom již 
J}ředem rozhodlo vedení jeho Jest jakákoli 
námaha řečnického souboje ve marná. 
~.\ kontradiktorické a dialektické ř'ečnění ve sněmovně ne
vede ani k nějaké pravdě obecně .platné, nýbrž nejvýše 
k dosažení jakési střední linie mezi zájmy většiny a 
menšiny, čili vede k politickélllu kompromisu, Výsledek 
boje sněmovního jest kompromis: ale kompromis 
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v životě hospodářském odpovídá směně 
z božL a tak politika znamená 
tiku obchodování. 

se 

z,00i:lIJtJca,1.11 sněmovní a C"<~A~~ ,"'T-V;TT 

svolávat zmenšovati bude ovšem jejich u vo
ličstva a zmenší také vědomí odpovědnosti členú 
sboru zákonodárného, Zkrátit dobu zasedací 

ke měla-li 
či za dva, a 

návrzích se vysky
času pro projednání 

náležeti mají sboru zá
veškeren zájem o jednání a 

nemohoucí s časerl1 stačiti, malomyslně složf 
ruce v klín. 

Nebo požaduje se možnost, voličové nlOhli 
je odvolávati a zbaviti se jich 

se podle mínění voličstva neosvědčili. 
je zároveň doznání neschopnosti 

kandidáta spolehlivého, a jest malá 
snad při nové volbě voličové budou nl0U-

'-JDVC",'Jl1.u jak mohli vrtkaví voličové, nemající 
věcech posouditi, zda poslanec 

a národa správně jednal ~ Požada-vel::. 
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,odvolání poslanců jen příznakem dnešní nedŮvěry 
k sněmovním většinám a touhy; jak jen zmenšit možno;t 
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jednání. 
o.r!'n1:T<Cl'PO k sněnl0vním většinánl a pocit nt:>rllli,TC'-y<"'(7 

vede na konec k že 
podle 

zesílení 
náčelníka 

lamentarism, v tom směru~ aby ještě více posílen by 
v něm živel demokratický a lid přibrán byl větší 
:měrou k účasti na díle zákonodárném, než jest tomu 

lid omezen akt 

I. konfliktu mezi sněnlovnou horní a dolní 
2. Návrh státu. 
3. Návrh kvalifikované VYI,:nH:'rn 

Lid lná míti co možno 
1-"T.rYPiYYH státní vůle: 

bude udržen. 
se určité b e z
na tvoI'eni státní vůle, 

prý 
lidová iniciativa co možno se 

vázáni podávati již 
zákonný, nýbrž ať stačÍ, 

všeo becné zásady svého ná-
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vrhu. Tak i voličstvo nesTIlí podle dávati 
svým poslancům žádné závazné instrukce, zachována 
bude přece ze sti;edu lidového voličstva 
vzešel moci říditi 

r. ...... "·nn. začíti u základú řád ú 
základů řádů volebních a 

práva k tomu ani ve státech demokra-
tick~Tch se silnou vládou nebude 
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mechanického principu 
dnešním projednávání sně

vnější náhody majority, často 
sehnané. má v budoucnosti na

rozčlenění ~ároda podle zájmův 
Nikoli politický mechanism sněmovních 

skutečnosti odpovídající organism skupin, 
podle povolání. 

F. Vavhnek: Parlament a politické strany. 4 49 



V tomto or,ganu3Il1_u 
vrstva národa na 

h ] I v , I h 
v l OSp?nal:s~~e o . v 

vsude uvahacn o soustave 
zaveden 
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i v takovérll shromáždění 
.LLVCVLC'--'''--''' čistě politického 

zase bude naléhat na ministra záležitostí zahraničních 
v otázkách celní zemědělská družstva 
sobě budou 

otázek. 
A když jest tak těžko oddělovat zájmové od 

všeobecných otázek politických, kdo má být po-
volán v takovém "hospodářském parlamentě'\ aby ony 
vše o b e c n é politické otázky rozhodoval? Tak na konec 
i v parlamentě hospodářském zase utvoří se čistě 
tická většina a menšina, budou zase bojovná hlasování 
a ostré oposiční zápasy - taková otázka církve 
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iJV'--'-~'IJ-'--'-Dl.-'--'- parlan1.entě IlC':::l"[.O(mI 

kdyby sená t zařízen 

;")3 
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úrovně c-n,,,iÚ"'[TCl 

korporacích 
a vysílati své zástupce do 
parlamentu. Jakmile odborové 
korporace hudou si své 
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Uvedené námitky odpůrců parlamentu hospodář-
'~A~'~~ '~IA, že přece jest lépe ponechati dnešní 

parlament politických stran. Vždyf 
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I. Starší: 111[ ohl: der Staatswissenschaften, 
1872. - Rolmwr: Die vier Parteien, 1844. Schéijjle: Deutsche 

und 1895. - lVa1:tz: der Politik, 

1862. 

II. Jellinek5 : Staatslehre, 1905. -
]{elsen: Stáatslehre, - Týž: Vom \Vesen und 
\Vert der Demokratie, 1929. - lvledinger: Die Krise des Par1a
lnentarisnius, 1929. 
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5. SALAČ 
vená díla antického 

br. Kč 
Podává 

ŘADA 

Bratislavě: Homain 

v Bratislavě: 

Lze obdržeti li každého tl nakladatele 

.JEDNOTY 
PHAHA II, HOPFENŠTOKOVA 9. 

Svazek: 

1, ZÁVIŠKA profesor university v Praze: E i 11-

rincip relati nosti a teo e gravitačnÍ. 
str. 10 obr. br. Kč 16'-

university v Praze: Ú vod do 
8° 212 str. 32 obr. br. 

profesor university v Praze: Ú vod do 
r e n c i á ln í h o. 1926. 8° 147 str. 16 obr. br. Kč 18'70 

je psána tak, aby ji mohl čisti kdo zná 
a analytické geometrie. se 

za pomocnou knihu středoškolskou, ale též pro sa-



ll10statné studium ,základů vyšší maten;.atiky. Budiž zejména vy$ 
. tknuto, že přes svou stručnost a elementární ráz vyhOVUje všem· 
požadavkům moderní přesnosti. I pokročilé čtenáře v nf 
mnohá část, zvláště pak způsob, jak se spisovateli vyho-
věti současně požadavkům přísně vědeckým i 

5. BRAGG WILLIAM, ředitel Royal lnstitution v Londýně: 

O p o vaz e věc í. Přeložm ANTONÍN profesor university 
v Brně, a IiANNAIi ŠIMKOVÁ-KADLCOVÁ. 1927. 80 1-34 str. 57 obr. 
32 tab. na 64 str. br. Kč 22'80 

Molekuly, 
manitostí věcí, 
rečného 
svět 
muto tajemnému světu je věnována 
Vyrostla z klasických poměrů anglické 
na,psána prostě a poutavě perem jednoho z 
níků na poli atomové stavby hmoty. Její 
sugestivním kouzlem nejen pobaví, ale přinese také mnoho 
podnětů k myšlení a k další práci. 

6. BATĚK ALEXANDER SOMMER, profesor průmyslové 
v. v. v Praze: Chemické rovnlice. Jak je 
a jim r o z umě i. 1927. 80 139 str. br. 19'60 

Spisovatel srovnává chen;.ické 
lze jednotlivé rovnice '7'U1·h6'7,pj", 

mické synthese a analyse. 
oxydací a redukcí. Kniha poslouží by se rádi .r\n''''TI.Ť''_ 
valí v těž'kém studiu chemických rovnic, ať jsou to studenti nebo 
samoukové. Výkla,dy doprováze,jí 223 úlohy, jejichž řešení je uve
deno na konci 'knihy. Rejstřík usnadňUje hledání v nL Lze 
tudíž vřele doporučiti jako spolehlivou příručku pro studium sou
krOlné i školní. 

7. RYCIiLÍK KAREL profesor techni'ky v Praze: Ú vod d 
e 1 e m e n tár n í t e o r i e čís e 1 11 é. V tisku. 

Autor vyložív poiem dělitelnosti pro čísla racionální, 
prvočísla, kongruence pro celá čísla řešení lin. 
o 1 nezn. a Hn. rovnic neurČitých, větu a 
a poj em primitivních kořenů, pojednává o g-adických zlomcích, 
o kvadratických zbytcích, o zákonu reciprocity, o trojúhelnících 
Pythagorových a racionálních. Předběžné vědomosti, kterých 
třeba kle studiu knihy, .isou ve,lmi malé, takže všichni. kdož se za-

o nauku o číslech, zejména žáci vyšších tříd škol středních, 
ji moci s prospěchem čísti. 

Lze obdržeti li každého řádného i II nakladatele 

.JEDXOTY 
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