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I. 

vyme
Vyčer

nemožné, po
...,,,,,,1"r.·.·'('17U materiál není 

většina roz
nutno je se usnášeti, ať 

v zákonodárství nebo 
zdá 

musíme se vzdáti 
toho. A přece zásada, 

není tak docela smTIOZfEllm 

1* 
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Srv. interessantní !-,V;úlli:ll!!t'.Y 

V der~rr.~~~hn,naIUrghl« 

lero vě fUr Verwaltung und 
V oll<swirtschaft, X VIL str. č. 

Zdo konaleno kanonickou naukou korporační. 
Srv. u G i e r k e »Genossenschatts-
recht« III. str. nn. 

V i r o s z i 1, Das Staatsrecht des Konigrei-
ches m. str. 50 nn. 

5 

činěna původně u",u,-,,,,,-,'u, 

volbách -
která ovšem 

4') I později když 
trváno stále ještě na 
potud, že menšina 

s usnesením 

majority nabyl platnosti 
jednohlasnosti aspoň 

povinna projeviti souhlas 



6-

se navržení nemine 
hlasně zvolené. Je-li více nastane 

»v vzatá volba« s odevzdáváním 
5) není tedy 
ani volbách sně-

movních uznán. 

5) A ns o n, Law and Custom of the Constitution, 
LstI'. 121 n. 

6) Cestou 
s vůlí celku. Srv. 
323, 470 n. 

vůle většiny 
u. u, m. str. 

identickou 
219 nn, 

záhy dle 
usnesení řím

Das Kirchenrecht 
218 a 8. 

-7-

šinu. 
bách staré říše v L<JUIJ.'-'U nE~meCKvcn 

Společnost 
z ní 

císař 
sněmu a po

státech s ústavou 
se ovšem tu 

však původně zásada, že většina 
".r;~'nr\(lO'\T"T1 jen je-li sanioI' pars, c. 42, 

de elect. 1, 
B r e s s 1 a u, Zm Geschichte der deutschen 

Deutsche Zeitschrift fUr Geschichtswis
roč. 1897/98, str. 122 nn, Až do sjezdu kur-

v trváno na principu jednohlasnosti 
S chl' 6 der, ~ehrbuch der deutschen Rechts-

2, vyd. str. 459, 464. 
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ve 
rozhodovati. 

tická moudrost 

zásadu veden 
- z nichž císař 

každé kollegium 
takže 
kolle-

Rovněž dotknu-li se zde jen krátce 
důležitého bodu. Od 

až do 

10) Th. Reinkingk, De seculari et eccle-
siastica ed. sec. 1622, str. n. Srv. Piitter Bei-

gtrage zum deutschen Staats- und Fiirstenrecht, i. str. 
1 n. 

-9 

vad. Rozlišování 
curie, stavů ve více 
ve dvě komory s 

povolávání poslanců korunou a dle sku-
zájmových, volby dle censu ano 

sankce panovníkova a veto 
mimo jiné účel zameziti "r\'7hAf"iA 

založené jen na 
takových dle 

menšin nebudeme 
pro nas účel stačí zjištění 

institucí. 
Také četná práva, individuu a 

menšinám jsou dána 
nepatří do naší 

mohlo 

ll) ::iouvislost celé řady ústavních institucí s prá
vem menšin zdůraznil již Gu i z o t, Histoire des ori
gines du gouvernement répresentatíf en Europe, I. 

112: »Les précautions électo! les débats des 
leur publicité, la liberté la presse, la 

des ministres, toutes ces combinaisons 
object de ne déclarer, pour ainsi dire la 

qu'a bonnes enseignes de la contraindre a 
16rr,t",npr sans cesse S'3 conserver, et de met-
la minorité en état lui contester san pouvoir 

son droit.« 



- 01 -

ochranu jednotlivců vět-
jako po samosprave a 

správním jsou v prokazatelné 
s v měnící se 

jejich vlivem stojicí vládu. 
Problém naší je p r á v o 

m e n š i n ve s bo rec h z á k o no dá r n Ý ch 
a při hla s o v á ní chl i d u. jichž 

v parlamentech dle jednacího řádu 
dotkneme se jen potud, pokud na

problémem souvisejí. Majíť ostatně 
všecka v za účel, poskytnouti mi-
noritě možnost 

na rozhodnutí sboru zá-

v 

-11-

doucnost. 



II. 

~r1stllDlL1elme k zodpovědění 

zenou moc 
omezena? 

t. j. vůle absolutní většiny 
neobme

jak a kde 

Máme-li tuto 
do v nichž moderní 

a zákonu poprve se 
Ku konci 16. století zcela 

nová představa, že jsou jisté posvátné zá
které mají větší cenu 

jisté základní 
Slovo ne-

středověké 
D II C a n e ho nezná, to tudíž 

třeba od dob renaissance 
7toA~'t'da mezi 

ji vy-
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všeobecně byla známa, přece 
představa základniho zákona v podstatě 

zápasu mezi mocí královskou a 
nastaly počátkem doby 

reformace. Král 

v 16. se II 

že dicuntur fundamentales« 
odňaty královské. L o y s e a u vy-

na počátku 17. století, že »loix 
fondamentales de l'Estat« krále fran-
cOl:zského, tehdá ab-

tvoři i pedan-

zákon? Ve vědecké 
to říci nikdo. V Lev i

se H o b b e s rozdíl II 

12) T r e u man n, Die Monarchomachen (1 e II i
e r, Sta ats- und v6lkerrecht1iche Abhandlun

str. 77. Č. 5. 
des 1608, str. 26. 

Pro t h e Statute 5 and other Consti-
Document~ of the reign Elizabeth and 

Oxford 1894, str. 400. 
P. O. 4: De caetero omnes laudabiles 

consuetudines et Romani Imperii constitutioner 
et leges fundamentales, imposterum religiose serventus 

15 -

do
autora tom, že li,",LLU,L""'''' 

základního zákona16
) 

sám dáti slovu tomu 
je 

j could nevel' see in 
U<1.1H"'HC,", law signifieth, Ch. 26. 
of. Th. Ho b b e s, Londýn 
iDském toto místo 

že 

author what a fun
English Works 

III. str. 275. V la-
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moc CÍrkevní i světská 
o Llce. Je tudíž k 
kevní smlouvy 

vskutku 

17) JelI i ne Die Erkliirung der Menschen- und 
Biirgerrechte, str. nn. 

Ul) Bor g e a u d, Établissement et revisiun des 
constitutions. Paříž 1893, str. 8. 

-- 17 --

návrh, otištěn v díle Gardinerov 
great civil war. III. Londýn str. 

608 Definitivní text v spisu téhož autora, 
Constitutional Documents of the Puritan Revolution. 
Oxford 1889, str. 270 nn. V tomto nemluví se 

národa ku změně za to však v 
stavci osmém (str. 279, 80) šest které 
odňaty jsou usnášeni většin. 

2 
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De iure naturae et gentium, VII. 2 § 8. 
naturae methodo scientifica pertľacta~ 

zásad, tum 815: Potestati legislatoriae non subsunt 
leges tur:lda:melntales. 
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Le droit des gens, f, ch. m. § 33. 

24) Du contrat sodal, IV, II. 

25) Plus les déliberations sont importantes et 
plus l' avis l' doit de 

un.anímité. To má při .úa.n.VH'C:L'U. 

- 21 

z 
Prak~ 

toto učení 
na oné stra-

26) u. m. 1. 7'. . . il est que 1e 
corps venille nuire ft tous ses , et no us 

qu' il ne peut nuire ft aucun en 
cela seul q u' il est, est 

etre. 
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Zpravidla je však ve sborech zákono
které všude o změně 

potřebí kvalifikované 
usnášení a jsou tu 

"VH1C_...,": třípětinnová nebo 
každé 

p, 172 n., 
jich sestavení v E II i s ? a x o n O b e r-

hol t ze r, The Referendum in or 
the University 
a bližší data v 

- 25-

Jam es B r y c e-
2. vyd., 1. ch. 
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Francie znala 
amerického jen 

zlomiti 
těmto 

Francii 
dalekosáhlé 

revoluce a 

- 27 

ústavu 

veliké rady nebo 
~L ~~"' _._,- národu 



- 28-
- 29-

řád do říšské 
řád do 

ústavním zákonem. 
ústavě 

Švýcary v dodatkovém , 
ústavy, zakaz 

~). Pojem ~od,er~í ,ústav};' ~ta~ s~ 
státech se zvlástmml ustavnlml hsb

nebo státními základními zákony, čis~ě 
následkem čehož je zákonem u-

ten zákon, jako 
označen. 

odlišiti ústavní 
od zákonodárství 

dle čistě 
době a to zase v Ame-

21 
'-'v~'~ ... ~_~, kdežto 

strany atd. 

»Porážení zvířat bez předc~ozího o~!áč~ni 
krve je pro každ}T zpusob, porazf!m a 

dobytka bez výminky zakázano.« 
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toho? Zákonodárství 
se stále více a více 

ústavnímu zákonodárství 
nalézáme v moderních 

cel. str. 427; Oberholtzer, str. 44 nn. 
státech existuje listavnÍ zahzení, 

governorovi anebo kazdé sněmov
ně na požádání musí dáti dobrozdání o otázkách 
právních. Bryce, I, 432, Hershe Kontrole 
iiber die Gesctzgebung in den Staaten, 
Heidelberg 1894, str. 39 n. 

- 31 

Srv. též interes san tni vývody li H o I s t a 
Sta,atsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika 

d s en ů v Handbuch str. 144 nn.) 

Bryce I. str, 467. 



- 32-

v létech 1789-1889 433 návrhy 
znkonů a stalo se z nich jen 29 záko
nem. Mason The Veto Power, Boston 1891, str. 
124, 125. 

Z těch žádá 13 států dvouti;etinovou většinu 
všech Mimo to žádají dva 
většinu v každé jeden dV1out:retinn:ou 

a sedm většinu všech 'Z",..,I,,'nUf'h 

V každé sněmovně. M a s o n, str. 215 nn. 

H) Holst, str. 147. 

33 -

3 
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nemohl 

III. 

3* 
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vidla za 
dua 
vládní. Jsou 

menšin: neodvislost 
ního decentralisace 
tváření místní zavedení 

menšinového které 

on ReprElse.ntaLtl v'e 
ze S pen cer o v Ý ch 
State, The great political superstition 
větu: » Thus we come round 
that the assumed divine 
impHed dívíne right of 
str. Dále Co 11 s 

éd. 

pon 

37 -

so ist ihm zu neuer-
ge:setzlíl:;!1Em Formen vor diese Behorde 

\' orstellunganzubringen. 
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rozsáhlé mlre. 

tem 

die in ihren 
sen, un vorgreiflich, 

řada 
které však 

Der Ri.chter wird dann (unabhangig vom 
Landesgememdebeschluss) díe Rechtsfrage zwischen 
Volk und dem Rechtsdarschlagenden nach Eid und 
Gewissen entscheiden.« o..J""CL""'"Ullg 

und der 
1880, 
der 

- 39 -

dle libosti 
zákonodárce 

Americká 

Bulletin of the I Jp.n::lt'rmpnT "Va-
520 shington str. 

(naproti tomu str. 



- 40 --
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založená, větší nebo 
má· moc rozhodovací. 

z obou stran 
náboženstvím nesouvislou 

rozdělil se 
atholicorum a 

m. Při ta-

- 43 -

naznačil podstatu národnostních stran 
und die seines 

Vídeň 1870, str. 1111. 
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v otázkách 
rozhodovati 

- 45 -

Americe. - Také v Rakousku 
zákonná administrativní v..., ........ ".VL ... 

národnosti dostalo se 

aniž 
veškero 
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ni 
slovanská vět-

se ještě jiné 
ode všeho zákon

pusobením národnostních 
a v říšské radě taldka 
Corpus Germanorum a Cor 
S 1 a vor u m, však de jure 

je 
dnes, k okamžitým lWl.isánino, 

je v budoucnosti tím jistější, 
volebního řádu budou Němce 
do Zástupcům menších národn::Jstí 

musilo by býti ponecháno připojiti se od případu ku 

- 47-

mezi 

případu k tomu neb onomu z obou sborů, zvlášté 
když by oddělení oněch dvou velikých nationálních 
stran nastávalo jen v případech zákonem ,,~A'A~,,~n1-. 
počet bylo bymožno vyrovnávacími ústavy 



v 

48) Mezi těmi 
tam mezi 152 poslanci 

- 48- - 49-
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Prodlužování nebo za1:5raňování 
mentních jednání obstrukcí se strany men

je již dávno anglickému parlamentu 
51) Pověstné je sezení dolní sněmovny 

z 12. března 1771, v němž minorita 
sadila dvacettN 
potrestání tiskařů debat parlamentních. 
Teprve v r. 1881 pod dojmem 
strukce Irčanů zaveden v dolní sněmovně 
ústav closury, ukončení debaty. Tato irská 
obstrukce nalezla, jak známo; jinde, jmeno
vitě v českém sněmu a v rakouské říšské 

napodobení, a přece neexistuje dosud 
nad niveau denní politiky 

šetření o tomto zvláštním zá-

ale 

věc s oním 
nelze 

Hlavně za tím účelem, aby majorita byla 
unavena a tím část její pohnuta k neúčásti, čímž může 
se majorita státi přechodně i menšinou. 

May, A treatise on the Law cf Parliament 
10, ed. Londýn 1893 str. 323, n. fl 

1* 
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neboť 
hnouti moci a proto 
budoucnost 
čení do !-'v,:..-u,,-<>. 

S 
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onu ideální 
a o dsuzovati dle ní 

za prostředky 
užitím moci mensmě 

formálně určitá norma 
nelze 

- 55-

rnúže 
se 

i trvalé secesse 
obstrukci 



- 56 -
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které li individua 

cestu 
mocí. Ale 

rnokratické 
kde jinde. ní 
a nepřekonatelně, s 

než stát 
které zase 

tento 
stokráte 

vládne bez omezení 
mnohem větší mocí 

veřejné 
jiného než 

sociální vedle 

De la démocratie en Amérique II, ch. VII: Nej-
této věnované 

duševní 
Nejinak B ry ce 

utvořeného většinou; srv. iIT1p,nr".,iti'> 

II. ch. LXXXIV, The fatalism of multitude a ná-
sledující: The tyranny of the majority. 



against 
antecendents 
tobecome an other 
People ed. str. 42. -

- 60-

opinion is, in 
educational 
and unless 

to assert itself 
n01cWľtnstandirt2: its noble 

'~"",+'"~~~,, will tend 

- 61 -

u zná n í p r á V m e š in, 
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