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Předmluva. 

Ježto dřívější vydání bylo roz:ehráno, bylo nutno přikro
čiti k ,:ydání novému. Bylo pod~oheno různým změnám. 
Účel zůstal týž. Obsahuje vylíčení platného řádu ústavního 
k účelům zkuš'ebním. Kde líčení jest příl~š stručné, počítá 
se na doplnění při přednáškových výkladech. Spis, podá
vající pomůcku učební, jehož účelem jest soustavné .podání 
zjištěných zásad určité nauky, nezabývá se konstrukoemi 
teoretickými víoe, než nezbytně jest třeba k porozumění 
probírané látky. Hlavní důraz položen jest na jasnost vý
k]adu~ nikoli na rozhodování sporných vědeckých otázek. 
Současně vz,at byl zřetel k tomu, aby posluchačstvo i dří
vějších vydání ještě užívati mohlo. 

V Praze, 30. května 1933. 
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Hlava I. Část všeobecná. 

ODDíL I. 

Základní pojmy. ' . 

§ 1. Právo ústavní a státní. 

I. Pojem práva státního. Právo ús ta v'nÍ jest částí práva 
státníh.o. Jest poj ,em užší, než právo státní. Právo státní 
j-e nauka o st .á tnÍ moci. Je naukou o orgánech stá tnÍ' 
moc i, o jlejích funkcích, jejích právech a povinnostech 
naproti občanům, j,ak.ož i.o j.ejích mezích. Právo státni 
zahrnuj'e s.oustavu právních pravidel: 
. 1. O org ,anisaci státní moci. Určuje se, kterýoo . 
orgány vykonávají se právla státní moci, stanoví se řád j:ejicli 
povolávání a poměr vzájemné jejich odvislosti. 

2. O pří sJ u š n o s t i a f u n k c í c h :O r g á II Ů . stá t n í 
m o ci. Určuje s'e, jakým způsobem a v j,akém obj.emu na 
v'enek jsou činny a jaký je obsah jejich činnosti. 

3. O právlech a povinnostech ob č a rl Ů stá t n í c h naproti 
státní moci. 

Organisaoe státu spočívá na p r á v ní ch normách: tyto 
stanoví jednotlivé druhy .orgánů . státních, určují způS.ob 
jejich dos.azování ,a vytýkají jejich příslušnost. Vytkn:utífi.l 
příslušnosti orgánů státních vymezuje se ob.or činnosti státní 
a ohr,aničuje se od okruhu práv občanů státních. . 

Právo státní je buď z v I á š t ní, zabývá-li ·se zřízení~ 
státu jednotlivého, konkrétního, nebo vše ob e c n é, když 
zabývá se srovnáváním YÍoe států přibližně téhož kulturního 
stupně a téhož období. 

II. Státní právo a státověda. Právo státní není totožno se 
s tá to v ě do u. Státověda je každá nauka, jejíž h I a vn í 
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pře dm ě t tVoOří pozovování státu po různých stránkách 
j ,eho pov,ahy, j'e každá nauka především státem s,e z,abýva
jící, každá nauka o státě. V tom smyslu politika, státní: 
právoO, finanční věda, nár'Odní hospodářství, statistika, jež 
pozorují stát jako útvar mooenský, právní nebo hospo
dářský, nálež'ejí m,ezi státovědy. Všeob ,ecná státověda 
byla by nauka, která by shrnovala hlavní zásady každé jed
notlivé vědy státem se :z;abýv,ající, nauka, která by soustře
ďovala výtěžky všech jedn'Otlivých 'Oborů státovědních. Z.pro
středkovala by přehled společn ých otáz,ek těch to 'Oborů a 
podávala by o státě pojmy vyšší, jež všem OněITI stá t'O
vědám zvláštním byly by spoleČllY. , 

Právo státní, vš'echny státovědy i jejich protiklad) jak'Ožto 
věd teovetických, politika, věda praktická, nauka 'O státní 
praxi~ to j-est 'o činnosti ve státních věoech, náležejí do 
oboru věd společenských (s'Ociologie). Vědy tyto vy
tkly s'Obě z,a úkol stan'Ovit zák'Ony bytí i výv'Oje společen
ského, zákony, dle nichž pohybuje se pokr'Ok společnoOst~ 
a na nichž závisí bytí společn'Osti po 1 i ti c k é, t .. j. společ
nosti řádem 'Ovládané. Zjištěním zákonů, jež ovládají směr 
vývoj1e řádů společenských, má hledáno být pou~ellí pro 
bu doO u c no s t: soci'Ol'Ogie usiluje pochoOpit srny s 1 vývoje 
a pokr'Oku. Určením zákonů vývoj'Ových choe z mInul'Osti 
i přítomnosti předvídat 'Osudy příští a dosáhnout možnéh.o 
ovládnutí budoucnosti. 

. III. Vnitřní a zevnější právo st(ttní. R'Ozeznávání mezi 
v nit ř ním a z e vně j š í m p r á v 'e mst á t ním j,e dnes 
opuštěno. Z,evněj ším právem státním nazýváno bý-V'alo dnešní 
p r á v.o . mez in á rod II í. Státní svrchovan'Ost má totiž 
stránku dv.ojí: jednak znamená, že stát je uvnitř nejvyšší, 
že sám s'Obě určuj-e svůj vnitřní řád právní, j-ednak (zna,
mená, že stát na venek .od jiných je neodvislý a, že stojí 
naproti nim jak'O roOvnoprávná 'OsobnoOst mezinárodní. Pra
vidla, jimiž upravována bývala 'Org.anisaoe státní moci uvnitř 
státu, počítala s,e za normy vnitřníh'O práva stát
ní h 'O, kdežto pravidla, j 'ež ovládala vzájemné styky států 
jako subjektů práva m,ezinávodního, označovala se za z e
vně j šíp r á v .o stá t n í. Místo t'Ohoto posledního označení 
užívá se dnes výrazu "právo mezinárodní", (ač přesně mělo 
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by se říkati "právo mezi~tátní", právo mez i stá t Y platné, 
nikoli mezi národy). 

IV. Původ výrazu stát. Co do t e r min 'O 1 'O g i e je původ 
moderního výrazu "stát" hledati v poměvech republik se
v,eroitalských konoe středověku ,a p'Ozdní renaiss.ance. Smysl 
j,eho prvotně 'Odp'Ovídal pojmu s ta v, s ta t u s neboli témuž) 
co řád, IOrdo, ústava společenství státního; pak znamtmal 
i formu vlády a organisaci státní moci v tehdej ších měst
ských vepublikách, j-ež zároveň býv.aly městskými státy. Stát 
znamenal společmlství ústavy. Za prvního, j 'enž oznaoení 
"stát" v dnešním smyslu zavedl · v užívání do literatury 
státovědecké, pokládá se M acchia velli (1469 až 152 7, 
rodem z FllOrencie). V úvodní kápitole spisu svého "Kníže", 
r. 1514 seps,aného, mluvě o druzích vlády, pravÍ, žervšec.hny 
stá t y, všech~y vlády, které. kdy na světě .. pa~ovaly, JSo~ 
bud monarchIe nebo r,epubhky. Ve Francu behem sto~etí 
XVII. výrazu stát (estat, état) již \často se .užíýalo. Ve 
spisech latinských jako před tím tak i nadále vyskytovaly 
se pro stát staré významy "civitas", "res publica". V Ně
mecku teprve v II. polovici století XVIII. dnešní výraz pro 
poj em státu vš'eobecně a jednotně pr'Onikl. Dokud státo
právní naukoOu nebyly stanoveny znaky státu, bývaly pod 
pojem státu z,ař,azovány i svazky n 'estátní povahy. Ještě 
v I. polovici stol. XIX. bylo obvyklým uŽÍvat . označení 
"stát" i pro svazky, které mají své zvláštní zřízení zemské. 

V. Právo ústavní a správní. Fr,anoouzská nauka na místě 
, ", VF' V r , , t ," výrazu "právo státnl UZlva oznacenI "p r a vou s a vnl 

(droit oonstitutionnel) a klade je naproti právu správnímu. 
Právo ú s ta v n í učí seznávati politickou org~nisaci státu, 
rozlišování mocí · v-eřejných, pravidla, dle :nichž zjedriáva.i í 
a povolávají se os'Obnosti, příslušné k výkonu oné dV-OJÍ 
činnosti, jež tvoří podst ,atu k ,aždé vlády; dávat zá
kony a postarat s.e o pvovádění jejich. Právo spr á v ~ í na
pvoti tomu pozoruje cho d státního či .vládníhoO , stroJe. J.a~ 
vládní aparát je zařízen, o tom _poučuJe právo 'ústa vnl; 
jak pr,acuj,e, jak je v činnosti a pohybu každá jeho ~lož~a; 
tomu učit je věcí práva spr á y n í h la. Toto · roz~IšovanI 
nauky fr,anoouzské nemůže vlstihno~ti pods,tatu V,ěCI; Nelz:e 
říci, 'že by právo ústavní popIsovalo Jen organy statnI mOCI, 
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jak jsou vklidu, kdežto právo správní pozo~oVialo by ústrqjí 
autority veřejné jsoucí v pohybu a popislQvalo by její čin
I).ost. Vždyť i právo ústavní musí se z,abývati čin n o stí 
mocí ústavních a naopak zas,e právIQ správní potřebuje vy
líčiti také základní tahy zřízení státního ,a ústavního. Jedno
dušší jest ponechat označení "právIQ ústavní" p~ostě pro 
souborný výklad předpisů určité ústavní listiny (psané char
ty), neboli formálních státních základních zákonův. Pak hy 
obsah práva ústavního zahrnut byl již v širším pojmu práva 
státního. 

VI. O pojmu ústavy. ÚstavIQu státu označuj ,eme řád, dle 
něhož s,e tvoří státní vůle a projevuje státní moc, řád, dle 
něhož se zjednávájí orgánové prIQ z,astupování oSoObnosti 
státní a občanům zaručují se základní práv,a prIQti 'nim. 
Souhrn př,edpisů právních, jimiž upravují s'e z á k I ad y 
zříz,ení státu a postavení nejvyšších IQrgánů státních, tVoOří 
ústavu státu ve smyslu m ,a teriálním, tvoří ma t 'eriální 
poj e m ústavy. Nap~oti tOlllU ústavIQu ve smyslu f'0 r má l
ním neboli foO r má 1 III í m pIQ jme m ústavy roOzunlÍme 
souhrn zákonů, které v Ý s 1'0 vn ě prIQhlášeny byly za ústavu 
státu a od ostatních zákonů se liší svojí zvýšenoOu prá vní 
mo cL Smějí totiž 'býti měněny jen za ztížených podmínek 
a za zachovávání tužších formalit (jmen'0vitě klade se po
žadavek kvalifikované většiny pro změny záklOnů ta
k'0vých). Zákony tyto bývají oznaoovány, j,ežto jim přiznává 
se obzvláštní autorita, za státní základní zákony 
Oeges fundamentales). . 

Ústava státu oObsaž'ena j 'e buď v j'ediném státním základ
ním zákoně, v jedn'Otné ú s ta v n í I i s t i ně (chartě), anebo 
tVQří ji někIQlik sIQuvislých státních zákonů. Formální 
poj e m ústavy tVoOří tedy státní základní zákony a p r á vo 
ústa vní ve fIQrm,álním s,m'yslu představuje ,souhrn práv
ních předpisův, .obsažených v státních základních zákoOnech 
či v ústavní listině. ČastQ užíváme pojmu ústava v'esmyslu 
"k '0 n s t i tu c ,e". Rozumíme tím ' účastenství lidu pDostřed
nictvím v,olených zást:upců na činnIQsti zákIQnodárné (k o n
s t i t u ční p r i:ll c i p) . 

VII. O právu správním. PrávQ správní vzniklo IQdlouče
ním se od práva státníhoO; původně přikazoOvalo se }emu 
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PQdrIQbněj ší prIQzkQumání a vylíčení určitých částí práva 
státního a mluvívallQ se 'o něm jako o nezbytném d'Oplňku 
práva státního. Práv'0 státní podává dle toho všeobecný 
rozvrh či plán vládního ústroOjí a státní činnosti, kdežto 
právo správní provádí Dozvrh dIQ přesných podDobností, vy
p,lňuje jeho volný prostor a jej doplňuje. RIO Z díl mezi 
oběma těmito ob'0ry práva veřejnéh'0 pozůstává pak spíše 
00 do stupně, než 00 do věcné poYa~y. 'V nauoe .poslednÍJ 
doby však právIQ státní obmezuje se jen na to, že dodává 
právu správnímu přehled určitých základních zás.ad a .ně
která vedoucí hlediska. Jinak právo správní, jakIQžto sQubor 
právních pravidel na správu se vztahujících a jí vlastních, 
prQjednává se dnes samostatně jakIQ zvláštní 'Odvětví práva 
veřejného. 

, Hranice mezi právem ústavním a správním nem'0hou být 
taženy ostře až k úplnému IQddělení. Tak poiem sVoOb'Ody 
tisku, svob'Ody spolkové, sh~omažďIQvací i z,aručování těchto 
SVQboOd je předmětem práv,a ' ú s ta v n í hlO, právoO tis k'0vé , 
zákQn spolkový ,a shronlažď'Ovací přikazuje se právu spr á v
ním u; sV'0boda vlastnictví, 'v ústavě zar~čená, přichází 
v právu ústavním,. ale nauka o vyvlastnění místo své má 
v právu spr á vn í m. V těchto případech rIQzdíl mezi p'O
ietím práva ústavníh'0 a správního bývá vym,ez'0vá:n také 
tak, že právo ústavní jedná o poměru státu a vlády naproOti 
'Občanům s hlediska IQbčanských práv individuálních, kdežto 
právoO správní pojednává o týchž vztazích se stanoOviska pra
vQmoci vlády a správy. PrávIQ ústavní či konstituční klade 
důraz na občanská práva, právo správní zase zdůrazňuje 
občanské plOvinnosti ,a úř,ední kIQmpetenoe. Princip IQbčan
ské svobody a princip autority spojovaly by se v obou 
těchto odvětvích práva veř>ejného. 

§ 2. Právo veřejné a soukromé. 

PI' á V'O stá t ní, ústavní i správní, ie část práva vereJ
ilého. J.e poj,em užší, než právoO veřejné. Protiklad '~práva 
SQ u k 1'0 mé ho ,a ve ře j n éh'0 jest vymez'0ván takto: 

1. V právu soukromém jde '0 vztahy j 'ednoOtlivců jako 
os'0bnlQstí roOvnQoenných, kdežto v právu veř,ejném jde o po
měry nad říze n o s t i ,a p ' o d řízen o sti. 
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, 2. Právo s'0ukr'0mé upravuje poměry jedniQtlivcův jako 
samostatně existujících iQs'0bniQstí - práv'0 veřejné však 
přihlíží k j 'edniQtlivcům j akiQ k členům 'O r g a n i 's 10 van Ý ch 

, r h k o z a vaz n y c s v ,a z u. 
3. Právo siQuk~omé uznává zvláštní individuální zá

j my jednotlivoovy ,a ponechává účinniQst viQlné jeho vůli 
- právo veřejné jde za cílem z áj mulO be cn é hlO a pře
konává iQdporující vůli jednotlivců v zájmu vešker.osti. 

Dle nauky, zvané m.ocensk.o u (teorie m'0censká), 
jest poměry, jež základ ,a vznik svůj mají y uplatňiQvání 
státního panství a v dův'0du ' PiQdřízeniQsti mo.ci 
vrchnostenské, míti za PiQměry p r ,á v ,a ve ř e j n é h 10 a PiQ
suz·ovati je s veřejnoprávníhiQ hlediska. Všude, kde stát vy
stupuj.e s jedniQstrannými r.ozk,azy a zákazy a s užitím do
n ucovací mlOci, j de o vztahy oS'0bností TI e r o v n.o pr á v -
n Ý ch, nadřízených a PiQdříz,ených. PráviQ veřejné obsahuje 
pak souhrn předpisů, daných na právní úpravu PiQměrů, 
v nichž stát vystupuje jako nositel vrchnostenské moci nad 
občany, poměrů, v nichž nad nimi podržuje převahu, maje 
na své straně yeřejnou moc. Pan 10 vat z n ,a m e n á r 10 z
k a z o v ,a tam 'O c í d -o n u C'0 v ,a t, z na m ,e 'll á s ch o. p -
n o s t, dát v Ý hra d n é s v é v ů I i .o b s ,a h z á v ·a z 'll Ý pro 
jiné. . 

Tento náziQr 'O rozh'0dujícím znaku panství priQ právo 
~V'eřejné j.est pouhým iQdleskem nauky, spatřující podstatu 
státu v rniQci a síle. Mooenská nauka však příliš máliQ počítá 
s tím, že činitelem státotvorným jsou také živly mravní, 
a city společenské solidarity. . 

P~áv.o veřejné přihlíží však také k J 'edniQtlivcům jako 
k členům určitých organisiQv:aných svazků společenských. 
Právo veřejné v 'O b j 'e k t i v ním s m .y s I u znamená r ,rávní 
řád~ j,enž upravuje poměry těchto závazných organIS'0Va
ných společenství a pořádá čl,enství jednotlivců v nich. Do 
práva ve ře j né ho náleží odtud nauka 10 k.o r p'0 r a cí ch 
v e ř e j no p r á v n í ch. Korpor,aoe s 10 II k r 10 mop r á v n í 
jsou založeny na siQukr'0mé vůli sdruž'ených účastníků a svojí 
činností jS'0U určeny uspok'0jovat zájmy členů. J.ejich sta
novy jS'0U částí siQukr.oméh'0 řádu pr'ávního. Účely j-ejich 
plněny jsou prostředky, které jsou po ruce jedniQtlivcům 
a souk~omohospodářským podnikatelům. Z korporace s o u-
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k r o m'0 p r á v n í každý člen ~uze li~ovol,ně vys~o~fiti. 
Naproti tomu korporaoe ve ř ,e J no P r a vnl vyznacup se 
trojím znakem: 

a) jsou po záklOnu závazny (zasada nuceného členství,), 
b) vykiQnávají práv,a veřejné moci (panství), 
c) jsou státu zavázány k plnění svých úkolův. 

J sou zřízeny obligatorně, čl,enství v nich ne I ze se,lib'0-
v'0lně vzdáti. Jsou 'Opatřeny m,?cí v.r~hniQstens,kou, vvla~nou 
nad svými členy právy pan~tvI ,a, Jez~? na z.~~lad~ ystatem 
uložené povinnosti nebiQ udeleneho prava, be~ou ucast na 
výkonu státní m'0ci,jsiQutaké státu zavázány k plnění 
s v Ý c h ú k o I ů. Jejich poměry a zříz,euí , n~l,eží o do :práva 
v ,e ř e j n é h o: Neplní -li korporaoe takiQve. ukolu sv,e ve
ř,ejné správy, stát bud j.e k tomu donucuJ '~, ~e.bo sam za 
ně správu př,ejímá a jejich činnost. nahr,azu)'e. Clnnost. kor
porací veřejnoprávních je vyn u tl t ,elna ,a ~ ,~?radI t ,~l
n a se strany státu. Tím iQsvědčuje se, že moc JejIch od statu 
je odvozena a ž'e j:e č~stí ve~ke:é m~oci y v,~řejné vey,státě. 
Odtud stát vyhr,azuJ'e Sl nad nImI opravnenI .cl 10 Z o rCI, aby 
je mohl přidržiQva! k pl?~í jeji~h úko~ůvv. , 

Korporace veřeJnopravnI m,ap z v l.a s tn 1. vztahy, ke 
stá tu: činnost jejich je zriQvna tak, Jako ČInn'0ststatu, 
ve~ej nou sprá.v'0U, jSiQU ~lenl ,?~ga~ismu ~p,rá~?-í?o, ve 
státě. Doplňují státní organIs~~I uradu, map 'prI~az~nu 
svoji část veřejné správy, aby. Jl vedly ve vlastnln: pnenu 
a p.o svém právu. PiQv.olány JSiQU, aby v:edlJ. v ,e r e) ~ o ~ 
spr á v u, t. j. správu, ve které se .I?r0J'evuJ'~ ve r-e J,n a 
mo c. Stát je tvoří, svými zákony JIm veřejnou spravu 
př,enáší. Záležitosti, korpiQracím veřejn?~:ávní~ ~~áte~ svě
řené, však p'0važují ' se za v I a s tnI. Jepch zaleZlt?stI a za 
jejich v I a st ní působnost, kte~iQuž Sl samy p'O d z a klOn ~
dárstvím a kon triQliQu sta tu miQhiQu spraviQvat. Plne
ním vlastních úkiQlů opatřují takto korporace Y~ř'ejn'0právní 
zároveň úkiQly 's tát ní. .Vlastní z~jm! sv,~~ku J,soou .z~~ 'po
vznes,eny nad prosté zájmy s~ruzenych ucastnlku 1 ClnI se 
zájmy veřejnými, stá t ním 1. 

Mezi korporacemi veřejnoprávními význa~né míst~ y za: 
ujímají svazky, k jejichž podstatě nál,~ží urČItý iQhranlceny 
díl státního území Na ~ozdíl iQd pouhych svazků 'persiQnál-
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ních bývají sv,azky takové oznaoovány za korporace 
územní. Přiznává se jim úZlemní výs'Ůst, t. j. schop
n'Ůst vykonáv,ati práv,a panství nad každým, kdo vstoupí. 
v územní 'ŮbViod j,ejich, bez rozdílu, byť i jim .nenáležel 
svazkem členským. pouhá skutečnost pobytu uvnitř úz·em
níh'Ů . obvodu korporace je dostate~ný důvod, aby nastoupila 
podřízenost vle~ejnopráv'Ilí moci korporaoe. Mezi k o r p 0-

rac 'e územní náleží stát, ohec, vyšší svazky . komunální 
(země, 'Okresy, kra j.e). . 

Rozlišování poměrů v,e~ejnoprávních a soukromoprávních 
dl,e znaků panství doplň u j,~ t e o r i e z á j, m o v á hlediskem 
záj movým, rozlišováním dl'e pohnutek zájmu veřejného 
či soukromého. Při tom ' je ,upozorniti, že: . 

a) zá j.em v 'e ř 'e j n Ý je měnivý dle vývoj e názorů a růz
ných požadavků v jednotlivých oborech veřejné správy, 

v a ze 
b) ani zájmy jednotlivoovy nemohou se nikdy mysliti 

zoela od1ouoeny od z,ájmů v,eřejných či ve'škerosti státní. 
Stupeň a míra zájmu veřejného měniv:y jsou dle časo

vých potřeb státní činnosti a dle jejího, z,a různých dob roz
dílného, hl'ediska užitečn'Ůsti ,a prospěchu obecného. Zájem 
státu při určitých jednáních se stupňuje, při jiných ocha
buje anebo obmezuje s'e j.en na určitou stránku (jako na 
způsob, jímž lze učiniti zadost zájmům soukromým - pře
depsání určité oesty). 

Zájem veřejný, t. j. za]em státu, nerovná se prostě 
souhrnu či součtu zájmů jednotlivých individu~ nebo zvý~ 
šenému či stupňovanému zájmu soukromníkovu, nýbrž 
představuje zvláštní záiem cel k o v é h o společenství stát
ního, komunity ovládané, jenž předchází zájmům indivi
duálním. I záj.em státu může odporov,ati součtu zájmů 
sdružených j ,ednotlivcův. . 

§ 3. Souvislost právní soustavy. 

Protiklad práva soukromého a veřejného . n ·e ní abso
lutní: i právo so'ukromé k'Ůnec konců spočívá na ve~ejném, 
neboť jednotliv,ec stá tem uznán je za o s 'O b n o s t, z,a no
sitel'e práv soukromých. Uznání individuální osobnosti se 

12 

str,any státu spojen'Ů je s účinky, že jednotlivci přiznává 
se právní schopnost, uvádět stá tll í moc v činnost v i n
d i v i d u á I ním zájmu svém. Jednotlivci uděluje se mož
nost, dovolat se z,akročení státní moci na ochranu zájmů 
soukromých. I v právu soukromém stát vystupuje jako 
stále přítomný rozhodčí soudoe o právlech a povinnostech 
sporných stran. Soudnictví o práv.ech soukromých ve vě
oech práva občanského jest funkce stá t ní. Veškerá práva 
soukromá spoj·ena jsou s v 'e ř 'e j no p r á v III í m nárokem na 
státní uznání a ochranu. 

Poměry veřejnoprávní a soukromoprávní pronikají a do
plňují se navzáj'em: poměr soukrornoprávní bývá před
pokladem pro založ'ení v'eřejnoprávníh'Ů a naopak také ve
ř,ejnoprávní závazky plní se způsobem soukr'Ůmoprávním .. 
Soukromoprávní vlastnictví tnem,ovitosti bývá , předpokladem 
veř,ejnoprávní povinnosti daI1.ové neb'Ů 'Opravňuje k právu 
v'Ůlebnímu ve svazcích VieřejnopráYiních - veřejnoprávní 
nár'Ůky státu na konání os'Ůbních služ·eb neb'Ů poskytnutí 
prostř,edků věcných uspokojí se začasté v týchž formách, 
jak'Ů při pr,ávních j,ednáních soukromoprávních: dodávání 
přípř·ež'e, poskytování bytu úředního, plaoení. Positivnímu, 
zlákon'Ůdárství připadá určiti hr,anioe, v jejichž m'ezích ur
čité poměry obj,evují se jako soukr'Ůmoprávní nebo veřej
noprávní. HraJnioe se mění d1e toh'Ů, jak účelno je státu: 
poměry někdy soukromoprávní býv;ají dnes ovládány prá
vlem veřejným, tam, kde dříve se vystačil'Ů s právním jed
náním práva soukromého, dnes vystupuj'e se s rozkazy a 
'k t't íh t ' P v k "h v, o za azy s a n 'O pans Vl. omer s'Ůu romopravnlc ZrIzencu 

určitých svazků mění se ve ~vleřejnoprávní, s'Ůukromoprávní 
nár'Ůky na služné změnami zakonodárství přibírají znaky 

v' ,,' k ' v dn'k ob' h vereJn'Ůpr,avnl, Ja o u ur'e ' I U 'O ecnlC . 
Souvislost poměrů veřejn'Ůprávních a s'Ůukromoprávních 

v,edla v nauoe posl'ední doby krátoe:k popře:ní oprávněnosti 
hist'Ůrického Tozděl,ení práva na vleř,ejné a soukromé. 
Hlásá tak škola, zwi.ná nor mat i vn í. V dnešních po
měrech není dle zastanců "monismu" rozdíl onen již 'Odů
vodněn. Lze prostě vystačiti s jednotným pojetím prá v
ní hoř á d u v ů b e c. Není "normologického" rozdílu mezi 
právem soukromým a veř,ejným, neboť vš.echny právní sub
j,ekty i stát sám stejně jsou podříz'eny jedinému . právnímu 

13 



řádu. Otázka hranic ůbůu kateg'Orií práva pr'Ohlášena byla 
za zbytečnou. 

Odpůroové nové nauky ukazují zvláště ' na tradici práv
ního dualismu, dle něh'0ž již positivní zák'Onodárství vy
měřilo meze příslušnosti úřadů soudních a správních. Nauka 
monistická při~esla by př'evrat v dosavadním kompetenč
ním· r'Ozdělení. Otázka musí býti řešena v rámci zákonných 
předpisův určitého státu. Pravda jest, ž:e těžko shledávati 
nějaké věc.né nebo pr.ávnicky podstatné rozdíly mezi prá.:.. 
vem veřejným a s'Oukromým, ale z'ák'Ony drží se tradice 
a vycház·ejí z tohoto rozdílu. Věc dnes zjednodušuj,e se tím, 
ž,e. moderní zákonodárství stále více rozšiřuje úpravu ve
řeJnoprávní zasahováním a donuoováním státní moci, p'O
nechávajíc jen úzké pole úpravě soukrom'~právní a sou
krů~é vůli. Lz,e sobě představiti právní řád, který bude 
veřeJI~ůprá~ní oelý a tudíž jednotný, jemuž jedinému pří
slušetI bude znak státní svrchov,anosti. Stá t bud e t'O t'0 ž
n Ý spr á v fl í m řád e m. 

Pro určité druhy svých právních jednání veřej ná 
správa užívá průstě for,em soukr'Omoprávních. Stát 
staví ~'e na rov,~ň subj-ektům s'0ukromohospodářským a vy
s~upuJe naprotI svým občanům jako rovnoprá vný no
sItel práv soukromých. I pr'O své účely v ie ř ej no p r á v n í 
stát shání prostředky způsobem, jímž osoby soukrorrl:é sle
dují své zájmy, nikoli j-en užíváním syé jednostranně roz
hod?jící moci. Stát a veřejn'Oprávní korporaoe jsou také 
subJ ekty h o s p.o d á ř s kým i, nej'en k'0rporaoemi v,eřejné 
správy a nositeli vevejné moci, i v,edou správu také pr.o
středky, j,aké jsou po ruoe každé jiné spravující 'Osobnosti 
bez panstvÍ. Stát n~ní jlen in~tituoe mooenská, donucující 
a obmezující, ale také hospodářská - stát neudílí jen roz
kazy :a zákazy, ale také sám tvoří hodn'0ty, h'0spodaří a pro
vozuJe podniky výdělečné, staví :stavby, p~acuje na odbyt 
a prodává (podniky státníh'O monopolu). I bude lišiti akty, 
v nichž dochází výrazu veřejná moc, od právních jednání, 
kde stát a veřejnoprávní korporaoe vystupují jako s tra;ny , 
podrobující se právu soukromému. 

Stát může se libovolně podří,diti právu soukromému 
a soudnictví práv,a 'Občanského. Můž·e ovšem i soukromo
právní postavení svoje privil,egoViati ,a soukr.omá svá práva 
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opatřiti zvýšenou ochranou. Stát j.ako subjekt práv, závazků 
a poměrů ma jet k o v Ý ch (soukrom'oprávních i v,eřejno
právních) označuje s'e za f i s k u s. 

§ 4. Všeobecné právo státní. 

I. Původní význam vše,obeoného práva státního. Vš'e
obecné práv.o státní bývá kladeno v protivu s práv,em p 'O

S i t i v ním, s př·edpisy, j-ež ovládají řád konkrétní státní 
individuality. Všeobecné práv'O státní bÝVial'O zváno 
dříve též filosofickým, ideálním neb'0 přirozeným právem 
státním, na rozdíl .od po s i t i v 'll í ho práv,a státního. Jme
novitě v první polovici století XIX. užív,al.o s,e těchto Ozna
čení pro soubor určitých základních zásad, jimiž by se 
měl spravovati vzorný, ideální konstituční stát ,a jež hodily 
by se s te j ně pro všechny státy. Ze státního práva států 
západoevropských (Anglie, Francie, Belgie) vyv'Ozována 
byla řada v z o r n Ý c h základních zás,ad, dle nichž hledala 
se ohecně pl.atná f'Orma konstitučního práva, jež by pro 
všechny nárůdy a státy stejně se hodilo a pro ně stejno
měrně platil'O. Všeobecné ideální státní právo m,ělo docházeti 
výrazu ve v-eřejných z,ařízeních států a positivní právo kon
kretních států mělo být přetvořeno dle tohoto vzorného 
nástinu. 

. Existenoe podobnéh'O vš'eobecného práva vyššího po
zděj ší P o s i t i v i s ti c k é směry století XIX. neuznávaly. 
Jmenovitě stoupenci školy h i s t'O r i c k é 'O dporůvali po
myslu přiroz,eného práva, j,emuž ve skutečn'Osti nic nemůže 
odpovídati, zastáv,ajíoe, že není jiného práva, než positivní, 
nebůť jde 'O zjevy a útv,ary historické, jež podléhají stálým 
změnám a jsůu stále v pohybu, vyvíj ,ejíoe se v závislosti 
na ků ll. k ret n í c h faktor,ech , měni výoh dl'e doby a místa. 
Stát vyvíjí se jen org.anicky z ducha a př,esvědčení ná
rodního. Spočívá na "duchu lidu" v určitém právním spo
lečenství sloučeného. Nemůže trvati práy1ní s'Oustava, jež by 
vykazovala zvláštní a b s o I u t n í obsah jako ideální cíl, 
předcházející zák.onodárství positivnímu států j'ednotlivých. 
Řád státní vyvinul se v souvislosti a nepř'etržitosti určité 
individuality, ve zvláštnostech celého jejího života a ducha. 
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N'elze ~ějak'Ůu vymyšl'en'Ůu, umělou konstituci násilně vtla
oovat na samorostlé řády jednotlivých státních útvarů, nelz'e 
rušit nepřetržitost jéjich vlastního výv'Ůje něj ,akými p ř i
r o ze n Ý m i právy státními, pvo všechny stej ,1).ě platnými. 
Měřítka pro posuzování poměrů státních nelze s'Obě zjed
nati na podkladě ,aprioristické konstrukoe státu, nýbrž je
dině oestou zkuš'enosti, poz'Ůrováním s k u teč II Ý c h útvarů 
státních dl'e národů, z'emí a doby r'Ůzdílných . . Nikoli při
roz,enoprávní, raciol1Jalistické konstrukce, a.le e m.p i r i e, po
chopování positivníh.o řádu právního a porozumění vnitřní 
děj inné souvislrOsti státu a práv,a, n.azírání historické. 

II. Dnešní význam všeobecného právla státního. O vše
ohecném právu státním mluví se dnes nejprve v;e s~yslu 
s r'Ů vn á v ,a c í ho prá va stá tního. Státní práv;o vše
ohecné nezab ýv á s 'e zříz'ením státu kon k re tní ho, 

'b v· d ' , " " , , o ny rz Je 'O vozeno pozrOr'Ova.!nlm ,a srOVnav.anlm v I c ,e s ta t II 
téh'Ůž kulturního stupně a téhož aasového ob dob í. J ed
no tlivé státy téhož kulturního vývrOje a téže 'epochy, přes 
to, že každý z nich podržuj'e sv;oji individu ,alitu, n ,e
jsou přeoe svým zřízením tak 'od sebe vzdál 'eny, že by 
nevykazovaly s po l ,e Čll Ý c h znaků. Za t Ý ch ž plOd m í n e k 
a poměrů všude opakuje se tlOtéž._ Žádný stát téhO(Ž 
období a příbuznéh'O ústavníh'O výv'Oj;e ' není zjev;em tak 
oj 'e di ně I Ý m, aby j 'eh'Ů zříz'ení se II e d ,a ta podřaditi vy š'
šÍm p'Ůjmům a společným vůd ,čím zás.adám. A úkrOlem 
vš'eobecnéhlO práva státního j,e odvozlOv.at s po 1 e čn é tyto 
znaky. 

Všeohecné práViO státní znam'ená tak,to s o uhr n p'Ů u če k 
10 učitém prům,ěrném istátu, o určitém typu 
stá t u. Stát všeobecného práv,a státního není stát k'Ůnkretní, 
nýbrž .odvozený. Srovnáv,acím r'ŮzbrOrem positivního práva 
j,ednrOtlivých příbuzných státních útv,arů dochází se k sou- , 
hrnu všeobecných zásad, jež platny jsou pro určitý p r ů
měr n Ý 'Obraz státu. 

V v b ' , t'" d v , seo 'ecne pr,aVio s atnI II 'e n I povznes,en'Ů na cas a. mlsto; 
v jeho nauoe 'Ůbr.áží se j 'ell poz'Ůrování skutečných státních 
zjevů současných, jejichž charakteristické tahy vědomě 
shrnuje; ale pr,ací j,eho vznikají spol,ečué zásady ohecné 
platné, tv'Ůří se určitý řád spol,ečného "p r a v ,a vy š š í h.o". 
Všeobecné právo státní neobmezuj,e se na popisování státu, 
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• • , •• v , " , v ,, 'h,o ny'brž nespokojuje se pvostym ZJIsťovanlm stav.u,souvo~sne, , 
staví ideály pro .budoucnost. Hl,~dá 'll ~e J I eJ) s ~ , s ta t, yvy,vo
lává praktické politické snahy, J,ak pretvor~t r"ad d~'~snI ,:"e 
smyslu p'Ůžadavků státu id ,eálníh'Ů, J'enz neJlepe Je 
zařízen. 

Vv b " a'vo' státní v tomto smyslu př'edstavov,alo by seo ecne pr I , • " d 'd' 
souhrn pouček, platících pro stát vzorny, }enz 'O ,pOVI a 
ideám práva správného, p!edstavoy.~10 by .v ~ 'O r ne, k o n= 
s ti tu ční p r á V'Ů, pr'Ů vsechny státy st:Jne, pl~tne. Po 
d ' 1, b . ednak měřítka pro pos'Ůuz,enI praYluh'Ů stavu a va o y J ' . k. v, v , , k 

" 'ho J·edn,ak dáv,al'Ů by dIve bvy prIsbmu za 'ŮnrO-soucasne ' , , " . v b 
dárstyí, co je nejlepší. ~~~í 'Ovšem v~'?r~e, u~tavy, ,Jez , ~ 
. ako m ode 1 mohla slouzlb pro usporadanI ustavnIC? po. 
J v o vsv'ech států. Ale při dnešní s vět 'O V é c 'e II tra II s· a Cl meru . .,... h v, , 
jednotlivé státy ~tále sobě se p ř,i b II ~ u J I~ Jepc znzen~ 
stále více jsou Sl po do b n a, staty vedo~~ s'e na p o d,~ " 

. bu jí navzájem, v určitý~h, ob~orec~ do~haz~ k Yyp~acov~nI 
'ráva světovéh'Ů. Vznlka preoe Id ,ealnI typ '."zor~eho 

;tátu p r ů měr n Ý stát, vzniká soustava vzorných zasa~ 
ob e ~ ně platnéh'Ů práva k'Ůnstitučníh~. Svt~ty, zd6ko"naluJ~ 
své instituoe dle určitých zásad obecne prI}atych, vedo~e 
propraoovaných.a promyšl,ených, nedrOstatky ~ meze~:r.sY~ch 
ústavních řádů vyplňují analogicky dle pravIdel, prIJatych 
ve státech jiných. 

Vš-eobecné práv'Ů státní poučkan~i ~YÝrr:i do plň, II j 'e "a v~
plň u j e mez e r y p r á va p o s ~ t ~.v n/ ho. V ~s~a~e kaz-
d 'h, t't běží 'o otázky pro JeJlchz zodpovedenI nelze e o s a u , .. 'h v'd 
nalézti přesných měřítek -: . p~ř,e~p~sec~ p o s Ivt I V ~ I 'O ra u 
právního. Pr'Ů výklad p~Jmu, Jez ~eJs'~u p~esne v~m,eze~~ 
v zákoně a pro něž nenI frOrmulacI v ustav~, ,nezbyva, v ~ez 
uchylovat se 'O pom'Ůc k všeo~ecným :prOu?kam a VySSl~ 
pojmům všeoh 'ecného prav .a statnlho~! bud~Je 
takto vše <O h ,e c n é p r á vos tát,ll í odvozovanI:n svyc.h 
p'Ůuček také část všeobecnou pro soust~vy pr~va POSI
tivního. Rozumí se, že vš-eobec~é právo stá~nl 'll e n I pray;~m 
ve smyslu dnes užív,aném, t. J. 'I~eZnalnena s'Ůusta~u prav
ních předpisů, bez p r.o s t ř 'e dně· záv.a~ný?h, ktere b~ ~o: 
cházely bezprostř,edního užití a prakbckeho uskutecnenl 
donuoovacími prostředky. 
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§ 5. Právo a politika . 

P'Olitika jest bud činn'Ost nebIQ věda. Jako věda náleží 
mezi vědy p r a k ti c k é. Zabýv,á, se nejprve poměry státními 
po stránoe mlO cens ké. Stát j 'e jí organisací síly. V tomto 
směru stal'O se v naukách státo~ědeckých obvyklým oddě
l'0v,at stá t'O práv n í . pojetí státu 'Od .p'O I i t i c k é hlO. Státní 
práv'0 posuzuje poměry právní, politika poměry :skutečné 
m'0ci. P:r:ávník r'OzhiQduje dle práva, dle předpisů positiv
ního řádu právního, politik dle faktic~ých poměrů mo
cenských. Kdo má moc právní, ~nemusí mít j 'eště moc 
faktick'Ou, ve skutečnosti nozhodující. Naopak, kdo je 
držitele'm nejvyšší skutečné moci ve státě, nemusí ji ieště 
míti po právu. Ve státě m'Onarchickém má nejvyšší moc 
p r á y ní panovník, ale ve skutečnosti nejvyšší m'Oc můž'e 
vyk'0náv,at parlam,ent, církev, neb'O určitá třída společenská. 
Nebo naopak: usurpator panství z,a převr,atu státního má 
nejvyšší moc faktick'Ou, nemá jí všal{ po právu; politické 
strany ve státě vykonávají vliv pouze faktický, půs'Obí jen 
p'Olitickým tlakem la S il'O U , nemají moci právní. Zr'0vna tak 
veřejné mínění a politický tisk js'Ou j,en skutečnými, nikoli 
právními vykonavateli vlivu. M'Oc politická znamlená zde 
tolik jak'O skutečná. Výklad státoprávní zjišťuj-e, jak věci 
~le práva jsou, politický jak věci v 'e skutečniQsti 
JSou. , 
. Při týchž státoprávních flOrmách a normách mů~e být 
skutečný politický živ'Ot v každém státě jiný. 

Politika ve smyslu uvedeném byla by nauka 10 skutečném 
rozdělení mlOci v,e státě, 'O tom, kdo jsou Vle státě skutečnýrni 
činiteli mooenskými. Hleděla by k tomu, kdo je držitelem 
skutečné moci ve státě. Důsl,edně však zabývati se bude 
politika také tím, j ,ak lze d'Osíci této r'0zh'Odují~í 
m'0ci ve státě, jak lze domoci se takovéh'O vlivu, ,aby 
směr státní činnosti mohl bý~ určován dle přání určité -P'O
litické str,any. Každá strana politická hledí zm~niti platný 
stav právní dle svých p'O Ž a d a v k ů, chce, by byly uzák'O
něny v předpiS'ech právního řádu. K tomu :potř,ebuje mlOci, 
vlivu politickéh'O naproti vládě, převahy v parlamentě. ~ 

18 

Politika jakiQ čin n'O s t p r a k ti c k á znamená však nej en : 
1. úsilí o vliv ,a skutečn'Ou m'Oc ve státě, nýbrž také 

2. úsilí, jak co ne j 1 é pe vládn'Out a poměry ve státě 00 

nejlépe upravo:v,at. 
P'Olitika j,ako věd a bude s'Ouhrn pouček o r'Ozdělení a do

saž,enÍ moci ve státě a 'O znalosti umění, jak nejlépe vlád
nouti. PiQlitik m.usí znát, jak v daném případě za uskuteč
něním svých cílů ' 00 nejvh'Odněji by j'ednal. Uznáváme-li, 
že ta či ona strana má "dobrou politiku", rozumíme tím 
jednak, že dov'ede sobě 'Obr,atně zajistiti vliv na vytváření 
věcí ve . státě, jednak však, že ví, jak 00 nejvhodněji v,e stát
ních věoech jednati. PiQlitik n1.á S'e nejen snažiti o zj ednání 
si vlivu v'e státě, ale má z.á:l~oveň rozumět, j,ak v.ěci státní co 
nejlépe m,ají býti opatř'Ovány, má být znaloem umě n í, 
jak ve státě 00 nejlépe vládnouti. 

P'0litika jako ,věda je dál'e: 
1. nauka k ri ti c ká, 
2. 'Oceňuje státní zřízení s hlediska v hod:n o s t i a ú č e l

n o s ti, 
3. dívá se do bud 10 U C n'O sti. 
P'Olitika um'Ožňuje k rit i k u stávajících zřízení, zkoumá 

jejich cenu, poz'Oruj'e, zdali ,a j,ak dosahují účelů, pro něž 
jsou z,avedena, dokazuje poti-,ebu iejichpřetvoření I udává 
prostředky k nápravě. KritiklOu svojí vytváří stále poža
davky po n'Ovém právu, nové úpravě. Politika chce z I e p
Š'0 v ,a t, z přítomnosti brát s'0bě poučení prlO budoucnost 
co do rozumného 'Ovládání a vytváření věcí státních. PIO~ . 
litika musí k rit i c k y oceňov,at, 00 dobréh'O, 00 špatného 
v současných řádech státních. Chyby k rit i k'O U se musejí 
napnav'0vat. . 

P'0litika je utilitářská: PosuzuJe, jak účelný je 
z p ů s o b vlády. Účelnost, vh'O dn'O st, užitečniQst ,podává po
litice k rit i c k é měř í t k'O pro posuziQvání stavu přítom
néh'O. Dle svého měřítka chce pak politika stáv:ající řád 
buď udržet a upevnit, zLepšit nebo odstranit. Každý poža
davek po změně '0důvodňuj 1e se Ú če I n'O s tí navrhované 
n'0v'Oty. P'Olitik však, svým zjišťováním a pozorováním vy- ' 
tvářej 1e pož,adavky po n'Ovém právu, má hLedět k tomu, aby 
nav.azoval 'O r g a nic k y: ,aby zachoval'O. se, 00 v star!~h 
řádech dobrého, zdokonalilo se, 00 vývoJe.a zdok'OnalenI Je 
sch'0pno, aby nemařily se síly v pokusech pochybných. 
Smysl, jímž vycítit dobré stránky starých řádů, .adóved·· 
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nost v jich rozlnnožování mají být politikovy význačné 
vlastnosti. 

Politika, jak'O znalost umění, jak ve státě vládnouti, je 
char,akterisQvána zárov'eň mom,enty t v ů r čím i. Politika, 
politická činnost, stále s a m a hledá, jak .určité záležitosti 
00 nejvýhodněji opatřiti. Politik činností svojí tvoří věci 
nQvé, musí samostatně upr-avovat určité ,poměry, nebo dátá 
podněty k nové ·další činnosti tvůrčí, vytváří volně určitou 
.okamžitou situaci a hledí se přizpůsobovat stále se měnícíJll 
potř-ebám přítomnosti. Politice n -e m ů ž e stačit, aby s-e 

1 b YV v' t d ' t V
" bYV , h úm-ezova a na eznou cmnos ,na -ennI úpa rovanI ezn yc 

věcí státních a na j,ejich vyřizQvání dle stávajících daných 
pr,avidel, nýbrž politika musí hledět do budoucn'Osti, musí 
př·edvídat. 

Opakem politiky v tomto smyslu je běžná, m,echanická 
služba, kde způsúb provedení a úpravy už zpředu je vy
mezen dle řízení pevn.ě stanúveného. Pro politik~ není již 
př-edem vše h'Otovú ·a připr,aveno. "Politika je tvůrčí, s umě
ním a moudrostí tvořící, stránka státní činn'Osti" - .a .odtud 
z,as-e vlastnosti, jimiž honositi se má dobrý politik, jsou 
osobní inici.ativa, moudrá r-o"zv,aha, zr-al'Ost a prozíravost 
úsndku při vytvořování věcí nových apřetV'ořování starých. 

Politik hledá nové úkoly;, 'Obrací se hlavně k tomu, co 
nú v é hú se má státi v zákonodárství .a vládě., ústavě a správě. 
V:e v Ý k ·o n u v l.á d Y lzle .o činnosti politické ve smyslu 
j-ednání t v ů r č í h o mluviti při oněch funkcích, které .ozna
čují se za volné j 'ednání v m1ezích platného řádu práv
ního, nebúli z,a jednání dle volného uvážení, nikoli však 
tam, kde j de o prosté užití zákona a o prostý výkon dle 
platných pravidel zák'Onných. Jen v oboru volného u vá
žen í spatřuje se PQle, na němž správa může postupovati 
dle ohledů účelnosti a užitečnosti, kde může zkoušeti zá
sady vhúdného jednání v mezích řádu zákonnéhú a určité 
akty dle vůle volně podniknouti neb'O jich opomenouti. 

. Odtud liší se činnúst v ládní či v láda v užším smyslu 
od spr á v y a činnosti spr á v n í. 

Tam, kde jde obě ž n o u státní činnost, která záležitosti 
vyřizuje dle př,edem daných pr.avidel, provádějíc zákony 
a př-edpisy, mluví se 'O spr á v ě, kdežto tam', kde činnost 
státní stále s·a ma hl,edá, j-ak určité záležitosti v zájmu stát-
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ním co nejlépe opatřov,ati, n1luvíme o v I á d ě. Správ.a zá
lež'ela by v užívání daných pravidel, kdežto ' vláda v jed
nání dle volného uváž,ení v m'ezích zákonů s hlediska účel
nQsti. Právě v oboru v'Olného li vážení, t. j. v činnosti 
vládní, lná jít o umění, j-ak uznaných vše ·obecných 
principů užívat na j-ednotlivý případ, se z ř 'e tel e m k zvlášt
nústem úkolu a poměrův konkretních. V 'Oboru volného 
uvážení dojde pr-avého uplatnění princip společenské tvo
řivosti, tam stále podporuje se přetvořování a spoj ování 
starého s novým, tvoří se hodnúty nové a činí se možným 
něc'O lepšího, kdežto pouhé vykonávání zákonů a prosté 
vyřizování dle daných pevných pr.avidel podporuje trván~ 
toho, 00 j-est, může zacházeti do ztrnulosti a udrž.ovatI 
platný stav na útraty lepších výsledků konečných v bu
doucnosti. 

§ 6. Učení o vládních a státní~h formách. 

Dělení států dle různústi j ,ejich ústav dávno již 
bývalo známo _politickým naukám starověku. Bylo odpo
zorováno z tehdej ších poměrů státních i zřízení ústavních 
a udrželo svůj teor-etický význam podJnes, byť i monarchická 
státní fúrma již v praktické skutemosti ustupo~ala. 

Aristoteles (384-322), v j'ehož díle "Politika" již 
shrnuty js'Ou takřka všechny otázky základní, jejichž zk'Ou
mání podnes tvoří hlavní předmět státoprávní nauky, takto 
poj-em úst a v y státního společenství vYI?ezuje: "Zákon.y 
zajisté se mají zakládati a vůbec zakládají dle úst a v, nI
kúliv ústavy dle zákonův. Ústava totiž j 'e řád státu co d ,o 
v r ch n o stí, j-akým způsobem jsou r'Ozděleny, která jes~ 
hlav,a ústavy a který j·est účel jednotlivých údů společnostI 
té; 'Od určení ústavních rozdílné jsou zákony, dle nichž mají 
vrchnosti vládnouti a dáv,ati pozor na rušitele jejich." 
"V ústavě a vládě státu nezbytně bude hlavúu buď j 'e den, 
nebo ně·kolik, nebo většina." "Když pak ten jeden, 
nebo několik, nebo většina, vládnou v obecný prospěch, 
jsou takové ústavy dobré; špatné jsou ony, kde vládne se ve 
prospěch vlastní j-ednoho, několika, nebo většip.y." O~tud 
podává se dělení dle poč t u osob vládnoucích: "vláda J 'e~
noh o, která prohlédá k ober..nému pr,ospěchu, dává vznIk 
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m'Ú na r chi i; kde jich to činí ně ko I i k, n;tál'O sice, ,ale 
př'eoe vÍoe, než jeden, vzniká 'aristokr ,aci,e, buď že tu 
vládnou nejlepší, neho že vládnou k nejl,epšímu prospěchu 
státu a členů jeh'O; když pak množství vede správu 
v 'Ohecný prospěch, vzniká vláda občanská, lidová." Tyto 
dobré vládní způsoby zvrhnouti se mohou v špatné: "mo
narchie přejde v tyranii, vládne-li se na prospěch vládcův, 
aristokr,acie v oligarchii, když vládne se na prospěch zá
možných, vláda občanská v demokracii, když vládne se na 
pr.ospěch chudobných: ve prospěch .obecnosti není žádná 
z těchto vlád." Výraz dem'Úkr,aci'e má zde ještě zvláštní zvuk, 
skoro jak.o luzovláda, místo lidovláda ... ("Politika", III., 
I279' ~pis vznikl asi v 1. 342- 336.) 

T'Oto Dozděl'ení . států dle poč t u osobností vládn.oucích 
z antické politické nauky řecké přetrval.o · středověk a se 
změnami málo podstatnými přešlo do nového věku. A na 
z,ačátku století XVI. spisov,atel, jenž počítá se již k vývojo
vému 'Období politické vědy moderní a zároveň pokládá se 
za prvního, kdo označení "stát" v dnešní!ll smyslu zavedl 
v užívání do nauky, státovědecké, Mikuláš M,a cchiavelli 
(1469-I527), r.odem z Florencie, úvodní věty spisu svéh'O 
,.,Kníže", sepsaného v r. I5I4, takto započal: "Veškeří stá
tové a :v,eškeré vlády, kteréž měly kdys anebo dosud mají 
vládu nad lidmi, byly a js'Úu buď republiky nébo kní
že c tví. Knížectví j S'OU opět buď dědičná, kde jeden rod . 
knížecí po delší dobu již vládne, aneb js'Ou nově založená. 
A tato miQhou opět býti buď zoeLa nová, anebo co částky 
připojena k dědičnému knížectví iQnoho kníž'ete, který 
jich nabyl. Knížectví pak takto nabytá jsou buď uvyklá 
žíti pod vládou kníž,ete, aneb býti svobodnými, a .nabýti jich 
lze buď zbraní cizí, neb'Ú vlastní, štěstím aneb 'velkým 
nadáním." Spis'OViatel, jenž sám vš,ak je vlastně republikán, 
h.odlá pak pojednati pouze .o knížectvích, jmenovitě 10 způ
sobu, jakým lz,e knížectví ovládati a udržeti. 

P'Úzdější VýViOj, jmeniQvitě již za rozkvětu škol práva při
rozeného, náz'Ory řeckéh'O politickéhiQ myslitele i italského 
státníka z dob renaissanoe doplnil přesněj ším pozorovánÍln 
a odliš'enín1. stránky p r á v n í a plOl i t i c k é. Ukázku po
zděj šíh'O pokDočilej šíh'O usuz'ovánÍ podává zvlášť jeden m'ezi 
hLavními zástupci ,a n g I i c k é nauky .o státě, T 10 m áš Ho b-
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bes (I588-I679), .. značné ,autority požívající. Ve spise 
,,0 'Úbčanu'\ z r. I65I, sp'rávně rozlišuje, že iQtázka, jaká 
j 'est právní .org.anisaoe státní moci a jaké jsou nejvyšší or
gány státní m'Úci PiQdle .s.tátníhiQ řádu právníhiQ, 
nesmí být zaměň'Úvána s otázkou, které způsoby vlády jsou 
dobré, a které špatné, která státní forma jest užitečná, 
vh.odná, úoelná a která j1est zvráoená a státnímu oelku ško
dlivá. Státy nemajl býti tříděny dle tohiQ, 00 sobě 'Občané 
myslí.o mr,avnosti a prospěšnosti své vlády, nýbrž dle toho, 
kdo podle prá vního řád u stojí v čele státu. 

Uv,edený anglický autor, jenž v dějinách nauk státově
deckých pr.oslul zvláště jako horlivý obhájoe neohmezené 
panovnické svrchoVlanosti, 10 roztřídění států v tomto smyslu 
se vyjadřuje: "Státy se liší dle tohiQ, jak liší se o s 'O ~'y, 
jimž jest svěř,ena svrch'Úv,aná moc. Tato m'Úc svěřena Jest 
buď jedn'Úmu, nebiQ sboru, TI!ebo shromáždění, sklá:.. 
dajícímu se z mnoha lidí." Vznikají odtud tři druhy států: 
první, když m'Úc j-est u sboru, kde každý občan má práv.o 
hlasovati '- d 'emiQkracie; druhý, když jest u sboru, 
kde nikoli 'všichni, nýbrž pouze něj a káč á s t má hlasy 
a účast y uspořádání nejdůležitějších záležitostí - ar i
s t o k r a ci e; třetí, když svrchov,aná m'Úc zůstává toliko 
u j edn'Úho - monarchie. Navazuj,e na aristotelovské 
r'Ozlišování, praví HlO b b e s, že staří spisovatelé proti vy
jm,enovaným zde třem druhům států uvedli ieště tři jiné: 
anarchii, :oligarchii ,a tyranidu. Ale toto "nej sou tři odlišn~ 
formy státní, nýbrž tři odlišná jména, daná těmI, 
kd.o n ,ebyli spokojeni buď přítiQmnou vládo~, 
bu ď těm i, k d.o vedl i v I á d u." Tato jména neoznačují 
různého druhu států, nýbrž různá minění a rozdílné city 
poddaných o tom, kdo má svrchovanou moc. Král a tyran 
liší se "jedině v tom) j ,a k p r 10 vád ě jív I á.cl u, tak že se 
říká, že jest králem, kdo vládne dobř'e, a tyrlanem, kdo 
vládne jinak." Zdá-li se vláda kr~l~., zá~on~ě .dos.azle~é~o: 
poddaným j-eho dob~ou ,a dle JeJIch lIbostI, JmenuJI Jej 
králem; nezdá-li se jim, nazývají j,ej tyr,anem. "Království 
a tyranida nejsou různé formy státní, nýbrž j:eden a týž 
j 'e di n o v I á d ce má jméno král,e, dané mu }ako výraz 
vážnosti a úcty, a jméniQ tyrana na potupu ,a pohanu." 

Základy a důsledky státovědeckých směrů XVII. věkuy 
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jež provedly 'Obm,ez,ení měřítka aristotelovského, po celý 
stř,edověk vládnuvšíhlO, i pr'Okmitávající se správné názory 
j-ejich, že ' pro dělení států co do jejich .s tát ní for my 
rozh'Odna jest p r á vn í úprava 'Organisace nejvyš'ší státní 
moci v j-ednlOtlivém státě, čili že rozhodna jest skutečnost, 
zda ústav.a a státn~ řád.p r á vn í za vladaře dosazují os'Ob
n'Ost jedinou neb'Ů sb'Ůr ós'Ůbností, stále opakují se i v úva
hách z oboru současné nauky státovědecké 'O státní a vládní 
fórmě. Nauka doby poslední nevzdálila se tak příliš vý
sledků, k nimž dovedena byla pozorováním z.a věků pře
dešlých. 

I dnes stejně státy dělí se na monarchie ,a republiky, dle 
iejich ústav, dle org,anisaoe jejich státní m'Oci, cl 1 e p'Ů čtu 
nejvyšších orgánů státu,' dle toho, -zda dle ústavy 
v'e státě vládne jeden, někteří, anebo všichni. R'Ůzdělení 
států na monarchi ~e ,a dVlOjí druh r,epublik,aristokra
ci 'e a d 'emokracie, v dnešním právu státním přichází 
stejně. Nauka všeobecnéhlO pr,áva státního snaŽÍ se dnes jen 
př~esněji určiti hlavní měřítk'O, dle něhož rozlišiti jest státy 
00 do jejich státní formy. 

Všeobecné právlO státní udává pr'Ů PiQjem m'Ůnarchie z:a 
rozhodující tyto hla vní znaky: . 

I. Monar~hie jest stát, kde dle ústavy nejvyšším 'Ůrgá~ 
nem státu jest j 'e di n á osobnost panovníkov,a tak, že 
v,e š ker ,a moc státní soustĎeděna jest v j 'e d i Jl é hla vě 
státu; při vš'ech p'Odstatných čiIl!nostech státu, v zák{~n'Ů
dárs tví , soudnictví i správě, přiznána j 'est hlavě státu ' zá
sadně účast s v r ch o van á, k.o n e č n á a r 10 z hod ují c í. 

2. Monarchie j,est stát, kde prlOti vůli jedné hlavy státu 
nic s li iS t ,a vou st ,á t u s e stá ti n ,e smí - žádné z ústav
ních pr.áv panovníklOvých nemůže j,emu býti proti j-eh'Ů vůli 
odňato. 

3. M'Ůnarchie jest stát, kde plOstav,ení jed i n é h 10 'Ůrgánu 
státního jest tak plOvzneseno nad všechny IOstatní, že j·emu 
sa.moiedinému přiznává se diQ ŽiViO t n'O s t, d ěcl i čn o s t 
a ne zo d p'O v ědno s t j1eho postavení. 

Dnes j 'e přek'Ůnána nauka 10 tom, že práva panovníkova, 
jak'Ů zděděná a dobř,e nabytá práva 'O s'Ůbní , jsou odň,ata 
každé změně ústavní. Práv'Ů monarchov'Ů, jak'Ů veške:::'O 
právo veř'ejné, spočívá dnes stejně :na řádu stá t ním a je 
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také podrobeno výhradně vůli stá t u, t. j. 'OrganisiQva:ného 
celku, ve stát sdruž,enéhb. Nemůž,e být práva mimlO stát 
a nad ním. Panovník nemůže j ,edniQstranně měniti vůli státu. 
A vůle stá t u odliš'ena je 'Od vůle m'Ůcnářovy . Vůli ,S tát u 
nepr'Ůjevuje j-en panov.ník sám, nýbrž při výkonu nejdůle
žitějších práv vládních obmezen j-e požadavkem s'Ůuhlasu 
j in Ý ch '0 r g á n ů stá t n í ch, parlam1entních, které nejsou 
jím ani voleny ,a jm1oolOvány, ani 'Od něh'Ů nejsou 'Odvislé. 
Panovník nestojí n ,a cl státem, ale u v nit ř státu j.ako jiné 
státní orgány. 

Nauka o panovníkovi jak'Ů neivyššíin 'Orgánu státu má 
základ v učeních o sml'Ouvě, uzavírané n~ezi králem ,a lidem; 
Lid smlouv.ou se podrobuje vladaři, ,ale zůstává pravým 
majitelem moci. :Ve stol. XVI. nauky tyto hlásala škola, 
zvaná "m'On ,arch'Om ,achlOvé". Hlavní spis této politické 
školy, j-ejž napsfll Hub ,ertus L ,angu 'et (1518 až 158!~), 
nese náz'ev "Vindiciae oontr,a tyr,annos." Vycházeje z př,e
svědčení, že králové dosaz'eni jsou j-edrně v zájmu blaha 
v,eškerosti lidu, spis vfm'ezuje postavení vládoovo tak, že 
jest pouze strážoem, služ,ebníkem a vyk'Ůnavatelem zákono
dárné moci, jež přísluší lidu, i stojí vládce stejně pod zá
kony j .ak'Ů všichni 'Ůstatní. Přivrženci zmíněné školy bývali 
též ~amnoz'e hlasateli známé nauky, ž,e král, jenž p'Orušil 
hrubě smlouvu s ná~odem uz,avřenou, můž:e být sesazen, 
obža l'Ůván ,a jako tyran použitím donuoov,ací moci neškod
ným učiněn, oož j 'est přím'O povinniQstí nejvyšších úředníků 
říš·e. 

Panovník není však ani dle dnešní nauky 'Ůbyčejným 
úředníkem státu - přiznává s'e mu s u b jek t i vn í .p r á Y' o 
ve ř e j n é na jeho postav,ení ,a praerlOgativy neb'Ů zase při
pisuj-e se pan'Ovník'Ůvi veřejnoprá vní nárok, a.by byl 
u zná n za nejvyšší státní orgán ,a za držitele nejvyšší moci 
ve státě. V nároku n a u z:rl á ní se str,any státu z,a nejvyšší 
orgán vyčerpáv,alo by se právlO na k'Ůrunu a veškeré spory 
o trůn byly by spory '0 státní uznánÍ. Podnes také mluví 
se ještě o "vlastnímprávu panovníkově na státní m'Ůci" 
a spatřuje s,e v uznání vlastního práva tohoto na zastávání 
nejvyššího úřadu ve státě i Dozdíl mez i mlO n ar chi í a 
r e pll b 1 i k o u. Stát, j,eh'Ož nejvyšší .orgán má v 1 a s t n í 
právo na postavení své, je m'Ůn ,archie, kde však majitel 
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n~jvyš~ího úř,adu j 'e pouze ~ mo cn ěn cem a zr!zenoem 
s~atu, Je d}e ustavy r e p u b II k'Ů u. M'Ůcnář panuj e též na 
~aklade f'ra v?- v I a ~ t n í h 'O, rep~b!ikánský úředník však j én 
Jak'Ů s t .a.t n 1 '~ r ~ a n; tento ma .Jen úřední 'Oprávnění pa
n'Ův.at, n 1. k o II vsak v I a s tn í prá-Vio na panstvÍ. 

O~tud vV .;no~archiíchp:anovn}k zpravidla podržuje ve to 
pr'Ů~~ zmenam ustavy, t. J. mozn'Ůst odepřením sankce vy
louclt usnesení příštího zákona 'O ústavní změně. Abs'Ůlutní 
hezvýjim,ečné, nikoli pouze odkládací veto planovníkovo' 

Vy" , , 

asp'Ůn Pr! stá t n) ch z á k ladn í ch zá kO 'n le ch týkají-
cí~h .se ~sta;y ~emě, pokládá se .za podstatný znak rnona:r
chlshcke vladnI, f.?r~.r' Jm'enoYltě proti vůli pan'Ůvníkově 
nebude. lze v u~~estJ.. ocllceho, 00 by porušov,alo zásadu doži
v;>tnosh, d~dlcnostI a nezodpovědnosti jeh'Ů postavlenÍ. Na 
techto. znaclch po př·ednosti zál,eží pojem král'Ůvství či mo
narchl'e. 

Pr~slulý z,akladatel nauky o pojmu suv;erenity, Je a n 
B'Ů~Ivn (1530- 1.596), v 10 .. kapitole I. knihy svého díla 
'O state, pod nadplslem "D,es vr,a yes marques de Souverai
neté", v.ypočftal P: á v ,a pan o vn í ~ o va, jež pokládá za' 
podstatne znamky Jeho svrchovanostI. P,anovníkov,a svrcho
:~'Ůst zl~r~uje tato opráynění: I. moc, zákony dávati vš'em 
~ ledn;ot!IvCI, 2: práVi? ~ví;u ,a válk:y, 3. práVio jmenováni 
u, r,ednlku, 4. prav'Ů neJvysslho s'Ůudnlctví, 5. p-ráVio amnestie 
6 ' I v v ' . prav'Ů na .p0S usnost ,a vern'Ůst, 7. právo mince 8. p.ráv;o 
d v " b V o V' v ) Zl ~novan.I '? canuv. ypocet není však ve všech vydáních 

sp~su steJny. Franoouz . vyd. (Les Six Livres de la· Répu
bhque, I ?8?) uvádí j ,en prvních. pět ,pr,~v; vyd. lat. (De 
De~.ubl. . l~brI ' sex, v~ 59~) ohs~~uJe vypocet oelý. Byla to 
pr~v,~, J '~Z tehdy pr!slusela kralum franc'Ůuzským, za abso
lutIstIckeh'Ů zI?ůsobu vlády. Nov;odobý pokrok konstituční 
ony :praerogl~hvy pano:nick~ sioe pr?nik.avým změnám p'Ů

. ~.r'ŮbII: ale nektere z.nlch. prece udrzely se z,achovány a je
JIch zaklady patrny JSou 1 v dnešních státech konstitučních . 
, . Má-li být naznačen'Ů posta-v1ení panovníkovo v;e státě kon
st~tučnÍIn, mluv:í Sl~ 'ŮblOe.jně 'O mon ,archickém prin
Cl P u. M?na;chlcky prInCI}? zllian~,ená ~r'Ůt~klad k principu 
dem?k;r,ahckem,?-, Znamena r'eakcl pr'Ůh ucení o svrchova
n'ŮstI hdu, ~lrOtI re,voluční nauoe, .že ústav;a vychází Z lidu ~ 
Idea vlastního pray;a panovník'Ůva na vládu Vie státě a 
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'O S o b n í j-eho svrchovanosti staví se proti heslu, že v;eškera 
m'Ůc vychází z lidu. '. 

J de 'O nauky konserv;ativní, ~eakční, restaurační; ve Francii 
po pádu Nap'ŮI,eon'Ův'ě užívlalo se jich z.a restaurace na pod
poru znovuzřízeného království. M'Ůnarchie jest podle I e
g i t i m i s m u totožná s monarchií děd i č no u, panovník 
vol,ený podle dogmatu kOhservativníh'Ů j-est pouze dočasným 
uživatelem . . Vy,líoení těchto nauk m'Ůnarchickou formu, 
t ' t' hl v I v kd ' Y v" v, b v k' h s a nI pro as'Ův,a o ne y tez za zr!zenl prImo o z s e .o 
pův'Ůdu (ve Francii hlásali tak stoupenci "tradici'Ůna
lism u", j ,a:ko J'Ůs. de M,aistre a L. de B'Ůnald, v Ně
mecku pak pokraoov,al S t ,a.h I). Ve Fr,ancii tradici'Ůnalism 
stol. 19 . .obnovil j 'en ideové směry ' abs'Ůlutistických uoení 
z XVI. věku; již J ,ean Bodi:n (I530~I596) srovnává 
důstojnost král'Ůvsk'Ůu s majestátem h'Ů f' s k ým, pravě, že 
králové j sou vyslanci boží, seslaní k r'Ůzmn'Ůžování blaha 
ostatních lidí. (De republica libri s'ex, vyd: z r. 1594.). 

Monarchický princip zná ústavy j,en oktr'Ůyované, 
vydané či uděl,ené pouze z j ,ednostranné m'Ůci panovník'Ůvy, 
nikoliv ústavy, o nichž hy se lid s.ám sv:ými zástupci hyl 
smluvil ve shr'Ůmáždění ,ú s t a vod á r 'll é m. Na pr'Ůspěch 
ústav o k t ro y'Ů van Ý c h uvádějí zastanci . monarchického 
principu, ž,e nejužitečriější ref.ormy vzešly povždy spíše 
z nejvlastnější vůle vladařův a vládních státníků, proniknu
tých velkými myšlenk.ami ,a hlub'Ůkým věděním, než ze 
středu mnoh'Ůhlavého ,a různor'Ůdého shromáždění ústavo
dárného. Jen činnost osvícených jedn'Ůtlivců hy1a sch'Ůpna 
prac'ŮViat z,a sesHením stá t n í my š len k y, kdežto naopak 

v t ' h ' t d' , h h ' Vd V , hl' h ' t o v oe nyc us av'Ů arnycs r'Ůmaz· e:rllC V'Ů lenyc zas upcu 
způs'Ůbuje se začasté její umenšení ,a ' zpovrchnění. 

S oprávněním ,a otázkou 'Ůktr'ŮJ'Ůvání souvisí další 
otázka v'Ůlné revok,abilitJ ústavy králem uděl'ené, v;olného 
'Odnětí práv pnopůjoených, otázka zrušení či nulifikaoe 
ústavy ,a pr'Ůpadnutí ústavních práv i svobod. Zde není 
vylouoena možnost převratu státního shor,a. A zde pak právě 
vězí nebezpečí každé soustavy oktroyóv.ané, ž·e snadno ruší 
důvěru k zákonu ,a ,autoritě jeho, že majitele moci, když 
změny ústavní jsou tak leh k y, svádí k dalšímu setrvání na 
d ' v, k ' kt " t' Y t raZie zap'Ůcate, novemu o r'Ůy,ovanl - lm ovsem vra -
kost a nejistota poměrů ve státě vždy znovu stoupá. Převrat 
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shora není nikdy ·bez nebezpečí. V ústavách, j ,ež spoclvají 
na zásadě svrchov,anlOsti lidu, 'll 'e m Ů Ž le pr'esident práva 
ústavní občanům přísluš,ející IOdv,?lati ani nesmí ústavu su
spendovati, neb'Oť činí-li tak, porušuje a podlamuje sám 
právní PiQdklad s v é mlOci, ústaViQU jemu svěřené - tam 
dl,e nauky ústavní vládu svoji má jen z vůle lidu. 

Dle ,monarchického principu panovník jen v'e způ
sobu vykiQnávání své moci váže se účastenstvím živlů k.on
stitučních, "v podstatě" však veškera moc státní zůstává 
v něm soustř,eděna. Pr,akticky jeví se to v tom, že jemu 
v Ý hra dně přísluší sankoe zák.onů a že v j,eh.o rukou 
konec k'Onců stýkají se moc z,ákiQnodárná, soudcovská i vý
konná. Za přední pramen formulací monarchického prin
cipu pokládá se k 10 n s ti t u ční cha r ta f r an CiQ li z s ká 
z 4. č ,ervna 181 4. Úvod charty dovozuje, že panovník 
dává svým poddaným ústavu ze svobiQdné vůle a 
z úplnosti své král'Ovské miQci, ze sv'Ob'Odného výkonu krá
lovské .autority, neboť v 'e š ke raautorita, veškera Yeř~jná 
moc ve Fr.ancii je slOustředěna a spočívá výhr.adně v 'OsiQbě 
krá 100 v ě. Aby bylo zachiQvániQ toto postavení království, 
dává král ústavu oktroyiQvaniQu, čině tím jen kiQ n ce s si, 
neboť je první . povinností královoOu, i v zájmu jeho p.o d
daných, aby zachDval práva a praevogativy své k'Oruny. 
Lidu dává se j,en podíl na výkiQnu autority královské. 
Podobně článek 57. Vídeňské Spolkové Akty z 8. června 
1820 prohla š'Ov,al , že, ježto Spolek Německý, s výjimk'Ou 
sv.obodných měst, je spolk,em svrchovan'ých .knížat" 
musí v důsledku tohoto z,ákladního pojmu v'ešker,a státní 
moc zůstati s'Oustředěna v hlavě státu a "suverén" můž'e 
býti ústav.ou vázán pouze při výkiQnu určitých s v Ý ch práv 

l Ob ' v o na spo UpUSIO enl snemuv. . 
Bývalé konstituční miQnarchie středoevrDpské, jaklO Prusko, 

Sasko, Bavor s kiQ, Virtemhersko, Badensko, jaklOž i ostatní 
monarchické státy německé, obdrž,ely během stol. ·XIX. 
ústavy psané, sobě velmi podobné, spočív,ající na týchž zá
kladních ideách. Státy tyto pvodělaly stejný přechod od 
absolutismu státu polioejního ,a iQsvíoenského ku klOnstituč
nímu zřízení repr;esentativní,mu, proO něž přejímaly sobě 
stejné vZoOry k'Onstitucionalismu be 1 g i c ko - f ran c o u z
s k é ho. V zory stál,e bývaly tytéž: franoouzská k'Onstituční 
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charta z 4. , června 1814 a ústav,a he~gická z,e dne , 7. února 
183 I. S konstituční chartoU- franoouzskoOu přešel i m'O n a r

~c h i c k Ý P r i n ci p do . zřízení těchto státův. Za jediný 
právní důvod pro platnost ústavní listiny mělo se vydání 
j 'ejí z j,ednostranné moci panovní~ovy, ja~~ožto nejvyššího 
zákonodárce. Právo mocnářovo neodv'OzuJ'e se z ústavy, 
nýbrž naopak, ústav,a odvozuje se z vůle panovníkovy. 
Mocnář j 'e siee zavázán vládn.outi dle ústavy, než 'On ne
vládne na základě ústavy, ale na základě svého práva 
vlastního. Odtud také panovníkovi z hy 1 a vše ch na p r á
va, jichž při vydání ústavy sám výsl.ovně se n 'evzdal. 
Ve státech monarchického principq. právní důmněnka či 
praesumpoe příslušnosti byla vždJ na priQspěch panovníkův, 
nikoli na prospěch parlam,elIltu. ' V případě sp'Oru .o přísluš-:
nost mezi panlOv:ník,em ,a parlam,entem byl'O rozhodnouti pro 
panovníka. 

Ústavy zde spočív;aly na ViQ 1 né k on c 'e s s i m'ocnářiQvě. 
I po vydání ústavy zůstal on nejvyšším n'Ositelem oelé státní 
miQci i nejvyšším držitelem panství. Podržel s'Obě v,eškerq 
nejvyšší moO'c rozkazující ,a přidružil si parlament jen jako 
činitele omezujícího. Nestačí, ,a~y určitá pravidla právní 
parlam,entem byla formulována a usnesena, nýbrž tř,eba je, 
aby byla prohlišena za závazná, t. j. vyž,aduje se n ,aříz ,enÍ 
právního předpisu; toto však spočívá v rukou panovníko
vých. Panovní~ svojí sankcí uděluje zákon II Ý roO z k a z, 
t. j. svojí sankcí prohlašuje, že přijímá parlamlentem sta
nov,ený .obsah zákonné předl.ohy, ,a nařizuj 'e, že zákona 
je uposlechnouti, jakož i že úř,ady musí být prováděn. 

V rozkazu zákonném tkví konečný, nejvíoe závažný mo
ment pochodu zákonodárného - státní mlOc nedochází výraz~ 
v stanovení obsahu zákona parlam'entem, al'e teprve v sankcI 
zákona, v udělení zákonného r.ozkazu. Odtud zákonodár
st~í ve vlastním smyslu, t. j. nařizování právních pravidel, 

' j-e spatřovati jen v udílení záklOnných rozkazů pa
novníkem - pan'Ovník sám j,ako j'ediný nositel nedělitelné 
státní moci zůstává nejvyšším zákiQnodárcem státu,. jedině 
ieho sankoe je aktem státní moci nařizovací ,a výrazem 
stá tní vůle zákonné. 

Nauka tato o vozlišení zákonného o b s ,a h u ,a roO z k ~ z u 
b 1 dV' E v v d b v v, , v k't t y a rIv,e v . vroOpe vsu 'e ezna; nenl vsa vy vorem eprve 
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konstitučních směrů stol. XIX., jak často se za to má. 
Nauka uvedená známa byla již politickým zastáncům 
svrchovanosti královské v XVI. stol. aJ. B 'O di n ( 1576) 
sám již dobře ji znal. . 

Jinak v republikách. Republika je 'Onen stát, kde , drŽl~el 
nejvyššího uradu je pouze zřízenoem státu, kde "n e J -
vy Š š i m ,a g i str á t" je pouze státním 'Orgánem, hez vlast
,ního práva na postavení své. Republika popírá, že něk'Ů~u 
vládnoucímu přísluší v l ,a s tn í právo na panství, na ovla
dání státu, pop~rá pře dno s t ní právo jediné 'Ůs'0bno:st~ 
pan'Ůvat. Odtud v republikách ~luví s'e '~. s~rch?van~s~l 
lidu - to znamená, že není v lIdu 'Osob, JlffiZ p r 'e d J l
n Ý m i mohlo by příslušet vlastní právo pan'Ůvat. Krá~ ~á 
předn'Ůstní práv'Ů před jinými: princip monarchle J,e 
ne r o v n 'O s t, p,ri;ncip republiky rovn'Ůst, a ústavy . států ~le 
toho se zařizují, ž,e každá ~'Ůnarc~~e má tende~cI r'ŮzvíJet 
n e r'Ů v n o s t, kdežto republIka speJe k rovn'ŮstI. 

President demokratické republiky jest jen zástupoem lidu, 
jemuž přísluší nejvyšší státní moc, jest j:e~ představite~em 
a nositelem vůle lidové a zřízenoem pro JeJí :výkon. V oele 
st~tu, stojí z?e sb,? r: nejvyš~íymy m~aj~teleni ~'Ůci, nej~yšš}~ 
statnlm organem Jest shr'Ůmazdeny hd, polItIcky'Ůpravnene 
občanstvo, v'Ůličstv'Ů, po případě par I a me n t, svrchova
nost vůle lidoyé zastupující a představující. I v laristokr:a-
tických republikách stával v oel'e státu s b'0 r os'Ůbností" 
k vládě oprávněných majitelů moci. Státy, v'e kterých vládne 
z,ásada svrch'Ůvanosti _parlamen tu, ve kte~ých par
lamentu přísluší poslédn:í slovo pE změnách y~á~ladn~oh 
zák'Ůnů státních a kde usnesení parlamentu za urcltych pod
mínek m'Ůh'Ůu stávati se zák'Ůnem i proti vůli panov
níkově, k monarchiím 'll e n á lež le j í. J S'?u to republiky. 
V nich, i když m,ají dědičného krále, neJvyšším orgáne~ 
jest par1am'ent, zastupující .v'0ličstvo~a. v oel~ ~tátuy S~?J~ 
tudíž s bor osobností, nIkolIv os'Ůbnost J ednothva. Dedlcnl 
král'Ůvé v těchto státech postav'ením svým rovnají se _dědič-
nému presidentu r'~l?~li~y. y , , y y,', 

Taková královstvl, Jepchz ustavy zarov'en spoClvap na 
zásadě svrchovanosti lidu, označují se zvláštním názy;em: 
"m on a r c h ie r e p ub li k, á ns k é" (~oyrvéžsko, ~elqie). 

Pravideln'Ůu státní formu na pevnme evr'Ůpske predsta-
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vují dnes státy s ú s'ta vně 'Omezeným způs'Ůbem vlády. 
Pojmu ú s ta va. užív,á se' zde dle obvyklého politického 
názvosl'Ůví ve smyslu "kon s ti t li ce" a r'Ůzumí s'e tím 
účastenstYÍ lidu pr'Ůstř'ednictvím vol,ených zástupců na čin- -
nosti zákonodárné. Dle toho ústava státu ,absolutistického" 
jakým bývalo Rusko do r. 19°5, nebyla by ústavou v pra-

" 'b y I b h Yd' o vem vyznamu, ny rz znamena a y pouze s'Ůu rn ,pr,e plSU 
správních, jen správu. (V tom smyslu čl. 16 .. francouzské 
ústavy z 3. září 1791, 'Ůbs.ažený původně v "Pr'Ůhláš'ení 

, l'd k' h bY k' h" , T " , d prav I s yc a o cans yc ,pravI:" oute SOclete ' ans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la sé
par,ation des pouvoirs déterminée, n'a p'Ůint constitu-
tlon . . " ) 

Představa, že jedině panství ústavně o mez ,e n é účasten
stvím lidu, t. j.- sborů repr,esentativních na moci zákono
dárné čili, že jedině· p'Ůdíllidu na státní moci zna
mená ústavnost a .'ústavu, stala se ve smyslu politických 
nauk stol. XIX. rozhodnou pro dnešní pojem poměrů k o n
s ti t u č n í ,c h. Vláda při nejdůležitějších funkcích státních 
vázána jest ,na př,edběžný souhlas sborů zákonodárných, ko
legiálních orgánů repres'entativních, jejichž vůle platí za 
vůli lidu, parlamentem z,astoupeného a '0rg,anisovaného. Lid 
účastní se takto svojí representací na věoech státních a jako 
org,anisov,aný oel,ek m,á sv'Ůji vůli ve vůli parlamentu. Přímé 
spolupůsobení lidu záleží v tom, ž,e zřizuj-e parlamentní 
orgá~y, povolané dle ústavy k výkonu práv, která zásadně 
připadají lidovému celku. A tak všechny státy přibírají 
si stále víoe živly lidové, elementy demokratické a r,ep~li
kánské. 

Sbory z~konodárné stojí v ,e dle vlády jak,ů orgány, 
o m ,e z ují c í výkon pr,áv vládních. Vešker,a moc státní sou
středěna je v lidu ,a svrchov,aný lid ústavou, kterouž sám 
dává z plnosti své moci, může být jen vázán na určité pod-

. mínky při výkonu s v Ý ch opráV1nění. Vůle lidová ie j'en 
ústavně tak vázána, že v 'Oboru zákonodárství s právními 
účinky může chtít jen to, .k oemu sbory zastupitelské dají 
souhlas. Avšak účast sborů zák'Ůnodárn ých nezmenšuje ani 
nerozděluj 'e onu původní lidovou ne j vy Š š í moc. Jinak 
přiznává se parlamentům p'0stavení pouhého. nesamo
s ta t n é h o státního orgánu. Vůle parlam'entu není nadána 
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pnmo závazn.ou mocí nařizovacÍ. Parlament nemuz'e ni
komu z občanů přím.o nařiz.ovat. V ýk.on práva p~nství má 
i en vláda a úř,ady jí dosazené. Parlame.nt sioe může uložiti 
vládě, že určitá opatř,ení má zaříditi a pr.ovésti, ale nemůže 
sám občanům udíleti přímých ~ozkazů. Avšak j ,e di ně 
p ,a r l,a m e n t podniká r o z hod ují c í činnost zákonodár
nou, jedině ,on tv.oří zavazující státní vůli. Lid sice sám 
je ne j vy Š š í m zákonodárcem, potřebuje však k nejdů
ležitěj ším státním aktům souhlasu obou sněmoven parla
men tu: jed i 'll ě to, co c h ce z á r o ve ň též par I a
m 'ent, může s 'e stát zák'On 'em, ale nik.oli již 
vše c h no, co c h cel i d, u č: in í par I ia m e n t z á k o -
nem. 

§ 7. Státní svazky. 

I. Základní pojmy o státě a státních sdruž~ních jsou 
z práva přirozeného. H u g.o G rot i u s (1583 až 1645) roz
dělil svazky státní ve dvě základní skupiny, pravě, že ná
r.odové mohou se spojovat v'e vyšší oelek bud tak, ž,e sobě 
za vládoe zvolí tu též o S.o b n o s t, nebo že uzavrou mezi 
s'ebou spol ,ek, při oemž státy spoloené podržují povahu 
s a mo s t ,a t n Ý ch států. (D·e iure belli ac pacis libri tres. 
První vydání tohoto spisu vyšlo v r. 1625 v Paříži.) P.o~ 
zději Samuel Puff 'endorf (1631 ,až 1694) dělení to
hotoužíval a učinil je obvyklým. Státovědeck~ nauky také 
ve stol. XVIII. počítají s rozděl,ením na un i ·e a spol ky 
již jako s běžn.ou kategorií tehdejšího všeobecného práva 
státního. Unie omez1eny jS.oU na monarchie; jsou t0' 
svazky států m o n a r chi c k Ý ch, majíoe za základ skuteč
nost, že panovník v několika státech je týž. (Obyčejně bý-' 
vají jen dv,a státy takto sdruženy; ale v dějinách známy 
jsou případy unie i víoe států: unie skandiná vská, tří 
říší s,everních, Švédska, Dánska, Norska.) D.o dnes svazky 
států děleny bývají na un i 'e a s po I k y. K tomuto třídění 
přistupvje j leště další rozlišování sdruž·ených států na: 

1. svazky o r g a n i s o van é .a ne o r g a n i s .o van é, 
2. svazky povahy stá to prá vn í a me z iná ro dní. 
Svazky neorganisované' nevykazují společných or-

gánův a institucí. Svazky stá t o pr á vn í m i jsou taková 
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sd~už,ení ~t~tův, vkde spoi~ním se jednotlivých stái4 člen
~kych vz~~ka v y s š í,Ú ~ v ,a r úst~ední, jemuž jednotlivé státy 
JSou fodnz1eny. O st~tnlch svazclch povahy me z in á ro dní 
mluvl se tam, kde .Jde o pouhá sdružování se států sam.o
statných, svrc'hov ,aných. 

II. ~tát a stá~ní SVl~zkl byl, ]?rávn,icky definovány teprve 
v, do~e m,~dernl. S t a ~ Je vereJn.opravní k.orporace s vlast
nIm ,UZ!e,ffil~, vlastnímI příslušní~y (státním lidem) a vlastní 
mOCI statnl. 

1. Státy j sou svrchované nebo nesvrchované 
dle to~.o, jso~-li podřízeny mloci vyššího útvaru čili nic. 
Francle, Anghe; Něme~k~ - s:rchov.ané státy; Prusko, Ba,
vors~ov ~ ne~Yrcho;,ane, Ježto JSou podřízeny vyšší ústřední 
mOCI ns~ nem'ecke. Z toho. plyne, že svrch.ovanost není 
podstatnym ,znakem pno pOJ,em státu, ježto jsou útvary, 
nes:~chov,ane, kterým pov,ahu státu upříti nelze. Útvary 
P?hbC~é, které nev!ka~uj~ -;š'ech, 'znaků státu, nýbrž jen 
ne~te;e (buď ,vlastnI statnI UZleffil nebo vlastní státní pří
slusnlky neh~ vl~stn~ státní moc), nazývány bývají stá ty 
fragm ,en tarnlml. 

S:vrchovanost (suver 'enita) je vlastnost státní 
moCI, t~dy .státu: znamlenající neodvlslost na yenek' a auto
dete~mlnacI v u v~ltř. ?~ezení sml u ~í;, k nimž stát sám při
voluJe uz,av~enlm. statnl smlouvy s CIZI mocností, svrch.ova
n?st; nev,adl. ~oJem s~v'erenity pochází z poměrů středo
vekych repubhk severolt~alských (civitates superiorem non 
recogn.oscentes). Theor.ebcky uv,edl pojem ten do státovědy 
zastar:ce abs.olutní mOCI královské ve Fr.ancii J ,e'an B.o di'n 
ve spIse. "D~ re publica" L. VI. roku 1594. (M;aiestas ,est 
summa Ir: CIV:~~ ,ac subditos legibusque solu ta potesta:s.) 

,2. 1! ~ I e hSI se n~ p'érsOnální. ,a reální. U n i e p :e r s '0'
n ,a I n I J est

o 
svazek sta tu. monarchlckých, kde osoha panov

n~kova ~ q.~vod~ nahodIlého je táž. (Setkají-li se náhodou 
naostu~nlcka prava dle dvou různých řádů posloupnosti 
tru~nI , ve dvou , s:á tech , . v ~éže os.obě.) U:n i e r 'e á ln í jest 
sf0J'~nI dv.o~ ~tatu,v,v nlchz os.oba panovníkova na základě 
tehoz spolecneho radu posloupnosti trůnní je sP.olečná. 
(Spol~oenství práv?ě ch:těné, váz,anost na souhlasný řád 
tr~nnI . ~osloupno~h: . sp~Je~~í na v zá~~~?ě určitého prá.vního 
duvodu, odtud byva take ustavne z,aJIsť.ováno ' v státních zá-
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kladních zákonech IOblOu států.) Jiné společné .orgány ne
znam,enají nic podstatného pvo poj'em reální unie; zpravidla 
bývají, ,ale m,ají jen povahu ,akoess.orní. Obě unie jslOu 
svazky d,,'Ou států svrchov,aných, jslOu tedy rázu me
zinár'Ůdního, ježto m,ezi státy svrchowl!Ilými nem'Ůhou býti 
navz,ájem jine poměry ne~ smluvní dl,e ,práva mezinárod
níh'Ů. 

3. S p'O I ky jsou povahy mez i ná 1''0 dn í nebo s tá to
p l' á vn í. Mez i n á rod n í p'Ů v ,a h y j SIOU: allianoe a spolek 
státní (Staatenbund). StátoprávníplOv~hy js'Ůu, : státy 
spolk.ové (Bundessta,at). Ali ,ance jesťspolek států s úóely, 
jež se dotýkají státu j,aklO IOrganisaoe m'Ů c 'en s ké, dočasnJ 
spolek k společné obraně neb k sp'Ol'ečnému útoku založený 
(neorganislOv,a:ný spolek politického IObsahu s účely vojen
skými). 

S p 'o l ,e k stá t ů jest trv,alé, org,anisované spoj,ení se . s~átů ' 
svrchovaných k .sesHení jejich politického , postavení spo
l'ečnou čiIl1n'Ůstí. Spolek jest čistě smluV/ní a spočívá na půdě 
rlOvn'Ůprávnosti. Spoj,ooím států nevzniká zde nějaký stát 
oelkový, vyššÍ, nýbrž spol'ek států zůstává pouhým poměrem_ 
m'ezi st~ty iSvrchov,anými. (S p.o I e k něm le ~ k Ý trval od 
I8I 5-I866; společnlOu IOrg,anisací j 'ehlO byllO s plO I ko vé 
s hr o 'm á ž d ě n í, lobesílané zástupci jednotlivých států. 
Usnes,ení tohoto shromáždění neměla mlOci, 'Ůbčány ,států 
spolk'Ůvých bezprostř,edně z,aVíazující, nýbrž usnesení ta stá
v,ala se závaznými teprve zák.onným vyhlášením j,ednlOtH
vých vlád. Poměr hlasů ve spolk'Ův.ém shromáždění ,nebyl 
však stejný. Rovněž spolkem států byllO sdružení států 
jihoamerických z,a v,álky SeVieru prlOti Jihu v roce 
I86I-5.) 

Stá t s po I k 10 V Ý je spojení států takovým způsobem, 
že jejich spoj,ením vzniká lIlOVÝ vyšší útvar státní, stá t 
úst ř ,e dní. Jednotlivé státy j,aklO čl'ellové státu spůlk'Ůvého 
(Istáty členské, ,dílČÍ) půdřizují s'e svrchované mlOci státu 
ústředního a ztráoejí tedy 'svou svrchov,anost, z.a to. však 
j ,e jim ústavou ústř:edníh'Ů státu z,aruoeno účastenství na 
státní můci ústřední. Ústředrní můc říšská má nyní bezpro-

v d' ob ' , t' b v Yl k' h t' tO' stre nI puso nůst na sta nI o cany c ens yc s a u zavaz-
nýini zákůny říšskými, a říše ústřední můž'e svými záklOny, 
říšskými měniti a rušiti odpůrující záklOny zemské j 'ednůt-
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livých států dílčích. V tům j 'eví se v nit ř.ll í s v r ch o. Y,a -
n'O st ústř,ední říše nad jednotlivými ~tá~r (P!íklady . sta~u 
spůlk'ůvého: Něrr;~ck,~, yŠvý.~a~y, . SR'?J'e~e St~ty.) V~,~ e: 
m e c k u orgány rIs,e ustrednl JS.ou rIssky pr,esldent a rIss~a 
vláda dál'e říš~ká r,ada a říšský sněm, volený přímo. na za-

, 'h vy, y k' d Y I kladě všeůbecného práv,a hlasovacl.o. rISS e ra e, s '~-
ž'ené z vyslanců a členů vlád jednůtlivých států, p~skytuJe 
se státům účast na ústřední moci říšské. HegemonIe zaru
cena j 'e 'Onomu státu, j 'enž má nejvíce IObyvatel, ~'eboť pak 
má v říšské radě největší počet hlasu. V '~ ~ vyy.c a r s k u 
e],ement unitaristický j,eví se v radě národnl, Jez Je posla-' 
neckou klOmor'Ůu parla.rnentu ústř:edního. Element federa
listický zachován je ve slož'ení rady stavů, );ež je ~ůuhrnem 
z,astupitelstev j,ednotlivých kantůnův a tViOr~ hůrnl k,~m'Ůru 
par1amentu. Výkoriný~ yorgáne~ feder,~'oe y.]'~ spolklOva rada 
s př,edsedůu každůrocne volenym. NeJvysslm soudem. fe
-derace j'e spůlkový sou~, ~enž ~,?zh?duje ;ršak tyaké J~ko 
ústavní tribunál 'O půruseuI pohtIckych pra: ,?bc,an:sk~eh. 
Ve S po je n Ý ch Stá t ,e ch element unItarIstIcky Je~~ se 
,na kůngr,esu v domě represent~t?, rarlam~~tu to 'pr~o 
vol,eném, kdežto 'elem'ent f.ederahstIcky v s:enate,. obesllane1ll 

. sice přímo, ·,ale dle jedn'Ůtlivých ,států. -Za každý stát VlOlí · se 
d va členové s'enátu. ' ,. . . '. 

Stát spůlkový a spolek států nálež~jí meyZl .spůl~y poh
tické, o r g a n i s:o v ,a n é. V'edle toh'Ů J sO,?- vsak tak,e sP'?lk Y 
států rázu nepůlitického" k~~révzt~huJyí se kvrstatu ~ ,~k~ 
svazku kulturnímu a uz,avlraJl s·e důcasne k lepslmu. plnenl 
účelů kulturních. Organis,aoe jeFch spůč~yá .~a ~eZlnárod
ních smlůuv~ch. (Poštovní u~l:e.) , N,~Zy;,~~1 ,~e s p~o l~, y 
spr.á v II í m 1. MeZI sp~lky spr ~ Y? 1 ;nalez,eJl t?Z o~lnl-u~le. 

Rozdíl obou uvedenych druhu statnlc~ svazku, t. J' s t a t u 
spol klOvé 'ho a spolku. s~át~,. j.eys.t: tom, ~e ,spol'ek 
států znamená pouze ~ spOJenI . r~zu c~ste ; m '~ Z,.~ II ~ rod -
ní h o. států iSvrchůvanych, lnezlnarodne-pravnl s o. Cl 'e t ,:;1. s, 
kdežt~ stát spůlkový znamená spojení státll,. kteréž, .se ~a
chůváním stá tn í h o rázu či stá t n í k v ,a II ty spoJenych 
států . ty~ří vy š š í splOlečenstvÍ nad jedn.otlivými státy a 

I před~ta vu je stát vyšší, o~lkůvý, úst ř e cl ní, svrchovanou 
korpůraci. 

Ovš,em že i s po le k stá t ů stejně může prlOstými 
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s m 10 II v a m i mezi svými členy z,aložiti zrovna tak úzké 
a daleko sahající spoleoenství, j-ako vyskytuje se při fede
racích, aniž se proto změní ve stát spolko-vý s jednotnou 
ustř,ední mocí. I prosté spoleoenství s m I u V !ll í může být 
hodně tuhé a může z,asahovat hluboko do vnitřních státo
právních poměrů státu. Přijde j.en na otázku 'existenoe a su
verenity jediné a . jednotnéústř,ední moci státní. 

§. 8. Nauka o ústavách. 

V nauoe všeobecného práva státního dvojí základní typy 
ústav se rozeznáv,ají: ústavy psané, kodifikované (charty), 
,a ústavy zvykové. Ústava zvyková udržela se v Anglii a jí 
ze států středoevDopských honosí se rády také Uhry. 

Anglická ústavra odchyluje se od obvyklého vZlOru ostat
ních ústav západoevDopských. T,am n 'ení jednotné ústavní 
listiny, v jaké býv,ají uloženy ústavy států záp~doevrop
ských; tam nes'etkáme se s takovými ~tátními zák'Ony, aby 

, v nich kodifiklOvána la obsažena byla c 'e I á ú s ta va 
a shrnuty. hyly základy veškerého veřiejného práv,a státu. 
Anglická ústaVia není kodifiklOvána, nýbrž z vy ko v á. K pů
vodnímu, z v y k 10 V é m u zřízení státnímu a ústavnímu při-
dávány byly j ,en jednotlivé zák'Ony pozdější, které odtud 
mají vždy jen pov,ahu do da tk ů či do plň k ů k starým 
ústav~ím řádům. Vedle těchto jednlOtlivých pozdějších zá
konných dodatků či doplňků zůstává stále v platnosti. ústava 
zvyková, pokud pozděj šími předpisy nebyla změněna. Vedle 
určitých základů ústavy psané uznává se ještě ústava ne
psaná ,a tak ústavu tvoří ř,ada jednotlivých zákonů a sně
movních usnesení, pocház'ejících z různých dob, vydaných 
jen k původnímu řádu zvykovému. 

Naproti tomu podl'e vlivů ,a vz'Orů n'Ovodobéh'O konsti
tucionalismu 'franoouzskobelgickéh'O ústavy států západo
evropských býv,ají kodifikovány v jednotné ú s ta v n í 
chartě. Dle těchto vlivů moderních ústav,a je uložena 
v ústavním základním zákoně, j,enž požívá zvláštních záruk 
stálosti naproti zamýšleným změnám. Taková ústava neni 
tedy "historická" či ,,'Organická", vytvořená "ze života a 
ducha národa", nýbrž je napodobená, uměl!e kodifikovaná. 
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Často s'e říká, že ústav,a Anglie nebyla sdělána ,ani slož'ena, 
nýbrž že se vyvinula sama, že vy r o s tl a. ' 

Ústav,a Anglie je ú s ta van e pří s t u pn á. , Ústavy psané, 
j ,ako belgická, jsou uzavř'ené" jsou obsaženy v zákonech, j ,ež 
obecně jsou přístupny ,a sllOženy výr.azy IObecně srozumit~l
nými. Ústav,a psaná, j,ako ústa~ní základní zákony, vydána 
a vyhláš,ená byla určitého dne jako vědomé dílo svých pů
vodců. Její tvůroové i vykladatelé , mají před sebou přesně 
vym,ezený dokument zákonný a určitě ohraničenou část ko
difikované, positivní právní látky, kteDouž vykládají dle 
obvyklých interpretačních pr,avidel. Ústava taková umož
ňuje vykladačům svým, aby předmět ;svůj pronikli a podali 
s určitostí a 'jasností, j,ako když soudce, vykládaje zákony, 
odvlOlává se na autoritativní j 'ejich znění. Takov.é pe;vné 
soustavy právních předpistl ye státech s ústavou z v y k 0-

vou není. ' 
S oblibou ukazují ,angličtí právníci v-šak na to" ,že jejich' 

ústava náleží k ' ústavám p r u ž n Ý m či o h e b 'll Ý m. Zá
kony ústavní, státní základní zákony, vyznačují se v Ně
m,ecku nebo Amerioe z výše no u for mál ní pIa tno s tí 
či mocí zákonnou: změny jejich jsou ztíženy pod
mínkami kVralifikované většiny Vie sborech zákonodárných. 
Zákony ony, jakožto fundam,entalní normy pvo zřízení říše, 
mají požívat záruk větší stálosti, trvalosti, neměnitelnosti. 
Změny libovo~né a příležitostné, od případu k případu, 
mají při "ú s ta v ě" státu být 00 'možno ztíženy i má být 
z,aručeno delší uvažování o nich. Rozdíl mezi zákonodár
stvím ústavním ,a j,ednoduchým je zde vněj ší, fQ r má ln í, 
netýká se obsahu záko~a, al'é pouze formálních náležitostí 
jeho změny; v takoViém státním základním zákoně posta
vena j sou pod ganancií větší stálosti ustanovení všechna" 
důležitá jako méně důležitá. Takové ústavy v'e for m' á I-
ním slov,a smyslu v Anglii není. ' 

"Dnešní naš,e ústava", praví Angličané, "jakož odpovídá 
jejímu pozvolnému vývoji z života náDoda, není ullOž,ena 
v jediné ústavní listině, nýbrž }z'e ji nalézti v rozmanitýc4 
zákQnech různých dob. Nemáme vlastně žádných základ
ních zákonů v mode~ním státoprávním smyslu, t. j. zá
kladní zákony neliší se.od zákonův obyčejných svojí zvláštní 
právní povahou; vydá~ají se, . mění a ruší stejně jako všecky 
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ostatní. Rozdíl ie čistě o b s ,a h o v ý~" N 'e n í tedy. formál
ního rozdílu mezi zákonodárstvím ústavním la Jednodu
chým. Zákony ústavní 'Odlišují .se od ostatníc~.)en s,,:ým 
zvláštním ,obs ,ahem, tím Jen; že obsahujI praVIdla 
o z,ákladech zříz,ení státního; I nejdlHežitější změny ústavní, 
byť by šlo o úpravu řádu posloupnosti trůnní nebo o roz,
sah oprávnění par1am,entu, ději se touže cestou 'zákonodár-
ství j ednod u chého. . 

Ústavy, které činí rozdíl mezi zákonem ústa~~ím a J'ed
noduchým"nazýv,ají se tuhé čili rigidní. Protože těžklO 
se da.jí ·meniti. '. 

V tOTIl právě, ž,e změny: ústavní dějí se, týmž způsobem" 
jako , všechny jiné změny zákonodárství, ob~yklou oestou, 
:idí se přednost ústav~. Spojován~ ' starého vS ;r;'?v~ým v úst~vě 
Jde pak lehoe a ,,dobre, bez potreby ~nacneJ~Iho aparat~ 
ústavního, hez větších otřesů, neboť ustav,a J ,e oh ,e b II a 
a p r II Ž n á, lehoe se přizpůsobující změněným poměrůI? 
a současným požadavkům, snadno přemáhající každý krl
tický stav politické situace. Nově povstávající organisační 
formy lehoe spojují se s dřívějšími, na nichž různé v:ěky 
pracov,aly, ústav;a nez.astará~ př,edejde se rozporu meZI ní 
a skutečným vý~oj ,em politickým,. protože v každém ~ka
mžiku může být j ,e dno d'u š e přIzpůsobena nov,ě vznIka-
jícím poměrům. . 

Odtud pak ústav,a v každé době. po~ává pravdIvý vobra.z 
politických poměrů mooenských, Jak J~ou ve skutecnostI~ 
a' vyjadřuj ,e vždy, j,aký je v pravdě vzáJen;tný po~ěr meZI 
j ednotlivýn1.i nejvyššími činiteli ústavnímI, meZI kr:álen;t, 
oběm,a sněmoy,nami ,a národem. Snadnou ' možností, ph,
způsobovat ústavu změněným poměrum, je m'ožn'O vystř~
hat se příliš překotných změn la náhlých p~~vr.~tů v životě . 
ústavním, poněvadž skutečné poměry pohtI~~(e , ~nemo~o?
nikdy -být tak vzdáleny ústavy:sn~dno se r~nzpusobUJlCI, 
a v,eřejné mínění n,eoctne se nIkdy v tak pnkrem odporu 
k ní. Veř,ejné mínění, přizpůsobuj~c ústavU l'e

y

hoej! , sVýln 
přáním, nebude pak ' také uchylov,atI se k prostr,e~dk,um, tal~ 
kr,ajním, j,ako tomu bývá v zemích, kde s~utecny ;yv~J 
vy,tvořil průběhem l,et zna?ný ne~o~hlas 'm'~zl f;o r m ,~ l.n 1: 
mi pr.avidly ústavy a mezI skutecnym rozdel,~nlm P?htIcke 

. , v kd ' t o v b't v v bem mOCl ve "state a :e us av,a muze y menena J,en ZPUS'? : . 

38 

těžším. tím větší bude rozpor mezi předpisy ústavy a mez~ 
skutečný~ roz~ělením m,o~i ~,e státě, v ,č~m m~ně, v'~'~po;ídatI 
bude pravldlo uSŤlavy skutecnym pomerum neJvysslch ustav
ních činitelů, ,a čím ,t ě ž š í jsou změny ústavy v některé 
z,emi, tim prudší útoky hude ~stavě sná,šeti. od str,an, ,do
máhajících se revis'e ústavní ve :smyslu vyv0J'e novlOdobeho. 

To jest onen "zdr ,avý konserv ,ati...sm" ústavyan
glické, .onoho živoucího organismu": staré, života schC?P'~é, 
se stále udržuje, a nové, pokročilé, přiroz'eno~ "org,a'n.lc
kou" oestou, k tOlnu přirůstá. Odtud po způsobu a n g II c
ké m také spíše bývají ušetřeni náhlého poruše~í dosa~ad
ního pr,áVlního stavu LnásilnýIIl převraten;t- protI pla:ne~~ 
ř,adu právnímu - vývoj ústavy se děJe povlovne, J1eJl 
změny takřka nev,ědomé; neuv~do~ělt~. pochodem, kaz~ 
dým jednoduchým zákonem, Jenz pr'eZIle formy proste 
novými nahradí. v v.," 

Po stránce pr,aktické p~k skutecnost, ze Jakakohv upr,ava 
ústavních poměrů může být opatř.ována lZ á k o n 'O dar -
s tví ln je dno d u c hý ~:, přináší ztnač~é výho~y vládě 
par1amentární. Vládatnenl nucena .pro kaz,~~u , zm~nu stát: 
ních základních zák'onů shánět větŠInu kv,ahflkovanou, nenl 
tak vázána, a její iniciativa tak z·těžováJna . . StačÍ, )en n1.á-li 
z,a sebou ochotnou většinu prostou. Snadnost, s Jakou tam 
projdou kolikr,áte předlo~y, jé~ jind~ btv,ají p~edl?ětem 
obtížných a vleklých vYJednava~ll vla~nlch, za.cas~e byla 
by nepochopitelna, k~ybychop1 Sl neuvedom~vlah st~l'e ony 
zvláštnosti. Též I t ,a 1 ie má takto pružnou ustavu. . 

Ústavní změna bez pož ,ad ,a vku kvalifikované 
vět Š·i n y přináší vš,ak t~é ,určité 'ne~ezp~či. !~am, k~~ s,e 
k změně ústavy žádá ,,:ětšrna dvoutř,etrnova, ~uze, ,m'~?s~na, 
čítající mál:o př,es třebnu sboru, prostou ~eucasb p:~ Jed
nání zmařiti j,akoukoliv. ústavní změnu, Jež by: smerovala 
proti zájmům či právům jejím . . Ale tam, k~e změny ústa~y 
se dějí prostou většin'Ou, nebude ,píOdobne ochr.any prav 
a zájmll ~'e~šiny - t~m v~~šina bude sv~áděna k ,tqmu, aby 
ústavu menlla, kdy~oh se Jl z,achoe, prullIo n~ uk'~r ~,en;
šiny, a ,aby bezohledně využitkow~la , své m~c~ ~iap~'?t~ nI; 
Většina bude každé chvíle naklon ena , prohlasIb. ~rClte sv:e 
stranické zájmy zárov~ň za zájem a ú.~e~ :oe~~ho .stát? ~ ru
;iti práva me.nšiny, . }ak.ožtoodpo.ru]1cl zajmu statnlmu. 
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Dle tohoto · domněle vyššího zaJmu státního, s :nímž sto
tožněn je str ,a :n i c k Ý zájem většiny, měniti s'e bude dle 
p'Ůtřeby státní zřízení, lehce bez tužších podmínek, na ne
prospěchf m'enšiny parl'arnentu, určitých tříd občanstv,a, 
určitých národn'Ůstí. A vláda, majíc v parlamentě 
většinu prostou, k ústavním změnám 'Ůchotn'Ůu ,a ,politicky 
~polehliv'Ůu, s'Ůtv,a sobě vážiti bude hlasu str,an lna]:ých 
a sotva dbáti bude jejich práv a zájmů, prová:dějíc vůli 
v,ětšiny. Menšin.a pak vidouc, že 'po jejím hlasu nikdo se 
neptá, a že vydána je vůli většiny na milost i nemil'Ůst, aby 
zamezila změnu ústavy, jíž obětovati by musila dosav,adní 
sv oj e postavení, tím spíše bude donuoena, aby chopila se 
prostředků krajních ,a radikálních. Účinek bude tedy právě 
opačný, než jak nám líčí zastánci ,,'Ohebné" či "pružné" 
ústavy. 

§ 9. Vznik základních práv občanských. 

V poměru státní m'Ůci k členům státu z,aručuj ,e se v kon
stitučních státech 'Občanům určitý 'Okruh individualní svo
body, jenž vymyká se z,asahování státní ·m'Ůci. Jednotlivým 
občanům zaručuje se v určitých směr1ech voo I n'Ů s t 'Ůd pů
sob ,ení státní moci. Mají přím'Ů nárok na v'Ůlnost tuto, 
mají n á r'Ů k n.a to, aby 'Ůrgány státní nez,as.ah'Ůvaly do za~ 
ručené míry jejich sv'Ůbody, jakož i aby byly zrušeny 
všechny akty úř'ední, které by byly v odporu s nedotknutel
ností 'Ůné individvální právní sféry. V'Ůln'Ůst od zasahování 
státní moci zaručuje se členům státu vytknutím určitých 
p r á v z á k La dní ch. Zák1adní práva znamenají především 
obmezení státní moci, normy pro státní moc, meze 
pro 'Ůprávnění úř,adů, aby jedn'Ůtlivcům z,ajištěna byla při
r'Ůzená svoboda jednání; proto také základní práva jsou 
zpravidla negativního obsahu, vystupují jak'Ů ne
gace různých 'Ůmezení. 

Kdyby mělo dojiti ku kodifikaci takových základníoh 
práv, jako právo na prá~i, na plný výtěžek práoe, na vy
chování, měli bychom prak základní práv.a, j-ejichž obsahem 
by pyla možnost žádat positivní plnění se stDany státu; 
státní ,správa byla by zavázána k p'Ůsitivnímu plnění, 
kdežto dnes zpravidla j 'e z,avázána j 'en k 'Ůpom1enutí, aby 
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osobn'Ůst jednotlivoova bez 'Ůmez,ení se m'Ůhla 'Osvědčovat ve 
své vol n é e. x i s t 'e n ci, ý"e v 00 ln é m u r Č'Ů vání vů l ·e a 
volnosti maj etkových práv. Vytknutím zvláštních 
zákl~dních práv staví se pod úst a v ní 'O ch ran u obor, 
v němž os'Ůbnost jednotlivoova volně může se osvědč'Ůvati 
bez zkracování se str,any státní. -Správní soud je nejvyšším 
tribunálem soudoovským pro tuto ústavní ochr,anu; každý 
jehož volný okruh právní 'Ůrgány veř,ejnými byl porušen, 
můž'e podati stížn'Ůst k tomuto tribunálu. 

Základní práva zaručujíoe volnost 'Ůd státu, znamenají 
obmezení státní moci:. při zaruoování jich šl'Ů pů
v'Ůdně '0 ob mez 'O v á ní přem'Ůci úřadů polioej ních ,a ad
ministrativních a onoho nejvýš a u t.o r i t "a t i vn í h'0 po
stav,ení, j.akého požívaly úř,ady za státu policejního. 

Zák'Ůnné z,aruoová:ní některých základních práv, ovšem 
j ,eště v nevalném objemu, trv,alo od středověk~ v Anglii 
(Magna charta libertatum 1215), do popředí vstoupilo však 
jmenovitě v stol. 17., v politických zápas'ech m'ezi parla
mentem a m'Ůcí královskou. Zvláště známá Petition 'Ůf rights 
z r. 1627, dále H,aheas-C'Ůrpus-akta z r. 1679 a bill of 
rights z 1689 'Ůbsah'Ůvaly potvrzení práv poddaných a za
ručování práv parlamentu. Upomínky na tyto pr'0slulé zá
k'Ůny anglické působily ~lavně v Amerioe, kdež považ'Ůvány 
byly i za část tamějšího práv.a z'emského. V Am,erice, 
tehdejších koloniích anglických, při družily se ještě mo
menty náhoženské, reformační, z,aruoování sv'Ů~'Ů~y náho
žen~ké, víry a 'Svědomí. Obšírné kodifikace z,ákladních práv 
staly se 'Obvyklými během 17' ,a 18. stol. y.e státech s e v e
r'Ů ,amerických, po IOdtržl~ní se 'Ůd Angli,e jmenovitě 
Virginia usnesla slavné pr'Ůhlášení práv základních v r'Ůoe 
1776, jejího . příkladu následoVialy jiné státy Unie, a dle 
vzoru amerického pak i fr ,a n CIO u Z s k á deklaraoe práv 
lidských a občanských z r. 1789 přijala soustavu takovou. 
Deklarace základních práv stala se č á s tí ústavy francouz
ské z r. 1791. S prvními počátky ústavnosti ve státech 
něm,eckých následovaly ústavy států jih'Ůněm,eckých vzoru 
f ran co u z s kého a .p,ř-ejímaly f'Ůrmulace .práv základních, 
jm,enovitě dle franoouzské charty z 4. oervna 1814. 

Spolupůsobily tu ovšem ještě 'při:roz1enoprávní nauky 
z 18. století 'O "s m I 'O U v ě s P o leč e n s k é" . 
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~auky o svrchiQv,aniQsti lidu a smliQuvě spoleóenské vy
chaz,ely od panství vš 'e.ob 'ecné vůle. Stát vzniká proOstě 
sm~oOu;oOu sdr~ž,e?tch jedn<?tlivců,. úč~stníků smlouvy. P,an
StVl, v~'eoh~cne v,ule. vsech Jednothvcu tu vláclúe; každý SB
vzdaY~ svyvch p~av Jen p~t,:d, po.kud tohiQ panství vůle vše
ohe~n~ vJzaduJe, aohranlcl m'eZI tím, oeho se jednotliveo 
vzdava, a OQ mu zustalo, 00 s·e mu z:achovává určiti má 
" , 
U!S t ,a v ,a státu. Ustava stanoví hranici mezi miQcí státní 
a zbylým iQkruhen:- půviQdních práv iQbčan:ských. Nauka tato 
b!la dos~ ,a~solubSbck~ ~ ka~d'ý m.us~ seFo~~obiti panství 
vseobecn~e vul~ a ta m,uz,~ byt~ steJne despotIcká j ak'O vůle 
absolutnlho vladoe .. Stat J,e ovsem odviQz'en od lidu, Vieškerá 
p~áva zvolených vládců odViozena jsou jen od lidu, stát je 
vy tvor umělý, vytViořený vědomiQu vůlí vš·ech jednotlivců 
s m I 'O U ViQ U () stá t ě. ' 

. Pr.amenem z,ákladních práv jest původně in di' v i d u a-
II stl C k Ý názor světový. . .. . 

Stát, byv založen- individui, má sloužiti individuálním 
úoelům .. Každý, kdo k oné spoleČenské 'smlouvě přistoupil, 
P?drobu Je s~e bezp:od,m~neč~ě vůli- většiny, panství všeobecné 
vule, a~e stat n:oz~y J'est .Jen potud, pokud má n,a zřeteli 
~ ,sled~Je ,p~ospech. Je~ot~lvCŮV. Cel,ek, zřízení , státní, právní 
::ad statnl Jest na 1 n dIV 1 d u á I n í prospěch zaViéden, a také 
J~n potud každé iQhrnezov,ání individua můž'e býti iQdůvoOd
~eno, pokud z toh.o plyne všeobecný prospěch individuím. 
Cl~nové státu.' uzavř'evše smliQuv"Q. spoleoenskou, ·obětuji ,díl 
sV'~,svo?iQd! Jen p;oto,. aby ,~ruh~ho ,~ílu . tím jistěji mohli 
pozlvatI. Tlm uznana Je _ take p rl orl t a práva individuál
ního. NetviQří je stát, rl ýbrž . pouze uznává. (J. J. RiQ U S,

se ,a u: .O smlou.vě ·spoleoenské, vy:d. 1762 .) 

~vrchov,a.nosb v:ůl~ obec?~. z,ad~~i ?elze: i když stát vy~ 
tvor,en..byl JJednothvcl ,a k JejIch uoelum. Zádá-li toho vůle 
obecná, pak .. individuum v,ešk,e~o vešk,er,a . svá práv.a musI 
předat ?elém.u státu a vš'ech svých práv nejen duchovních, 
nýbrž 1 majetkových, .poŽÍvá pak jen jako konoese IOd 
vš'eohecna, a 00 zbude individuu po odečtení j,eho -'Občan
ských povinností, 00 zbude mu z toho, 00 musil zciziti, to 
tvoří. P' ů v o. dní kruh práv j 'emu náležejících, to tvoří 
hramcI prob všeobecné moci zákiQn'Odároově a mez'e moci 
svrchované. . 
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Prohlášení práv lidských a 'Občanských má právě přesně 
vytknouti mez'e mezi zbyl'Ou sVoObodou ,a mezi tím, čeho ·se 
občan vzdal :na prospěch mloci státní. Odtud IV nekterých 
ústavách býv,aloO prohlášení .práv základních již v úvodu 
nebo na začátku ústavy, před vlastními předpisy o organi-
saci státní moOci. .. - ' . 
. Dle těchto nauk v riQoe 1789 priQhlášena· byla ve Francii 
práva lidská ,a občanská. Ale na priQhlášení jich měla co do 
k.o di f i k a c 'e hlavní vliv podobná prohlášení Vie státech 
am·erických. Tak v nauoe státovědecké oelkem lohecně dnes 
j-est uznáno. Byly to původně .anglické kolonie a ~ývaly 
'Os.a;zovány také těmi, kdož z.ačasté se vystěhovali z Anglie 
pro pronásledování náhož,en,ská: (Puritáni v,e stol. 16. a 1 7. ). 
Protože na ně nejtíže doléhaly rozbroje náhož'enské, hleděli -
především si zaručiti při zakládání nových kolonií \ indivi
dualní svobodu přesvědčení ,a svěd'Omí a již lna lodích uza
vírali mezi sebou smlouvy 'OsazoOvací či kolonis.ační a v nich 
si zaruoov,ali i jiná prává, j-ež v Anglii bý~ala obsahem 
chart a jiných důležitých aktů, zvláště ze stol. XVII., jako 
vzáj'emný poměr moci m'ezi parlamentelTI a králem, právo 
shromažďoOv~ací, nedotknutelnost vlastnictví, · právoO voOlného 
proj'evu mínění, svobodu-iQsiQbní. N~_jslavnější je smlouva, 
uz,avřená na palubě lodi "l\1ayflo"ver", z · I L listopadu 
'1620. Tu si slíbili, že se spojí ke slávě boží, pro oest -krá.:. 
lovskou, k šíření víry kř·esťanské, k jedinému politiokérnu 
tělesu. Zaručují si určitá základní práv,a, jako svohodu ná
bož'enskoOu, určují způsob, jakým budo.u svoje vlády volit 
a dosazovat úř.ady. T.ak zaliQžena byla koOlonie New-Ply
mouth a tak vznikaly první koloniální charty. ' Když pak 
-koloOnisté přišli na místo, dali si tyto charty potvrditi králem 
anglickým ,a tím požfv,aly záruky moci státní a ústavnÍ. 
Podrobnou chartu měl stát Virginia-: 'ž'e všichni rodí se 

I , b cl' v' h . - b V 'v • b d v d 'L vo nI, svo o nI,. VSIC :nlO cane z·e Sl! ~ u 'Ou .pre . zaK!onern 
rovni, a v tom ohledu že žádná privilegia nesmějí býti udí
lena, z á k on 'll 'e smí být i vyd á TI S - pI la t n 00 stí z P ě t
n o u, že nikdo nesmí býti zatčen bez pís,emného 1}ozkazu., 
ž,e j 'e' volnost- projevu minění ,a· myšl'ení, k.aždý že Sirní Sl 
dOViolit mluvit ,a p;sát, dát tisknout, 00 ch0e, PiQkud to ne
odporuje· psanýrn zákonům tr'esthím.· Tyto .charty dostaly 
seběherri XVIII. stol. do Francie, ' kdež byly vydány v pře-



, kladu. Tak přišel na pevninu 'evropskou oelý onen súubúr 
předpi~ů a ln yšlenek m~~erních a liberálníc~.. , 

Kdyz pak 1789 prohla sena byla ve Francll h.ds.ka a ob
čanská práv,a v souhlas'e s'e zásadou svrchov,anos~1 l~du, př~
vzala sama deklaraoe ta pod působením ,amenckeho bOJe 
za svobodu podobné m n 'O h'O z n ,a č n é formulace. Krúk 
ten byl hlavně historiky (H. T ,a in le) přísně .odsúuzen, prú~ 
tože podle nich byl příčinou rev'Oluoe: tvrdili, že okáz,alá 
hesla deklaraoe oné falešným pathosem zvučných a bez
obsažných roení podněoovala a j-en pomátla mysli poslu
chačů, přispěla jen ku všeobecné anarchii rev.oluční dóby, 
ž,e obojznačnost prázdných f'Ůrmulí sváděla jen k zlému 
a kalila jasný úsudek. Pravda j'est, že pr.ohlášení z r .. 1,789 
bylo hodriě řečnické, dúktrinářské, mnohdy temné, nejasné, 
mnohoznačné. Než spravedlivě nesmí se popříti zásluha 
oněch revolučních ústav, neboť 'Ony jsúu první, jež zav:edly 
ideu ve ř e j n é hop r á v ,a ~ u b j '~ k t i v II ~ h o, do ústavní~~ 
práva státův evr.opských. Ze obcan pr'ŮtI statu vystOUpIt! 
může jak'Ů rovnoprávná str,ana s určitými ná~oky , i na 
poli práva veř'ejného, je přece j'en zásluha on'Ůh'O prohlášení 
z r. 1789, V tom směru i 'Ony víoesmyslné, ' nejasné, ah
straktní formule am'erické, j 'ež pro Francii byly vzorem, 
vykonaly plně svoji úl'Ůhu a v dějinách politických teorií 
přísluší jim čestné pořadí: . " - . . 

Ostatně sama ústava UnIe amencke obsahUje h'ŮJnúst ne
určitých výrazů, ,aniž komentátoři americké ústavy si stěžují 
snad do toho, že by neurčitostí vJr,azu něj ,ak stupň.ov:ala ;s~ 
rev.oluční nálada. S hl,ediska soudoovskéh.o a pr.o JUStIC1 
ovšem žádná výhoda to není. 

A ještě jeden význam měly ony sez:n~y či ~,atalogYi . 
základních práv, ,amerického pův'Odu. JIffil vytviQřIl ~e ve 
státech 'ev~opských poj1em ústavy formální, t. J. za 
ústavu státu platí souhrn zákonů', k j,ejichž změně třeLa 
j1est většiny k val i f i k o van é. Ústava požívati má záruk 
stálosti, proto její změn~ připoušt~jí. s,e )~n za. ztíž~:?ýc~ 
podmínek. Náhlé změny Je~noduchyml vetsInaml m,aJl byt 
00 možn'O úbmez'Ován y, aby zabezpeoovala se klidná. trvalost 
státních poměrů. 

Seznam základních práv v jednotlivých ústavách nevy
kazuj,e žádné zvláštní soustavy. Bývají zde předpisy růz-

ného významu a ustanúvení důležitá i m.ene důležitá po
hromadě. Základní práv,a ' 'Obsahují n~jprve pro ,s to u n e
g ,aci dřívěj Šíh.o st ,avu právního, pú případě jen 
prosté 'Ůpak'Ůvání stavu již pl;atného, jako že v'Olnost stě
hování se z,aruču je nebo že svazek poddanský se zrusu Je. 
Znamená to nejprv1e negaci om'ezení dřívějších ,a zárúveň 
pak prosté potvrz'ení stavu právního již platného, nebo:ť 
svazek poddanský i úm'ezerií stěhova('Í byly zrušeny již 
dávno ve všech státech. Dále základní práva znamenají z á
vazný program a závaznou dir 'ektivu pro pří
š tíh.o z á k'O n ,o dá r c 'e. Př,edpis, že tisk nesmí býti po
stav'en pod censuru, ani om1ez'Ován soustavou konoesní, zna
mená diDektivu, že příští zákonodárce musí právo tiskové 
upraviti v'e směru ústavou předepsaném, ,a kdyby se chtěl 
uchýliti, ž'e tak může učiniti pouze ve formě, v jaké se děje 
změna ústavy. Ve státech, kde soudy nem,ají múžnosti roz
hodov,atio ústavnosti zák,onů, není dána ovš'em záruka, že 
zákon'Ůdárství od direktivy ústavy s'e neuchýlí. 

Základní práva v j-ednotlivých státech jsou myšlena a zna
m'enají také pr.ostá obm ,ezení, stá tní mlOci. Praví-li 
se v z.ákoně, že taj1emství listovní se zaručuje, znam,ená to 
obmezení státní ' moci, že nesmí dáti pátrati po 'Obsahu tis·
k.opisů, které poště IOdevzdány byly uzavřené. Nebúpraví-li 
se o m'Ůci s'Ůudoovské, že súudy výjimečné přípustny jsou 
p'Ůuze v případech, z.á,konem předem ,:"y tknutý ch , zna
mená to z,ase obmezení státní moci. Z těchto obm,ezení státní 
moci plyne však uznání v'Olnosti úbčanské , ve směru ústavúu 
nařízeném a .ochrana s'Ůudní činí tuto volnost subj ektivním 
právem veřtejným. 

Základní práva mimo to obsahují v celé ř,adě ústav také 
zákonné formule, kt ,eré vyžadují j ,eště před
p i s ů pro vád ě c í ch. Prústě se zde praví, že zvláštní zá
kony upraví práv'O některé podrúbněji. Z tohoto slibu zá,· 
konúdárného plyne: 

a) že zákonodároe musí postarati se '0 účinnúst slibu a že 
musÍ- býti vydány příslušné zák'Ůny prováděcí; . 

b ) že slib budoucího z,ákona: znamená v J 1'0 uče n í 
c ,e s ty na ř i z o v ,a c í, t. j., j,akmile ústava slíbí vydání zá
konů prováděcích, je tím celá záležitost ,odkázána na cestu 
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z lá ko n>o dá r n'O u a nesmí býti upr,avena oestou na ř i z 0-

va cí; 
c) soudy jsou 'Oprávněny zk'Ůumati, zda nařizov,ací ~esta 

zde nenastoupila na místo ' předepsané oesty zákon'Ůdárné. 
Základní práv,a 'Ůbs.~hují někdy pouze u ji š t ěn í. s t a v u, 

který rozumí se sám s lebnu .. Tak když ústav'y zajišťuji 
volnost projevu mínění v mezích zákonných. Obs.ahují 
tudíž prostou zásadu, že každý může . volně podnikati, co
koliv není zákonem zak.ázáno. Nebo obs,ahuji někdy p:c o s té 
for m u l !e t. zv. ne z á vaz n é hlO 'O bs ia h u z á k o n n é ho, 
jako když se praví: věda ·a učení její j,e svobodn'Ů. K'onečně 
,základní práv,a obsahují normy bezpr'Ůstředně zá-
va z né. Všechny ony články ústav, jimiž odstraňují se 
dos.av,adní oinezení 'Občan\t, vstupují v bez.pr'Ostř ,e ·dnou 
platnost zák'Ůnnou, j,ako zrušení censury, Qdstranění sou
stavy konoesní pr'Ů časopisy, · dov'Ůlení kultu.- přívržencům 
církve· zákonem neuznané, sv,obodná v'Ůlba povolártÍ. 

Základní piráv,a . zárov,eň znamenají .rozka~y státu, udě
lené orgánům státním, j,ak naproti občanům m1ají jednati., 
,A tak často i všeobecné formule základních práv, byť i na 
pohled jevily se jako mon'Ůlogy zákon'0dárcovy,. 
nabudou konkretníh'Ů významu pr'Ů činn'Ost '0rg.án-q. státních., 
Zvlášť pr'0ti · polioejní moci státní m'Ůžn'Ů často dovo~at se 
všeohecných z,ásad vlolnosti ,a r:ovnosti. Základní práva pak, 
i když .myšlena jsou př,edevším j,ako pDostá om'ezení státní 
moci, stávají s,e zdr'Ůj-em nár'0ků pr'Oti státu ,a soudy chrání 
je jako práva individuální a osobrtÍ. 

. Všechna ona základní práv.a, která spoj1ena jsou s ,existencí 
osobn'Osti, vztahují se dle ústav eVDopských zpr,avidla také 
na osobnosti právnické. Sem náleží: . 

a) právo 'na r'Ůvnost a nedotknutelnost ma j 'etkovou, 
b) nárok na to, býti souz·en zák'0nným s'0udoem, 
c) svoboda, živnostenská, 

. d) volnost projevu mínění a pr.ávo petiční, 
e) ochr,ana národnostní. 
I moderní katalogy základních práv, a to i v novějších 

ústavách, jako v ústavě říše německé z I I. srpna I 9 I 9, ob
sahují většinou hesla, jež platí za progr,am příštího vývoj-e 
právního a jimž teprv,e příští speciální zák'0ny dopomohou 
.k 'praktické účinnosti. Nejsou tedy práv'em bezprostř,edIiě 
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záv,azným. Sem nálež,ejí podobná ustanov,ení jako ooc~raně 
manželství, rodiny a mateřství, o výchově mládeže k Ideá
lům mravním, 'O zaruoení lidské existen.oe ,a ochraně pra
oovní síly, nebo 'O podpoDování stř:ední.~o stavu ~ hospo
dářství, živnosti i obchodu. Zde nejde JIŽ >O pouha obm-e
zení státní moci nezas.ahov,at do svobody občanův, nýbrž , . , B 
přímo .o sliby p'Ůsitivníh'Ů plnění se strany statu·

o 
~-

dou-li sliby splněny, záleží na složení a ochotě sb'0ru za
kon'Ůdárných. Změní-li se me~itím poměry, sbory z~kon'0-
dárné k ničemu nemohou býtI donuceny a slavHostnl hesla 
zůstanou pouhÝ,mi sliby. 

§ 10. Nauka o dělení mocí. 

Starší konstituční teorie (liberální) vycházela z nauky 
o tak řečeném fa b s o I u t ním dělení mocí. Na uka ta to, 

. antického původu u Aristotela (384-322 př. Kr.) již a Po- ' 
lybia známá udržovlala se ve středověku s nauk'0u o svrch'0-
v,anosti lidú' a 'O smlóuvě náDoda s panovníkem. Ve století 
I.7' znovu byla oživena v Anglii. Učinil tak Richardv~:emple, 
oposiční člen parlamentu za Karla II. (I 660). PozdeJl Lock~ 
ve spise .o v lá d ě, vydaném Doku I689, tuto na.uku .po .. 
drobněji vypraooVlal ta dal základy, jež Montesquleu ro~u 
I749 způsohem neobyčejně účinným r'0zy.edl 've SpIS~ 
"Duch zákonů". Nauka tato spočívá na př,esvědčení'0 zvlášt
ních výhodách t. zv. smí šené f o r~y 'S,t,á t n í, . to jest 
takové formy vlády, ve které monarchIe, anstokracle a de-
mokr,acie bude nej lépe slouoena. . 

Nejprve v nejlepší státní for~ě ~aždt- ,~í~. ~OCI, z,~kono
dárná, soudoovská, výkonná, mUSI .prlsluseb Jlue osobe ~ebo 
korporaci, a to moc zákonodárná 'neodvislému sboru, Jenž 
z polovioe má býti složen ze živlů aristokratických, polo
vinou 1; demokr,atických (dům lor~ů, dům ohecnýc~), moc 
výkonná hlavě státu ,a soudoovská lidu. V š 'eohny t;l '0b~
ry mlOci, žák'Ůnodárná; mlOc soudcov.ska a vy
k o n n á, ma j í z ů s .t la tip ř í s n.ě ,?d s ,e b ~ 10 cl děl e n y. 
K cl y b y byl y s p'Ů J ,e n Y ~ P a k JeJ I c h p.r;e m :0 c u t ~ a
č i I aby s v IQ b o cl u ob c ,a n 10 v u. M u seJ I V S a k v s e-
ch n y n a v z á j e m z ů s ta t i v r o v n o v á z 'e (nv'~? k a 'O 

rovriováz',e mocí). Moc výkonnou nutno sl'ŮuCltI v ru-
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k'0u j ed·iných, poněv.adž t.ato část moci vyžaduje rych
lého rozhodování .a pr.oto lépe jest spravována j'ednotlivoem 
než sb'0rem. 

Napr'0ti tomu mlOc výk.onná musí parlament držeti v r.ov
n'0váze; parlam'ent nesmí se '.sám shr.om,ažďlOv,ati, aby moci 
výkonné nepřerostl p~es hlavu. SněmtQvna panská má zase 
účelem u drž o vat i r o v n:o vá h u naprlOti sněmovně po
slanecké, j 'ednak pr.oto, ,aby šlechta měla záj-em' hájiti 
o.hecnou svobodu naproti exekutivě, .jednak má býti za
bráněno, ,ahy lid nehlasoval vždy proti šlechtě; prtQto jest 
tř,eba, by šlechta měla I zastoupení ve z v 1 á š t n í ktQmoře. 
V.olená část legislativy nesmí míti dllOuhých m,andátů, aby 
nebyla stále táž, a laby lid, nemá-li o současném stavu 
poslanecké sněmovny dobrého mínění, mohl se kojiti na
dějí na zl,epšení .o příštích vtQlbách. VlOlená část parlamentu 
nesmí býti příliš dl.ouho pohromadě, protože IIŮnisterstv.o 

. zmařil.o by příliš mnoho času hájením svých práv ex'eku
tivy napr.oti parlamentu. 

Šlechtický díl legislativy- ve věoech f i n ,a n ční ch snlí 
j ,edině míti právo z ,a drž IO 'V a c í, niklOli usnášecí, prtQtože 
dům lordů j ,aklOžto representant z vl á š t n í c h zájmů mohl 
by zanedbati z,ájmy IObecně prospěšné a poddaným ullOžiti 
vš,echny nebo v' ě t š í .cl a TI ě. PlOvlOl'0vání rozpočtu a vybírání 
daní ne m á se díti na delší dobu nez jed n 10 hlO r'0 k u, 
poněvadž by parlam,ent m'0hl pozbýti s~é svobody jednání 
naproti exekutivě, ,a ministerstvo, \m~íc pr'0středky, stal'0 
by se neodvislým. Hlavní prostředky síly vlády, armádu 
a rozpooet, musí vždy povtQlov,at 1 eg i s l.a t i v a, ,a to jen 
na rok, aby zase ,musila blýt svolána. Legislativa však vždy 
musí ponechati velení vojska exekutivě, protož,e jde tu 
spíš,e .o čirrnost než .o uv.až'0vání,dle zásady: ' "jednati jest 
věcí jednotlivo.vou, uv,ažlOv,ati je věcí něktQlik.a." · 

Nauky o dělení m'0cí použív,alo se jak'0 prostř,edku, kterak 
v zájmu svobody občanské seslabiti m.oc státu naprOti jed
n.otlivci rozdělením oprávnění mocenskýoh. Na 
absolutním dělení mocí spočív,aly franoouzské ústavy ze dne 
3. září 1791 ,a 22. srpna 1795 (ústava dir,ektoriální) . Do
,dnes spočívá na této nauoe ústav,a S p'0 jen Ý ch stá t ů 
(ústava z'e ,dne 17. září 1787). 

Nověj ší k'0nstituční theorie zmírnila absolutní dělení m.ocí 
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na relativní. Typem ústav s relativním dělením mocí je 
ústav.a belgická ze dne 25'. února 1831. 

Ukazuj'e se na to, že mlOci ve státě nemohou býti tak 
přísně od sebe odděleny, ježto by se rušila jednota státu. 
J.ednak všechny moci jsou s te j 'll ě ne j vy Š š í, jednak 
přikazování' každé jednotlivé moci k výhradnému opatřo
vání parlam·entu, hlavě státu a soudům :není v žádné,ln 
státě provedenlO ani proveditelno. Ani v Anglii, ač její 
ústava pokládána byla kdysi za vzor pro absolutní dělení 
mocí, tomu tak není, neboť při soustavě vlády p :a r 1 a
m 'e n t n í vy ch á zej í i ne j vy Š š í o r g. á n y 'ex e k li ti y y, 
min i s t e r s t vaz par La m oe n t n í h o s b '0 r u. Mimo to 
v justici jde také o provádění zákonů, takže by pak byly 
vlastně jen dvě moci: legislativa a ,exekutiva. Konečně nauky 
o abs.olutním dělení mocí nevycház'ejí z různosti 10 b s a h tl 
státních aktů, nýbrž jen od r ů z n é h'0 plO S ta ve n í orgánů. 
SvrchovanlOu m,oc státní však II e lze děliti mechanicky,
poněv,adž svrchov,anost j-e moc nejvyšší a mo.c nejvyšší n~-' 
může luíti vedle sebe žádné moci stejně vysoké. 

ParlaIuent nemůže být omez'en jen na zákonodárství, 
nýbrž musí účastnit se i důležitých aktů správy (jako zci
z,ení majétku státního), naopak správa z,ase musí mít mož
nost, vydávat též záv,azné předpisy, jako při nařízeních. 
Děl,ení mocí j-est neproveditelno. . 

Činnost mtQderního státu vede k jinému rozdělení. 

V konstitučních státech stojí vedle hlavy státu orgán, 
jehož vůl'e naproti hlavě státu je samlOstatná a bez jehož 
souhlasu nemůže hlava státu podnik,ati zákonodárných aktů. 
V. oln'0st a nezodpovědnost zákonod~roova ne m ů ž e být i 
o. mez '0 v á n a, a nevázanost i nezodpovědnost j sou společné 
znaky všech ,aktů, náležejících do příslušnosti sboru záko
nodárného. Akty zákonodárství. jsou vo~y i naproti řádu 
právnímu. Potř,eba vyk'0návání ~pray;edlnosti v'edla rovněž 
k tomu, že zaručila se volnost s'0udců IOd pouk.azů náoel
níka exekutivy a jejich neodvislost (jmenlOvání na doživotí, 
nes'esaditelnost). Tu pak zdá se, j,akohy uvnitř státu byly 
dvě moc i, rozdílné, samlOstatně vystupující: m'0c záko
nodárná a samostatnlOst s'0udců, jejichž rozhodnutí nesmí 

. se díti pod vlivem nik!oh'0 jiného. P'0 vyjmutí zákonodár-
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'ství a soudnictví byl . tento zbylý IObor označen "m'0 c í 
spr ,á vní". 

Podle této nauky jest spr á y ,a souhrnem , všech aktů, 
'které podléhají v,~dení hlavy státu ,a tVlOří její kompetenční 
~okruh, z b a ven Ý s pJ 10 I u P ů s 10 b Je II í par 1,a m Je n t u a n e
·0 mez e n Ý S'0 U d Clo v s kým v Ý k I a d le m ~ á klOn ů. M,~c 
hlavy státu uplatňuje se právem ' voln~hlO .JIIl;enlOvání mI
nistrů a plOslušnlOstí ú,ř,adů naprlOti ministerským nařízJením. 
Služ·ební povinnlOsti podřízených úřadů k poslušnlOsti odpo
~vídá však zodpovědnlOst ministrů, a ,platnlOst pařízení hla",:y 
státu činí se závislá na spolupodpisu zodpovědriéh~ mI
'nistra. D l ,e t'0 hlO P 10 j e m ,a 10 b '9 r spr á v y kry J e s e 
s,obj ,emem konstituční ministerské zodplOvěd
,n 10 sti. VeřejnlOprávní ~v,alifi~aoe všech aktů,. tV1?~~c~ch mo~ 
správní, záleží v tom, že za tyto akty v neJvyssI InstancI 
musí převzíti zodpovědnost příslušný odblOrný ministr. 
, Protiklad mezi správlOu a justicí bývá pa~ vymezlOvá~ Ql~ 
.otázky t. zv. "volného uváž,~í': . JSIOU SIoe v lsoudmct'? 
taktéž případy ' rozhodování, při nichž volné. uvážení hr~Je 
úlohu, ale napDoti vlOlnému uvážení správy. JSIOU př~oe )en 

·výjimečné. ' Ovšem i tam, kde úřad správní Je zmocnen Jed
nati dle volného uvážení, neznamená to libovůli úředníka 
správního, nýbrž vešker,a jednán~ iSp~~vy ni?sí býti ov~~
dána všelObecno'u zásadlOu: Jednej tak, Jak za to mas, 
ž,e toho vyžaduje záj'em yeř,ejný. Ježto správ~ je, dhá;~ 00 

možnlO úspěšného up~avování konkrétních záleŽitostI v ,z aJ mu 
v'eř'ejném a 00 možno . nejlepšího uskutečňlOvání státníc~ 
úkolů, jslOu ' pro ni směrodatny též IOtázky účelnlOs' t~ 
s hlediska , zájmu ve ře j ného, i může IOtázky tyto volne 
posuzlOvati. , 

Správa není te~y pouhým prlOvá~'ěním, ~ák?nů, nýbrž 
také v široké míře Jednáním dle viOlneho ?,:azenl. Tam,. k~e 
správa j,edná dle volnéhlO uvážení, jde Ó JeJÍ.v I a st ní 1 n~
c i a t iv u a néní obs.ahově určována příkazy zákonnýmI. 
·Odtud pak liší se správa y á z ,a n á a správ~a :- o l~ á. ~p,ráva 
,vázaná j,e provádění z ákOiIlů , správa volna J~st ')ednanI dle 
volného uvážení v m'ezích zákonů. JednanI dle vlOl
~ého uváže'ní byllO lIlazváno též vládlOu, pokud 
jde 10 vrchní' vedení, udávání směru a vedlOucí 
'm y š I 'e II k Y cel é spr á 'v n í č i trl n ,o sti. 
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Správa na rozdíl od justioe bývá odtud charakterisovana 
ta,k, že právní , řád je pro .soudy účelem" kdežt.~ pr:o, sp~áy~ 
j-e právní řád pouze hr,anIcÍ. RQzdíl správy a .JustIo~ vecne 
.n ,e kry je se ovšem s vym·ez'enírn pří slušno;.tI v ~ez~ sbud~ 
a úřady správními. Jedna~ soudy, vedou zalezItostI, ,ktere 
y ě c ně páležejí do správy, jednak však úřa~y správní vy: 
dávají též rozhlOdnutí právní stejné pov,ahy Jako slOudy. ' ~ 
. Zrovna tak i záklOnodárství, le g i s I a t i va, má plOdíl ,na 
správě a účastní se správy" Dnešní nauka práv,a veřej
ného Dozlišuj,e záklOny materiální, .od záklOnu flOrmál
n'Í ch. Zákony ma t .e r i á In,Í IObsahují novou úpr,avu práv 
a povinnlOstí IObčanů státních, t. j. IObsahují p r á v.n í pře d'
p i s y . . Za .obvyklý . a :p,řední úklOl . zák,?nodárs~ví · pl~tí na~ 
řízenj obecně závaJ:néhlO právního pr,avIdla. V ustavnI, praXI , 
užív,á se :však formy záklOna i :pro určité . důležité ~kty 
sprá vy. Sboru zákonodárnému ' přiznává se účast I .na 
státní činnosti spr á vn Í. 

§ 11. O státních teoriích. 

Nejdůležitější znak, jímž vyznačov,ati se musí svazek 
státní povahy, jest 'existence vl.astní á původní stá t II i 
moc i, plynoucí z vlastní ústavy. Existenoe vlastní státní 
moci projévu j,e se v těchto směrech · : . . 

I. Ústava musí býti vla~tním zákonem,svazku ,a smí býtI 
měněna jen vlastními jeho zá~ony; ... , . . - " . 

2. svazek musí míti schopnlOst .sebeorganIsac 'e, t. J. 
musí splOčívati na vl.astních záklOIiéch, vlastních, ú~adech a 
vlastních finančhích prostředcích, a 'musí v;yklOnávatI vš'e~hn~ 
tři , podstatné funkoe státu, t. ', j. zákonodárství; sou:dn1ctvl 
i správu; ., . " . 

3. každý sva~'ek státní pov,ahy musí. se d,áti ~ař,a~itido 
určité · vládní a státní fo.rmy (monarch:w, republ~ka); · . 
, 4. svazek státní povahy musí vykazovati s.aIDostatnlOšťneJ
vyššího státního IOrgánu, t. j. j.ehlO nejvyšší státQ! o':cgán _ I)~~
smí spadati právn~ v jedno s :hejyyšším, Qrgáném státu JI
ného. TlOtožnost nejvyššíhlO státního . .orgánu má za následek 
!totožnost státu. " . 
:. Hugo GrlOtius . (I583- 1645), mluvě 0. z~~eích 
rS tát u, takto se vyjadřuj,e: Facultas erglO mor,ahs ,ClVl,tatem 



gubernandi, quae potestatis civilis v,?c~bulo nunc~p~ri so
let, a Thucydide tribvs rebus descnbltur, cum clvl~atem, 
quae vere civitas sit voe-at ... : "s-u i s ut ,e n t ,~ m I e ~ I b.u s: 
jud i c i i s, ma g i str a t i b tl s." De jure Belh ac Pacls Libn 
Tr,es, vyd. Amsterdam 1712, lib. I., cap. III., § V. 

Společenství vlastnín1.i s'e řídí zákony, soudy, úřady: zá
kony v I a s t ním i, t. j. takovými, které sami sobě dali, 
nikoliv oněmi, které uložil by jim ' vítězný panovník či 
uchvatitel nebo cizí národ; úř,~dy v lastními, které sami 
si dosadili. Společenství, které má být státem, musí ve _ 
smyslu G rot i o v ě vykazovati všech~y ony uvedené zna~y 

naJV·eldno~.. dVl ' v, I v . . . Vy, 

astnl org.anlsace a r'Ůz e enl pns usnostI meZI neJ VySSI 
orgány státní dle v I a s tn í úst a vy, jest předním znakem, 

' který odděluj ,e svazek státní povahy od útvarů n ,e s tá~
, ní ch-. Anglické "dominium", Kanada, má poměrně neJ
větší samostatnost, jaká vůbec dílům některého státu pří
slušeti může, ale zvláštním státem není, neboť její ústava 
nespočívá na vlastních, nýbrž na anglických státních zá
konech; zákonodárství koloniální sioe 'vykonává se za smě
rodatného účastenství koloniálních parlam'entů, vlastních 
sice orgánů kolonie, ale pod rozhodujícím vliv-em státních 
orgánův anglických. 

Svazek, Jenž má býti zvláštním státem, musí však také 
vykazovat všechny podstatné orgány ,a funkce státu, záko
dárství, soudnictví, správu, a mít pro tyto funkce vlastní 
orgány. Svazek bez vlastních zákonů, soudů ,~~ez ,:las.tní 
vlády nemůže být pokládán za stát. Schází-lI Jen JedIný 
z těchto znaků, není stát úplný a jde pak jen o útvar státu 
podobný. Stát může být sioe obm1ezien v objen1.u svých 
funkcí a v rozsahu svých kompetencí, ale všechny uvedené 
funkoe a orgány musí mít, -aby byl státem. 

Každý politický útv,ar, lná-li být státem, musí se dát z~
taditi do určité stá t ní f'Ů r my, musí být buď monarchIÍ 
nebo republikou. Kantony švýcarské nebo jednotlivé státy 
Unie americké jsou republiky. 

J,akmile nej vyšší orgán u'rčitého sv,azku jest p r á vně 
to to ž n Ý m s nejvyšším orgánem jiného státu, není 'Ůnen 
první svazek zvláštním státem, nýbrž součástí státu dru~ 
hého. Poměr obou útvarů není pak unií dvou zvláštních 
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států, nýbrž jde j'eI). o,-~o~?ás~i st~tu j ednotné~o. o~v:šeI? 
politické poměry neb:yvaJI vzd~ Jasny., Ir~ko ~a ~vuJ ne~
vyšší státní orgán, t~ J. panovnlka, prav~e totoz~ym s kr~
lem jako nejvyšším vorgá~em s0~u ,~ng~lc~ého, s pan?~n~.
kem anglickým. Ovsem, ze polItIcky vyvoJ Irska smeruJe 
k parlamentární republioe. . . . 

K založení samostatné státní m'ŮCI Jest třeba eXIstence s a-
m o s t ,a t n Ý ch o r g á n ů, st~tní, mo? p~,~vád~jící~h., Kaž~ý 
svaz'ek, za stát uznáv,aný, mUSl mlt neJvyssI s;uJ statnl o.rg~n 
samostatný, j-enž by právně .nesplynul .v }edno.,s v~eJvls
ším orgánem jiného, státu .. Br~~~ké kO,lo~le nem~Jl zadneh~ 
vlastního, samostatneho neJvysslho statnlho organu naprotI 
králi anglickému., V čel~e .kolo~ie ,sb?~í g~ve~nér .kr~lovský, 
jenž je podříz'eny ,admlnIstratIvnl ur,edn~k anp.h~ky. 

Jakmile určitý politický svazek, obd~Žl SVO~I. ust~v~ od 
moci J' iné tak že ústava nespočív,a na Jeho vuh, nybrz na 

, , cl d ln'h ťt vůli a-zákoně oné moci jiné, nebu e z '~. z-; astnl, ~o s a u , 
nýbrž půjde j-en o člena ,a část ,?noho JIneho st~~. !ed~ 
notlivé dílčí státy říše ~ěmecké J s'Ůu .d?'Sud z v 1 ~ ~ t '~,l ~ I 
státy, neboť jsou organIsovány podle ust~v, spOCIVaJlCle~ 
výhradně na jejich vlastních zákonech. ~st~va ~aviOr~k~, 
saská, pruská jsou vla5tními zákony zemskyml onech statu, 
nikoli zákony ústřední říše německé. 

Ale i když cizí stát ústavu, dal, můž'~ v př;ece b}t svazek, 
j-enž obdržel uděl,enou takto ustavu, zvlastnlm ~tat~m: pro
tože a jen když pro bud'Ůucnost ona udel,~na ustava 
může právně platiti za vlastní z~kon obd,arovaneho ~v~zku 
a také na příště již :výhradně Jím samym z vlastnI Jeho 

- moci a vůle může býti měněna. "" 
Může také být stát, jenž obdrŽÍ ústavu od Jl~eho sta~u 

a př·ece jeho povaze zvláštníh~o státu to neva~, pro~oze 
jinak vykazuje vš,ecky podstatne elem,enty pro .12'?J~m st~t~. 
I když útv.ar nějaký'Ůrganisován hyl za pomOCI Jln~~~ statu, 
nebo když j'eho příští ústavě uloženy budou, ~rclte pod
mínky práva mezinárodní~,~ ~ rovn?st v;r~~anl, '~c~:ana 
menšin), přeoe zůstane zvlastnlm statem, Jen kdyz JInak 
vykazuje podstatné znaky státu. , v . 

Státní povaze určitého útv,aru státního nevadl, kdyz J eh.o 
ústavě dány budou meze mocí vyšší. J,ak. v úst~v~ SpoJ. 
států amerických uložen je ústavám států Jednothvych po-
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žadavlek ,re p u bl ik á n s k é státní f'Ormy. · Tutéž povinnost 
ústaÝ,a feder,aoe švýcarské ukládá , jednotlivým ' kantonům; 
rovněž ukládá jim povinnost, pr,o ústavy . kantonální ' vy-, 
žádat si garancii m'Oci spolkové. Nevadí, že jsou jim ulo
ženy 'a ' dány meze ústav'Ou f 'eder,aoe, nadříz'eného \Svazku 
ústředního. 
, Požadavek republikánské státní 'f'Ormy, jak př,edepsán 

j ,est ústav'Ou státu ústředního pro kantony švýcarské a jed-' 
notlivé státy členské sev'eroamerické Unie, znamená pouze 
pož,adavek, j,aký má být vše'Obecný státoprávní ráz ústav 
členských států,ale nikter,ak se jim vnitřní jejich ·organi
saoenepř,edpisuje. V úpravě své vnitřní státoprávní orga
nisaoe jsou tyto j-ednotlivé státy zoela volny. Německ'O spěje 
dnes ovšem k větší oentr,alisaci se strany říše. 

P'Odobná iQbmezení neodnímají ,ani jednotlivým členským 
státům Unie ,ani kantonům švýcarskýrn 'povahu zvláštních 
států, neboť, přes tabo obmezení, ústavy jejich jsou a Zů
stan'Ou výhr,adně jejich vlastními záklOny. Nestanou se tím 
zákonodárnými akty nadřízeného sv,azku federativního. ' 
Odtud i americké jedn'Otlivé státy členské i kantony švý
carské mají povahu zvláštních států, iQvšem nes v r ch 0-' 

va n Ý ch, protože' jsou podříz1eny svrchované moci f.ederace. 
Aby stát nově vznikající si z,ajistil, že jeho ústava bude 

platiti za jeho vlastní z,ákon, má nejprve svolat s hr '0-
r'vd v , , t d' , ... ' d b 10' h maz , enl us a vo 'arne, vowne o. o yvate u JelO 

úz'emÍ. Shromáždění vypracuj,e ústavu, do které pojme p'Od
mínky, ulož'ené novému útvaru snad. smlouvami meziná
rodními,a ústav,a zůstane takto vlastním zákonem nového 
svazku. Státní moc n'Ového svazku spočívá takto na v 1 a s t
ní ch zákonech. 

Dále- však nelze říci, že by podstatnou vlastnost státu· 
tvořila jeho schiQpnost, mít oSiQbnost mezinárodně
p r á·v n í, t. j. být subj'ektem práva mezinárodního, ve sty
cích mezinárodních. Ani kantony švýcarské, ,ani jednotlivé 
státy 'říše nělnecké, nemají schopnosti m,ezinárodněprávní, 
nemohou vysílati vyslance ani uz,avírati smluv mezinárod- . 
ních. Naproti tomu papež měl schopnost ' mezinátodně
pr,ávní, a'čkoli jeho' území státem teprv-e nedávno se stalo. 

Případy, v nichž práv'O mezinárodní ,dává vznikati stá
tům z'e smluv mezinárodních; jSiQU zcela dobře myslitelny; 

.1ft. 

jen že v těchto případech z,aliQženÍ států smlouvou meziná...: 
rodní musí být postaráno 10 to, aby. řád práva mezinánod~ 
ního rnohl projeviti účinky pro jednotlivý stát ' právně a 
he z pr o stře dn ě z á va z né - aby jednotlivý stát řádem 
mezinárodním byl -nuoen se říditi. Ve všech smlouvách 
není to tak. Schopnost států, že by mohly vznikati smlou
vami práv.a m,ezinárodního, mírové sml'Ouvy dnes uznávají. 

Celkový výtěž,e~ nauky 'O rozdílu pak mezi stá tem a 
sv ,azky samosprávnými byl by v tom, že je panství 
státu nad 'sv,azky samosprávnými pr á vn ě neomezeno, 
kdežto panství státu sp'Olkového nad j,ednotlivými státy 
členskými j1est pr,ávně 'Omez1en'O. I státy dílčí či členské ve 
stát,ech spolkových mají míru samostatnosti, jaká svazkům 
samosprávným schází: jednotlivé státy členské ve státech 
spolkových mohou určité úkoly politické sam'Ostatně, dle 
v I a s t n í ch z.á k o n ů, plniti a mohou svoji org.anisaci sa
mostatně, dle v La s t ní ch z á k'O II ů, upr,avov.ati. 

Pr'O státy členské ve státech spolkových platí v:šak tato 
volnost iQd direktivy, kontroly a donuoení s'e strany vyšší 
státní m'Oci pouze na některých polích, v některých oborech. 
Ale v těchto iQborech, kde jsou viQlny iQd z,as.ahování moci 
ústřední, přísluší jim 'Organisační sam()statnost, mohou viQlně 
uprav'Ovat svoji organisaci, staniQvit si vlastní orgány a upra
vovat samostatně jejich státoprávní poměry. Mi.rno to o řadě 
oborů mohou vlastními zákony riQzhodov,ati. Jako o svých 
vlastních úkolech. 

Státy svrch'Ované nejsou již podřízeny moci vyšší. 
Nad státy nesvrchov,anými přísluší však ještě útvaru vyš,~ 
šÍlnu, státu svrchov.anému.. určité omezené právo panství. 
Ústřední stát svrchovaný stojí nad dílčími státy ' Q.esvrcho
vanými: říše něn1.e~ká nad z'eměmi. 

Mluví-li se o "svrchovanosti parlamentu", ne-: 
smí se z,apomínati, že líčí se tím suverenita j-ednoho 'státního~ 
orgánu, s u ve r e n i ta o'r g á:ll u, kdežto dle moderní nauky 
státoprávní je suverenita vla~tností státní moci, t. j. státu 
celého. Řekne-li právnlk ,anglický, že suverenita spočívá 
v parlamentu, rozumí se parlamentem král, dům lordů a. 
sněm'Ůvna poslanců, společně a dohromady. Suverenita zna
mená zde ne '0 mez en 'O U moc parlam'entu, neomez.enou 
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zákonnými prostředky: parlament znamená poslední neJ
vyšší vůli, jíž občan z,avázán je poslušností. ' . 

V Anglii uznána je zás.ada s v r c h .o van 'O s tip a r I a
meu t u. P,ar1ament je zde nejvyšší státní orgán, je sám 
nositelem nejvyšší státní moci a zastupuje přímo stát. V An
glii nevládne zás.ada svrchov,anosti lidu, ,ale 'svrchoVianosti 
parlamentu - nejvyšším představitelem panství j-e parla
ment, t. j. král, dům lordů a sněmovna poslanecká do
hromady. Kdežto ve Fr,ancii nebo Americe přísluší parla
ID'entu výkon státní moci pouze ve j mén u lid u a v jeho 
zastoupení, v Anglii parlament zastupuje stát bezp~ostředně 
jako nejvyšší majitel moci. Odtud v Anglii parlam1ent mohl 
by s'e usnésti na zákoně, . jímž si p~odlužuj:e volební .období 
- poslanci mohli by sobě z.ajistiti tak mandáty i na delší 
dobu. AI'e par1ament zde mohl :Qy nového zákona již také 
beze všeh.o užíti na sebe, mohl by si hned zůstat pohromadě 
a dokončit si s.amovolně 'p~odloužené období volební. V An
glii nebylo by dle tamější politické teorie třeha rozejití se 
a nového sestoupení se parlamentu po nóvých volbách. Tam 
volba nemá významu přenes'ení moci lidem, ale prostého 
utvoření nejvyššího nositele státní moci za s.oučinnosti lidu 
(voličstva). A nositel nejvyšší státní m.oci ,- parlam,ent -
může se tu pomocí p~ostředků zákonných sám udržeti déle 
z vlastní vůle, bez nové V'olby ,a bez součinnosti lidu. Pří
pady podobné .ostatně se už v Anglii staly: v ~oC'e 17 I 6 
tehdejší par1ament prodl.oužil si do s.ava dní sv.oj.e tříleté 
.období o celé čtyři r.oky bez součinnosti lidu. Prodloužil 
si tedy dosavladní zákonitou existenci z tříleté na sedmil~ 
tou a zůstal hned poh~omadě. Parlament, t. j. král, dům 
lordů a dům obecných, mohl hy se ovš,em z nejvyšší moci 
také usnést, že jeho existence (teo~eticky). má př'estat. 

Parlam,ent prodloužením mandátů svých členů užil pouze 
z á k o n II Ý c h svých mocí měnit ústavní řád. Po zákonu 
není přece parlament žádným dočasným agentem či zástup
cem voličů, nýbrž po záko1!u jest držitelem s v r ch o van é 
z,ákonodárné moci; jakmile však p~odlouží si mandáty na 
delší dobu, než na kte~ou je lid zV'olil, n~jsou již voleni 
lidem, nýbrž pouze parlamentem s.amým, a nemohou již 
platiti za zástupoe lidu; lid také zde zbavuje se jed i n é h o 
pr.ostř,edku, aby včas vyměnil parlament, s kterým již ne-
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souhlasí, a zamezuje se, aby lid z,avčas poslal na místo zá
stupců dosavadních a neschopných muže lepší. 

Zde jde o poměr nadřízenosti státní moci občanům stát
ním u v nit ř jednotlivého státu. Tato "v nit ř n í" stránka 
suver,enity, která náleží ještě staršímu názvosloví státopráv
nímu, má na mysli a vz~ahuje s,e předevšm k poměrůnl 
státu isolovaného, .osamoceného, jednoduchého, typu Francie 
nebo Italie. 

. Naproti tomu pojem suverenity omezuje se dnes spíše na 
"v něj š í" stránku dřívějšího pojmu a pozoruje se stát 
v poměru k jiným státům nebo sv,azkům státní povahy. 
Poměry svrchovanosti označují vzájemné poměry států na 
ven e k, nikoli poměry kompetencí určitých orgánů stát
ních, jako panovníka a parlamentu, uvnitř státu. N-ejde 

. 'O kompetenční poměry orgánů uvnitř téhož státu, nýbrž 
00 složité vztahy států, kteří sami jsou členy buď vy š š í ho 
státu, vyššího svazku stá to p r á v n í h o, nebo vyššíh.o spo
oenství me z in á r o dn í ho. V tomto smyslu znamená pak 
svrchovanost n e o d v i s los t stá t ů od nadříz'ené vůle ji
ných států, úpln:ou neodv~slost na v'enek. 

Užívání výrazu "s u ve r le n i ta" v životě veřejném ne
kryie se a není totéž, jak vytvořeno je zásadami práva 
státního. V právu státní1)l užívá se pojmu suverenity k ur
oování v z á j ,e m n é h o PilO měr u stá t ů a k Posuz.ování 
poměru státu k jiným státům a útvarům práva státního, 
kdežto v životě politickém užívá se výrazu "suverenita" i na 
označení zvláštního postavení některých .osobností uvnitř 
státu. 

O' státech členských ve státě spolkovém se praví, že m,~jí 
,,;suv,er1enitu", ale zde výrazu "suv,er,enita" jest užito pouze 
Vie významu jejich z v lá š tn í stá tní moci, nik.oli V'e 
smyslu jejich úplné neodvislosti na venek. Jsou vázány 
vůlí státu ústředního, říše, f 'ederaoe - , naproti ústřední říši 
nemají tedy suv'er,enity, mají k ní povinI?-0sti a záv;azky 
a podléhají po případě též spolkové exekuci, jako v Ně
mecku. 

Starší teorie federalismu mluvila též 'O dělené suv ,e
ren i tě. 

Bylo význačným rysem starší nauky :O stá t ě s po I k o
v é m, že suv'eDenita můž,e býti rozdělena na různé části, 
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hez porušení svého základu, 'své podstaty. Jednotlivé ,státy 
členské zůstáv:ají 'nepochybně svrchovanÝlni tak dal'eoe, po
kud jejich suverlenita nebyla. dotoena ústavou státu ústř'ed
ního. Vláda ústř,ední dělí s,e o nejvyšší moc s vládami jed-' 
notlivých států; každá ' z' obou nejvyšších mocí jest samo
statná uvnitř svého vlastního okruhu ,a má část suverenity 
své vlastní. ' 

Stát ústřední j 'est svrchovaný čili má suverenitu co do 
všech m'Úcí vládních, které jsou mu předány, svěřeny -
každý stát j 'ednotlivý, členský, má z,ase suverenitu čili j-est 
svrchovaný 00 do všech mocí' vládních, které jsou j 'eInu 
ponechány, 'I'es,ervovány. Suver,enita j 'est schopna rozdě
lení, a také snese rozdělení. J,ednotlivé státy čl'enské po
držely veškeru suverenitu v nit ř ní, kdežto stát ústřední 
nabyl velikých práv suverenity vn ě j 'š í: v poměru k ji
ným státům, v poměrech zahrlaničních ,a vojenských. 

Vš'echny státní teorie nejs'Ou však právnického v..ý
znaniu. Většina jich j-est politických. V dějinách státo
právních teorií nejvíoe ználnou stala se nauka 'O s ID 10 u v ě 
společensk~, vylož,ená ve stejnojmenném díle, jež r. 
1762 vydal J. J. Rousseau (1712 - 1778). Stát z.al'Úžen 
jest j,ako vědomý výtv'Úr smlouvy sv'Úbodných občanů. Jeho 
účeLem jest udržování svob'Údy 'Občanské pod panstvím 
vše o b e c n é v ů l 'e. 

Stát, j 'enž byl vědomě jednotlivci z,al'Úžen, má také slou
žiti př,edevším ,a v,:ýhr,adn,ě účelům in d i v i d u .á 1 ním. 

Největší vliv na ·toto uoení o účelu státu vykonala poli
tická theorie anglická '17. věku a její hlavní představitel 
Tomáš Hobbes (1587-1679), jehož hlavní spis jme
nuj,e se "De cive" (vyšel 1650). Dle učení uvedené an
glické theor~e politické jest sobě vznik státu př,edstaviti tak, 
že četné osoby přiDozlené, přejíoe si zachovlati sebe a ze 
vzáj-emné bázně slučují se ve vyšší právní osohnost a založí 
smlouv'Úu stát. Vznik státu však 'Úbsahuj-e d vo jí živel 
smluvní. Nejprv'e občané stát smlouvou z,akládají, potom 
však smlouvou druhou podrobují s'e společnému vládci., 
Účelem smlouvy ,podr'Úb'Ov,ací j1est ukončiti přiroz'ený stav 
lidu, neboť z.a přirozeného stavu - dříve, než občané s'e~ 
stoupili se ve spol,ečnost - byl prospěch jediným měřít
kem práva a vládla přiroz,ená náklonnost lidí, . šk'Oditi s'Úbě 

navzáj,em co nejvíoe. V přirozeném stavu společnosti vládne 
válka vš'ech proti všem. "(Hellum omnium oontra 'Omnes.) 

Pro vzájemnou .bázeň, aby z,achov,al s,e mír, rozh'Údli se 
občané z,aložiti s pol e č n o st p'Ú 1 i t i c ko u, společnost řá
.dem · ovládanou, a tam, kde k založení nestačí 'Vzájemný 
souhlas, založiti ji donucenÍIn slabších. 

V souvislosti pak s tóuhou po odstr,anění přiroz,eného 
stavu vytváří se pak V'e s po le č n'Ú s ti p ol i ti c ké' toUha 
. po . bezpečnosti' jednotlivoověa stálém míru. Za účel státu 
považuje se pak udržení 'míru obranou, zabezpečení života, 
a to nej-en integrity tělesné,' nýbrž také 00 do svobody. 
duševní a konečně udržení vlastnictví soukromého. Ve stol. 
17' politická theorie anglick.á přímo hlás.ala, že stát není 
nic jiného nežli ochranný ústav pro · bezpečnost, svobodu 
a vlastnictví za účelem, aby lidstvo dovedeno bylo k štěstí 
a blažeIi'osti, neboť jinak nastal hy opět (:ltav přir'Úzený -
status natur,alis - ve kterém jedině nepřemožitelná moc 
udílí právo na panství nad těmi, kdož nem'Úhou s úspěchem 
odporovati. Dle uVledené nauky však nesmí účel státu jíti 
dále, nežli na střežení bezpečnosti .a míru. V'eškero 'Ostatní 
zasahování státu do svobody 'Občanovy jest proti právu a 
proti občanově původrií přiroz.ené svobodě. Stát má konati 
pro občany pouze službu h~zpečnostní. Odtud idea státu 
hezpečnostního j 'e obecně známa pod ideou státu hlídacího. 

Idea státu bez'pečnostního přešla vývojem ve stol. 19' 
v ideu státu p r á v n í h o. Za zakladatele idey státu právního 
platí I mman u el Kan t, 1724-1804. (Metaphysischre An
fangs,griindeder Rechtslehr,e, § 45.) Tato idea především 
postavila se proti státu policejnímu 'a .proti jeho snaz!e 
ob šťas ťilovací , kdy zeměpán sám pokládá se za jediného 
znalce štěstí svých poddaných a z,a oprávněna k štěstí 
onomu neomezeně nutiti. Naproti státu policejnímu na
mítala idea státu prá vního, že ' zásada ·obšťastňovací · je 
zkázon'Úsná, ' protože vede ke zvůli a rozvratu; neboť panov
ník chce dělati lid blaženým po svém způs'Úbu a stane se 
,snadno despotou, lid ' však, jenž' nechce si dát vzít sv'Ůj ' 
nárok na blaženost po vlastním způsobu, stává se buř~čem, 
rebelem. Stát musí býti sdružení lidu svobodného pod , zá~ 
konem ' a právém.· Zákon má z,a účel ' z.aručiti spořádané 
soužití lidu. 
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S ideou státu právního s'Ouvisí idea státu jako 'Orga
.fl i s m u. Také tato idea pochází z prvé pol. stol. r 9. a za
kladatelk'Ou její byla politická fil'Osofie kanto:ská. Idea 
stá tu jako o r g a n i s m u přetvořila se na koncI stol~ r 9. 
na ideu státu j.akožto skutečné os'Obnosti svazkové. (Skola 
G i e r k e o v a.) Stát představuje živ'Oucí spol,eoenský orga
nism s vlastní vnitř~í, imm,anentní, tvůrčí silou. V každé 
společnosti jednotlivec cítí se nejprve být os'Obností samo
statn'Ou, ale současně také cítí se být členem celku. Vedle 
touhy být bytostí samostatnou současně vystupuje v~dom~ 
závaznosti vůli cel k'O V é. Když tento 'Obor záv.aznosb vůlI 
celkové, neboli obor ~polečenské obětavosti, ze všech jed
notlivých vůlí se vyjme ,a s.oustředí a ,Pak jako zvláště pů
sobící jednotka 'Osam,ostatní, vznikne sa~'Ostatná ~ y š š ~ 
'O S o b n o s t s vaz k'O V á. Os'Obnost tato Jest spol,ecenske 
těleso, 'Ovládané jednotným svazkovým duchem. Osobnost 
svazková je pak násitel vůle, schopný jednání s právními 
účinky. Státní řád právní organisuje .osobnost sv,azkovou 

. jako 'Osobn'Ost skutečnou, zrovna tak, jak'O státní řád právní 
přiznává právní osobnost j,ednotlivci. V činnostech orgánů 
zjevuje se vůle svazk'Ová a 'Os'Obnost svazku zrovna tak, 
jako 'Osobnost lidská se zjevuje ve smyslech a pohybech 
orgánů těla. . 

Tím státní teorie 'Opustily však zcela půdu pojetí p r á v
n i c k é h o a dostaly se na pole s'Ociologické, jež v době 
poslední jest stále více 'Oblíben'O, nikoli ovšem bez ostré 
reakce se str,any nauky, zvané nor mat i vn í. 

Dnešní rozšiřené stá to p r á vn í poj-etí státu, jakožto 
'O S'O b n o s tip r á v n í, čili dnešní zos'Obnění státu, má ne
pochybně svůj původ v ideologii dem o k r a ci e. N ověj ší 
'Ona nauka 10 s v r c ho v ,a no s ti I i d u ,a národa, j,akožto 
'O r g a n i s m u př,enes,ena byla na celý stát. Tak nauka o státě' 
svobodném znamená, že stát uznává se zla samostatn'Ou p r á v
n i c k o u o S'O b n o s t, . za zvláštní veřejnoprávní korporaci. 

Státy děliti jest na svrch'Ované ,a n~esvrch'Ované.. Státy 
svrchované podržují suver 'enitu. PIOJem suverenIty sta
noven byl na konci stol. r6. státovědeckou školou fran
couzsk'Ou, jejíž hlavou byl Je ,~n B'Odin (hlav.ní jeho 
spis ,;0 státě knihy š'estery" vyš!el r. r586). POjem su
verenity stanovlen byl ' pův'Odně pro neomez'enou moc králů 
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francouzských napr'Oti stavům a jejich shromážděním. Od 
stol. r 9 .' stanov,enlO pak bylo, že suv'erenita není vlastností 
krále, jako nejvyššího státního orgánu, nýbrž vlastností 
státu jako cel k'O V é h 'O 'O r g a n i s m u. Suverenita znamená 
absolutní neodvisl'Ost navenek a úpln'Ou autodeterminaci 
uvnitř. Smluvní obmezení závazky, které státy vz,aly na 
se dobrovolně, suverenitě nevadí. Vznikne-li spojením se 
několika států n~d nimi stá t vy š š í, ztrácejí jednotlivé 
státy členské suverenitu, podržují však povahu zvláštních 
států. Z tohO' plyne, že suverenita nepokládá se dnes již za 
podstatný znak státu. , 

V podrobnostech platí tyto poučky 10 v z n i k u stá tů: 
r. federativní vznik státu j,e možný tak, že občané sIuluví 

se smlouvou spoleoensk'Ou 'O založ,elní n'Ového státu (jed
notlivé státy am,erické, vzniklé úmluv,ou vystěhovalců); 

2. federativní vznik státu je m,6žlIlý tak, že státy dosud 
svrchované dobrov'Olnou úmluVíou slučují s,e ve vyšší státní 
útvar (federaoe švýcarská, říše německá, Spoj-ené státy se-
veroam'erické) ; . 

3. vznik státu k o Ion i s ,a c í j 'e možný, když území dosud 
státně neorganis'Ované sle IOsazuje ,a zavede se výkon státníeh 
práv výsostných; . ' 

4. vznik státu disn1embr,ací a demembrací je možný tak, 
ž,e určité díly j-ednotného státního území 'Od dosavadního 
svazku s:e odtrhují ,a'Org,anisují se jaklO státy zvláštní (Belgie); 

5. vznik státu r e s ti t u c í nastává, když určitému útvaru 
vrátí se dřívější jeho samostatnost dlO té míry., ž,e od té doby 
možn'O mluviti 10 státu samostatném; 

6. vznik státu nového je možný také z vůle členů mezi
národníh'O spoleoenství států (sml'Ouva herlínská 1878 dala 
vznik Rumunsku, Srbsku a Bulharsku). 

Stát nově vzniklý, jenž choe vstoupiti do m'ezinárodního 
svazku států .vyž,aduj-e uznání. O uznání platí tyto zásady: 

r. uznání netýká se existence státu, nýbrž pouze jeho 
připuštění do mezinárodního svazku; 

2. legitimita státní moci s'e nezkouší; legi~im'Ován je ten, 
kdo má faktický výkon státní moci; 

3. obyoejně stačí uznání velmocí; může býti vysloveno 
i na společné konferenci států (berlínský kongres r878). 
Uznání může býti vázáno podmínkami; uznání bývá podmi-

61 



něno tím; žé příští ústava zacho.vá určité zásady, jako. je 
ochrana , náboženských "a ná~odnostnJ~h , 'menšin, 'Občanská 
rovnost, v.olnost ffi'ezinár'Údního styku. , 

Podle práva mezinárodníh'0 legitimita stá.tní moci s,e ne
zkouší - kdo, má m'Úc v ruk'Úu, 'ten vládne a 'z.astupuje stát 
na venek: ú~t :avně<právní hypótésa: '~ výraz teorie 
normatlVnl. " 

'§ 12. O demokracii. 

, ,y Od dob pozdního středověku vytvář,ela se stej HOU' měrou 
téz nauka? svrchovan'0sti li~u, 'Ú 'nejvyšších právech 
náro?~. ~auka tato .s,pat~ov,ala zdr'0j Vtešk-eré panující m'Úci 
ve vulI lIdu. NaprotI Jednostrannému pojetí 'O svrchovanosti 
pan.ovník'Úvě vyvíjely se již z.a středověku počátky , nauky 
o svrch'0v,aIlosti lidu, ale teprve ve stol. XVII. a XVIII. byl~ 
'nauka uv,edená . vyp~acována teoretiky znam,enitými. Byla 
_vypr~o?vána stejně J ed~'Ústranně zase j ,ako př,ed ,tím nauka 
?, m'0Cl, .asvrch'Úv,an'ÚstIahs'Úlutníh.o pr~n~vníka. Nej.ostř,ej
,slho vyrazu dal nauce 'O svrch'0vanostI lIdu J. J. R'Ú us
s:e a u ,( I 762). , Skvělepůs'Úbivý jeh'0 spis ,,0 sml'Úuvě Sp'0-
lečenské" 'Obsahuje ' nejširší dosud a 'nejhlubší teoretické 
zdůvodnění pož,adavku svrch'Úvan'Ústi lidu. 

Uskutečnění . pr,aktického ,a r'0zsáhlého d'Ústalo se nauoe' 
,o s v r ch o' van o s ti 1 i d u za velké ' rrevoluoe francouzské, 
,od r. I789 již počínaje. Z té .doby již ' zás.ada svrchova~ 
nosti lidu z,ačíná tvořiti základní hledisk'Ú a soústavu ·zá
kladních poj'mů fr,anoouzskéh.o .práv,a státníh'Ú. J.edině lid~ 
náleží veškr~~o nejvyšší ,práv'Ú moci -Ve stát~ á n:emůže mu 
být bez jeho. souhlasu ,ani .odňato 'ani 'Úbmlez'en.o'. Lid jest 
'pánem, od něh'0ž všecka jiná prá~a na panstvÍ ve státě , jS.ou 
odv'Úzena. ' 

.. V d 'e m I~ k r 'a ~ { i vládne zÁs.ada svrchovan'Ústi lidu: lid 
~est nejvyšším státním ,~rgánem ;a president republiky pouze 
Jeho zmocněnoem. Mluv). se 'O demokr,acii r ,epr 'es 'e.n ,ta
,t i v n í či , zast~pitelské ,~, 'O dem,ókracii bez p r rq s tře dní, 
při čemž za hlavní znak demokracie ,pezpvostřední pokládá 
,se způs'Úb lidovéh'0 hlas'Úvání" refer ,endum, k'q.,e lid po
,ďržu j,e -a osvědčuj .e , s.voji zákon'0dárnou ~vrchoVian'Úst. 
: Svrchovanost ná,roo,a shoduje ',se pouze' se státní f'~rm'Úu 
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cl e m o k r a ti c k é r 'e p ubl i k Y ,a jest ' tato , forma také , j e
jím přiroz,eným uskutečněním: veškery m'0ci jS.oU zde svě
řeny lidu ,a pouz'e dqčasně jen jeho sněmovním zástupcům, 
,aby čas od času při volhách opět se pr'Újevila svrch.ovanost 
národa, neb'Úť on ,a jest v tomto smyslu n .ezcizitel
na. Veřejné mínění jest yýraz'em oné svrchovanosti, má 
moc vyšší nad všecky mlOci jiné ,a zaručená svoboda pro
jevu mínění dává ' mu prostředky k vyj ,adřováuí s'e. 

Represent ,ativní demokr ,acie znamená stát, ve 
kterém j-est lid právním držitelem nejvyšší státní moci a 
parlament jest pouz'e zástupoem lidu v této jeh'0 držbě. Ve 
smyslu politickém užívá se pak označení repr'esentativní 
demokracie i 'O 'státech, které jS.oU ve skutečnosti , vlastně 
par la m 'e n t ním i r 'e p ubl i k la II i, kde totiž parlament 
j:est sám I).ejvyšším držitelem, nositelem i vykonav,atelem 
státní 111'Úci. Užívání výrazu represe\Il t.a ti vní d ,enlo
k r a c i e pro dem'Úkracii parlamentární stal'0 se obvyklým 
od francouzské ústavy z r. I79I. Tato stojíc sihiě pod 
vlivem R o ,U s s e ,a U'Ú va Dozlišování mezi formou ústavní 
a vládni, stanovila, že ústava fra:noouzská jest r'epr,esenta
tivní a že svrchovanost, nej~yšší moc státní, pří~luší lidu, 
státnímu národu. Z té doby i parlameiIlt~rnímu způs'Úbu 
vlády říká se též rep~es,entativní ,demokr,acie. 

Hledala s'e nejlepší státní ,a vládní forma a učení repu
blikánská , hlásala, že ona vládní f.orm,a j'est nejlepši, kde 
nejvyšší moc přísluší lidu, kde vládne princip národní 
s u v ,e re nit y a zřízena jest demokratická republika, Zvláště 
u zástupců dnešní nauky francouzské demokr,atická repu
blika platí za nejlepší státní formu, neboť zde po případě 
i občané 'všichni při volbách mohou být , tázáni a vysloviti 
.se mohou o ústavě a zákonech. V tom právě jest přednost 
demokracie, že v ní rozhodují 'O zák'Únech ·" la tím i IQ dobru 
země ti .občané, , kteří zájmy země nejlépe znají akte# nej
lépe je dovedou posouditi, ,ať. již ~oz4odují ,hezprostředně, 
jako při demokr,acii ' bezpDost~ední, ať svými zástupci, jako 
při demokr,acii r re p r e s ,e n ta t i v ní. ' , ' 
, Přední zásadou demokracie má býti r IQ Y II .0 s t 'p.olitická, 
"~to j. účast vš ·e'c h ,'0 b č a n ů na, výk.onu vlády, jéd.Iiak ,pro
střednictvím voleb" j 3dnak bezpDostředním usnáš,enim se 
v záležitostech veřejných, jakož i stejnou přístupnostív-šeQh 
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úřadů veř,~j!lých. Občan ' hlasov~ním ;rolí, členy, sb~ru zá
kon.odárnéh.o a účastní se tak ČInnostI zak'0nodarne; sbor 
zákonodárný kontroluj'e ITI'0C výkonn'0u čili exekutivu, a tak 
o.bčan pr'0střednictvím v.olenéh.o sb'0ru zákonodárn~ho. má 
účast i na ex'ekutivě, jež odvislá jest vždy 'Od legIslatIvy;_ 
ovšem ž,e tato .občanova účast na ,exekutivě jest pouze n e-
pří m á, vykonávaná, povuze , pr.o~tře~fo1~ctv~~ zástuf~ů. Za 
to však v s a m o spr a v e ma obcan J IZ P r I m o u ucast ~a 
ex'ekutivě, na moci výkonné ,a správě; pr'0to demokr.acIe 
a samospráva vždy sp?lu ~s.ouvi:'3í. a takté.ž samospráv~ nálež~ 
m,ezi ideály demokracIe, I kdyz Jest to Jen decentrahsovana 
státní správa. 

Jedině demokratická republika .odpovídá principu .. n á
rodní suverenity, kterýž princip z,ahrnuje -: so?ě ll~eu 
rovnosti i ono panství všeobecné vůle, .Jak Je hlasal 
Rous s ea u. 

Při vládě principu národ~í suverenity pů~.o~ní ono raI~
ství všeobecné vůle nahrazuJe se dnes pr.oste sll.ou ve r e J
n é ho mí n ěn í, v něniž t~kto stejně ,a jedn.oduše většina 
stává se neomylnou mIQcí. Veř,~jné ~ín~~,í pod~e zása?~ 
r o v n.o s ti tv.ořené jest pŮV.odul a neJvyss~ mOCI ve state 
a odtud vládní forma musí býti tak zařízena, aby .ona nlOC 
nejvyšší nálež·ela lidu, jenž právě tvoří veřejné mínění. 

Na demokracii .ode ' dávna se chválí její účinek vychová
vací: každý občan učí se poznáv,at zák.ony ~ím, že při ~'0~
bách účastní se utvoření sboru zákonodárnéh'0 ,a poucu Je 
se tak o různých formách vládních, k~yž sám volbami 
sp'0luvládne: Praktick:y 'př~ volbác~ 'p~Ov,?zovan~ deIuokra
cie p'Úskytu J,e tak polItIckeho vzdelanl vsemu hdu. 

Bude-li občan činným ve správě .veřejné, b~de. nucen, vá
žiti zájmy, které nejs'Úu jehlO zájmy vlastnlml, ~iUSI, s.~ 
dáti vésti také jinými pravidly v případě sp'0ru, nez svyml 
osobními náklonnostmi, a musí zde uŽÍv,ati zásad, které 

_ vznikly z ohledu na 'Obecné do~ro~ k němuž ,př~devší~ nés~i 
. se m.ají snahy sdružených obcanuv. A tak '0vbcan. zacne CI

titi se členem vyššího státního celku a spatr'0vatI v dobru 
oelku i svoje do.bro. Tím již, ,:ytv,~ří . s'~ , šk.olav v~~ejo.ého 
ducha a čím více práv bude mltIv .o.bc,an, oc I m v e.t s ~ b u ~ e 
je h o s v ° b'0 d a a účast na ver'eJne pusobnosb, bm du-
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ležitěj ší bude praktický výcvik .občanský pr.o dobro oelého 
státu. " 

Dem'Úkracie posílí hl,edisk'Ú zájmu veřejného, neb.oť stát 
se zde stává vlastní věcí občan~ všech; ve svém státě js'Úu 
tu pány, j,ak'Ú ve své vlastní óbci, ,a prospěch republiky 
stotožň'0vati z,ačnou s prospěchy svými, tak že vlastenectví 
pěstovati budou již z pr,avého egoismu, ,aby vlast měli po
řádn'Úu. Obyčejně ctitelé demokracie poukazuji na .to, ž'e 
(p'Údle jejich domnění) lid francouzský nejvíoe z,ačal mi
l.ovati Francii po Velké Rev.oluci, když vIQlbami obdržrel 
, v t ' v v, v·, h kd v vdl' 1 ucas ' na sprave veCl vereJnyc, ezto pre revo UCl nezna 
lásky k vlasti a pěstov.al kult lidstva i kosmop'Úlitický ideál 

. všelidský; teprve dem'0kracie probudila .a sesílila lásku 
k vlasti. . 

Přivrženci republiky ukazují také na to; že v kritických 
poměrech zvláště dem.okracie, neseny jsouce 'Úhětavostí lidu" 
jsou schopny vyvino.uti netuš'en'Úu 'en€rgii a sílu. Většina 
strhuje menšinu a všechny proudy veř,ejnéh.o mínění sebou, 
důvěra v'e vládu většiny stoupá, odhodlaně snášejí se bez 
odml'Úuvání těžká pr'Útivenství a lid spokojí se skrovně vy
měřeným dílem sV'0b.ody - disciplinu, kterou by národ 

h 1 v, d ' 'k· h" b v N nezac 'Úv,a za nemu panovnl OVI,z,ac ova sam s.o e. e-
bouří se. 

Když obča~é m,ají rovná práv,a ,a všichni r.ovným právem 
stejně účastní s,e tV'0ř'ení sbIQru z,ák'ÚnIQdárného a m,ají tak 
vliv i na složení příští vlády, ze -sněmDvny vybírané, má 
to. za následek, že se r,aději .a spíše vládní autoritě podřizují 
a zápas proti státní moci není pak tak prudký; též, když 
všichni účastní se na .tvoření vládní moci, niají více naděje, 
že vláda vykonáv,ati s'e bude v zájmu všech, n~bo. aspoň 
v zájmu většiny, nikoli j-en v zájmu některých a ill1enšiny. 

lVlonarchie jest špatnou přípravou pro svobodu náro.da, 
protože snadn9 přej de v utlaoování ,a národové utlačovaní 
jsou stále zapleteni v bludný kruh, z něhož jinak nemoho.u 
se dostati, leč tepr~e .cest.ou r'evoluce, po ř,adě násilnýoh 
pokusů. Ale když v demokr,atické republice zákon vychází 
z vůle v'ešk.erého lidu, hude mít záíkon již sám sebou více 
sí~y, než' mu jí v monarchii může propůjčiti pan'Úvník, 
neboť v demokr,acii má zákon z,a seb'0u větší autoritu, která 
j-ej schválila, totiž lid. Proti zákonu, který si lid sám ďává, 
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nikdo se nebudf' bouřiti, pr'Otože musí uznati, že většina 
jest na druhé straně. Jen proti panství jednotlivoově se 
občan bQuří ,a pociťuj 'e je jako n.esprav,edlnost. Když zákon 
usnesen bude od lidu, a lid PQzná, v čem záleží prospěch 
obecný, pak bude mít tak'0vý zák'0n za podporu největší 
počet iQbčanů. R'ovn'0st občanů, zákQn usnáš'ejících, zna
mená mír; zák'0n můž'e míti sioe za Qdpůroe jednotlivé třídy 
obyvatelstv,a,ale ~yto samy povstání nedělají, ,a než někdo 
získá vojsk'0, aby se pokusil 10 převrat, má lid dosti času 
tomu zabrániti. 

Vždyť jde o vlastní záj-em iQbčanův, kteří zák'0ny- sami 
siQbě dávají, nehoť v tom již zár'0veň obs.až'en j,est z á v a
z 'e k, že občané zákonů svých lépe ,a raději budQU posl'0u
chati, protože vzešly z j'ejich středu, než by posl'0uchali 
zákonů jim ulQž,ených cizí au t'0kr ,a tickiQU rukou vlád
~oucíhiQ panovníka. Pr'0to také v ,demiQkracii z:ajisté spra
v,edlivě budou oeněna a dobře vybudována z á k I a dní 
p r á va o b č ,a n s k á : jistě '0bčané, kteří si sami zák'O!n y 
dáv,ají, budou viděti prospěch IObecný v tom, ahy sami s'Obě 
navzájem chránili nejzákladnější práva občanská. Také zá
sluhy demokratických r,epublik o přísné z,aruoení z,ákla:d
ních práv občanských, '0 r.ozšíř,ení práv volebních ;a zavedení 
lidovéhQ hlasiQvání, jS'0U ne'pQchybny. Ve státech demokra
tických také '0ch~ana zákl ,adních a politických práv 

b v k' h ' b' t v • v v t v , b ť b v , kt v , 'O cans yc mnSI y pnrozene ve Sl, ne 10 10 cane, en 
v demQkr,acii sami si zák'Ony dá-~ají. mají zde sami 00 nej
větší z.ájem na vytvoření tak'Ových ve~ejnlOprávních zříz,ení, 
jimiž hy chráněna byla práva občanská a politická a ji
miž hy ústava byla spol,ehlivě a 00 nejlépe vypr,avena i za
ručena. Sem nál'eží hlavně též '0chrana veř,ejriých práv 
občanských, poskytovaná spr á vn í m SQ u dn i c t vím a 
s O' u d y úst a v ním i. 

V čem je po d s ta tademokr,acie? CIO j-e j-ejí význačn'0u 
vlastností? 

p'0kus přir'0zenoprávní nauky vytv.ořiti (J. J. 
R.() u s se a u) všeohecnou vůli početním sečtěním všechj.ed
no tlivých vůlí zvláštních, které Violebním str(~jem · uvádějí 
se v pohyb a při viQlbách docházejí výrazu, vede jedno
duše k v I á děv ě t š i n y. D,emokraóe v původním a nej
l,epším svém smyslu znamená tedy v I á d u vět š i ny. Ale 

lJ6 

při líčení prave přirozenoprávní teorie R'0 U S S e a '! o vy 
jest dalším úkolem, jak ujíti tomu,. aby nevytvořIla se 
de s po c ie většiny a lid, j,enž hy pud její autokracii sp~dl, 
nebyl zbav,en své svobody. . - . 

M,ezi nověj šími směry státovědeckými zabývá , se těmito 
otázkami hodně škQla právnická, zv~ná n'0 r mat i v n í, kte
ráž zároveň brání požadavky určitých dnešních stran po
litických, přejících sobě udrž'ení dnešního delll,okratického 
par lam'en tarism u. . 
. I mnohá zařízení dnešní parlamentní taktiky ,a pr,axe d'O

cházejí ve vývodech stoupenců n 10 r m ,a t i v 'll í n ,a u k y no
vého .ospravedlnění, '0brany i 'Osvětlení. I jednání, v prak
tické politioe často odsuz'0v,ané, j,ak'O j'est k 10 mp r'0 m i s 
politických frakcí ,a str,an, líčí se v pojetí stoupenců no r
n1 a·ti vní n ,a li ky, především i v PiQjetí s.amého jejího 
zakladatele, jako j,ednání p r á v nic k _y nutné a přímiQ 'p ,o d
s ta t u dnešního demokratického parlamentarismu tvořící. 

Demokracie j,est sioe vláda většiny, ,ale ve skutečniQsti ne
může docházeti k ,absQlutnímu panství většiny nad men
šinou, neboť společná vůle sněm'0vní a zák'0nodárná, tvo
řená v'e sněmovně podle t. zv. maj'0ritního principu, nebývá 
prostým diktátem většiny naproti menšině, nýbrž výsled-

-kenl vzájemného působení na sebe oblOu těchto sku
pin. Usnes'ení sněmovní . ve skutečnosti ,a zpr,avidla bývá 
výslednicí na sebe narážejících směrů vůle většiny a men
šiny. Trvalá a naprostá diktatura většiny nad menšin'Ou jest 
již z toho důvodu nem'0žna, že m,elnšiIl1a, vidouc, jak j-e 
ods'Ouzena k úplné bezmiQcnQsti, .vzdá se své bezoenné účasti 

v, I v · , v , o I P h' I' I V t na tvor,enl spo ecne :snem'0Vnl vu e. '0nec a oe e po e ve -
šině. Ale tím již v.ětšina pozbude svého rázu jakQžto 
většina, jež pře oe jest P'0jmiQvě nemyslitelna bez menšiny. 
(Utlačováním m'enšiny může vš,ak jí přibýv,ati přivrženců 
- - tohQ se každá většina bojí.) Tím vzniká nauka .o po I i
tickém k'Ompromisu: PiQdstatiQu dem'0kracie 
jestkompr'Omis. . I 

Z v láštní jest záliba a to hlavně menších demiQkraclí, ve 
vol e b n í p.o v i n 'll o sti. 

Teorie f ran CQ u Z s k á ' hodně se otázkQU -viQlební povin
niQsti zabývlala. 

Volební povinnost, zrQvna tak jako přímé hlaslOvání lidu, 
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měl~ zlepšiti sl~ž~ní sborů z,~s.t~'pitelských, aby co možno 
podav,a~y .pr,avdlvy obr,az pohtIckých proudů, ve voličstvu 
zastouť'enyc~. T,akv ,;epres,entao~ n~rIQda stala ~y se úplnější. 
HlaYI?-e zeme m:enSI z,avedly Sl zavazné hlas.ování, či 
P?v.lnnlQst v.olební. Státy, které PIQvinnIQst voleb
n ~ ' SI zavedly, J~'Ou S ní celkem spokojeny; její účinek zá
lez'el v~ tom n~eJprv,e, že účast vol,ehní stoupla a neúčast 
~m~~s~la se mer'O~ po~statnou. Také s hlediska zájmu ve
r ,~ J ,ne ho vol~b~~ povmn'Ost v zemích, které si ji za~edly, 
byva ~ochvalne hcena, neboť v těchto státech ~olební právu 
nepJatI z.a ryze? s ob n í pr~Vio voličovo, j 'ež voliči hy bylo 
Vlolno, , po~le vule; vy~~natI neb~o. nevykonati, nýbrž tam 
volebn: pr~vo platI z,~ Clnno~t, v'er'~Jnou, z.a funkci pro stát. 

J.e-h pravo volebnI "soclalnI funkce" můž,e zákon 
upr.aviti výk'On této ~eřejné činnosti přiroze~ě také v tom 
smysl~, ž,e můž'e voliče přinutiti, aby ji plnil a vykonal. 
I kdyz hlasov,ací pr.áyo zakládá prIQ voliče určitou .os.obní 
v!?'Odu, přece není mu uděleno jedině v jeho osobní'Ol 
z,aJmu. Jest možno posuz'Ovati hl.aso~ací právIQ J. ak.o opráv-
v, 1 v 'k h ne~ll, a ,e p,:ece :. y .o n to 'Oto oprávnění půsIQbí příni.o na 

prava ,a z,aJmy JIných občanův; jest tudíž právo hlasovací 
s~u~as,ně i oprávněním i funkcí v ,eř 'ej nou, jejíž vyko
I?:a~a~I nebo ~evlkonávání z,ajímá ,a má význam stejně i pro 
Jlne, cleny ,statnlho s.v,a}ku. J?.o.nu~~ní k výk.onu práv.a ~o
l~bnlho ~a te~y steJne slouZltI zajmu všeobecnému, jako 
vseo,bec~a povlnnostv daňová ,a v~jenská služba, k níž čle
nove statnI~?, s,polecenství donucují se ovš'em prostředky 
mn.ohem tuzslmI. 

v P'Ol~tic,ky voleb~} pov~i~ '~?st. nepodporuje vždy 
prednI zasadu, na nlZ Spoclv,aJI InstItuce representativní že 

v , v v. , 

po~etnI vet s I n ,a má p,ř,eds~avIQvati největší poli,ticklQu m.oc 
a sIlu. Naopak, volebnl povlnn.ost, vIQlajíc k y.olbám i voliče 
n~tečné a bez politické zkušenosti, snadnIQ můž:e r.oztříšt{t 
očekávanou pevnIQu většinu v drobné fr,akce ,a zkresliti tak 
:~z zřízení r e p re s ,e n t ,a t i v:n í h 'O i po případě vnésti v ně 
z~~ly ~matku ,~nep~řádku. Hlavní nutná podmínka celého 
z:I~en~ ,zastupltelskeho 'Octne se v nehezpečí značného a 
zreJ,meho ,?s!ahení. O netečn~ vo.liče bez politického zájmu 
nenI co statI a bylo by pro InstItuce re,pres'entativní zdra
vější, kdyby k volhám nechodili. Volební neúčast jejich 
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není žádná škoda ,a k čemu je nutit, když nechtějí přijít? 
Právo hlasovací je sic~ všeobecné ,a rIQvné, ale obča;né 

účastní se voleb n 'erovným způsIQbem a mají pak na 
vedení věcí veřejných nestejný vliv. Js.ou voliči l~ozhodní 
a čilí, kteří dovedou dobře agitov,at a propaglQvat pr.ogr,am 
určité politické strany; tito 'Ovládnou záhy většinu v.oliČův 
.ostatních, méně hybných, a tak vlastně zastoupeni ve sně
movně jsou jen tito čilí a uvědIQm,ělí vIQličo~é, kteří svým 
vlivem dovedou 'Ostatní .ovládat. Pr.o vládu je to věc .pří
znivá; obdrží spolehlivé voličstvo a ve sněmIQvně .oddan<?u 
většinu; pomocí její může vláda uskutečňovati body s~ého 
programu bez větších politických zápasův a bez silněj šího 
.odporu. Ale může se stát, že vIQlby dop~dnou také tak, že 
.obdržená vět š i na ves .ll ě m-o vně nemá za sebou většinu 
V.o I i č s t v ,a, ~uď že vyhrála většina čistě náhodná, neho 
že se volby prIQváděly pod nátlakem panující třídy nebo 
vlády, nebo konečně, že ~oličstvo, které původně určitou 
sněmovní většinu si zvolilo, se p.o V'olbách 'Od ní odklonil.o, 
či také, ž,e voličstv.o ve státě je vůbec roztříštěno, jsouc 
slož'eno z menších politických frakcí. Zde z~pasy ,stran bu
dou J?nohem prudčí, vláda, chtějíc stále -politické strany 
rovnati, ztr,atí tím mnoho času a bude často víoe méně 
ods.ouzena k nečinnosti, často ztroskotá s,e sv.ojí iniciativou 
na odporu silné menšiny, ,ale také různor.odé většiny, když 
se některé ze svých vládnoucích str,a;n dotkne v choulosti
vém bodě; z toho z,ase těžiti bude menšina a princip panstvÍ 
vět š i n y, v jejímž jméně vláda vládne, se znemožňuje. 
Zde z,ačíná z,ase pole k o m pro m i s u, jímž má se předejíti 
náladám r,adikálním a revolučním. Menšina, j.ež vidí, že ' 
zoela obětována jest tvrdé větši?ě, snadno může být na
kloněna, sáhn.outi k r,evoluci; k.o m pro m i sem má se tomu 
předejít. , 

Rozdíly politického př,esvědčení jest takřka nemožno vy
hladiti ; i při d i k t ,a t u ř 'e sebe přísněj ší podaří se to jen 
na povrchu, zdánlivě. JSIQU voličo~é, kteří chtějí brániti 
všeobecný záj.em oeléhlQ státu, jiní jen své nárIQdnosti" 
ostatní jen své společenské třídy. Podle toho, jaké jsou 
jej ich náz'Ory n ,a ú čel a cíl společnosti .a stá tu, dělí se 
také voličové ve svém politickém přesvědčení. A měří tko 
pro to, kteří voličové svým smýšlením nejvíoe z.asluhují, 
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ah! :m~li nej.v~šší p ,?dí! na účasti přiopatř'0vání veCI 
v,ereJnyc? a JI~Z te~y J ~e d I~ i ~ má ~ýti přiznáno právo 
hlasov,acI, neda se p'resne urCItI· rekl-h PIa to že sta't ' 
h" l' d ',ma y~I v,a 'Ou rri'0~drých a že m'0udří hudou muset hýti k vla-
d~r,enI donucenI, k~eslí tato .politická fil'0sofie p'0uz'e i d 'e á 1-
~ I. ;o~r,az. v VždJ:ť právě moudří, r'0zš,afní, úzkostlivě uv,a
ZUJICI, sve~~.mltí,. ~ohou hýti -;. záležitostech veř,ejných 
zoela hez uZI.tku, Jezto ~O~IOU hY!I. za~e z~ela bez energie 
a ro~h~dn?stI, ~.e~ pr,aktIckeho p'0htlCkeho usudkua schop~ 
nQstI v~~skav~t l.!dI pn~ s~é, ~l.ány ~ mlOh'0u '0dpuzov.at s~ojí 
tv~dosIJn~~tI, a hez agltacnI cIlostI těžk'0 se dělá 'nálada pro 
vladu v~rc~t~h'0" ~ehe výhlOrnějšíhlO, směru. A kdyhy jen 
mv~~~n m~l~, mltI ,hlasov,ací práv'0, nepř'edstavovali hy jistě 
p;Ihs znacny zl?,mek ~ároda o~lého: jistě většina budou 
vzd:rc~y ~~~h'0ve. ve vs~~ prostř'ední. Nad to schází spo
lehhve ~ent~o, Jak plOhtIck'0u moudrost u j 'ednotlivce po
suz~v,at~ - I ten, ' kd? prošel poměrně vysokým stupněn1. 
vzdelanI, nemusí mítI zoela žádnéh'0 p'01itického úsudku. 
, Učen'0st nechrání pĎed radikalismem, zneuznávajícím 
skutečné, p~měry v,e st~tě, ,ráda .pohyhuje se v prostř'edí ne
do~le~e d~lky ,a hI~t?r~cky~h vzpo~í~ek, ta při stálé speciali
S~CI vedeckeho myslenI, stale do vetslch podrobností jdou
c0'0' z.ap'Omene snadno, co ve státě má v.pr,avdě před 
IOClma .. 

, A tak rovn'0st hl~sov.acího práv,a, i když hlas má stejnou 
v~hu, nez.~a~-ená .nlkterak, že by také všichni voličové měli 
vz~y st e J n y v II v na výsledek v'0lhy. H'0rli~ec ,a nadše
nec, který př,emluví ,a získá pro sV'0ji str,anu desítku vlaž
ných v,?lič~, nemá R:0 ru~e. pro svoji ~tranu jen jediný svůj 
hlas, nybrz ve skutecnostI J1est to tak, Jakoby jich měl deset. 
Stan'e s'e pak v s~adno, že početní většina" která vyhrá.La , 
volhy, b~de. V~tSII~'0U na rychl'0 sehnanou několika čilými 
~?hr,atn~mI hdmI z ~,~tečných voličů, tak že největší po
htIck'0~ sIlu hud~ mítI Jen oněch něk'0lik jedn'0tlivců, kteří 
do:edh ~t:hv~'0utI. ~ruhé. ~le pak většin,a v'0ličů nepředsta
v';Je ~}eJvetsI P?ht~c.kou SI~U : 'e státě, neboť jest 'Ovládána 
n~ko}~ka '0~r,atny~lI Jedn~thvcI a poučka 'O ,panství .a v I á d ě 
vet s lny J'est prazdná f I k c 'e. 

Ale. i v . zemíc~, , k~e. sh'0r v,?l~čskt j-e, politicky vyspělý 
a proJevuJe znacny zaJem 10 veCI v'e~eJne, mál'0kdy se vy-
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tvoří tak jednotná a pevná sněmovní většina, aby přesně 
př-edstavov,ala j 'ednotnou v'ětšinu voličstva ,a znamenala tak 
jedinou největší politick'0u sílu ná.~oda a v národě. 

V-e většině států při roz tří štěn'0 sti politických stran sně
movní většina ,představuje a zastupuje pouze shluk či sdru
ž'ení voličských m 'enšin. Jest to následkem t'0h'0, že jed
notlivé skupiny y;oličské ve státě zvykly si s,e '0samostatňo
v.ati,ale tím také se rnusí osamooov,ati. 

V takových zemích něj ,aké společné v,eřejné mínění sboru 
voličského nemůže míti žádné skutečné síly ,ani trvalosti. 
A zde by volby měly větší smysl, kdyhy hlas'0vací prá~o 
hylo '0bm·ezreno ,a dáno jen 'Oné menšině ohčanův, kteří 
projevují v pr,avdě zájem o věci politické a jsou schopni 
vytvářet si ~ezi s'eh'0uněiaké samostatné veř,~jné mínění 
a projev'0vat také nějak'0u politickou energii. Vláda, která 
by s'e ,opír.ala o tuto j 'en m'enší část, ale zato vyhraných 
a politicky schopných ohčanů, musila hy míti jistě větší 
sílu, stálost a pevn'0st, než vláda, opřená o sněm'0vní většinu, 
kterou podle všeohecnéh pr,áva hlrasovacího, 00 nejvíce roz
šíř'eného, zV'0lily davy k'0líslavých a v jádře svém netečných 

h v o t v, , h dl Vt l'd' v, v k V'tV 'O canuv, OCICIC s'e .po e ve ru va Hlpnzne a :o ,amZl e 
'Odpadajících, iakmile nastoupí nová vláda. Vždyť právě 
snadnost, s jakou stále se mění a nastupují ,n'0vé krátko
dobé vlády, ,aniž lid si vzpomene :na vládu .právě svrženou, 
ani jí nehájí ,a nechoe ji udrž'eti, svědčí 'O tom, j,ak vrtkavé 
jsou davy voličstv,a, jak'0u cenu mají jejich hl'asy, ode.,. 
vzdané pro v:ládu, a j,aký význam inůže mít y;e:řejné mínění 
těchto voličských zástupů, když často málo dní ,před pádem 
vlády každý hy byl řekl, ž'e vláda má za sehou celou v-elkou 
většinu z'emě, a nyní v několika málo dnech voličstvo do
sav,adní vládu opustí a H&dšeně pozdraví n'0ViOU! 

Každá. ústava, jež v míře nej širší připustila zásadu vše
obecného nebo skoro vše 'O hec n é hop r á va h I a s tO v a
c í h '0, současně m usi1i:t zase hledati způsoby, jimiž nep ří
mo hy odvr.átila nepřiíznivé j,eho účinky. Různé ústavy 
hleděly vytvořiti oelou soustavu záy.aží a hrzd~ 

V ústavách musí býti učiněno opatř,aní, ,aby zde hyla 
nějaká moc nejvyšší, od , které Inení dalšího odv-olání, a za 
takovou m<qc s ohlib'0u pokládalo se h La s o v á n í 1 i du, 
j-enž sám jedině můž,e učiniti konec každému sporu meZI 
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1, db' k d ' " Hl " l' d v " v va ou a s orem za ono arnym. aSOValll 1 u clnl ovsem 
také konec p'Ůučkám o .svrchovanosti sboru zákonodárného, 
jehož schopnostem současně takto vyslovuj'e se nedůvěra, 
má-li se hla s o v á ním 1 i d u napDaviti, nač sbor zákono
dárný nestačil; dojde-li k hla so v ání lid u, svrchovanost 
sboru z,ákono.dárného se vOlipJyne a Vie státech, kde p ř í
mé ho h l la S'Ů v á n í lidu často .se užívá, zhavuj-e se záhy 
i dosavadní své neobmez·ené ,autority oelý princip r ep r e
Sien ta ti vní (zastupitelské) vlády. 

Brání se tímto hlasováním lidu, aby despotism a ab
solutism parlamentní většiny úplně neovládl .a nerozmohla 
se d i k ta tur a p ,a r 1 a m e n t ní v .ě t š in y, kdež pak oel Ý 
Dozdí! na konec byl by jen ten, ž,e v autokr,acii potlačujre 
j,eden, kdežto při demokr,acii potlačuje většina .absolutní 
občanů, kteří "mají účast" při sněmovním jednání. Ale 
jest to věc n ě něj aká svoboda? 

Politikové z povolání, poslanci, nebývají příliš nakloněni 
hla s o v á n í 1 i d u, neIiadi vidí nad sebou ještě lid jako 
vyšší rekursní instanci s vyšší pravomocí. 

S hl'ediska demokratickéh'Ů byl.o hy však s,právné, kdyby 
h l ,a s o v ~ n í 1 i d u neobmrez.ovalo se jen na r e f 'e r e n d li m 
ústavn:h t. j. na případy, kdy určitý poč·et voličů může 
žádati' za změnu či vevisi ústavy, nýbrž doporuooval0 by 
s'e, aby zavedeno bylo, i když nikoli přímrO již obligatorní, 
tedy aspoň f a k u 1 ta t i v ní r e f e r e n dum z ák.onné , t. j, 
možnrOst vyj.adřování se lidu 'O zákonech, ,ale o všech. 

Myšlenka demokDatického pr,áva sebeuroení, t. j. my
šl,enka občanské svobody, byla zde základem. Ovšem 
parlament tvoří státní vůli způsobem pouzre pvostředeČllím; 
státní vůli netvoří lid sám bezprost:ř~edně .a přímo, nýbrž 

. jedině prostřednictvím parlam'entu, od lidu zvoleného. Zde 
myšlenka občanské svobody a práva sebeurčení Fojí se již 
k nevyhnutelné potřebě novodobé děl b y p rá ce. Není totiž 
možno, aby, oelá, ve svých výr,az'ech tak rOzmanitá vůle 
státní stále a stá1e vytvářela ' se b 'e z pro s tře dll ě v tén1.ž 
~ ,ediném shromáždění vš·eho lidu, v témž j'ediném shro-

, v d v, v h b v o k hl " , v , h M '1 maz enl vsec 'O eanu, asovanl opravnenyc. USl o 
dojíti k zásadě děl by p r á c re, k tomu, ž'e č á s t státní čin
nosti přenese se na jiný orgán, než j ·est lid, čímž nastane 
určité obmezení svobodnéh.o s'ebeuroení občanova, tak že 
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parlamentarism s·e j'eví pak j.ako ko m pro m i s mezi de:'" 
mokratickým požadavkem ' svobo.dy .a mezi moderní zása
dou děl b y p r á ce. 

Svrchovanost lidu tedy parlament ve skutečnosti vyja-
d v t' o vl' v b hl d . dO d v , . rova 1 nemuze, ,a e nenl tr·e .a 'e .ab o. uvo nenl a ospra-
vedlnění parlam'entarismu j'en v myšlenoe svrchovanosti 
lidu, nýbrž jest také nysliti na to, že parlamentarism před
stavuj,e kompromis mezi nlJšlenkami svobrOdy politické 
a mezi novod'Ůbou zásadou děl b y p r á ce. S ohledem na 
zásadu dělby prác ,e lze pak jednak uvažov.ati o ;racio
nalisaci státní moci, j.ak nauka norm ,ativní (zvláště 
H. Kels ,en) se vyj .adřuje, j-ednak 'O postav,ení politic
k Ý c h str a n a j-ej ich v ů d c ů. . 

Svrchovanosti lidu odporuje nauka o dělení mocí, jež 
rozděluje činnost .zákonodárnoua moc výkonnou mezi 
r ů z né orgány a nikterak tedy nevyj .adřuj-e myšl,enku, že 
nejvyšší moc spočívá u lidu a že lid jedině lidem samým 
smí býti ovládán. Novější demokracie byla by tedy vlastně 
proti nauce o dělení mocí. Uznává však, že i tato nauka 

d Vl' , vk' v v Vl h t' 'O ee nI mo Cl v ne terem smeru pr1eoe prospe a nu 1 

demokratickému. Přivodila rozdělení nejvyšší moci a tím 
zabránila nehezpečné libovůli .a přemoci při výkonu státní 
moci a nebezpečnému j-ejímu přemocnému soustředěnÍ. 
Mimo to odnímá tVrOř·ení zákonodárné vůl'e jednotlivci a za
luezuje a ti to k r,a c i i. 

Nauka o d .ělení mrOcí 00 do svého politického 
význan1.u neměla ovš,em za úmysl, připr,avovati demokracii, 
nýbrž spíše '~3!opak, poskytnouti panovníkům, zatlačovaným 
na poli zákonodárství do pozadí od začátku hnutí demokra
tickéh.o, aspoň možnost plného uplatnění se na poli moci 
výkonné. I republiky, které, jako Spojené státy ram·erické, 
přij aly n .auku o dělení m'Ůcí, způsobily tím spíš·e 
s·eslabení principu lidové svrchov,anosti, než jeho sesHení. 
(Ovš·em jest postavení presidenta Spojených států vědomě 
a úmyslně napodobeno podle postavení tehdejšího krále 
anglického.) Tak tomu jest stejně ve všech republikáoh, 
nazývaných "r'eprublikami p ra e s i d 'e n ti á 1 ním i" (pre
sidentskými). Zde .podle nauky o dělení mocí vládne úplná 
r.ovnost, rovnooennost a neodvislost moci výkonné naproti 
lu.oci zákonodárné; moc výko.nná svěřena ie presidentovi, 



jenž" n 'e n í ja~o v N ěm~cku volen shor,em zákonodárným 
.Jakozto y zastu~ltelstv,em hdu, nýbrž v'Olen jest 1 i dem b e z
pro str e dne, a používá tedy úplné . n :e o d v i s los t i :o d 
$ .b o r u z á k'O no dá r n é h'O j a k 10 ,a u t o k r .a t. Demokra
~Ie tedy není pro volbu presidenta r,epubliky přím'O lidem . 
Jest pro volbu 'Od sněm'Ov'en. ' 

Kd.r~ p;eside?t volen hu.de l!d~m přímo, stojí pak, jak 
ukazuJ I zas tu p~I nor n1 ,a t I V n I s k'O 1 y, naproti nesčetné
mu, na~odu y.~hč~kému pouze j 'e di n Ý zvolený, ,a při zV'O
J.~ne~ J 'ed~othv?I ~yšl'enk.a r,epr,esentaoe či zastoupení lidu 
mUSI nutne ~tra~etI na síl~ .. K~ežto ve sněmovně početné 
~ mn'O?'Ohl~v,~, y vsec~ny p;>hbcke strany nár'Oda objímající, 
Je~~ ~r~ce J~ste moz~o, y~·e ze spolupůs'Obení onoh'O shro
~~zdenI v~eJde asp'On. ne}aká. v ů l 'e 1 i ·d'O v á, jest tato na
deJ~ vylouoe~a u pr~sIdenta, hdem b e Z.p r .o s tře dn ě zV'O
J.eneho ,~ }udí~ od snem'O~:Ily zc~la n 'e o d vi s 1 éhiQ, j 'enž nad 
to ~em?ze ~~t k,?n~:oliQv,a? ,anI rozsáhlým tělesem a davem 
vO,hcskYI?-' zOaydne ~H~n'Osb neschopným .. Takový president 
v~<:dn:oUÍl muze steJne. a u t o k r ,a tl c k y }ako dědičný moc
na:, JehlO a u to~r ,acle můž'~ býti ieště silnějšLam'Ocnější 
neza u t'O k r ,a Cle p ,a n,'o v nIc k ,~, I k~yž čas'Ově jest 'Ob
mezena na dobu v.olebnlho obdobI presldentov,a. Presidenti 
pří m ,o Violení m'Óhou být j 'eště mocnější než bývali krá-
l'Ové staré F r,ancie. ' 

Vlastně ~ěla by 1;lýt ne j vy Š š í m orgánem také sně
movna, . mn~oh:oh~avý .sb'Or zákiQnodárný, jenž jed i ně lid 
zast~ poll J~ : hd JedIně hde~. samim, smí býti lOV ládán, vš.echn y' 
moclya ':,sechny fu~kce pr~ tvoDen.I se státní vůle musí býti 
s~oustreden'y.~ ,sl'Ouoeny,u h~u, t. J. v rukách. sněmovny, 
hd zastupu]ICl. T,akove naz'Ory 'O demokr,acii má zvláště 
škola nor m ,a t i v II í. (H. Kel se 11, A. M 'e r k 1. ) 

Ať však j,akkiQli r'ózšíří se všeohecné pr.áv,o hlaso~aci 
a v k~erék'Oliv ústavě, ,ať všeobecným pr.áv'em hlasoy,acim 
a na J eho zá~la~ě ~v'Ol'eným sboDem' zák'OniQdárným usne
seny bu~ou ,}akekoh záko~y" s'e?'e. více dalekosáhlé, př.ece 
obra~ ~:r~v~:h~ stavu ~e:-ne zale.z'eh bude vždy z podstatné 
a neJvetsI ca~h na prac~ mOCI výk~o~né, t. j. vlády, 
na o sc~:op~ost~,y obr,~tnosh .a miQudrostI I upřímnosti mini
stru, ,JI~Z sverena Jest moc, 'Ony sněm'em usnesené zákony 
pDovadeh. 
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Vždycky provádění zákon ů 5~st hl~v~í voěc: i nej
lepší zák'Ony zkazí se v rukou š:p~tnych m,mlstru, ~,a?~.ak 
i z,ákony špatné dají se n~~r~:~h y ;n.o~drymv pr~vade~llnl 
ministrů dobrých. Jest tudlZ JIZ rad~e, s I 'O ~ e nI o v I a d y. 
první zárukou proti zvůli nespravedhvych zak'Onu, neboť 
ministerstvo š'etrn ým ,a mírným prováděním k~u týc~ zák?n ů 
vynasnaží se napraviti, co zákon'Odár,ce ~«~~aZll. ,Ovsem, Jen; 
j-e-li ministerstvo samo nes t r ~ n n e: ~ecI o zna}e a 'Osvl:.ene 
dosti. Bez poctivé práce schopnych ml~lstru, veskoeren. uZltek 
i oelá působivost nejlepších usnese-nych z.akon~ ;YJ~e na 
prázdn'O, bez min~strů',nemajících ;růle ~anl. n.a~aI~l, zakony 
správně provádětI, cela s'Oustav,a zakon~v. ld.eall?lc~ klesne 
na papírová- schem,ata, počítaná pro hdl, JaCI nIkdy ~a 
světě nežili na ideální obr.azoe, skutečné sílJ a oeny postra
dající, Yel~i pochybné praktické upotře.biteln'Osti. . . 

Odtud zase znovu 'demokr,acie žádá 'O d děl e ní mlOCI 
zák'Onodárné od moci výkonné; každá z obou těchto moc.Í 
musí být svěřena n o s i t 'e 1 ů m z v lá š t ním '~,od vs,e~e ne- , 
odvislým. Moc výkonná s celým. s'~u~rnem yrIslusny~h 10.

právnění svěřuje s'e. náčel~íku )~dl~e:nu, ,~ť p~novnlkoyYl~ 
ať presidentu republIky, v Je?.o~ ]me?e ,a ~,J~hoz. zmocn~nl 
vykoriáva jí se yeškery akty statnl lTIOCI, tVOrICI obJyem '~p~av
nění lTIoci výkonné. Všechny tyto a~ty, n~h? raspon neJ~ule!~ 
žitěj ší 'z nich, musejíy' být .př~dběžne r?zblr.a~y .~ po prIp~de 
~ozhodovány v rad e mIn 1 s t ~ r s ~e, zasedaJlcl ~ u~azu
jíci jako s bor. V tom prQJev.uJe se u~n.avana, zasada 
'v I á ld Y. k a b in e tn í, vlád:r k ,a b ~ 'D 'e t u y ~lnlsterskeh? v' 

V ýrazen1: v I á :d a k .a b 1 n ,e tnI ozna~u Je se ko~rllse. Cl 
výbor s b'O r u z á k o n 'O dá r n é hlO; komIse ta vybra~,a ~ est 
za účelem, ,aby byla sbo~e~ v Ý k ,? J? n Ý I?-', exe~ut~vnlym. 
Sbor zák.onodárnýdosazuje Sl někohk koml~l, z nlch~ vsa~ 
k ,abinet jest nejdůl,ežitější; ,~o této kO,mIse hl~vúl.s~'OvJ~ 
zákonodárný vybírá si 'Osobn?stI, ku ktery~ chov.a. nt:J;etsl 
důvěru. Ovšem že nemůže Sl 'Ony os'ObnostI zv.olItI prImo, 
neboť ministři králem či presidentem k úř.~du svému ml~
sejí býti jmenováni, ale př.ece parl~mle:nt. Jest tak mocny, 
že si je vybírá aspoň ne pří m o, svym vhvem. , 

Nauka definuje ::ousta~ v ~ ,ád~yp;ar l .a.me? ~n,l tak, 
že jest to způs'Ob, pr.I kterem stat s~e~u~e le&lslatIve t;'pln~u 
kontrolu nad exekutIv'Ou, nad provadenlm zakona. PrI ZpU-
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sobu v I á dy par l.a m e n ť n í jedině ,od sb'0ru zákonodár
ného odvozena j sou ve skutečnosti, byť i snad nikoli n'0-
n1.inelně, veškera 'Oprávnění mlOci výk;Qnné, jejíž libovůli 
b ' k d ' , kl d Y , d' , Y' " s or za 'Ono arny a e rnezle; za ne ;QpraVnenI m'0CI vy-

konné a nižádným způs;Qbem v žádném směru nemůž'e 
s úspěchem býti vykonán;Q a žádné 'Opatření podniknuto, 
nedá-li sv'Ůje schválení legislativla, sbiQr z á k.o n 'O dá r n ý. 

.. Vládou par I a m e n tár n í nenazývá s'e tedy vlastně nic 
JIného, než vyvrcholená z od piQ v ě ,d n;Q s t min i s t 'e r s k á, 
stupňovaná až do nejzazších mezí. Z Anglie riQzšířila se do , 
většiny státův evropských; jí řídí se taktéž většina anglic
kýc~ k;QI'0nií. Z republik však ,ani Spojené státy americké, 
ani Svýcarsk;Q, nepřijaly této soustavy; evr'Ůpské m;Qnarchie 
k.onstituční, jako Belgie, H.olandsk;Q, Švédsko, Norvéžsko, 
Dánsko, podržely .zásadu vlády p larlam len tní, i když 
lTIonarchie jiné, jako Italie, přecházely k jiným způsobům 
vlády. Soustav,a vlády pa r I a m e n tár n í, ,anglickéh'0 pů
v'0du, vznikla sice ye státě m'0narchickém ,a v;e státech m.o
narchických nejprve byla napodobiQvána, ,ale politikové de
lTIokr,atičtí doporučují ji stejně i priQ r,épubliky, ukazujíce 
na příklad Fr,ancie, že tam vláda parl.amentární jest 
zcela dohř'e slučitelna s republikánskou form;Qu vlády. Také 
státy, které prodělaly přechod 'Od m'Ůnarchického způsobu 
vlády k republioe, přecházejí dnes k s.oustavě vlády par
lamentární ,a stávají se parlamentními republi-ka
mi. Vláda parlamentární nazývána bývá též vládou k a b i
ne t n í, na znamení, že nejvyšší rozhodování ve státních 
záležitostech přísluší vlastně sboru či k a b in e t u min Í
st e r s kém u. 

Odtud demokracie žádá vždy ,a všude pouze vládu par
lan1entární, takiQviQu tedy, kde celá vláda či rrrinisterská 
rada utviQřena jest výhradně j,ako výbiQr sněm'0vní většiny. 

. Do tohoto výb'Ůru sněm;Qvní většiny m,aj'í vstoupiti přede
vším vůdoové politických stran. Ale podle názorů dem,o
~ratických pouze sněm'0vna dolní, poslanecká, zastupuje 
lId. Proto do vlády vstoupiti mají pouze vůdcové politic
kých stran ve sněmovně poslanecké. Ze s,enátu jak;Q kiQmo~y 
horní ministři ll1emají býti jmenováni. Vládou zodpovědnou 
jest pouzle ona, která vyhrána jest z většiny ve sněmovně 
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poslanecké. Také u nás člen senátu nebývá jm'en'0ván nll
nistrem. 

V republikách j:est sioe uznána zásadně také z o d p 'O věd
n;Q s t II á čel 'll í k ,a 'e x e k u t i vy, ale př'eoe jen jest obme-

. z ,e n ,a na některé delikty, zvláště kvalifikované. Jinak i v re
publice všude ministři kryjí pr'esidenta, tak že žaloba na 
presidenta jest připuštěna tolik'0 výjimečně, .pro zvlášť těžké 
~ločiny, nikoli p~o směr vše;Qbecné politiky vládní, byť 
I V ní president hy vystupoval osobně a sebe nebezpečněji. 

President ručí jen pro j ed in Ý případ, kdežto ministři 
ručí za vše ch n y. ,akty vládní. 

Zásad těchto 'O nezodpovědnosti nejvyššího orgánu stát
ního jest pak užíti Í na ony státy, které přijaly zásadu 
n.ezodpovědnosti presidentovy. Tak i u nás. Je-li však pre
SIdent nez'Ůdpovědný, nemůže přeoe úředník své nezák.onné 
jednání krýt j-eh'Ů rozkazem. 

Jen radikální úst ,a v ,a španělská z 9. prosince 1931 
praví všeohecně, že president republiky jest t r es t ně zod
pověděn z,a úmyslné porušení svých ústavních povinností. 

Proti ne Z;Q d po v ěd n;Q s ti pom;Qhly by j 'en záruky, 
znamenající přimísení a účast živlů demokratických k vládě 
jednotlivcově, aby bránil'0 se zvůli ,a rozmaru ;Qsobó.iQsti j,ed
n'Ůtlivé: buď presidenta republiky vázlat všude na souhlas 
sněm'Ůvny či aspoň senátu, neb'Ů mít z,a presidenta s bor 
více ;Qsobn;Qstí - praesidium k;Ql legiální, soustava 
di rek t;Q r i á I n í (Švýcarsko). 

§ 13. Stát korporativní. 

Dnešní dem'Ůkracie líčí se s ,oblibiQU především j.ako zá
pas politických stran ve státě .o m'Ůc. Vládne soutěž stran 
a jejich pr'Ůgramů. Ze soutěže politických stran .o moc vzniká 
politický k'Ů m p r .o m i s stran, jejich vůdců, ale také jejich 
pr'Ůgramů. 

Strany vyžadují politických PiQuoek, vypraoovaných jako 
hesla a dogmata ,a j,ako politická doktrína strany. Politic
kých doktrin, vypracov,aných často znamenitými politic
kými spisovateli, v zápasech m;Qoenských uŽÍvalo se různým 
způsobem za různých dob: tak abs;Qlutism uŽÍv.al politických 
teorií M.a c chi ,a vell i h;Q a B .o di n;Q v Ý ch .o svrchovR-
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nos~i pano:-níkově, kdežto ,liberalism užíval zase nauk 
~' r av a přI r '? ze n é h 00 o srnl'0uvě společenské fa úmluvě 
hdu s pan'0vnIkem o z,achov,ané svrch'0vanosti lidu. 
y I když. s~ra~y p'0litické často jmenují se stejně a mívají 

tr~ba st~Jne cIle, a. ~dá~o. by, ~e tudíž, ž'e tedy i v jedn'Otl~- ' 
vyc~ st~tech ~us'eJI o byb stejné, přeoe objeví se záhy, že . 
v :u:nych yzerr;lc~,puso~€ní~ v.? i třních politických p'O
~1.er,u ze~~ s~avap se ruzne a JIné: strany církevní, kato
h,cke, ma Jl prece ve všech z,emích týž u n i ve r s á ln í účel 
clrkve .. a v~~y římské, ,a přece jiná j,est katolická strana ve ' 
Franc}l la JIná z,a~e v Italii, neb'O ve Španělsku, kdežto by 
se zdalo, z'e ve vsech uv,edených zemích mají mít cíl týž 

St~~ý ,zápas polit~ckých stran '0 m'0C ve státě a j 'ejich 
usta:lcny kon1.pr.omls přek.onán má býti státem ko r p.o
~ a t I.V ~ í m, .v.němž zodpovědnost 'z,a vládu převezme pouze 
Jed ~ n a P,ohbcká stran~. Pa~la~,entarism má být III o n 'O
p o II s.o v a ~ na, p~ospe~h JedIné n á r '~ dní strany, ale 
par~amen! sam ~~ byt slozen podle .s k Upl n z á j m.o v Ý ch. 

N,apr'0:I dne~~lm? ~,arla~,entansmu třeba jest hledati 
nove zpus'0by .uc~sb ,~arod"?- na v~koOnu vlády. V popředí 
nauk demoO~r,abc~eho lihet,ahsmu staloO pře ceň ,o v á.ll í par
lamentu. Llberahsm -vycházel ze základního poj'etí že obsah 
p:oudů n.ovoOdobých vyčerpává se snahami o národnostní 
sJed~o~ení, yO. zříze~~ yzastupitelstv,a lidu na nejširším zá
~lad,e, }akoOz 1.0 z,apstení sv'Obod '0bčanských na poli poli
bckem a hospodářském, ve všech nejvýš,e přístupných smě
:ec~. ZpůsoOb vl~dy s ~arlam~n~em: voleným podle roOzší
re~e~oO hlas'?v,aclh'0. prav,a, plabl , II ber ,a I i s m u za druh 
statnl .org~ls,ace neJdokoOnalejší, nepředstižené a nad všecky 
:p:~c?!bn~o~~l 'p~vznes'en~, tak že výv.oji dalšímu nepřipadá 
JIZ za~a pna ul'Oh~, lec onen způsoOb vlády j 'en dále zdoko
nalov,ab a vltváře:l podle skutečných potřeb přítomnosti. 
Parla,m,en~ J '~st. lldovýmy de}eg~á ~em první třídy, 
neh?ť VYJ,adru~e bezpr'0stredne vuh zastoupeného lidu, 
kdezto v I a d ,a ,J e s t d e leg á tem I i d o y y; m d r u h e' t Y

'-

d 'd Y .' • rl 
~, prl~:~ e~lc pouze to, k čemu ji parlament zm'0cní; 

ylada y pn J.lIn~ svá zmocnění ,a s:voj: r'Ozkazy od lidu , pouze 
p~ostrednl:tvlm, parl~en.tu, Jenz př,edstavuj ,e j.ediného 
svrchov:aneho pana, tobz hd. 'Parlament j'est z p r'O s tře d
koya t ,~lem. 
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Než návrat stav.ovskéh'O parlam,entu v přizpůsobené 
nov'0d.obé podobě do ř,a.dy · platných instit~cí stáboprávn~~h 
představuje i tal s k Ý zákon ze dne 17' brezna 1928 

(CIS. 

101
9 sb.), podle něho.ž kandidáti při volb,ách.do sněm.ovny 

poslanecké navr~ovánl ~ud?u 'O db o ~.o ,v y m ~ yS vaz y, spo
leoenstvy a druzstvy ruznych po~olanl. V.ohcstvoO, schva
lujíc navrženou kandidátní listinu, ,vo.lí takto ~'0s.lanc~ na 
základě s t ,a vo v s k é m, -neboť voh Je v lastne Jen Jako 
delegáty jednotlivých s k u pin. p 'O ~ 1 e s t a v u ~ i po v;o : 
1 á n í rozlišených, j.ak navrženI byh svaz~em pru~y~~nlku 
nebo syndikátem dělnickýlll, družstvy zemědělskýmI c~ sta
vem svob.odných povolání. Sám obvyklý náz'ev Italsky pro 
novou sněmovnu, jež označuje se z,a "ko m'O r u k.o r p 0-

ra t i v n í", připomíná sdružení a zastoupení ~ýv~altch ~or
porací stavovských z doby před vládou konsbtucmho hbe-
ralislllu. , y. .. , 

Myšlenka takového farly~me~tu st~YoOvskeh~" c~h Jak vy-
razem, moOderní dOybe f'rlzpus,?henym, s'~ rlk~, 1; a r la
m e n tu ho s P 'o dá r s ke h 'Oy,~lkter.~k :nenl ~ov.~. ,v nauce 
státovědecké jako na význacny p~oJev, zastavaJl~1 se my
šlenky pa r La me n tu hos P o d~á ~ yS ké h'0, u~az~Je ~e oby~ 
čejně na propraoovaný návrh, JeJ~ . podal znamy ne~e~ky 
vynikající náw.dní hospodář a poh~lk Alb ~ r t S cha ff 1 e 
ve spise "D,eutsche ~e~- und, Z,e~tfra9'en v (

1894). (Pr'0 
čechy stal se tento pohtlk pamatnym bm, ze. v .. 1871 hyl 
ministrem kabinetu H 00 h e n w art 00 va, kdyz J'ednalo se 
o splnění státoprávních p'0žadavků českýc~, jejichž: .a~ r~
dilý z Virtemnerska a bývalý pl'of.esor uUlversIty vldenske, 
stal se vřelým přímluvčím.) y 

Uvedený autor iest sice hoOrl~vým s~oupev-c~m vseobec-
ného práva hlasovacíh'0, ale ra~l: ,aby bmto lr~v,~m ': p~r
lamentech vQl,ena byla pouze c.a s t poslancu (aSI dve tre
tiny) , kdežto zbývající část zást~pců př~padla by, na del~
gáty jednak samosprá,:y m~s.tnl, J~ak,? obCl, oOkresu, 
krajů; jednak s amo s pra vy z aJ move, Jako k~mor ob
chodních, .družstev zemědělských, spoleoenstev Žlvn.osten
ských. K tomu by přistoupili ještě zá.stupoové u~ění.~ vědy, 
školství, universit, církví, i delegátI sdružení rntebgenoe, 
jako komor advokátních a lékařs~ých. Tříd~n~.?by"atelstva 
00 do p 00 v.o 1 á n í ve společnostI novlOdohe J IZ tak dalece 
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f,?k;očil'0, ~e zásada spr,avedlivé úp I n o s t i z a s t o u pen í 
z,ada, aby Jednost:r~anná přev,aha pouhého množství v'oličů, 
o~rávněných podle všeobecného práva hl.asovacího, zmÍr
ne~a ~yla účastí k.orporací, a to především veřejno
pravnlch, ve které s'e národ podle povolání svéh'0 rozkládá 
a r'Ozčleňu j 'e. ' 
. Tyto (za konserv,ativní platící) náz'Ory .o nutnosti, ,aby 
1 ~pr,~střed všeobecného pr,áva hlasovacího docház,elo k po
mernemu z,astoupení a uznávání důležitých zájn1ův inte
lek~uál;lÍc~ a mva~~rielnícha' ;mírn.ěn~ tak byla možná des
pobcka v!~~,a vetslny, vykonav,aly nepochybně znatelný vliv 
1 na nOVe]SI nauku o parlamentu h o s p'O dá ř s k é pl. 

Zas:o.upením, stav~. v rH~lame~tě h~óspodářské~ ]?ozději 
hlavne 1 t ,a I s k ,a pohbc-ka fIlosofIe z,acala se zabyv:ab. A to 
s'0učas:r:ě v souvislosti s dnešním parlamentem "politických 
stran, Jenž také jmenovitě vídeňskou školou no r ma t i vn í 
p'vo demokracii, jakožto její př'ední instituoe vřele byl do
poručen. Avšak italská státopráv:ní teorie staví dnes obr.az 
jiný. ~eobyo~jně ostrá její mluva proti dnešnímu parla
mentansmu JIných evropských států neznrunená však, že 
by uv'edená nauka italská nebyla toho si vědom,a, jak každé 
státní zřízení musí tkvíti ve zvláštních poměrech kaž,dé zeluě . 
a že nelz'e státní zřízení určité země ~přenésti libovolně na 
~ár?d jiný .. ~bs~h vývodů italské státoprávní teorie, ze
~m,~na J'ak JeJI nazory od r. I~27 (Carta d\ll.avor{) vyhlá
sena byla 2'2. dubna 1927) Jest v podstate ,a v názorech 
předních představitelů italské právní ,a státní vědy v pod-
statě tento: . 

Odpůroové zastoupení s k u p ino v é ho, zastoupení po
~le ,~d~orů ,a -pI O~O l.á n í, dosud . příliš tkví v čisté nauoe 
l(ndIVldů. ,~IIstlcké, j 'ež zná pouze občana ,a stát bez 

. pr'0středeČIiých spoleoenskýc~ útvarů a skupin, kde občan 
os~mocený ,a hezmocný staví se naproti státu všem.ocnému 
a Jeho svrchovanému sboru z.ákonodárlIlému, se sněm.ovní 
v.ětšinou pooetně zdrcující a bezohledn.ou, pr'0ti jejíž despo
bcké vládě ,a častým tyr.anským choutkám není žádného 
odvolání. Většina, chce-li, vládne neobmezeně. 
. ~osa~adní ~ n d i ~ i d, u a I i s ti c k é poj-etí dem?kratických 
:pr~v '0bcanskych ma byt nahrazeno k o r p'O r a tl V ním p6-
Jebm práv družstevních. Občan se svými osobními politic-
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kými právy ~á ,ustoupi~i ú?asti . družstev n;a ~oci vé,ejné, 
družstev, v nlchz organlsovana Jest oelkova vyroha nar{~da 
a kde tedy i nejpočetnější dělnická třída ~ároda dOjde 
spravedlivého podílu na opatřování věcí veřeJný~h.. . 

Je-li nebezpečí příliš nízké úrov:r:ě ve ' sněm,~v~e: J~-h v~ 
sněmovně 'přílišný nedostatek pohtIckého vzdel;ínl~ Js,~u-h 
při demokratisaci řádů volebních sb'0ry zákoIl!odarne slozeny 

. většinou z příslušníků tříd, [l~prošlých náleži~ým stv~pn~m 
vzdělání, vyvstává ne~~zp~č~. Jed ll'0 S t ~ a n ne h '? tn~~h~, 
zákonodárství že totIz vetslna bude zakony sve usnasetl 
výhradně na 'svůj vlastní prospěch,. se zanedbá~ím, intel~
gence a ~a j ,ej~ úkor .. ~ť úč~s\ .~,aJí ~a , ~e~enl s.~atu vy
hradně tI, kdoz pracuJI, vyrabeJl a pnnaseJI SYOJI ~po~u
práci k užitku státu. Občan~ se sv~m dem,~kratIc~Im 
všeobecn ým právem hl~sov~c~~, nec~ t ustoup~ v podll um 
s p'0 l 'e če n s te v na mOCI vereJ'ne a snemovnl Zltrka nec~ť 
voleny jsou j 'edině prostřednictví~ ~orporabvrrích or9anl
sací ve státě. Spol'eoenstV1o (syndIkat) stane se organem 
práva ve ř e j n é h o moci veřejné. .. , 

Je-li demokracie vládou většiny, tu kaž,dá pohtIcka 
strana chce být většinou a každá menšina se octnout ve 
většině takže demokratické zřízení převrací se v neustálý 
zápas' ,~ ustavičnou vádu stran, větších i menších, o rozh'0-

dující moc.. " .,,' , 
DemokracIe stava s'e pak organls'0y,any~ zapas,e~ J~d: 

notlivých politických stran ,a třídních skl1:pm se zvla~tnlrr,u 
jejich zájmy a .př,estává býti v~ádou ,v:eš~er.ostl , vla
dou všech a v z~jmu vš,ech. A Jak obhaJcove dIk ta tu~.y 
vytýkají, parlament skončil tím, ž'~ na~ále představoval JIŽ 
j 'en slo~ení dvou z~ázono~?ý~h sll;. predstavov,~l skladbu 
sobectvl stran pravych a trldnlho v,boJe st~an levy~h, a tato 
pochybená skladba vedla k vytvove~I oeleh.o. n;>veho po;n0,
lání, ke vzrůstu četných parlamentmch polItIku z povol~nl, 
poslanců z řemesla, jimž jejich poslanecký ma:ndát Jest 
jejich j ,ediným povoláním. " . v , 

Boj str,~~ dov,~de stát k roz~ladu. Pr~~a pohbk~ s~utec~e 
vlády v zaJmu v;,'ech! na vozdll o~ pol~bky st~a~lcky~h za
pasů, musí spocívatI na orqan~~k.emP?JetI ce~e sR:0-
lečnosti. Základem zde mUSI byb Idea naroda, J~kozto 
i CL e á 1 n í j 'e dno ty. J,ednota n á rod ní h o tO r g anI s m u 
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i est zcela I~ozdílná od parlamentních politických stran, ne
můž'e mít žádné zvláštní stranické chr.áněnce, ani nepřed
stavuje žádné zvláštní str,anické a třídní zájmy, a málo se 
hodí pod celý obvyklý demokratický stroj. ' 

Pojetí, že stát jest vědomým a umělým výtvor,em sdru
žených individuí, byliQ j,edn.ou mezi zákl3}dními poučkami 
původní d 'emokra tické teorie. Ale sdruž,ená individua, 

, Y bY o t k I Y posuziQvana os,amocene ,a o s.o e, zus a:nou na onec preoe 
j ,en osamocenými :individui, a stát, který si na základě svého 
'sdružení vytvoří, bude se jim př,eoe vždy nutně objevovati 
jako umě I.á skladha ,a j,ako přišel,ec zvenčí. I snadn.o ztratí 
'Oň zájem. 

Lid, spadající v jedno s jed no to u ,llá ro da, musí nút 
své vš elO b e c n é z,á j my, úoely a cíle, jimž přikládá si 
vlastní hlOdnotu a které převyšují každý zvláštní záj-mll in
dividuálních členů celku či jej skládajících str,an. Vláda ne
může tedy býti_ tvořena ze z,ástupců zvláštních zájmů jed
notlivých stran, nýbrž musí být sl,~žena' z v y v: o len Ý c. ~ 
duševních v ů d c ů n.,á r'0 d a, kteří , J sou schopnI pochopItI 
a sledoViati blaho cel k u. Sebevětší poč'etdnešních politic
kých' IVO leb i se všemi dnešními politickými:,;stran;ami nem,ůž1e 
vyvolati takovou Y I ,á d u ,ll e j lep š í ch, neboť osobnqst, du
ševními př'ednostmi vynikající, dostane se do dnešního 
parlamentu nejvýš čirou náhodou. Ostatně .stále se opětující 
a vyskytující žádosti a plOptávky d n 'e Šll í ch parlamentních 
vlád za udělení plných mocí k mimořádnJm opa-

I tře ním za dob t í sně la kritického stavu, kdy vlády uchy
lují sea jediné ' útočiště béř.ou k vydávání na ř Í.z en í 
z nlOuze, aby samy ;svým jednlOstr,anný 'm na~íze
ní III směly vydávati zákonné normy zoela a u to k r ,~ t 1. C k y, 
bez parlamentu, dokazují i pr.o dnešní de~okr.acl:e Jasně, 
že vlastně dnešní parlamentní z.ákonodárství J'est přepy~hem, 
který však se z,avrhuje ,a do dálky zažehnává, kdyk'Oh tlak 
poměrů vyžaduj,e znalosti, zdat:r:osti ,a ~~ly. V tyísnivých po
měr,ech vláda parlam,ent odhaZUJe, aby J~ nezdrzov.al ~~ uchy
luje se k svým naříze~ím ~ou~o~ý~, ~l~ pak :e'?y nem. ne: 
touží, ježto od něho nIC neoeka,. ~eJI?ene pa~ JIZ vyvln,;tI 
náležité síly. A právě tato, v krltIckych pomy~r,ech ~e ~tale 
vZllláhající vládní tn ,aříz 'ení z nouze, tvonla pravnlcky 
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první začátky d i k t ,a tur y', totiž tvoření g-enerelních n.orem 
c e s t.o u a u t o k r ,a t i c k o u. 

Parlam'entní shromáždění různých politických stra~ může 
býti sice plno P?dnětů a. plno. ~~čí, ale p~avou sVOJí, pod
statou nemůže nIkdy vyvlnoub zadnou v I a d u, neboť po~
statou vlády jest čin, rozhodný čin. A čin vlád:r vyžaduJ.e 
její přísné jednoty ,a jen přísnost jedno,ty ~á J~ enerQll~ 
Ať netrvá přísnost vlády dlouho, nemUSl byt stale steJn~ 
přísná, ne~~de-li toho již p~otřebí, ,může ;lád~ z přísnosti 
své popustItI, ,ale pokud vlada t,rva, v.m~sl rr:lt v:zdy moc 
jednotnou a ú p I 'll o u. Rozh~odnyrr;. clnvum nek.o~lka ,ener
gických a nadaných vládců Je~t dab .pred~ost rre~ ne~o
nečnými debatami sněmovnímI. S o II -cl ar 1 t, a. c~e~u vlad~ 
musí býti nap~osto úplná, hlava vlády mUSl ml'nlstry sve 
ovládat. 

Teorie i t a I s k é vládnoucího směru jen sesilují tyto 
poučky v tom, kterak každý člen stát~ ,úpln~ se s.t~tem ~usí 
splývatv i~ ~ý~ ~aždé c,hvíle. k ~pl~é Jeh? '~l~pOslcl;Kazd.o~ 
oběť pnnesb Jest statu, Jehoz Jednothvl cleno ve n~~a,]l 
a nemohou dojíti uskutečněni vla.stního své?o b.lah~ JInak, 
než ve svém státě n á r.o d fl ~ III a J ,~ho vť~rostred:~llc.t.Vll~ .. Po
vinnost, káz·eň a 'ObětavlOst JSou neJvyssl ctnosb, JlffilZ Jed
n'Otlivec ku státu musí být vázán, aby dosáhlo se blaha 
všech eelku národa státu. Stát v přední ř,adě musí být 
svob-o'dny' n~ občan;vě individuální svobodě tak nezáležL 

, b V v cl Stát v přední řadě ~usí lllít.prá v ,~, vk~ežt? .o ca~ pre e-. 
vším lllusí mít po Vln n o stI. ProhresuJe-h se obca.n prob 
svým pov.innostem, dokazuj 'e tím, že ve skutečnostl ~estal 
se ještě pra,:ou s~učást~ ?ár;od~ a s.tátu. Tato eU,dal~o~ 
ni s.ťická fIlosofIe pohbcka, ze dlkt ,a tur ,a ma pr~ v.o 
v I á dll o u t i I t a I i i, j 'ežto přináší blahlO vš,ech a zan~cuJe 
jasný program tohoto největšího m?žn~h? bla~~ všech 1 prlO , I 

vešk'eru budoucnost, Viede k opravnenl dalslmu, potlra~ 
všechny, kdož prlOvedení pr.ogramu. se st~ví v oestu: pr,ob 
oposici jakýchkoli politický.ch str,~n J,est dl k tva t u

v
: a ,op~a v ~ 

něna užíti moci, nátlaku 1 potlacenl v pomeru Cl u~erne 
k síle, s jakou prov'eden hyl oposiční útok, neh?ť , děJ~ se 
tak v ,zájmu ,a ve výkonu nejvyššího ' nezadat~lneho prava~ 
udržeti, upevniti a obnoviti živ,~t n~roaa a státu, vítězstVl 
j-ednoty vlasti a její I rostoucí vehkostI. 
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N k v, ..Jl v • ,'v I au ,a, ze stat ospr ,aveu nUJe s 'e svym uce em, 
i tady znovu vystupuje; i obránci dik t ,a tury kryjí se 
často známou formulí u t i I i t ,a r i s 'm u, že účel'em státu 
jest 00 možno n e j vět š í ' b I a hon e j vět š í h o mno ž-

' ství lidu. Ale to vyžaduie ruky mocného strážce, jenž 
s úspěcherri pyramidu společenského řádu opětně by pevně 
p'Ostavil na tr~alé základy, to vyžaduje po řád k u: v zájmu 
z·emě a lidu d i k t ,a tura má právo. jíti svojí vlastní cest'Ou 
a žíti svým vlastním životem, neboť má-li z,abezpečiti nej 
větší p~ospěch největšího množství lidu, musí umět jistě 
prosadit . svůj vytýčený program. Má-li se lidu dobře vésti, 
musí především vlast být veliká .a pevná; i když přecho.dně 
obm·ezí se s~'0body občanské a demokr.atické zříz·ení země, 
přeoe vyrovná se to na druhé straně tím, že sesílí s,e stát; 
vždyť hlavním bodem p~ogramu nade všecko musí zůstati, 
dát nejprve ve všech směrech svobodu státu italské
m u, upevnit I t a I i i n'Ovým řádem právním, novými zá
kony a instituoemi, ,aby m'Ohla obhajovati vlastní svobod
nou svrchovanost ná~oda ,a sv'Ob'Odnou jeho činnost ve 
společenství světovém. 

Na místo demokracie musí přijíti hierarchie, jakožto 
pevně uspořádaná soustava spoleoenských funkcí. Na místo 
demokratického zastoupení dnešních tříd ,a třídních zájmů 
musí nastoupiti vláda nejlepších z lidu, neboť lid ve své 
jednotě nevykazuje nikdy úplnou rovnost všech, nýbrž 
podle přirozené povahy své již j'est skladb'Ou n~jvětších 
nerovností. 

Jest zajisté první základní poučkou státní p'Olitiky, že 
stavha stá t n í h o o r g ,a n i s In u nemůže být ani pr'Ovedena 
ani udržována 'Osobami věcí státních neznalými, nýbrž toliko 
znalci. Těch však v lidu každém může býti toliko velmi 
málo, i tvoří tito výkvět či ·elitu národa, jeho aristokracii. 
Ale taková ,aristokr,aci~ lidu nebo z lidu bude stát úspěšně 
vésti, jen bude-li s to iednati jednotně ;a pevně, a k tomu 
musí mítÍ jedinou osobnost jako v ů d c 'e, jemuž 'OstatnÍ: 
se podřizují. , 

V ů d c 'e se svými y,ěrnými musí pak ve státě z·ase býti 
dostatečně silný, laby se pvo ti oposici uvnitř státu udržel 
a to po příp.adě' i ozbrojenou rukou - musí tedy míti svoji 
v I a s t n í br.annou moc, založenou na principu přísné di S-' 

8q 

ci P 1 in y a bez:po~íneČJlév ~oslušnos~i na p ~ o t i vv~d c,i a 
jeh'0 rad ě neJlepslch, ooz -Jest prvnl.:podrmnkou radneho 
vedení vlády a státu. V oele státu St'OJI takto. s ~' o,r, k'Ole
giun~, podléhající ovšem jednotném u a Jledmemu ve.
dení a .rozkazování v ů d c o v u. 

Tento sbor jest Velkou Radou Národní. Má mál'0 
a jen vynikajících členů v zájm~ nutného soustřleděnoí moci. 

P~okázati potř,ebnost tohoto zařízení ve všech zpusohech 
vlády děje .se spojito.stí ~koumání histori~~é~o s ~ův~~J: 
voz umovýml , kde 'OhJevuJle se nutnost VTClt,é ne J, v,y S,S 1 

i1n .divi ,duality, která by představovala Jednobcl sIlu 
v 'Organisovaném spoleoenství nár,~dn.ím a ~yla ~y t?hovty~' 
společenství zos'0h~ěn~m .. ,P?~~tatnlml znaky o~e ~eJv~s~~ 
jednotící síly zusta,:aJI ~eJ: pravo

o 
s ,~beuryc ,~nl a JeJ! 

stálost· právo seb eur c 'e n 1, Jez dorusta rozmeru neobme'
zených při ~espotickém způs'Obu v.lády, vh'Odně :mírně~o 
však jest dnešní soustavou zastupItelskou. ~ demokra,cle 
dnešní vy~adují urči.oo jed II o t í c í sílyy. Fr,~ncl!e ~o~dle prava 
státníh'Ů Jest republľkou, ale ve s~ut~cnost~, pohbcky, .pa
nuje tam ministerský předseda, nlk'Ůh pr'esldent rep,ubhky. 
P,anuje tam často jako diktátor, 'Ovšem zoela odVIslý od 
většiny vládních parlamentních stran. '" . , 

Další podmínkou úspěšného ;ý~onu. s~~tnl, mOCI, ne~o~ 
moc jest podstatou státu, mUSI zustab ra.dne vybudo~anl 
h i e r a r chi e, t. j. s 'O U s t ř ,e d ě n í p r á v J m ·e n o v ;a CIC h 
a vol e b n í ch v jedněch rukou s náležitou s tup ň o v i t o II 
výstavbou úřadův, ?d ú~třední~h . '~~, po mví~tní., Od ~edo,u
cích ústř·edních mlst az k neJnlzslm z,arlzenlm ffilstnlm 
musí být z.aveden'O pevné ,a soust~vné spoiení; ,pr?t~ vor
ganisaci správních ú~.~dů po~ržuJe přeYa~u vladnl Jm'eno
vání shora, obmezuJI se p'ra~a svobodn~ viOlby, neho, se 
proměňují v poUhá práva na vrhovacl tam, kde. vlada 
ústřední měla hy 'Obtíž .osob~osti vh?,~é do~~e ,:rbrab. C~el: 
kově všechny volby Jako Jmenovanl podnzu]l se. s~eJne 
s ch v á I e II í v I á dll í m u, po případě příslušného m~~lstra. 
Volba na in d i v i d u a I i,s ti c k é m základě, ,aby v.olic svo
bodně mohl za poslance. zvoliti, ~oho y ~á~ chce, y j .~st lle
možna, .a ježto tato teone odporUje beznym yP?uck~m de~ 
mokracie, říká se, že v tomto smyslu dnesnl vladnoucl 
i t a I s k á soustava jed i k t a tur ou. 

85 



Parlament h.o s p.odá ř s k ý, na místo starého obnoše-' 
~ého, přispěje jen k ukázkám, jak zajímavým ~způsobem 
Jest zde hi ,erarchie či stupnice stavovských zájmů 
vpletena do moci zákonodárné. Individuální právo yo
lební, kde volič sv.obodně svým hlasem smí označiti oso1'
nost příštího poslance nebo ,aspoň volně s'e ~ozhodnouti pro 
určitou sněmovní kandidátní listinu, odpadló zcela; za.ve
den j est zvláštní způsob volhy s k u pin o v é; par lamen t má 
být příště tVlOřen jen podle povolání. Jednotlivá povolání 
soustř'eděna jslOu v družstvech a tato odbor.ová splOl'eoenstva 
j,ak.ožto závazné veřejnoprávní k'Orporaoe utvoří sněmovnu 
k 'O r p'O r ,a t i v n í (c a m e r ,a c.o r por ,a, t i v ,a). PlOslanecká 
sněmovna nevychází z žádných pří m Ý ch všeobecných vo
leb, obvyklých v jiných státech ústavních. VlOlhy jsou opět 
zvláštním způsobem D 'e ' přímé. A nejsou také přím'O svě
řeny družstvu či IOdbornému spoleoenstvu samému. 

N~v'Olí syndikáty či IOdborové korpor,aoe samy, nýbrž 
smějí pouze navrhov:ati IOs'Obnosti příštích kaJndidátů, kteří 
pak vybráni budou v ,e I klO u II á rodní ra do u a jejichž 
s'eznam př,edl'Ožen bude ku schválení v'Oličstvu, ,aby 10 nich 
r'Ozhodl'O v'e flOrmě plebiscitu. Tím ovšem i oba italské zá
klOny z r. 1928 u'znaly z,as'e , účast lidu i při' výstavbě parla
m,entu na základě korporativním. Jenže lid nevystupuje 
zde pouz'e a výhradně j,ak'O s'Ouoet is'Olovaných 'Občanů, 
povolaných k výkonu svého os.obního práva' politického, 
nýbrž 'Občané obdrží práVio volební jen j,ako příslušníci 
určitých povolání a pouze ve vztazích ku svému stavu. Jen 
j ak'O členové určitých společenských skupin obdrží 'onen 
podíl, který jest jim vyměř,en na vyjádření vůle národa. 
Aby. tento podíl jednotlivým skupinám '~pol'eoenským spra
vedlIvě podle zásluhy o národ byl vyměven, j-est právě nikoli 
snadnou zklOušklOu státníkovou. 
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Hlava II. Část historická. 

- ODDlL II. 

Ústavní vývoj od r. 1848. 

§ 14. Idea státní a národnostní. 

Idea bývalého státu R ,akouskéh'O v novověku ne
bývala jednotna a v pohnutých politických .osudech zemí 
císařskéh'O panství měnila se'; monarchie nejpry,e, jako po~ 
hraničná mocnost světa kře s ť a n s k é hlO, činila se ochrán-, 
kyní z á p ,ad u proti útokům v Ý c hlOd u i m.ěla pak rovnou 
měrou stávat se také šiřitelkou ,a zprlOstředklOvatelkou z á
pa dní k u I tur y na v Ý chod. Požívajíce opory ve staleté 
unii s říší , Německou, panovníci zlemsk~ skupiny oesk,o-uher
sko-rakouské postupně stávali se ~píš'e budovateli i utvrzo
v,ateli panství domu svého na východě. D'Oma pak, zvlášť 
y,e století XVI. a XVII., býv,ali hlavními hajiteli zás:ady 
a u t'O rit y v oboru náb'Oženském. i státním. Na poli ná- , 
boženském jmenovitě j,evili se ochr,ann'Ou mocí katolicismu 
proti církevním proudům reformačním XVII. století. Na 
poli stá t ním absolutistický autoritatism na krátko (po 
dobu Josefinismu) přinesl sioe osvoboz'ení ,a hnutí osvíoen
ské ve j mén u blaha obecného a soustavy stá tup o I i ce i
n í ho, než za nedlouho v tradicích svých dopomohl zase 
k utvrzení i IOpanování reakoepr'Oti pož,adavkům a pokro- , 
kům sv'Obodného ducha moderního la pr.oti proudu novo-, 
dohé .osvěty. Zajisté také pře db řez n 'O v á monarchie (před 
r. 18l~8) vyhlašována bývá z,a záštitu a díl.o absolutismu 
a reakce. 

Než postupem nov'Ověkého hnutí individualistického a ra
cionalistického k osvětě a humanitě, k uznávání přirozených 
základních práva svobod státoobčanských, světovým pokro-
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kem idey demokratické !a pokračujícím uvědom.ěním národ
ností v duchu m'Oderní vzdělanosti otřásalo se abs.olutismem, 
hierarchií :a byr'Okr,acií, i přísntQu legitimitou, IOněmi t r a
d~ 'čními 'Opor .ami staré bU,dovy. Jejich 'Osobující 'si, 
výhr,adné, stát udržující postavení stávalo se na trvalo ne
možným. Nastoupilo a mysli uchv,átilo období n'Ové (1848); 
panství policejního, byrokratického, ,absolutistického auto
ritatismu se láme, zbytky feudalismu a zřízení . stavtQvského 
se IOdklízejí~ zavádí se konstituční národní representace 
s účastenstvím lidu na moci . zákonodárné a na kontrole 
správy. 

V ktQnstitučním období, v uvědomowlcím ,a tQbrozovacím 
hnutí národn'Ostních skupin, za kulturního obecnéh.o vze
stupu, nár'Ody od z,ačátku spěly z,a dosažením takových zá
ruk své samostatnosti, které by jim um'Ožnily, aby vývoj 
svůj záložily a řídily si po svém způs.obu, využí~ajíce plně 
vlastních hlOspodářsk,ých a .osvětových sil, j-ež by se ztrá
oely a trpěly pod cizí nadvlád'Ou. V této době docházeltQ 
k u~návání )iné i d e y stá t u, id~y svazku sdruž,ených ná
J'iodu a zemI. 

Státní idea říše unif'Ůrmní, jak vyvrchlOlila v představě 
Josefinismu 'O jediném nártQdě a jazyce a v'e vědomém ger
manisačním úsilí XVIII. věku, a jak později ji málo po
změněnou zdědil ještě abstQlutistický cent:r.alism doby m'et
ternichovské, přirozeným vývojem se př,ežila a p'Odléhá z á
sa d ě národ nlO s ti. Pa l.a c k Ý prtQ Čechy stal se zaklada
telem všeobecného pvogramu dle , z á s ad y n á r od n 00 sti. 
Ústav,a centr,alistická nesnáší se dle něho se základní myš
lenkou konstitucionalismu, který nechává národy projevo
vati sv'Ůbodn'Ůu vůli, dopouští jim sV'obodu a práv.o národní. 
"Žádný ná:[~od nemá práva nad návodem jiným, aniž má 
neb může užívati tohoto 00 pvostředku k účelům svým 
zvláštním." Stát má oprávněnost jedině, když dovede usku
tečniti ideu rovnlOprávntQsti národův a zemí historicky da
ných. S tím stQuvisí politicky idea státu f 'e d ,e ra t i vn í ho. 
Ve federalismu hlavně zakládá se i sp'Ůčívá novtQdobá idea 
státu. Je to federalism sui generis, rtQzdílný 'Od jiných: 
nutno mysliti na f.ederaci s k u pi ntQ vtQ u, kde by společ
nici byli způstQbilej ší k r'Ozsáhlé míře sebeurčení. 

Po vyltQučení RaktQuska ze Spolku _NěmeckéhtQ (1866) 
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a utvoř'ení nové říš'e Něm'ecké byltQ přirozeno, přiznávat této 
návodn'Ůstní idei státu větší 'Ůprávněn'Ůst. Říše mohla se 
vrátit k svým vnitřním úkolům, z.abezpečovat klidný roz
vlOj svých národů. Skutečně také v tehdej ším konstitučnÍln 
státě, v němž jednoduchá většina některé národntQsti ne
byla n1.'Ůžna, 'Otázky n á r 00 dní vstoupily mezi přední otázky 
politického života a sn~hy nár'Ůdnostní spěly z,a dosažením 
spravedlivého uznání r.ovnosti nár'Ůdů a slušného i stejno
měrného vyplnění nároků jejich. Rovnoprávnost byla sice 
z á ko n y uznána a ú s t ,a v ·o u z.aručena, než s touto zá
kladní myšlenkou rovnoprávnosti nesnášely se v pravdě 
skutečné poměry a politické pr'Ůgramy určitých ' nár.odů a 
stran, chtějících i pro budoucnost podržet býv,allOu superio
ritu. 

Mocnářství netvořilo nikdy jednotného státu národníhtQ, 
nýbrž býval'Ů vždy státem národův, smíš'enou říší národ
nlOstní a mnohtQjazyčnou. Mezi tolika národnostmi byltQ 
těžk'O nalézti podkladu pro tužší říšskou jednotu. Vědomí 
příslušnosti k širšímu svazku cel 00 říš s k é m u nem.ohl'Ů 
uvnitř jedn'Ůtlivých návodn'Ůstí vyvinlOut nikdy dosti síly 
k tužšímu sloučení v jed i n Ý státní útvar, spoj'ení j.ejich 
nepřivodi10 vnitřního, ideového splynutí, takž'e udržely si 
stále i ve státním soužití neutuchající vědomí své odlišné 
politické a národntQstní individuality. Stát nerovnal se nikdy 
národu politicky organislOVianému, protiklad státu a nár.oda 
cítil se hlouběji a IOstřeji. 'V monarchii nebýval,o přiroze
ných podmínek pvo vytvtQření státu jednotného. Tak'Ůvá za
jisté byla již pŮVlOdní povaha říš·e jako historického útvaru 
dynasti ·ckého. Následky závažné, jež pvo osudy státu 
měl historický způsob jeh'Ů utvoř'ení, zůstaly a z,asáhly hlu
boce do poměrů státu, v němž centralisaoe nebyla již mož
na, státu, kde vládlo se nad národy příliš četnými, nad krá
lovstvími ,a zeměmi s,e starými vlastními právy z, dob j-ejich 
neodvislosti. 

Tento různorodý spolek národův, usedlých y historické 
monarchii, kde IOd staletí docházellO ke stykům světa němec
kého se slovanským a maďarským ,a k neustálému zápasu 
odchylných snah, hylll1ad to aeště rtQz,dvojen do dvlOu polo
vic říše, z nichž každá měla hodně různé záj my hlO S P o
dá ř s ké. Vlivy různé polohy mezi evr(~pským východem 
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a z,ápadem ,a rozdílného P IO s tavení obou států monarchie 
na trhu světovém a v ,mezinárodních stycích iQbchodních 
v'edly k značIié divergenci zájm:ů hospodářských. Vždyť 
také různoDodý sPiQlek národů a států monarchie vázal k SIO

bě lid různého náriQdního char,akteru ,a cítění, národy růz
ného pokriQku duševního a hospodářského, různého význa
mu kulturního ,a vÝViQje historického. Různý hyl zde vliv 
iedniQtlivých náDodností na stát, naiQpak různý zase vliv 
státní iQrg,anisaoe na vývoj jednotlivých národnoOstí - roz
dílné byly jejich státotviQrné síly ,a nestejným způsoben'l 
z:ase projevily se odlišné vlastnosti kmeniQvé ve vytváření 
a vypraoování zřízení státních. 

Také st ,á tní i 'de ,a ,státu uherského nesla se za tínl,aby 
stát na venek nabyl jednotné struktury, po přednosti m a
d a r s k é. Stát uherský měl být upevněn j.ako ma ď a r s k Ý 
stá t n á r 10 dní. NárlOd maďarský měl být v zemích koruny 
Sv. Štěpána j-edlný náDod s h i s t o r i c k 10 U min u los t í. 
Od samého z,alož'ení státu uherského měl být národem ve
doucím čili jediným náriQdem stá t 10 t v 10 r jIl Ý m; podle tisí
ciletého pr,áv,a minulosti nad madarskou zemí neměl pano
v,ati žádný jiný národ, než její náriQd státoOtviQrný; ná
riQd m,aďarský stát iQnen z,aložil, i náleželo tudíž jemu, aby 
oelému útv,aru státnímu vtiskl svůj náriQdní ráz, přede vše
mi ostatními náDody, které v minulosti ve státě politickou 
roOli nehrály, a jso~oe bez vlastní historické minuliQsti, ne
m.ěly ani v budouanostipiQŽÍvat stejného postaViení :a vý
znamu s náriQdem pa~nujícím. 

Nebyl,o-li zvláštní národnosti uherské, nýbrž jen TIla

darská, vy,tv,ářel se ,aspoň j 'edniQtný po 1 i t i c k Ý n á l' od 
u her s k Ý a pro tento pojem hledlalo se odůvodnění h i
s to r i c k é. Historický vývoj spojil různé národnosti uvnitř 
společnéhiQ státníhiQ útvaru, připiQuaal je k témuž . státnÍlnu 
celku a uvnitř hranic jedniQhiQ území je uzavřel. Tyto ná
~odnosti a různé jejich části či zliQmky priQdělaly ve společ- , 
ném svazku týž výv,oj státoprávní, byly PiQdr,obeny týmž 
dějinným oOsudům, mají společniQu historickou tr:adici i jsou 
vázány společnými vzpomínkalni k svému státnímu útvaru. 
Vzniká m'ezi nimi společný cit i smysl státní a ústavní, vy
tváří se zvláštní vědomí příslušnoOsti k určitému politickému 
i územnímu oelku. Tak z jednotlivých národnoOstí 'Vzniká 
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. vyšší p.o 1 i t i c k Ý n á r 10 d, jenž znamená poOlitické spole- ' 
oenství vš'ech, kdož uvnitř hranic společného územního a 
státního oelku byli podDobeni témuž historickému vývoji 
a společným dějinným iQsudům. JednoOtný h i s tiQ r i c k 0 -

po 1 i t i c k Ý národ uherský, vymezený dle státních hranic, 
měl na venek z,akrýv,ati národnoOstní a j.azykiQvé riQzdílya 
různorodou národniQstní skladbu uherského státu. 

Tato umě 1 10 S t sk1adby iQbou států dynastické říše pro
jevoOv,ala se nutně stále a stále ostřeji a nepřirozenost sv,azku 
světa slovanskéhiQ s něm,eckým a maďarským zj ,evně vyni
kala. RoOzdviQjenost duší iQněch tří světů, jen uměle pospolu 
držených, neustále propukala v těžkých krisích vnitropoli
tických. Před tváří politiky z,ahr,aniční ,a pod jejím půso
bením stal konečně se ještě poslední pokus, vrátiti se v I~oce 
1918 k ideám z r. 1848 ,a přetvořiti říši ve více méně vol
nou f,eder,aci národů, čímž proOgr,am Pal a c k é h 10 Z 1'. 1848 
byl by aspoň částečně se mohl vyplniti. Než náriQdové ne
toužili již po staré ř.íši a nad výtvorem dynastickým hi
storické mOlI1archie již snášely se stíny soumraku. Ideou ná
roOdnostníhiQ -sjednocení se rozbíjela hrianioe minuliQsti a pod 
podmaňující mocí idejí světových byl stejně i pyšný tisíci
letý stát uherský uvrž'en do tavící pece revolučního hnutí 
národnostního. Svět sliQvanský od obou ostatních se oddě
loval. Země oeské, iQbdrž,evše priQ sViQje nároky nejprve 
uznání mez inároO dní , po roOzvratu dosav.adní n1.oci ústřední 
vz.aly správu věcí svých do vlastních rukou. ČechiQry;é pak 
své požadavky po znoOvuvybudování h i s to r i c k é své samo
statniQsti podpoDov,ali ,a doplnili p r á ve m při l' 10 Z e'll Ý m 
a sloučili se s větví svojí, po staletí od nich 00 dlučov.anou. 

§ 15. Ústavní koncesse v r. 1848. 

Patent z 15. března 1848 prohlásil, že 00 nejdříve svo
láni budou vyslanci všech provinciálních stavů, .a toO s'e s e
síleným z.astoupením stavu měšťanského a se zře
telem na stáv,ající provinciální ústavy z,a ú6elem "k'unstItuoe 
vlasti". Nato pak rozhodnutím ze 1 7. března 1 8!~8 zříz,eno 
je první ústavní odpovědné ministerstVio na místo dosavad
ních úřadů dvorských. Dvorské kolegiální ústř,ední úřady 
a dvorské kanceláře p~eměňují se v iQdboOrová správní mini-
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sterstva. Na místo dosa v,adní sprá. vy pomocí tajné rady a 
nejvyšších kolegií poradných nastoupiti .má sprá~a . pomocÍ 
úst a vn í ministerské r,ad y a pr.ostř,ednIctvím mmIsterstev 
Hl.o n o k r a t i c k y zařízených. Konstituční patent z 15. břez
na 1848 je prvý akt, j'enž přím.o vyslovuj,e přechod k zří
z'ení konstitučnímu. Hleděl však ještě zachovati f.ormální 
kontinuitu n.ového ústavníh.o zřízení říšského s dosavad
ními řády stavovskými. I hleděl pDOtO pro příští zastupitel
stv.o říše zachova ti ještě ráz sněm.ovních d le I eg ,a. c í s t ~
v'0vských, t. j. f'0rmu stav.ovského k.oI?-gresu . J'~dn.oth
vých zem í. Dosav,adní stav'0vské sněmy měly být Jen po
někud r.ozšíř·eny sesíleným zastoupením stavu městského. 
O poměru zemí k říši a 10 k.ompetenci příŠtíh.o říšského ~a
stupitelstva nebylo nioeho řečeno. 

Mezitím k'0nstituční hnutí v eechách m,ezi snahami o větší 
politickou v'0ln.ost pod doj IDy z Uher připomíná. si i po
žadavky za IObnov,ení historického stá t.oprá vního 
s poj 'e n Í zemí k'0runy České. 

Než vláda tyto státoprávní tužby od počátku .odmítala. 
Kabinetní list z 8. dubna 1848, jímž vláda vyřídila dru
h'0u p~tici pražsklOu, IOdkazoval žádost po IObnovení svazku 
zemí českých k projednání prostě před příští sn ě m ř í š-
s k ý, kdež všechny tři z,emě budou z.astoupenr v 

Š i r š í tyto státoprávní snahy se tedy nedařily. Ale prece 
asp~ň krállOvství České s.amo, bez ostatních českých zemí, 
dosáhl.o kabinetním listem z 8. dubna 1848 slibů na samo
statné ústavní zřízení země. Odtud list tento bývá také zván 
"Českou úst ,avní chartúu". Především přiznáno. je 
sněmu výsl.ovně oprávnění raditi se ,a r.o z hodo va ti 
.o všech záležitostech zemských. Slibov,alo se zay.edení kon
stituční zemské legislativy v záležitostech zemských, .~ to 
s usnášecím, r'0 z h.o duj í c í m hlas:em sněmu zemskeh.o, 
nikoli jen s hlaslem por,adným. 

Z oelého .obsahu kabinetního listu podrž'elo větší význam 
vlastně jen z,aruoení nár.odn'0stní a jazykové rlOvn.oprá v
n o sti. Zaručuje se totiž v čl. I. úplná rovnost řeči české 
s německ.ou ve v še ch odvětvích státní správy a veřejného 
vyučování. V čl. IX. pak s~,anov~lú se, že na .př~št~ všechn~ 
v,eř'ejné úřady ,a s'0udy mají býtI osaz'0v,ány J'edme IOsobamI 
o b 10 j Í ř'eči zemské mocnými. 
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~abine~í list, nebyl p~k již ani dodatečně předložen 
sn~mu. Zu~tal z,~~one~ Jedno s t r ,an n ě 'O k t r 'o y.o v :a
n y ~ a pl~~Il take J';n }aklO zák0!l taklOvý, nek.onstituční, vy
dan~ b~ez uoaste,nst~I sboru representativního a bez j,eho do
datecneho .. schval,enl. Ostatně oelá státoprávní ,episoda oeská 
se snahamI o vlastní oeskou konstituci v r,ámci oeloříšského 
svazku k'0nčila rychl,e. Hned po vydání kabinetního listu 
pr'?te~t?v,alo .se :pr?doe se str,any něm,ecké ,a ani Moravané 
~eJ'evlh chub veJíti v úzký státoprávní svaz'ek s královstvím 
Jakož~o hlavou klOruny. Skutečně ústava z 25. dubna 1848 
zoela Ign'0rlOv,a!.a konoes'e kabinetním listem král.ovství dané. 
Když, pa~ v červe.n.ci ~sestoupil se říš s k Ý ustavující sněm 
ve VIdnl" vsto~p:h .. ?echov~ n.a pů~u říšské ústavy, aniž 
pak na teto pude .JIZ mohlI ZJednatI uznání myšlenoe na 
s a m o s ta t n o u českou konstituci. 
~'~~ .ta~é v dubnu 1848 vláda již rozhodla se 00 možno 

usplslb pr,ech'0d ku k o n s ti t u ční m u způs'0bu. 
Tak došIlO k oktrlOy?vání říšské ústavy P ~ ll ·e r s do r f'O vy 

z 25. dubna 1848. Ustava tato má nejsilnější centralistické 
tahy z~ev všech rak'?uských ú~:av, O? jich bylo. Všechny země~ 
pr'0 ~ez by!a ,vydana, 'pDo~lag.eny JSou ústav'0u j 'en z,a r.ovnlO
oenne, steJne p r.o Vln cle. Pr.o všechny měllO s'e hoditi 
t?~ž. oent~alistické zříz'~ní, stejně š,abllOnovité pri(} země ve
hke I m.ale. P'0stavení Jednotlivých zemí má býti .odvlOzeno 
pouze z ústavy říš s k é i má spočívati výhr.adně na zákono
dárství říšském. 

ÚstaVia dubn.ov.á z rlOku 1848 však nikt~r,ak :neuspokojila. 
A tak ob~??ý;á zjevný ,?dpor způslObil, že vydána je pro- . 
klamace rlsska z 16. kvetna r. 1848. Pr'0klamací touto se 
~libuj ,e, že na upokojení bude ústav,a dubnová př,edlož'ena 
Je~tě r'?rádá~ ~,říštího říš s k é h o sněmu, j'enž zár.oveň 
ma byb sVlOlan Jako úst a V'0 dá r n é shromáždění říšské. 
První ústav.odár.né shr.olnáždění říšské mělo mít jen jed i
n.o u komoru, Jako říšské shromáždění v'e Frankfurtu. 

v
V ~lby do ustavujíc~ho shro~áždění . říšskéh.o byly sku

~e,c?e ~Dovede~y ve vs~ch ze~lc~. Vykon~ním ~Violeb bylo 
r I s s k e zastupitelstvo ustavodarne uznáno 1 od Cechů, a to 
bez jakék'Oli státoprávní -výhrady, ,kdežto pDoti volbám do 
parlam,entu frankfurtskéh'0 Čechové nemeškali důrazně s'e 
ohraditi. P ,a la c k é h o "Psaní ·do Fr.ankfurtu", z.aslané 

93 



jako odpověď oeská na pozvá~í do. národního shro.mážděnÍ 
v'e frankfurtském chrámu sv. Pavla, abstinenci poslanců 
českých s'e vším důraz,em IOdůvodňovalo právě s tá to p r á v
ním stanoviskem českým, ' ukazujíc na to, že země české 
h:ořily království od říš'e německé neodvislé, ž,e nesplynuly 
nIkdy v žádný státo.právní užší svaz,ek s německou říší a ne
staly se jejími částmi. 

. ~(dyž zástupoové čeští po vykonání vol'eb neváhají vstou
pItI do ústav'Ůdárného sněmu říšského, uznána tím byla 
i s české strany idea říšského zastupitelstva ,a t'O bez Jakékoli 
~~ruky pro vyšší státoprávní postavení českých z'emí. Nešlo 
JIŽ o obnovení s.amostatné státní pov,ahy království Českého' 
a o znovuzřízení státoprávního sv,azku z'emí koruny České. 
Program oeský na ústavodárném sněmu mohl býti již jen 
pouhým programem ,autonomistickým, po případě 
autonomisticko-federalistickým, pokud totiž r,ozšiřov.áním 
auton'Ůmního postav,ení zemí i říše blížila se f.ederalistické 
formaci. 

§ 16. Kroměřížský návrh ústavy. 

Ústavodárný sněm říšský, jed in Ý v dějinách Rak'Ůuska, 
sestoupil se ve Vídni ro. oervenoe r848 . p.o dobu, 00 za
sedal ve Vídni, nedostal se k pvojednání oelk'Ůvé úpr,avy 
říšské ústavy; jen oddíl o "základních pr,ávech státoobčan
ských" hyl ústavním výbormn připrlaven. Ostatně z oelé 
činnosti říšského sněmu po dobu ví d e ň s k é h o zasedání 
význačněj ším stal se jen zákon o zrušení svazku poddan
skéh'Ůa poměrů patrimoniálních, vyhlášený ,patentenl ze 
7. září r848. Když pak na začátku října r848 vypukly 
v ulicích vídeňských nové bouře, byl říšský sněm patentem 
z 22. října r848 svolán do Kroměříže, laby ,;neporuš'eně 
věnoval se úkolu svému, vypraoovati ústavu, uspokojující 
zájmy vš ,e ch stá t ů říš e". Říšský sněm sešel se také 
úplný v Kroměříži dne 22. listopadu r848, ,á návrh ústavní, 
j.ejž vy.praoov,al j-eho ústavní výbor, býv.á odtud zván kr'Ů-
nl. ě ř i ž s kým. ' 

Kroměřížský návrh ústavy zůstal v našem oeském státo
právním vývoji rg. stol. jed i n Ý m pokusem, dáti ústavě 
vznik přímo ze středu úst a vo cl á r n é h o shvomáždění. 
Zástupci všech národn'Ůstí, pro něž ústav,a měla platiti, sna-
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žilí se s'estaviti moderní . ústavu s,ami, vzájemným dohod
nutím ,a stálým vyrovnáváním mezi protichůdnými názory 
a zájmy. Teor,eticky pak, s ohl'edem na tehdejší politické 
vzdělání a na vzory, jež byly po ruoe, dovede kvoměřížská 
ústava oelkem oestně obstáti i před přísnější kritik'Ůu a před 
všemi pozděj šími ústa~ami. 

Návrh kr'Ůměřížské ústavy pr'Ůhlašuj ,e cís.ařství za kon
stituční monarchii. Práv,a ,a moci ' císaři příslušející jsou 
usta ven y úst ,a v 10 u - tu proniká již zásada svrchovanosti 
parlamentu, či lidu, jejž parlament z,astupuj,e. Moci panov
níkovy pJynou p o u z le z ústavy 'Od lidu vycházející, nikoli 
~ vlas~ního práva dědičného. Vládní práva panovníkov.a ne
JSou Jeho v I a st ním i právy z práva dědičného, nýbrž pa
no::ník vládne jen mocí úst ,avy ,a na jejím základě. 

Ríšskou moc zákonodárnou vykonává císař s p'Ů leč ně 
se snělnem říšským. Říšský sněm skládá se ze d V.o u komor, 
kOlnory lidu a komory z,emí. Každ Ý člen obou k'Ůmor za
~tupuje. ve š k e ro s t zemí, pro něž ústav,a platí. Nesmí při
JímatI Instrukcí. Nikdo. nemůže být současně členem obou 
sněmoven. Kdykoli člen říšského sněmu přijme plaoený. 
státní úř,ad, nebo kdyk'Ůli státní úředník, j 1enž je poslancem, 
postoupí do vyšší služební hodnosti s větším plátem, musí 
se podrobiti n o v é volbě. Zavádějí se diety ,a náhrada oe
stovného; těchto obn'Ůsů poslanec nesmí se vzdáti. Immu
nita pos1anců pojiŠťuje se v plném' rozsahu. Přiznává se 
práv'Ů interpelační. 

Legislaturní perioda komory lidu stanlOvena .byla (příliš 
krátce) na tři léta, aby zajištěn byl souhlas mezi názory 
sněmovny a veřejným lidovým nl.íněním. J,ak'Ů komora lidu 
byla by př.edstavov,ala z,astoup,ení říšské jed n '0 ty, říšského 
sjednooeného oelku; tak k'Ůmor,a zenl.í naproti přímo volené 
komoře lidu byla by vyjadřovala opět elementy federa
I i s ti c k IO-a u to no m i s t i c k é. Komora zemí měla býti sl'Ů
žena j'ednak ' z poslanců, volených zem s kým i sně my, 
jednak z poslanců volených krajskými sj1ezdy. 

Císaři přiznává se sice 'Ůprávnělú sankcion'Ův,at zákony, 
ale zásada svrchovanosti ústavodárného sněmu, jenž z,astu
puje svrchov,anost I i d u, nedopouštěla ústavnímu výboru, 
aby ponechal panomíkrovi na vůli, IOdepřením s.ankce vůli 
sněnl.u, t. j. z.astoupeného lidu, zmařiti. Proto císaři nebylo 
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přiznánlO právo a b slOl u tn í h 10 veta bezvýjimečným ;Qde
přením sankce. Ústavním návrhem byllO určenlO, že yeto cí
sařlOvlO (odepřením sankoe) může býti jen suspensivní 
arelativníamůže' míti vždy jen účinek IOdkládací. Kdyby 
totiž některému návrhu z.ákonnému, na němž říšský sněm se ' 
usnesl, byla odep~ena sankce, nesmí již tento návrh v térnž,e 
nočním z,asedání býti 'Opětně podán. Když však týž návrh 
bude bez1e zm.ěny přijat i v následujícím Iiočním zasedání 
a IOpět nedojde sankoe, nastane rlO~uštění sněmovny. Když 
klOnečně pak n;Q v ě zVlOl'ený říšský sněm heze změny 'přijme 
'Opětně týž zákonný návrh, nesmí již sankce tomuto návrhu 
býti IOdepřena. 

PlOkud jde 10 úpravu státoprávního poměru zem í k říši~ 
je návrh krlOměřížský stálým vyrlOvnáváním se mezi směrem 
oentralistickým ,a autonomisticko-f,ederalistickým. Oba směry 
hleděly si z,ajistiti výrlazu v positivních nlOrmách ústavy. 
Ústavní výbor kroměřížský nepřijal návrhů na rozdělení 
říšskéhiQ území dle národnlOsti. Nepřij.alnávrhů na federaci 
nárlOdností a na sesku pe ní zemí dle hranic n á riQ d n 10 s t
ní ch, nýbrž rozhodl se z,achovati h i s t 10 r i c k é rozděl,ení 
na z~emě dle dosa v,adních prlOvinciálních hr,anic. 

JednlOtlivým zemím přiznána je s a mlO s ta tná zemská 
l,egislativ,a. J,akiQ vládní rnoci jSiQU dVlOjí, říšské a zemské, 
tak i mlOC záklOnodárná má býti dvojí, říšská a zemská. Zá
klOnodárná moc říšská vykonávala by se od císaře společně 

v ' v k' v 'k d' , ká k d ' v s nss ym sne:rnem, za 'Ono arna mlOc zems pa 10 Clsare 
jakožto hla vy země spol'ečně , se sněmem zems k ým 
neho, se sjezdem krajským. 

OblOr kompetenoe sněmů zemských děl,en byl na záleži
tosti s ,a llllO s ta t n 'é zákonodárné m.oci sněmů zemských, 
dále na ;Qb;Qr jejich půslObnosti v mezích záklOnů říš s k Ý c h , 
a k;QneČilě ma působnost v 'Oněch z,áležitostech, jež sněmům 
říš s kým i z~ákiQnJ přiznány budou. Jakmile působením 
centralistů všechny země, největší i nejm,enší, priQhlášeny 
za rovnoprávny, byla pak nutně i ,autonlOmie zemí n 'e j v ě t
š í ch vyměřena jen dle 'Okruhu způslOb~lo.sti zlemí 'll 'e j m 'e n
š í ch, aby i tyto na' IOkruh zemské příslušnosti :mohly stačiti. 
Tímoentralisté chtěli zabrániti, aby veliké z,emě jaktO Čechy, 
SViojí politick;QU a státoprávní autonlOmií nepř'e~ážely sna
hám příš :' íhlO říšského oentralismu. 
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Materielně byla kompetence zemí vyměř,ena důkladně 
úz ce. 
, Legislaturní iQhdobí sněmů stan;Qv'enlO bylo na tři léta. 
Ježto kiQmiQra zemí na říšském sněmu volena byla částečně 
z kolegií sněmů zem s ký ch, měllO r;Qzpuštění kom;Qry zemí 
za následek též rlOzpuštění v Š 'e c h sněmů z,ems,kých. 

V čele správy v jednotlivých zemích měli státi místo
držící a z'emští hejtmani. Tito měli býti zodpovědni jednak 
~ í š s k é m u ministerstvu z vykiQnávání záklOnů říšských, 

, Jednak však měli býti též zodpovědni i sn ě m ů m ze m
s k ~ m za PIiovádění z"ák.onů zem s ký ch. Byť místodrŽÍcí 
hyl 1 sněmu z:emskému z.odpověden, přece nem iěl postavení: 
zvláštriíhlO, bezprostředně dosazeného 'ministra pro zemi; 
nebyl členem říšské ministerské rady:, a r.ádoem kiQru~y; hyl 
piQ d říz e n Ý m správním . úředníkem, pln ě ministerstvu 
p~dl.éhajícím, i měl IObstarávati v zemi zál'ežit.osti říš s k Ý c h 
~lI~Isterstev. Předpisům zemských ústav je zůstaveno, ma
Jí-lI místodrŽÍcímu býti přidáni j.eště odpovědní místo
držitelští radIOvé zemští. T,am, kde jS;QU tito. zříz1eni, tu kaž1dý 
akt .mís~odr~itel~v, týkajíc~ se výkonů zemských, k plat
nlOstI sve vyzadu Je kontr;as~gnace odpovědnéh;Q rady. 

Centralisté v ústavním výboru, aby zmenšili státoprávní 
váhu a oslabili postavení zemí napr'Oti říši, přičinili se 'O de
oentralis.aci jednlOtných; oelistvých z,emí z.avedením zříz'ení 
k r ,a j s k é hlO. Větší země měly býti deoentralislOvány rlOz- ' 
dělením na kraje, utvořené, jak možniQ, s ohledem na ná~ 
IiOdniQSt. Každý kraj má vlastní sněm krajský. Ohraničení 
krajů děje se zákonem říš s kým. Kr,ajům doklOnoe při
znána je i s.amlOstatná 1 eg i s 1 a t i v ,a j.aklO zemím. 

Tato deoentr,alis.aoe zem s k á mohla IOvš,em dobře při
spívati k zájmůIll oentralisace říš s k é, neb.oť ústřední par
lament vždy mlOhl se ;Qpříti o sněmy krajské naproti sně
mům zemským. Zří~ní krajské v této formě zůstalo sku
tečnou originalitou návrhu kriQměřížskéh;Q a nedostalo se 
znlOvu již do ústav pozdějších . 

Ve vyk;Qnávání Hl;Q c i s 10 U d C.o v s k é hleděla ;QsnlOva kro
měřížská 00 miQžniQ z,ajistit n e;Q d vi s 10 s t SIO U d co v s ko u. 
V;Qlné jmenovací prá~o panovníkovlO iQbmezen;Q je předpi
sem, že vyšM místa slOudoovská smějí být IObsazována jedině 
na základě k a n d i dát:n í chl i s t i n p ř ·ed ,e m u ve ř e j-
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n ě n Ý é h. J menúvání S'Oudců děj e se doži"Vlotně; přesazeni 
smějí být jen se svým sv'Olením, sesazeni pak jen nálezlem 
súúdu říš s ké hú. 

Ústavou měl být totiž dosaz,en také z vl á š t n í tribunál 
práva veř,ejného, nejvyšší říš s k Ý s o u d. Byl by 'Obsa.zú,:á~ 
z polovioe císař'em, Z · pol'Ovioe komúr'Ou zemÍ. Jaků· JedIna 
a výhr.adná instanoe rúzhodoval by o žalobách, které po-o 
dány by byly pro porušení ústavních práv o~čanských úř'ed~ 
ním jednáním orgánů státních, dále v zál,eŽltost~c~ s'esazenI 
a přesazení soudcův, j.akož· i 'O IQbžalobách na mrnIst~y. KIQ
nečně v Ý hra dně rlOzhodoval hy ve všech sporech Jednot~ 
livých z 'e m í mezi sebou ' a ve sporlech 'O příslušnlQst meZi 
vládní mocí říšskúu ,a některou zemskIQu. 

Soudnictví a správ,a mají být odděleny. Soudy patrimo
nialní nesměj í být trpěny. Kabinetní. a ministerská j ust~ce 
se zakazuj'e. Úřady polioejni 'll e smě Jí vyk'Onávat soudnIc
tví v žádném směru. 

DIQ IQsnovy krIQměřížské poj.ata byla též "základní 
p r á v ,a", j-ež sestavena byla již za zasedání vídeňskéh'O; za 
zas'edání kroměřížskéhlQ došlo pak k proj-ednávání jich i v ple
nu sněmIQvJlÍln. 

Celý návrh základních práv je n'Ovým. d?kl~~em t.oho.' j~k 
'0bě strany v ústavním výboru, f.ederahstIcka 1 oentrahstIc
ká, stejně podléhaly doktrinám své doby, především pak 
oněm konstitučním poučkám, jejichž IObecným pramlenem 
hyl státovědecký slovník R'0tt ·eck -Welckerův. Návrh 
z,ákladních práv podává IQpět onen běžr:'ý' sez~am,pr~v, p~
kládaných za přirozená, vrozená a nezcIzItelna prava IndIVI
duální, onen seznam, ienž takřka beze změny přecházel 
.z ústavy do ústavy a býval brán z'e splOl'ečných pramenů, 
z franoouzské deklarace práv lidských a IQbčanských z roku 
I789, a nejvíoe však z bližší ústavy b ,elgické z r. I83I. 
. N.ávrh základních práv stanoví rovnlQst vš'ech lOb čanů , 
zrušuje všechny předn'0sti stavovské. Prúhlašuj,e, ž'e stát ":le~ 
uděluje ani n ,euznává šlechtictví všeho ,druhu. V,eř,eJne 
úř,ady ,a služby j~o,: p~ístupny všem úbč,a~ů~, ste~ně. J,en 
'Os'Obní zásluha dav a narok na vyznam'enanl. Zadne vyzna-
menání není dědično. 

Púkud jde o po měr ·s -tá t u k c í r k vi, má stát být~od-
loučen od církve, i zamítá se každé státní náboženství. Zád-
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ná náhoženská společnost · -( církev) nepožívá od státu před
nIQsti před jinými. Každá církev j,ak'O všechny spole9nlOsti 
a ,obce stojí pod záklOny ,a ochranou státu, může samostatně 
s prav,<? vat své vnitřní ' záležitosti, ale círk'ev.ní představení 
n::ají hýt jmenováni ,sV'obodnlQu V,o 1 b '0 II ,církevních 'Obcí 
a synod .. Církevní jmění má být spr,avo,váno plOd ochranou 
státu orgány volenýnli od ' církevních IQbcí, ·dieoesálních a 
pr'Ovinciálních synod. . 
. Manželství je uzavírati ~půsohem 10 b č ,a n s kým, 'Od-

,davky církevní připouštějí se j'en dodatečně. . 
,Žádnému řeholnímu tovaryšstvu ~'esmí být dovo~eno rI

z!~ní veřejných š klO ln í c~ , ústavůV-. Zavádí se '9~)ecná .p~ 
VInnúst k vzdělání školnímu. Vyuoování veř,ejné má se díti 
z.d a r ma, na útraty státu. Zaručuje se svúboda myšlení, vě-
dy .a j.ejího učení. . 
, Zavádí se dále vš'eobecná povinnlQst berní ,a br.anná, 'Vloj
skú však podřizuj ,e ,s'e 'O b e c n Ý m zákonům a s'Oudům. , 

Také národní rlOvnIQprávnost zaručuje ,se j,ako z á k 1 a cl _.ll í 
P r ,á V'O: stanúví se, žle všichni národ(:rv,é v říši jsou rovno-' 
právni,a ž·e každý km~ri má neporušitelné právo k hájení 
a pěstování své nár.odn'Osti a svého jazyka. Rovné úpráv-
. nění všech jazyků v z,emi IQbvyklých ve šk'Ole, v úř,adě a ye 
.ve ř e j n é mži V'O tě zaručuje se státem. . 

I 'Obcím pojišťují se jako zákLadní práv ,a: svobodná 
vúlba zástupců, přijímání nových členů, výkon místní po
licie, uveřejňúvání stavu IQbecního hospodářství ,a ~eř'ejnlOst 
jednání. Obcím z,aručuj :e s'e právo 'se b eur č l~n' r ve všech 
záležitostech, které výlučně se týkají zájmův ',óbecních ,a 
zaručuje se jim samospráva záležitostí jejich y mezích říš
ského zákIQna úhecního ,a zřízení obecních. 

§ 17. Konec ústavnosti. 

, Povšechná p.olitická situace byla 'se během z,as,edá.ní sně
mu kroměřížského značně změnila. Bran~é poklOř~ní r'~vo
luoe vídeňské, postup císařských zbraní v Italii a Uhrách, 
a kúnečně i mállQ účinné j-ednání parlamentu frankfurtskéhú 
vytvářelo situaci dVlOru ~a moei panIQvp.ické írinohem přízni
věj ší, než jak byl'O z ,a zasedání víde:r\sk:éhlQ. táké o s o b TI í 
změna na trůnu připravovala_ z-vjšení výz~amu. m:?narchic-
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ké moci. Patentem z 2. p~osinoe 1848 cís.ař Ferdinand ,vzdal 
se trůnu, sam.ov.olně a jed n.o str ,a n ně, bez siQuhlasu říš
ského zastupitelstva. Patent pokládal ,abdikaci takřka jen 
za záležitost císařské r.odiny. Dal tímjmenovitě Uhrům 
záminku k námitkám. Uhři ukaziQvali na to, že dle historic
kého práva uherskéhiQ nemůže panovník se vzdáti trůnu bez 
s'Ouhlasu národa. ' . 

Manifest novéh.o panovníka, Františk.a Josefa, z 2. pro
since 1848, dával již tušiti.ony oelk'0vé změny situace. 

N.ový pan'0vník prohlásil také hned po svém nastoupení 
k deputaci říšskéh.o sněmu r'Ozhodně své oprávnění, ol;>sah 
úStavy, říšským sněm,em usnesené, z kouma ti a ji sViQjí 
sankcí teprve potvrditi a v p I a t n.o s t uvésti. Toto stano
visko byl.o .ovšem v příkrém .odporu s dem.okratickými ná: 
ZiQry říšského sněmu 'O svrch.ované ú s t ,a v.o dá r n é m'OCI 
konstituujícíh.o říšskéh.o shr'OmážděnÍ. Říšský sněm byl se 
již za .ohd'0bí svého v í de ň s k é h .o zasedání stavěl stále na 
stanovisko svrch.ované k'Onstituanty a pokládal seb e sama 
za jed i n é h 10 ústav'Odárnéh.o f.aktora. Říšský sněm, vynu
cený hnutím lidovým, začal přir'Ozeně své .postavení upra
v'0vati dle běžnéh.o demokr,atickéh.o př,esvědoení .o svrchova
nosti lidu. Lid je pramenem vší mlOci ve státu, a ústav'Ou, 
kteriQu si dává ve svém ústavodárném shr'Omáždění, př,edpi
suje jen, jak 'Ona lU'O c I i d u se má vykonáv,ati. Důsledk,em 
toho zastáv,al pak sněm, že pan.ovníkiQvi ne pří s I uší řád
ná sankce ústavy, nýbrž toliko pr'Osté "přijetí" ústavní 
listiny, jedině sněmem usneser;é. ' v..,,.. , 

Moc monarchistická však zacala prudceJl haJltI sve pra:e
vogativy s hlediska n1..onarchistickéh.o principu, zastávajíc 
napvoti sněmu, že nik.oli vůle lidu, ,ale děd i č n é monar
chistické práv'O je zdr.oje~ .~ej,vyšší m'Oci.:e stát~, a že te~y 
bez vůle m.ocnářovy v dedlcne monarchu se s usta ViOU nIC 
státi nesmÍ. Svrch.ovanost panovnická z.ačíná tu .ostře proti 
sněmu vystupo:at~, př~kládajíc s~ iQ'pr~~ění i ~,b. s 'Ol u t: 
ní h 'O veta, t. J . I moznost hezvymrnecne iQdepntI sankcI 
ústavě sněmem usnesené. 

Císařský manifest z 4. března 1849 vOZPiQuští ústav'0dár-
ný sněm kr.oměří~ský. M~nifest uzna~ za nut~o ,?~t:é ,výt~;: 
činiti ústavodárnemu snemu, pr'0 Jeho .." ,pretrasanl ve Cl 
z oboru t h e.o r i e, j soud netolik.o se skutečnými poměry 

100 

mocnářství v r'Ozhodném .odp.oru, nýbrž překážející vůbec 
i z,al.ožení spořádaného prá.vníh.o stavu ve státu". 

Manifest uznává tu dále za nutno neméně 'Ostře a s důra
zem/ vytknouti monarchistic.ký princip a pr'0klam.ovati jej 
přímiQ za v 'e.d 'O u c í z.ásadu ústavnÍ. Praví se v m,anifestu, 
v 'k Vk t v, v , , dOb d ze pan'OVllI pro ves 'er.os nse svym naro um ze s vo .o -
II é h 'O od h .o dl á ní a -v I a s t'll í c í s a ř s k é moc i p r o
p ů j č u je 'Ony s viQbody , práva a politická zřízení, která dle 
s v é h'0 nejlepšíh'O vědomí a vůle z,a nejvíce blahodárné a 
nejpr'Ospěšněj ší uznal. Ústavnost n'0vé rak.ouské konstituce 
měla býti tedy p.ouhým oním kon.stitucionalism'etn, jaký byl 
dovolen pr'O jednotlivé státy Spolku Německéh~ i vídeňsk.ou 
Německou Spolk.ovou Aktou: cel á státní moc má býti sou-
t v d v I v hl v" o v s re ena a s .ouoena v ave statu a ustav.ou muze pan o v-

n í k t?lik.o hýti vázán při výk.onu určitých s v Ý c h opráv
nění na spolupůsiQbení representativních k.olegií. 

Oktr'Oyov,aná ústava z 4. března 1849 pr.ohlásila již také 
cel e k zemí panovníkových za územní podklad svob.odného, 
samo s tatnéh'0, nerozdílnéhiQ a ner.ozlučného, k'Onstitučního, 
d ě cl i č n é h'O císařství. Za části r.akouskéh'O císařství stej ně 
prohlašují se i země u her s ké. 

Císař má nyní v legislativě veto ,abs'0lutní, proti jeh'O 
vůli žádné usnesení parlam'entu nestane se zák'Onem. I nej
vyšší m.oc z á k o n'O dá r n á je soustředěna v pan.ovníku, ni
k'0li již v parlam'entu. Princip monarchie parlamentární na
dohr'0 je 'Opuštěn a převaha skl'Onila se na stranu monar
chické moci. Císaři přiznává se dok'Once nyní i oprávnění 
vydávati na říz e ní s pr'Ovisorní mocí z á k.o n n o u, čili na
řízení z nouze. 

Jednotlivým zemím je pak 'Ovšem přiznána p'Ouze "sa~o
statnost v mezích ústavy říš s k é". Ob'Or půs'Obnosti z'emské 
vymez,en hyl hodně úzk'Ostlivě. , ' 

Katal.og "základních práv" březn'0vé ústavy je pr.oniknut 
již dosti duchem reakoe. Pr.oti sv.obodě tisku oelila hned 
přípověď, že bude vydán repressivní zákon na zlé užívání 
tisku; svoboda spolk'Ová ,a shr.omažď'Ovací ,sioe' zásadně slí
beny, ale podvobnější úprava těchto svobod měla .opět zá
viseti .od zvláštních zákonů bud 'O U c í ch. Petiční práv'O j-e 
obmez!en.o tak, že společné petice miQh.ou podávati j-en úřady 

'k v , k a , za '0nne uznane .orp.or,ace. 
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. I jednotlivé demokratické tahy kioměříž'ské osnovy jsou 
nyní odstr.aněnj nebo silně sníženy. Šlechtictví znovu se 
uznává. Ovš.em 'svazek poddanský zůstal navždy 'zT.lJ-š1en. 
Rovněž k církvím obrací se ústava příznivě. Civilní uzavÍ
rání siíatků se ruší. Chkvím ponechává se nyrtí samostatná 
správa vl~stních záležitostí a jmění, i fondli nábož'enských 

.~ hum~nltních. Náboženské vyuoování ponechává se opět 
Jednothvým náboh:~nským společnostem. Bezplatné vyučo
vání již se neslibuje. 

Nár'Odní rovnlOprávnlOst je sice zás.adně uznán,a,. ale ve 
znění nejvýš,e neurčitém; jen potud, ,,ž"e všichni ná~.od.ové 
mají r.ovná práv,a, ,a ka.ždý nár.od má neporušitelnép r á vo 
k chování ,a vzdělávání své národnosti a svého j.azyka". Kdo 
však je pověřen oprávněním tobo p r áv'O uplatiílOv.ati a za
jišťovati, není řečeno. " . 

VypuštěnlO j-e tu již ono dosti : šir.oké ustanovení osnovy 
k:[~oměřížské, že s t .á t sálU zaručuj 'e rovné právo všech ja
zyků v zemi obvyklých ve škole, úřadě .a v ů be c v ž i v.o tě 
veřej ném. 

Obcím z,aručena byla táž· základní práv,a jako v osnově 
krlOměřížské. Samostatné zříz~ni obecní vydáno je pak zá
konem ze 17· března 1849; toto zříz,ení, j ,ež hned na začátku 
prlOhlašov,alo, že základem s vo bod n é h 10 státu je obec 
svoblOdn ,á, vešl.o pak skutečně v platnost. 

Z~ms~.~ zřízení pro j e~notlivé země př,edlitavské byla pak 
vydana JIZ za Bac ha behem let- I 849~50. B .a c h sám po
hlíž·el- na zemské sněmy jednak j,ako na "z á k o n o dá r n é 
korporace ve státu", jednak j,ako na "autonomně rozhodu-
jící 'ObecnÍ- representaoe vyššího řádu". . 

Pro království České vydáno bylo zemské zřízení z 30. 
prosince 1849. 

I nově vytvoř.ený stát u her s k Ý m'ěl ústavou bř,eznov.ou 
z,aniknouti. Pr,av-ilo se~ že ústava království uherského zů
stane jen .potud y platnosti, 'pokud ' by n eo d po ro val a 
ustan.ovéním nové',. okti'oy.ov,ané ústavy ' ř iš s k é. Království 
uherské bylo " počítáno j-en mezi všechny o" s ta t n í korunní 
z,emě. Mělo míti v' říši jen totéž 'zoela sníž·éné ' státoprávní 
posta:,ení a tutéž úzk,ou kompetenci, j.ako všechny .ostatní, 
lne Jme n š í, korunní země. Královstvf Uherské, . úplně 
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.. k . • 'v vlh ' , v I v , Ja .o JIné zeme, . me o yt zastoupeno na temz spo 'ecnem 
sněmu říšském. · 

Ústava březnovi tíhla .. k takové je.dnotě a unifor
II i t ě celé říš'e, k .jaké směř'ovati neodváži! se později již 
ž.ádný ústavní ,akt; ale právě proto, že svými .k,?ncentra?ními 
a nivelis.ačními tahy ignor.ov.ala i ústavu tak slln:ou., .Jak.ou 
byla historická ústavla království Uherského, že Ignorovala 
živý ústavní smysl Uhrů ,a politickou jejich moc, "opírající 
se v z'emi o staré zřízení komitátnÍ a 10 nepř,etržitost vnitřní 
komitátní ,a municipální s.amosprávy, - právě pr.oto již 
byla ústav,a březnová s.am.á v sobě nesla . p~edtuchu svého 
konoe. 

§ 18. Přechod k absolutismu. 

Qstav,a březn.ová, jako obě její předchůdkyně, zůstala 
pouhým listem papíru. Vláda z,a,čala sioe ve formě na ř i z 'O~ 
v ,a c í j'aklOusi p r.o z a t í .ID n o u činnost zákonlQdárnou na 
prIQvedení někt,erých ustanov,epí ústavy bř,eznIQvé, z,ačala vy,"" 
dávati cestou nařizlOv,ací prozatímné záklOny. Dále vydán Je 
zákon o yyvaz:ení pozemků a p~ovisorní zákon o zřízeni 
IOb ,ecnílTI ze 17' bř,ezna 1849. TlOto proz.atímné . zř~zení 
ob e c n í, po ' vzoru jiných obecních z,ákonů z tehdejšího 
konstitučně-liherál:riíhlO období, jmenovitě po vzoru belgic~ 
kém, bylo sioe liber ,ální rovněž, později však, .z'a pře
chodu k . absolutismu, obmezlOváno bylo stáLe vÍoe reakční
mi předpisy. (Tak IQdstraněna j 'e veřejnost j,ednání :a i usne~ 
s'ení ' v sa~osprá vn ých, v l ,a s tll í ch záležitostech IOhecníc~; 
nejširší měrou' podrobují se zkoumání ,a potvrzování poh-
'l'h ,vdo v k' h) bc{yc ura u zemep,ans . yc. '. ' . . . 

PrIQvisorní . zákon ohecní upravil též 'organisaci .,a působ
nost obcí kr.aj .ských. Byla by býv,ala . zřízena krajská 
z,astup~itelstv,a, volená Z · ",:ýborů . okresní?h; ' k r ,a j s k é .z a~ 
s tup I tel s t v o by IlO hy . Jednak; por,adn yIIlJ sborem ·. kr,a J ske 
vlády, jednak i instancí rozhodujíCÍ v Qbecních ,a okr'~sních 
záležitostech . . Ale ·k prove~erií této úpravy zřízeni. kraJské~o 
již nedošIlO. K org.anisaci kraj ské spr,ávy·došlo Jen v,poll-
. k' , v v k ' . bc e spr.ave zemep,ans ·e . . · _ ,;. . .. ' .... . 

V čelo kraj-ů postaveny . jsou kr ,aj ské v lá~y. s kraJ"': 
skými presidenty. Krajské vládybylJ: druh .ým.1 In~tance",: 
mi naproti podřízeným .okresním hejtmanstvím; .heJtman-
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ství bylo první instancí politické správy. Třetí instancí nad 
kr,ajskými vládami byl'0 však pří mlO ministerstvo. Krajské 
vlády podříz,eny jsou pří mo ministerstvu, odstraněna je 
subordinace náčelníků vlády krajské, presidentů krajských, 
pod místodržitele jak'0 chefa vlády zemské. D,epartemen
tální S'0ustav,a staví krajské presidenty jako vládní prefekty 
přímo pod ministra, pomíjejíc ,a obcház,ejíc instanci zem
sk'0u, místodržitelství. 

K proyedení ústavy měla dále zří z e n í z 'e m s k á, v le
tech I 8úg- I 850 vydaná, hýt uvedena v platnost. 

Než zemská zřízení B achiQva nikdy nevešla ve skuteč
nou platnost. 

Ostatně také lani vněj ší, ani vnitřní politické poměry ne
naléhaly již tak mocně . na prroV'edení ústavy. Dílo parlamentu 
frankfurtského po odmítnutí německé císlařské kiQruny krá
lem pruským pomalu se r,ozpadáv,al'0, s parlam'entem frank
furtským klesala idea sjednoceného Něm,ecka ,a klesal vů
bec význam liberálních, konstitučních a demiQkratických 
požadavků z r. 1848. Praesidiálním působením Rakouska 
obn'0ven byl .opět Německý Spolek se svým spolk'0vým' 
shriQmážděním. Spolkové zřízení bylo prostě restaurová
no. Tím Rakousku ,aspoň na čas z,ajištěna byla ještě uspo
kojující převaha ve _ Spolku priQti povolujícímu Prusiku .. 
A všechny vlády spolkové, jako odpověď na předcházející 
liberální a demokr,atické hnutí, z.ačínají pečlivě pěstovati re
akci. Její vlny přelily se také přes Hakousko, postrádají,cí 
ústavy v život uyedené. 

První náběh k odstr,anění ústavy stal se kabinetními listy 
z 20. srpna 1851. Zde s'e prohlašuje, že dosavadrtí zodpo
vědnost ministerská PiQstrádá zákonné jasnosti a přesné~o 
'OznačenÍ. Aby tedy z těchto pochybných politických vztahů 
ministerstvo byl'Ů vyvedeno, prohlašuje s,e .od nynějška za 
zod povědno jedině ,a výhr,adně moc n ,á ř i a t r ů n u a zba
vuje se výslovně zodpovědnosti naproti každé jiné politické 
autoritě. Konstituční ministeYská r,ada kl'esla tím na pouhiQU 
ministerskou konferenci. 

Kabinetní listy hlásaly již nepokrytě, jaký osud oeká k.on
stituční formy březnové. V kruzích vl~dních vzrůstá pře
svědčení, ž'e jednotu říše nelze jinak udržeti, leč absolutis
mem a byr'Ůkratick'0u oentralisací. Konstituce_ budila vždy 
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snahy liberální, autoniQmistick~ a náriQdriostní a ohrož'0vala 
~ tak dle domnění reakčních kruhů jednotu říše, absolutis-

I v v d t d- v T v k' v mem za '0zenou, pre s ,aViQvan'Ůu a u rz.ov,anou. u pre az-
kou byla by již každá ústava. Úplné zř'eknutí se konstituční 
vlády zdálo 'se na ten čas jedinou vládní m,axim'0u. A tak 
dvěma patenty "sylvestrovskými", z 31. prosince 1851, pro
hlašuj:e se ústava za zrušenou, ježto dle výsledků porad s mi
nisterskou r.adou konaných ani není v_ základech svých při
měřena poměrům mocnářství, ,ani ne d á se v souvislosti 
svých ustanovení provésti. 

V celém 'Ostatním obsahu patentů je na všech stranách 
patrna ,absolutistická reakoe. Předpisují se některé .omezu
jící zásady zřízení obecního; v I á d ě vyhr,azuje se potvrzo
vati neho dle potřeby i jme n o vat i předstayené obecní. 
V soudnictví z ruš ují se soudy poriQtní. V organisaci úřadů 
správních měly nastati změny: na místě krajských vlád 
měly býti 'Opět zav,edeny k r ,a j s k é ú ř ,a d ya tyto měly 
být .opět podříz,eny vládě zemské. Tu upouštělo se úd bý
valé správní soustavy departem'entální, dle níž kraj ské vlády 
byly podřízeny přím'Ů ministerstvu s iQbejitím vlád zem
ských. Místodržitelství samo mělo se státi opět nadřízenou 
instancí správní nad krajskými .vládami. Okresní úřady 
hyly pak prvními instancemi politické správy; byly však 
zařízeny i j.ak'0 úř,ady smíšené, též justici vykonáv,ající. 
V nejnižší instanci spr.ávaa justice nebyly odděleny. 

§ 19. Začátky nového konstitucionalismu. 

Teprve neúspěchy politiky za hr ,a ni č-ní přiv'Ůdily- opět 
toužený obrat v politioe v nit ř ní. Franoouzské zbraně na 
italských hojištích pomohly podraziti systém byr'Ůkratického 
abs'01utismu. Abs'01utism padl diplorll,aticky i viQjensky, fi
nančně i administrativně. 

Slibov.ané opravy měly vycházeti především iQd sněmů 
zem s k j ch. Kontrola _ říšského finančního h'Ůspodářství 
mohla se díti prostě důvěrníky ze sněmů zem s ký ch.: 
Zemské sněmy dle historického svéhú zřízení a se zachová
ním jistých fádů stavovských byly by bývaly patrně 'Obno
veny. Mezitím státní hospodářství finanční, iehož zmatený 
stav volal po spořádanosti a úpravě, nejprYie p'Ůdrobeno býti 
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mellO určité, ač ' nedostatečné klOntrol'e. Abs'Olutism, jenž zna
mená především v'Olné .a výhradné uvažování ad min i str ,a:.. 
t i v j, nejdřív'e začín,á se opouštěti' ve věcech finančních. 
Dne I I. listopadu 1 859 zřizuje se k ,o in i s ,e ,d ů v,ě r ní k Ů .• 
k~erá za po.moci. ústředníchúř,adů měla pr,aoov,ati '10 úpravě 
fInancí a zJe~~ání rlOvnováhy v' nich; sVioji práci měla pak 
I8~0 ' předloŽItI ke zkoumání ještě radě říšské, jež měla 
být~ r'O z.m ~o ž'en ,a dočasnými členy z jednlOtlivých z,emí. 
~ ~~ln'O~ InstItucí taklOv'Ou" na kterou dalo se navázati, byla 
r I s s k a rad ,a, p 10 r ,a dny s bor k 10 r li n y, zřízená na ' zá
kladě ústavy ze 4. března 1849, " , 

Rad~ říšská měla se nyní státi již k.olegi,em pe-ri'Odicky 
z,asedaJícím: měla být sVlOlávána periodicky. Měla býti nyní 
ve~le čl,~nů řádnýc~ rozšířena pov.oláním členLl mim () ř á d
n y ch. Clenové mIm () řád ní pak byli buď d'Oživotní nebo 
~?čas,ní. Všech ~l'en~, roz,množe~~ r,ady byllO tehdy 60: 12 

radnych, 10 mlmoradnych dOZlv'Otních ,a 38 dúč,asných. 
Tent.o plOradný sbor k'Oruny, 'rozmnož,ený j 'én deleg.áty z j'ed
~othvých zemí, nebyl ovšenl ani parlamentelu, ,anÍ zastu-
p'ltelstv'em z,emÍ.- . 

Tato neurčitá smě s státní r,ady,- panské sněm.ovny a de
legací ze zemských sněmů, nem,ohla 'Ovšem znam'enati již 
vrch.ol a závěrek. slíbených opr,av, j,ak by z'e začátku vláda 
byla ráda' viděla. VývlOj nem'Ohl se beze všeho zastaviti 
u plOuhé p'O rad n é k.omise. Rozmnožená říšská r,ada za
čala znenáhla nabýv,ati významu jako řádné, obliO'atorní 
ú s ta v.n í k.olegium, zvláště když uznáno je z,a ~stavni 
f ' r ~ ~ Id 10, že z,avádění nlOvých berní ,a ,dávek, jak'Ož i zvy
sovanl dosavadních, dále pak uzavírání novýc~ půjček, iná 
příště vždy býti IOpatřováno jen S ' p'řiv'Olenínl rady 
říšské . . 

RlOzmnožená rada říšská sešla Ste 31. května 1860 ke 
zk'Oumání státníh'O r.ozpoČtu na r. 1861 a zasedala pak do 
29, září 1860. 

Dle náz'Orů většiny měla regener,ace vnitřních poliúC'-. 
kých poměrů vycházeti ze zás.adníh'O uznání z V' I á š t n í h'O . 
hist'Orické~o.postavení je~1i,~tlivých zem·í. N,aproti ·to
muto "federahstIck'O-,alitonomlsbckému sn1.ěru" přála ' s.obě 
centralistická: menšina r'OzhlOdně zal.ožiti a utužiti j ·,e d n;:> tu 
říš'e po centralisticku jednotnýma ústředním zříz.enínť ří.š ... 
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ským. Menšina byla 'OchlOtna nejvýše jen ' v m'ezích j e d~ 
n '0 t n é h o zřízení říšskéh<? přiznati zemím větší menší stu
peň sam'Osprávy, jen jako vyšším s.am'Osprávným svazkůnl 
provinciálním. , Federalism a centralism narážely tu jako 
r. 1848 IOpět na s'ébe. ď . . 

Směr federalistick.o-autonon1.istický žádal, aby zlemě ja
k'Ožto hist'Orické s'Oučástky monarchie saluy byly 
opatřeny .attributy státní moci ,a aby ústřední m'Oc byla .ob
m·ezena na nejnutnější míru, jak'Ou vyžaduje totéž společen
ství. Na straněauton.omistické stáli především vynikající 
politikové z vysoké aristokracie u her s k é. Uherští členové 
rady nelnešk.ali v prvním z.as'edání říšské r,ady dáti stá t 'O
P r á vn í oh r a ze n í se stanovisk.a historických práv krá
l'Ovství Uherského. Žádali přímo z,a revindikaci ' a restituci 
'On.ěch práv. Neopomenuli vytknou.ti, že nerepresentují ' ze
mI uhersk'Ou, ,ale j,en oso b n í rádce koruny, a že žádnými 
akty svými nemohou' praejudikov,ati historickým právůnl: 
uherskéh.o sn'ěmu a státoprávnímu _postav,ení své z,emě. 

Na straně vě ~šiny stála vesměs vysoká aristokracie uher
ská, česká i polská, tedy hlavně ' zástupoové zemí, v nichž 
historické právo z,ajišťovallO aristokracii přední místo' v bý-
valé stavovské ústavě. ' . 

Na str,aně c 'e n t r ,a I i s ti c k é menšiny stáli r,epres,entanti 
vys'Oké byrokracie, kteří byli centr,alisty ze zvyku a z ab
solutistického ducha, ,a dále zástupoové středního ' stavu, 
občanští členové rady, především ze zemí něm 'e c k Ý c h -
již z o P 10 S i ce pr'Oti f.ederalistické ,aristokracii z,e zemí sl.o
vanských. Ježto na str,aně většiny stála vesm,ěs aristokracie 
konservativní, dáv:ála si v pr'Otivě k nim centralístická men
šina ráda ráz zdánlivě liberálnÍ.' N~byla však nikterak libe
rální, ani konstituční, neboť ·s.ania · výsl'Ovně a úzkóstlivě o d
m í ta I a myšlenku na řádnou representativní ústavu Idlé 
moderních vzorů. ' .. .. 

Politický program vět š i n y f e der ,a 1 i s ti c k é z'a zá
kladní zásadu při reorganisaci stá.toprávních poměrů říše 
prohlásil uznání '"historicko-politické individuality(( jednot
livých ·zemí. Státoprávní názory k'Onečného návrhu majo~ 
rity tkví th-eor :eticky v rozšÍřéné a časové tehdy 'nauce . 
'O h i s t'O r i c k 'O - P tO 1 i t i c k Ý chi n .cl i 'v i d u a 1 i t ác h . Vliv 
té-to státoprávní 'nauky, kteI~oU právě v letech padesátých 
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hlásal J ó z s 'e f E o t vos, byl mocný. Pvogram historicko
politických individualit proniká v oelém jednání r'Ozmno
žené říšské r,ady. Odmítá se tu stále nějaká m'Oderní konstl
tuoe dle the'Oretických principů sestavená, jakožto pouhé 
umě I é napodobení nevh'0dných cizích vZ'0rů, nesr'Ovnáva
jících se s historickými tradicerni iednotlivých zemí. Ústava 
státu nemůže býti r'esultátem politických abstrakcí, nýbrž je 
výsledkem historického vývoje a příton1ných poměrův tak 
rozdílných v různých zemích, jež nelze .vtěsnati pod vy
myšlenou konstituci. 

Sesílení a zdárný vývoj monarchie vyž,aduj,e tudíž uznání 
h i s t'O r i c k 'O - p'0 I i ti c k é i n cl i vi d u a I i t y jednotlivých 
z,emí, uvnitř jejichž hranic má býti uplatľiován pak přiro
zený rozv'Oj a zdar různých nár'Ůdností. Uznání historioko
politické individuality zemí je pak sloučiti s pož.adavky a 
p'Otř,ebami c ·elkového ·svazku státního; při zásadní rov
n'Ů s t i všech zemí monarchie má se zemím netoliko zaručiti 
uznání a z,alož'ení jej ich ,a u t 'o no mi e ve správě a vnitřním 
zák'Ůnodárství, nýbrž má se jim zaručiti také konečné usta
n'Ůvení, pojištění ,a zastupování jejich s p o I 'e č n é ho státo
právníh'O svazku. 

"Historicko-politická individualita" znamená pak vůbec 
výraz a souhrnné označení celého návodního, historického 
a politického výv'Oje a životní činn'Osti r'Ozdílných částí říše. 
Je to pojem, jenž z,abr,aňuje, že země nem'0hou být poklá
dán y za p'Ouhé departem,en ty - tak není žádného depar
tementu povltavskéh'0, nýbrž je tu země, království České, 
j.ak'O z v I á š t ní útv,ar politický. V tomto smyslu přikládán 
byl char,akter historicko'-politické individuality i všem n e- ~ 
u her s kým zemím stejnou .měrou: všeobecného oznaoení 
toho užívalo se pro všechny díly m'Ocnářství stejným prá
vem. 

Napr'Oti tomu v'Otum oentralistické minority rozpočtového 
výboru ne u zná v á historicko-politické individuality z'emÍ 
a nechoe navázání na dřívěj ší ústavní instituoe. Naproti hi
storickým právům zemí staví historické práv'Ů říšské j ed
noty. Tvrdí, že navázáni na historické instituce zemské .ani 

. není možn'O, ježto v jedn'Otlivých z·emích j sou velmi r ů z n é 
povahy, a ježto 'Ostatně v zelních neuherských není žád
ných životasch'Opných takových institucí. Tu hy pak nastal 
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dual~sm mezi zeměmi ne~herskými a uherskými, j ež ta~ové 
tradloe autonomní m,ají; dualism tento nelze sloučiti s prin
cipem říšské jednoty. 

Většina r'Ozmnóžené rady říšské přijala však velkým P'Oč
tem hlasů ná vrh f e der a 1 i s ti c k é většin y r'Ozpočtového 
výboru. Názory autonomistické většiny přij ,aty jS0u pod
statně i v ústavních aktech, které byly přímým následkem 
jej ích porad. 

§ 20. Diplom ze dne 20. října 1860. 

Manif.est ze dne 20. října 186o, j.enž tv'Ůří úvod k ř í j'
novému diplomu, pr'Ůhlašuje" že za dřívějších poměrů 
byl'O třeba tužšího s'Oustř'edění vládní. moci~ Nyní vš,ak, na 
základě návrhů rozmnožené říšské rady, má zvláštní d i
P lom. o státoprávní formaci říše, .~ právech a , postavení 
jednotlivých království a z,emí, jakož i '0 obn'ŮV'eném po
jištění a z ,astu pování státoprávního svazku monarchie 
celkové vyrovnati ,a sloučiti vzpomínky, právní názory 
a p r á v n í n á r 'o k y zemí ,a nár'Odů se skutečnými p'Ůtře
bami mocnářství. 

Diplom ze dne 20. října 186o, jenž j,ak'O památná zá
kladní ústavní listina měl tvořiti s tá I é východisk'Ů pvo 
stá'boprávní uspořádání říše, pr'Ohlašuje za nezvr.atný právní 
základ mocnářství pr .agmatick'Ou sankci, kteráž při
jata byla zák'Ůnitými stavy různých král'Ovství a zemÍ. Zá
ruky nové vnitřní státoprávní ústavy m'0hou v plné míře 
poskytn'Outi j ·en tak'0vé instituoe a právní poměry, které 
stejn'Ou měr'Ou s'e sr'Ovnávají s v ě do m í m pr á v ,a h i s t 0-

r i c k é h .o, s trvají~í růzností král'Ovství ,a jednotlivých ze
mí i s požadavky j 'ejich nedílného a silného svazku. 

Aby byly vyrovnány dřívější různosti mezi král'Ovstvími 
a zeměn1i, ,a aby dostalo se občanům účastenství na zákono
dárství a správě, vydává panovník n a z á k 1 ad ě p r .a g
matické s ,ankce ,ct z úpln'0sti své mon ,archické 
m'Ů c i stálý a n eo cl v o l.a te I n Ý základní zákon státní, ja
k'Ůžto směrodatné pravidl'0 pro sebe i své nástupoe. Dipl'Om 
pvohlašuje, že pan'0vník i se svými nástupci bude právo zá
k'0n'Odárné vykonávati jen se spolupůsohením z 'e m s k Ý ch 

v o v, d V lOb' v , v k' d d sne m u, po pnpa e s'e spo upuso enlm r I s sera y, 'O 
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níž zemské , sněluy budo:u vysílati počet ,členů, pan o y n Í
kem ustan<;:>v'ený. ,TlOto , u~tano~ení ,diplomu znamená prlO , 
obrat v'e směru klOnstitučním především. de:l;initivní zřeknutí 
~e . absolutismu a obs.ahuje závazný slib konstituční vlády, 
uČIn~n Ý . ovšem z v I a s t n í v Ů l 'e, z plnosti monarchické 
IUIOCI,. z JednlOstranné konoese panovníkovy. Říjnový diplom, 
ač~oh m~uví '0 vědomí práva histlOrického, je takt~ž ústaViou 
o k t r o y 10 van o u. ' , 

D . I hl v I· v b v v v , v k' d v IP om pDO asov,a nejprve vseo lecne, z,e na nss e ra e 
hudo.u pDojednávány a S jejím spolupůsobením ú s ta vn ě 
vyřIzovány všechny záležitosti záklOnodárné, které 
s e v z tah ují na p r á va, p o v i n nú s t i a z á j mys p ú
l 'e č n é vše ~ krá I -o v s tví m a Z le m Í m. 

Yšechny 'Ostatní záležitosti zákonodárství, které ne j s o u 
vYJm,enúvány m1ezi záležitostmi říšskými, hudou ústavně 
vyřiz.ovány za spolupůsobení sně m ů zem s ký c h, a to 
y zemích koruny uherské dle jejich d ř í věj š í ch ,ústav, 
v ' královstvích a zemích 'Ostatních pak dle jejich zřízení 
zemských. Tu vystupuje již zárúv'eň určitý d tl. a I i s ti c k Ý 
tah, neboť se mluví 10 z,achování d ř í věj š í ch ústav jen 
prú země u h 'e r s k é, kdežto IOstatní země, neuherské, před
litavské, měly dostati n 10 v á zřízení úktroyov,aná. Ovšem 
i z,emě uherské byly by IObdrž'ely IObnúvení Isvých ústav jen 
po~ud, pokud hy to neodpúróv,alo předpisům dipllOmu a jen 
v Jeho mezích. I země uherské stály tedy ,aspoň pod č á
st e č n Ý m 10 k trIO y'Ováním, ,ale země IOstatnL mély státi pod 
oktrúyováním úplným. 

Vydání diplomu dopr.ováz,elo 20 císařských vlastnoruč
ních 1 i s t ů. Z těchto většina týkala se U her, jimž restau
r.ováno j-e takřka oelé historické j'ejich zřízení vládní, 
správní a justiční. Obnovuje se z,as'e uherská dvorSlká 
kanoelář, ,a slibuje se brzké sVlOlání uherskéhú sněmu, 
jemuž .opět připadn.outi luá plná účast zákonodárná ve 
všech záležitostech legislativy, se samlOj'edinou v Ý jim k o u 
oněc.h věcí, j-ež dle říjnového diplomu spadají do působ
nostI s pú l ,e čné říšské rady. Mimo to .obnoveno je histo
rické zříz,ení nejvyšších úřadů justičních ,a administrativ
ních, především v politické správě. Restituován.o je konečně 
také .významné zřízení k -o m i tát n í. I j,azyk maďarský proQ-
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hlášen j-e znovú ,za úředn.í a jednací jazyk ,všech úřadů 
politických a SoQu~ích. .. y, . 

P.okud jde 10 v. Š 'e ob e c n.o u ,c h a r ,a k .t:e r I s't I k u . rlJ -
núvého diploQmu, vyniká na první pohled J'eho tah u n ~ t a
ristický, jeho idea s'poleč~é ce).oříš.ské ~stavy, Jeho 
pokus všechny ~.emě bez ro~dllu oh~pnlOutIYf.evny~ 'Svazkem 
vyšší m.onarchIe celkov:e. Tu dIploQm rIJnovy, chce, P;:o 
určitý obor ústředních, za s po leč II é prlOhlášenych zalezI
tostí .oro'anisov,ati též j ,e d n.o t n é zastupitelstv.o říšské. Toto 
ústředn~ a společné říšské· z,ast~pitelstvo, jež di.pl.om pro 
oQboQr sp.olečných říšských záležitostí chtěl zavéstI, bylo b~ 
mělo jen j 'e di n 00 u komoru. Nem~lo. v:šak př.edstaV1ovatI 
repres,e'ntaci jednotlivých zemských IndIv}~uah~ ,a n e ~ y 1 o 
by také složen'O, bývlalo v Ý hra dn ě z del,egátů Jednothvých 
zemí či sněmů zemských. 
, ' Nuže, v čem: spočívá nyní 'Ovš,em "f 'ederalism". ~íjl~oQ
vému diplomu, tak často a s tak.ovým důrazem v pohtIckenl 
světě kdysi úpakúvlaný i vytýkaný? Z povšechného znění 
diplomu, jme.~,?vitě hned, z j1eho úvod~ a, p~čát~~~~c~ lO~ec
ných zásad, JIZ na prvnI pohled vynlka.' ze t:Zlste ~ta:o.-
právní ~ormace říše I?řekl.ádá se ~o. 's ~ oJ ': II ~ ~edn~thvych 
z 'e mí, Jako svazku hlstonck.o-pohtIckych lndivlduaht zem
ských. F,ederalistický význam diplomu spočívá v tom, že 
choe státoprávně vycház,eti od s pú jen í j ednútlivých ze m
ských individualit a že jednotlivé země pokládá přímo ~'~ 
z á k lad státního zřízení říšskéhú. V důsledku toho rovnez 
pak i za p~vodní '~ zákla~tlí f,ak~ory zá~~nodár~é p.ok~ádá 
.diplom stejnou mer:ou vsec~n'y J:dnotl~ve zeme: ' PravI ~e 
prloto vskutku dále 1 v samych p r e d p I sec h dIplomu, ze 
vše ch n y záležitosti zákonodárné, j-ež nejsou vyjrnenovány 
mezi záležitostmi říšskými, budou ústavně vyřizovány '~a 
sněmích z ·e n1. s k Ý ch. Tu se sněmům všeobecně přiSUZUJe 
tO r i gin á r n í koQmpetenoe ve všech záležitostech ,~statních, 

. před tím mezi říšskými záležitostmi neuvedených. .. , 
V těchto skutečnostech tkví oelý onen federahstIcky 

"duch" či smysl říjnového diplomu, o kterém se v politice 
kd'ys~ ta~ často mluvpo .,a jehož. ,a~to~.omis~é .se, st~le y~OV I?'
láv,ah. DIpllOm, vychaze]'e od pnmarnI a ongmarnI pnslu~
.Hosti zem í a odexistenoe historicko-politických individualIt 
zemských, měl 'ráz f ,ed 'eralistický, jako zase v uzná-
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vání Ó.středního říšskéh'O z,astupitelstva pr'Onikala idea u n i
tar i s ti c k á. Diplom o p u s t i Ionu politiku .plné u ni f i
ka c e a fuse státní, kterouž sledovala ústava ze 4. hř'ezna 
1849, ohmezivši význam zemí na míru nejskr.omnější. 

K'Oruna si však vyhradila z k'Ompetenoe zemských sněmů 
ne u her s k'ý ch vyhrati ony zál,ežitosti, které dříve již 
zem.ím n e u h 'e r s kým bývaly společn y ,a od nich společně 
proJednávány i vyřizovány zákony spol'ečnými, pokud 'ovšem 
záležitosti tak.ové nebyly hy přikázány již příslušnosti oen
trální říšské rady. Ony, záležitosti zákonodárné, jen zemím: 
ne u ~ e r s kým spol'eč:rié, chtěla koruIlJa dát také projed
~vah na r,adě říšské, ale jen z,a účasti zástupců z oněch 
Interesovaných zemí n ,euherských. Tu již rušil se rov
noprávný poměr mezi zeměmi předlitavskými a z'em.ěmi 
koruny Svatoštěpánské: jen tedy sněmy z,emí uh ,e T s ký ch 
byly hy podrž,ely za všech okolností ne 'z ten č e n o u pří:
slušnost Voe všem, 00 nehylo přikázáno oentrální říšské radě, 
kdežto kompetenoe sněmů neuherských mohla hýt v kon
krétních případech panomíkem jednostranně a fakultativně 
ohm,ezována. 

Než, které to js.ou ony záležitosti, vztahující se 'na 
s po leč n á práva, společné zájmy a povinnosti zemí ne
uherských, nehylo nikde řečeno, a nej,asné toto ustanovení 
nlohl.o se státi j'en novou opo~ou pro soustř,eďování a vyme
zování kompetencí říše, ale ve směru k novému zvlášft.. 
nímu pře d I i t a v s k é m 11 oentralismu ,a k dualistické f'Or
maci říše. V ob'Oru záležitostí, společných jen zemím n e~ 
u her s k Ý nl, začala nad těmito zeměmi vznikati nová, 
pře d I i ta v s ká org,anisaoe. 

Diplom ze dne 20. října 1860 vycház'el pro Předli'tavsko 
dále od r.ovnosti všech zemí při jejich zemském zákono
dárství. V tomto rovném postavení země v-elké, politicky 
významné, jako Čechy, mizely a na sv.oji škodu hyly sni
žovány v-edle stejně oprávněných zmní malých, jako Bu
koviny nebo Vorarlherska. ' Taková rovnost historicko-poli
tických individualit z,emských ne d a La se vůhec sr.ovnati 
ani s h i s t.o r i c kým státním ptáv-em jednotlivých zemí 
a s jejich historickým i politickým postavením. 

Ahy p~ovedeny hyly zásady diplomu, že z,emě mají se 
státi z á k I a dní m i činiteli v organisaci svazku říšského> 
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záleželo nyní na tom, jak hudou vypadati ona zemská zří
zení, jejichž oktroyování. hyl slíhil diplom pro země před
litavské. Počátek p~ov'edení zásad diplomu učiněn byl vy
hlášením čt y ř z,emských zřízení současně s diplomem, dne 
20. října 1860. . 

Ona čtyři 'Oktr.oyovaná zemská zřízení hleděla se . ve slo
žení sněmů přizpůsohiti př'edhř'eznovým rozdílům stavov
ským, zachováv,ajíce na sněmích skupiny stavovské, ducho
venstvo, usedl,ou šlechtu a velkostatkáře, města s ohchúdní
mi komorami ,a .obce venkovské.' Na sněmích z'emských byly, 
by zastoupeny jen čtyři stavovské kurie a to tak,.že nei
větších výh'Od 00 do počtu zástupců hylú hy se dostalo du
ch'Ovenstvu a us'edlé šlechtě. 

Stavovské reminisoenoe 'půsohily také při vyměření p ů
s'Ohnosti zemských sněmů, jenže půsohnost sněmů sni
žuje se j-eště více než tomu hy10 za předhřeznového ahs.o1u
tisticko-stavovského ohdohí. Sněmy, zemské ohmezují se 
pouze na pouhé ~opatřování "provinciálních" záležitostí 
v nejužším smyslu; ani hývalé přední stavovsk~ právo po
volovati herně ne hyl o novýln stavovským sněmům restau
rováno. 

, Tento zarážející počátek prúvedení federalistických zásad 
diplomu hyl již neklamn9u předzvěstí; j,ak asi proveden hy 
byl v celku. Než však se 'k tomu přikročiti m.ohlo, hudil 
diplom proti sohě již iQstr.ou 'Oposici především u stran ně,.. 
meckých a uherských. Německé str,any centralistické .od
po~ovaly každému uvolnění tuhé říšské jednoty. V Uhrách 
pak p~oti živlům konservativním, jež uznávaly dipl'Om říj
nový a spolupraoovaly na jeho vydání, rázem nahýval~ 
vrchu strany liheráhií a r,adikálnější, trvající prudce a ne
ústupně na plné restituci bývalé ústavy, zlemě a nepřijímající 
ústřední .zastupitelstvú. 

Také zahr,aničná situace a stálé pruské plány na reformu 
Spolku německého zdály se vyž.adovati, ahy postavení Ra
kouska ve Spolku hylo s'esíleno vnitřně núvou jed nQ t
n o u, centralisovanou říšskiQU ústavou a uspokiQjením Něm
ců - praesidiál~í velmoc nesměla přeoe ve Spolku podá
vati pouhý obraz složení různ.orodých historicko-p.olitických 
individualit a j edniQtlivých ná~odností pvo ti sobě stojicích; 
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předsedající Viéhnoc musila býti- 'pře oe velmocí' něm e c k o u, 
j ,ak také Prusk'0 'stále tvrdilo. ' _. 

§ 21. Ústava únorová. 

. Ústava ún'0r.ová, v převracení da'ných ,a zkruoov~ní sku
tečných poměrů rafin.ovrané dno ducha S chm ,e r II n g 'o v a 
a jeho pom'0cníků, prohlašuje hned v úVoOdu, ž·e je vydána 
na p -r '0 ve den í říjnovéh~ diploO~Jl. Vy~lá~ena ~yla, paten
·tem z 26.ún.ora 1861. Ustava unor'0va Je '0pet ustavou 
'0 k t r o y .o van '0 u z jedn.ostr,{ťnné mlOci monarchické panoOv:
níka dosud absoOlutistickéhoO. Ústav.a únoroOvá byla však ok- . 
troy'0vanou nej,en p'0 stránce formální, ,ale i piQ stránoe věc-
. né, svým obsahem. . . . v. v 

Patent z 26. ún'0r,a 1861 hned v úvodu pr'0hlasuJe, ze 
dipl ,om říjniQvý ustanovil, ,aby pr.ávo z~kony dáv.ati, 
měniti a rušiti na příště byloO vykonáváno Jen se spolu-
ob' k' h v o v, v k' d J v t a' vo puso enlm zems yc snemuv ,a rlSS e r,a y. ez o pr · 

toto potřebuje nyní pevné úpravy, vydáv~ s'e přiLožený k pa
tentu zák'0n 10 zastupitelstvu říše ia uděluJe se záklOnu tomu 
platnost základníhiQ zákoOna státního proO všechny 
země. ' . 

ÚniQroOvý patent přejal tedy z dipliQmu ideu úst řeld
ní h 10 z,astupitelstva říše, ale změnil j ,eho vnější pov;ahu 
i jehlO ústavní postav'ení. Říšské zastupitelstvoO,mělo být ny~í 
opět iQrganisov.áno.o d voo u komoOrách, paJnske a poslanecke. 
. Ří š s ká r ,ada patentu ú no 1''0 véhoO nezachovala k.on
tinuitu s říšskoOu radou diplomu říjnového. Byla útvar;elU 
novým a podstatně j inýln. Nebyla již o~oou k.ombinací 
bývalé státní rady · s delegáty sněluů zemskych, Jak tomu 
.měLo být dle diplomu, neměla být složena z á r o v 'e ň .z čl,~
nů jmenov.aných a Violených, zag,~dající~~y ~,?spol.u v Jed 1: 
n é koOmoře. Patent únorový .oddelov.al JIZ Zlvly JmeniQvane 

· ·do zvláštníh'0 sboru, připoj.oval k nim n'0vě sem uve
'clené elementy děd i č:n é,a tomuto sbiQru dáv,al ústavně t u
té ž váhu jako druhé k'0moře poslanecké, sb.oru ViQ l 'e n é
'm u~ SbiQr jmenovaný ,a -děd~čni, pans~.á sněm,?v~a, stal se 
'sa m.o s ta t n Ý m padam'entarnl~. '0rpane:rp. s~atnlm., . v ~ 

Pro po~laneckou sněmo:nu prlJ~1 1 ypatent un?;iQ~y Jeste 
základní ideu ' říjnového dlplolTIu, )'enz neznal prlme volby 

11ft 

poslanců bez~'roOstředně v~oličstv~m, nýbrž jen ~e!evgáty ~e 
sněnlů z'emskych. Patent unorovy zachov,al t,edy Jeste praVI:
delné o b e s í lán í říš s k é l' adJ z e sně m ů z 'e m s k Ý c h. 
Takto poslanecká sněmovna říšská na pohled zdála se .k.o
mo r'0 u zem í, nejsoOuc 'tvořena bezprostřední volbou všeh'0 
voličstva, nýbr.ž skládajíc se z poslanců, voOlených ze středů 
j ednoOtlivých sn ě m ů z 'e m s ký ch. . . . . 
. Ústava ún'0rová připustila však již m'0žnost od p o li t á Ii í 
říšské rady .od sněmů z,emských: za mimořádných poměrů 
m'0hli být poslanci na radu říšskou subsidiárně. r:Vroleni 'i p ř Í

m o, s '0bejitím sněmů zemských. . ' . " 
Ústavou únorovou stala se říšská rada sborem kiQI\stItuč'

ním S· poslaneckou sněmiQvnou, vycházející piQ případě d 'i.:.. 
rek t ně z voleb lidových; říšská rada nabyla tak rázu sku .. 
'tečné oOrganisaoe parlamen!ární a úst~v,a učinila po r., 1866 
opět první krok k z,astupltelstvu obca.nstv.a. Takto ustava 
únor'0vá byla první k'0nstituční ústav,a r,akouská, jež došla 
skutečně pr'0v redení, ústavra zřízená již i dle moderních 
vzorů k'0nstitučních, s n'0voOdobým parlamentem. Právě také 
kruhy občanské měly být ústavě získány jejím větším kon
stitučním liberalismem, jako. vůbec trv,ání ústavy mělo být 
opřreno '0 :oblibu urvčitýc~ tříd: .. ~spoň ta j~~iná je z~sl~h~ 
ún'0rovky, žehledela pretvonŤl monarchu v kons!ltucnL 
stát, ovšem stále j ,eště jen dle s'esí1eného mo~,archlckého 
principu a dle vzorů stř'edoevrorskýc~, jm,enovltě. ,dle kon
stitucí států Něm. Spolku, se SIlnýmI výhr,adaml na . pr'0-
spěch moci panovnické a se z.ajištěll,ou její př,evahou. Kon
stitucionalism ústavy únorové rozhodně j 'e větší než říjnro
véhodiplomu. 

T ' cl v'v k' cl 'h 1 v . ' v eprve zas'e prvnl r,a a rlSS a ' oma ,a a se z~ruoenl ~e-
kterých důležitých právních základů ústavního ŽIvota a z Je
jích poOr,ad vzešly, _ také první zákony o svobodě .osobní a 
ochraně práva domácíh'0 z 27. října 1862. . 

Nato pak vydán je zákon o tisku ze dne , I 7. proslnc~ 
1862 , jak toho vyž,adovala zajisté žádoucí voln'0st slova. 
v konstitučním státu, v'0lná kritika vládních j-ednání a opra
tř,enÍ i voln'0st veřejnéh'0 .mínění při j-eho zvýšeném zájmu 
o věci politické vůhec ,a parlamentární z:l~ště. ťo~ř~chu oŽ'~ 
záklOn, přes to, že obm'ezil býy.alou .adffilnlstrr~~lvnl hhovuh 
v stálém stJ-,ež'ení čas'0pisů ,a udílení výstr,ah Jlffi, nedopadl 
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právě liberálně, a .o jeh'Ů úzký výklad přičinila se pak jiZ 
praxe ještě méně liherálních úřadů tiskových ,a státních zá-
stupcův. . . 

Ústava únoQr.ová s oQp~trnoOstí na vše pomýšlející hleděla 
zajistiti vládu i pr'Ůti parlamentu, kdyby oOPonoOval nebo ne
chtěl či nemoOhl býti činným. Užila k tomu dle vzoru prus
kého 'opět nařízení s proQz,atímní mocí zák.onnou neholi n a
říz ·ení z noOuz 'e, jak již ústav,a z 4. března 1849 chtěla 
je z,avésti. Ústav,a březnová připQuštěla však nařízení s prQ
visorní moOcí zákónnoOu jen v 'lffií~e .o b in e z ·e n é: neni-li 
sněm říšský nebo zemský sh~omážděn a hroOzí-li zároOveň ne
hezpečí říši. Napr,~ti -tomu S 13. ústavy ún.orové, přímý to 
předchlldoe pozděj šího pověstnéhoO Su 14., praví zoela .v š e-

b v v 'I· V'Y'k' d ' v h 'Yd V o e c ne, ze, nenl- 1 rlSS a ra a prave s roQmaz ·ena a na-
stane-li potřeha v oOb.oru její pŮsoObn.osti učiniti pilná oOpa~ 
tř,ení, je ministerstvo jen povinn'O, nejbližší radě říšské vyloO
žiti příčiny a účinkyopatř·ení. O nějakéodpovědnoOsti ministrů 
není řeči, nebylo tu žádných .obmezení, není tu zlnínky, že 
hy říšská rada byla aspoň povQlána dodatečně schvalovati 
či neschvaloOvati nařízení z nouze. Ovšem ústava březnová 
z roku 1849 připouštěla nařízení z noOuze i v zákonodár
ství zemském, ústav,a únoQroOvá jen v říš s k é m. Než podle 
únorovéhoO § 13. moOhla vůbec i ústav,a sama být měněna na
řízením z nouz'e. 

Jaké bylo nyní postavení říšskéhoQ koOnstitučního z,astupi
telstva, říšské r,ady, k j,ednoOtlivým zemím a jak byly ro:dě
leny k.ompetenoe mezi říšskou radu a zemské sněmy? Un'Ů
rová ústav,a 'OrganisoQvala říšské z,astupitelstvoO s dvojího hle
diska a pro dvojí ústavní funkce. Říšská rada měla totiž býti 
buď š i r š í neb'Ů už š í radou říšskoOu, dle toho, měla-li být 
zastupitelstvem říše ve š ke ré, celého mocnářství, nebQ jen 
z,astupitelstv,em proQ země neuherské, pře d I i t ,a v s k é. Na 
širší radě říšské měli brát účastenství též členové ze zemi 
u her s k Ý ch, na užší jen zástupoové ze zemí předlitav
ských. 

Širší, celkoOvá či vešk,era r,ada říšská měla dle ústavy za
bírati v 'OboQr své působnoOsti "veškery předměty zákonodár
ství vztahující se na práva, povinn.osti a zájmy, jež vše m 
královstvím a zemím j SoOU sPoOlečny". 

Úchylkou nejvíoe významnou, jíž ústava únoQrová zvrá~ 
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tila zásady diplomu říjnoOvého a ve které se neklamně pro
jevil oentralistický smysl úl1oOrovky, byloO zav~dení ústavního 
sboOru, zvaného už š í říš s k o u r a doO u. Ustava ún~)I'tová 
do~olává se sioe toho, že dle diplQmu oOny legislativní před
~ěty, jež" všem královstvím a zemím y y j m a země koOruny 
u h ,~ r s k é" j s.ou ~p'Olečn y, mají nálež'eti k půsoObnosti říšské 
rady bez účastenství zástupcův uherských. Tyto záležitosti 

, h k ' I v,,, Y k ' t ' , "z'emlm n 'eu ers ym spoecne vsa usava unQrova 
jednotlivě nevypočítala, nýbrž proOhlásila beze všehQ, "že 
tedy užší říšské radě příslušejí vše ch n y legislativní zále
žitosti, které nebudou v zemských zřízeních v Ý s IQ vně vy
hrazeny jednotlivým sněmům ·zemským". 

Tu z·elně předlitavské zbavují se již své základní přísluš- . 
noOsti na pr,ospěch užší rady říšské. 

Ústava únúDová převrátila tak princip říjn.ovéhoO diplo
mu; dle diploQmu byly země uznány za základní zákonodárné 
činitele a zemím náležela p ů V'Ů d 111 í a pln á účast na zákoO
nodárství. Dle zás.ad diplomu i kompetence užší rady říšské 
měla být .o d VQ ze n ,a jen ze všeopecné kompetenční plno
právnosti sněmů z·emských. Než dle ústavy únor.ové naoOpak 
příslušnost zemských sněmů předlitavských odvoOzuje se ze 
z.ákon.odárné ',plnoOprávnosti už š í rady říšské. 

A tak poloQženy js'Ůu I tu již základy k příštímu cl u a
I i s nl u: zmnské zák.onodárství sněmů v . :z·emích u h e r
s ký ch zůstává plné ,a ne'O b m 'e z 'e n é, tak j,ak bylo dle 
diploOmu, kdežto nad zeměmi PFedlitavskými vytváří se ještě 
s a m.o s t ,a t .n Ý partikulární či dílčí parlam'ent pře dli ta v
s k ý. Poměr neuherských z'emí k říši oelk.ové je v oOb.oru 
příslušnosti užší říšské radJ zproOstředkován j e š t ě j e d
n 00 u státoprávní institucí, totiž užší r,adou říšskou. Poměr 
zemí předlitavských k říši ústřední fl e n í již pří m ý, ja
kým je poměr zemí uherských. 

Historických zvláštních práv j,ednotlivých zemí a zem
ských skupin ústava oQvš·em v nejmenším neobnoviDvala, tak~ 
ž·e dle ústavy únorové státoprávní postavení zemí nemá pře
sah.ovati oOkruh j·ejich stejných oktroOJovaných . ústav. Co do 
věci, materÍ:elně, byla však půs.obnost a příslušnost sněm.ů 
z'emských vyměřena opět s úzkostí ,a ostr,ažitostí takovoOu, 
aby zůstala 00 nejméně významnou a nemoQhla býti zeměmi 
rozšiřována. Dle zemských zřízení ústavy únorové mají z,e-
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mě jen tutéž přísluš.no~t, j.akou chtěl dáti již .B ,a. c h ve svých 
zřízeních z r. 1849. Zákonodárná a správní působnost sně
m~ zemských určena byla ' v zemských zříz,eních ó-novových 
týmiž slovy, j.ako v ústavě ze dne 4. března 1849. • 

TiQtéž platí 'O volebních řádech zemských. JS(~U 
to 'Ony známé viQlební řády se sViQjí PiQvěstn'Úu Violenní geo
metrií a se svými stavovskými kuri'emi, ony řády tak fav.o
risující YelkiQstatek a stř'ední třídy měšťanské. Zavedením 
nepoměrně v y S 10 k é hlO oensu viQlebního zaručov,ala s,e pře
vaha lnajetklOvým zájmům dle výše placených daní pří
mých. Obratným sestav,ením vlOlebních IOkresů hleděly .se 
utvrditi p'Úsice vládním živlům konservat~Wlím, liherálnínlu 
měšť.anstvu a průluyslu i 'Obchodu německému. 

Ústav,a úno~ová byla zase jedna z ústav r,ak'Úuských, která 
za předmět své úpr.avy nenlěla skytečné Rak.ousko. Pr.oti 
ústavě únorové také pr.opukl hned prudký .odpor v Uhrách. 
Sněm chorv,atský odepř,el r'Úvněž obeslati vídeňskou radu 
říšskou. Ze Sedmihradska zástupoové 'také nepřišli a r'Úzunlí 
s:e, že ani zástupoové z království llOmhardsko-benátského 
nikdy ve Vídni se neobjévili. Ital'Úvé odmítli vládou nabí
z'ený zemský statut, vláda pak se neodvážila jich k něčemu 
nutiti. Když takto k 'prvnímu z.asedání nepřišli zástupoové 
ani z uherských ,ani z italských z,emí, vláda začala IOdbývati 
říšský sněm aspoň s posl.anci z těch zemí, které říšsk'Úu 
radu obeslaly. 

Národn.ostní otázky rlOvněž nepodařiLo 's,e vládě upokojiti; 
otázka česká ,a uherská blOuřily stejnou sil.ou. Odpor Uhrů 
nezllOmila vláda ani voj,enskými ,s.oudy, ani exekucemi. Pro 
stálé neúspěchy pominula i důvěra. Začaly se zase ponlalu 
uplatňoy,at vlivy, j-ež ún'ÚrovlOu ústav.ou tak bez'Úhledně byly 
zatlač.ovány. Vlivy uherské i eleIuenty feder,alistické vstupo
valy opět do popředí. Ústavní spor s Uhr.ami stal se příči
nou neprovedení ústavy únorové ,a konečně i příčinou krise, 
jež přivodila pád oelé S chm e r I ing 10 V Y bezohledné poli
tiky. V dědictví tvůroe ústavy únorlOvé nastoupil Bel cr e di, 
v jehož povlOlání auton.onlisté kladli naději, ž'e dojde k uznání 

, "h "v Vkt' v dl statopravnl IOpostaYenl zem 1, asplOn v ne erem.smeru, e 
zásad říjnovéh'Ú diplomu. Nežpř,edevším mělo dojíti ku 
smíru s Uhry, jejichž půslObivá oposioe zm,ařil.a provedení 
únorové ústavy. PrlOto manifest z 20. září 1865 prohlásil, 
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že k vyrovnání ústavníh.o ,sp'Úru u her s k é hlO budou di-: 
plom říjnlOvý i ústav;a únorlOvá předlož,ooy k při jet í sně- , 
mu uherskému a' chorVlatskému. PlOněvadž pak j ,e právně . 
neInožnlO~aby týž ústavní zákon v j,edné části říše byl pře~- . 
rriětem vyJ,ednávání ·a v druhých zemích ,aby záv.azně platIl, 
z,astavuje s,e'platnlOst ,Úp!or'Úvého zákona 10 z.astupitelstvu říše 
i pro země p,ředlitavské. . 

Než fakticky byla ústava , zastavena J,en k v~i sn~zs~mu 
řešení ústavního sporu uherského. S IOstatnímI z,ememl se 
vůbec nevyjednávalo. Ani sněm český ne:r;něl př~~žitos~ 
zdůrazniti svá přání. P.o váloe r. 1 866 zhoršl~o s'e vprIroz~ne(: 
ještě více postav'ení- vládních , kruhů naprotI poz,adavkum. 
uherským. I ,centralistické kruhy zemí předlitavských začí
naÍy se kllOnit k d u a I i s m u, aby aspoň V' Předlitavsku. 
mlO hly zachrániti a udrž'eti - starý oentra!ism s rázem ně
m·eckýlu ,a převahlOu německé národnlOstI. , 

Bez ohl'edu na země předlitavské, _ za ?-,~vé éry, ·v níž rlO~
hodující vliv připadl z,ahraničnímu ~!?lstru B e li ~ t 'O VI, 
po , změně ministerstva, podal B e u s t JIŽ De á k.o v I ' ruku 
ke smíru, jímž ústavní spor byl vyřízen Vle · smyslu uher
ských požadavkůvo úplnou restaur,aci státnípov.ahy koruny 
Uherské. '. 

Býv.alé ústiední zastupitelstvo říšské začalo se reduko .... 
v.ati jen na Předlitavsko. Vláda skutečně také zredukova~a 
ideu ústředního zastupitelstva říšskéh.o na ústřední zastupI
telstvo pro, Předlita~skiQ: svo~ala ~eze ~~eh~, u ž š ~ .. říŠ,sk'Úu
radu dle usta vy un'ÚrlOve .a predllOZlla Jl k pnJeb IOh-, 
sah ujednání se sněmem uherským. Užší říšská rada pak 
zasedala dále i pp při j'etí vyrovnání uherskéh.o a měla se" 
již i za .oprávněnu zříditi ústavu novéh'Ú státního útv.aru 
př"edlitavskéhoa uspořádati nově jeho státoprávní p~měry. 
Stalo se tak řadou záklOnů, jež tvoří úst a v u pro s' 1 n c IO~ 
v 10 u. Ústav.a p'rlOsinoová po padesát let tvořila základy stát
ního a ústavního zřízení. 

§ 22. Ústava prosincová. 

~ . Když vláda po vyrlOvnání s Uhry patentem z 20. dubna 
1867 svolala hýv,alou užší radu říšskou na 20. května 1867, 
př,edložila jí čtyř i zákonné předlohy: návrh záklOnný, jímž 
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mění se zákon o zastupitelstvu nse z 26. února 1861 -
neboť říšské zastupitelstv'0 musil'0 se nyní obm,eziti již jen 
na země pře dli t a v s k é - dále již dříve žádaný návrh 

v !: 3 ' t ' , V" h ' na zmenu ~ I . us avy uno rove 'O nanzenlC z nouze, na-
vrh zákona 10 ministerské zodpovědnosti ra př,edlohu o zále
žitostech společných. Zvláště zV'01'ený ústavní výbor pro tyto 
př,edlohy vypraoov,al však j'eště čt y ř i jiné předlohy: o vše
obecných právech IObčanů státních, 10 dosaz'ení soudu říš
ského, o m'0ci soudo~vské a 'O moci vládní a výkonné. 

Hned ještě 16. července 1867 sankcionována vydán jezá-
1_ • , v v, !: 3 ' t ' , v , , h Kon; Jllnz menl se ~ I . us avy. unorove o . narlzenlC 

V v, , , f 'h t V vId t' z n o u ze. Zlvanl paIiagr,a u il1ouzove 'o z ezova o se 'Os I 

silnými kautelrami, směřujícími ve prospěch parlam·entu. 
Hned také 25. č,ervenee 1867 obdržel sankci zákon o z 'O d
povědnosti ministrů před zvláštním státním dv'Orem 
soudním. . 

Konečně 2 I. pIiosinoe 1867 .došly sankoe ,a vyhláš,eny byly 
i. ostatní ústavní zákony, a to: státní základní zákon o zastu-

't 1 t v, v , kl d' , 1_ vb' h ' h b v o pi 'e s vu rIse, za a nI za.KJon o vsreo ,ecnyc pravec .o eanu 
státních, státní základní zákony o dos.az·ení soudu říšskéh'0, 
o m'0ci soudoovské ,a '0 vykonávání moci vládní a výk'0nné. 

Bylo pochopitelnlO, když nové ministerstv.o uherské jal'0 
se vytvářeti m'0derní z,ařízení státu uherského, ž,e také v říš
ské radě předlitavské pronikala přání, aby i parlament před
litavský byl nadán ústavními právy stejné oeny a váhy, ja
kož aby ústavnímu životu v západní pollOvici říše dostal'0 se 
všech gar:ancií, jimiž :neztenoené trvání ústavnosti by bylo 
plně z,ajištěno. . 

T.ak říšská rada .spěšně usnesla se na řadě změn V1e smyslu 
konstitučním a na celé ř,adě speciálních zákonů 'O jednotli
vých svobodomyslných zřízeních ústavních. Justioe oddě
lena je od správy, slíben je zvláštní správní dvůr soudiú 
na správní ochr,anu .proti rozhodnutím a .opatř·ením úřadů 
spr á v n í ch, zřizuje se říšský s'0ud jako nejvyšší tribunál 
práva veřejného, jemuž přísluší i ochr,ana práv politických 
'Občanů státních, moc výkonná vykonáv,ati se má jen za 
spolupůs'0hení zodpQvědných ministrů, každý vládní ,akt 
vyž,aduje nyní spolupodpisu zodpovědného ministra. Revi
dov.aný zákon o z,astupitelstvu říše odstr,anil také jmenování 
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předsednictva poslanecké sněm'0vny, předsrednictvo mělo být 
nadále volen'0 poslanecklOu ' 'sněmovnlOu samou. 

Parlam·ent obdržel nyní dle svého přání právo r.očního 
povlOlování berní a kontingentu branců, aby se v právech 
svých snadněji vyrlOvnati mohl parlamentu uherskému. Roz
šiřoval ,attributy své m'oci, aby si z,ajistil paritu. P.oslan.ecká 
sněmovna vyjednala také zav'edení soudů porotních, usnesla 
se na právu spolklOvém a shromažďovacím (zákony z 15. 
listopadu 1867), přijala dále dvě novely k trestnímu zá
konu, jimiž reform'0vánlO bylo jmenovitě vyk'0návání trestů, 
a zmírněny následky odsouzení (zák,ony také z 15. listo
padu 1867)' Konečně IOpř,ela se poslanecká sněmovna rázně 
konk'0rdátu z r. 1855, jm,enovitě tomu, aby soudnictví 
ve věoech manželských vykonáváno bylo soudy církevními, 
j.ak konk'0rdát ustanovov,al. V jednala nejen zn.ovuzavedení 
občanského, světskéh'0 .soudnictví státními soudy dle nl.an
želskéhlO práv.a r,aklOuského na místo dle práva církevního~ 
nýbrž usnesla se i na vydání příštích zákonů, jimiž by vy
maněno bylo školství z područí církevního, upr,aveny byly 
poměry mezikonfesijní ,~ zavedeno podpůrné uzavírání 
sňatků civilních. R'0vnost vyznání a sViohoda víry je zaru
čena výslovně. Ústavní výb'0r rozhodl se také přijati d'0 
ústavy vý~lovné ustanovení.o rovnoprá vnosti národ
n o s t ía rovném právu -jazyk'0vém, ,aby zaručena byla ,,'Ob-
čanská svoboda národnostní". . 

Ústava rozšířením práv občanských a lepším zaruoením 
jejich ochrany znamenala t,edy skutečně pokrok v,e směru 
moderního parlam'entarismu, ale na druhé straně př.ejímal.a 
jako dědictví ún.orovky .snahu, z,ajistiti panství živlům 
vládně konservativnÍln a oentralistickým. 

Ústava byla sioe opat~ena katalogem základních práv 
státoobčanských, slibovala i zaváděla zaříz'ení, spočívající 
na ideách státu právního, ,ale záležel'0 na pr.ovádění. A tu 
PIiovádění ústavy ,a účinn'0st ústavních svobod a zřízení nej
širší měrou byla učiněna závislou na vůli vládní oentrali
stické ,exekutivy, postupující všude dle stejné šabl'0ny a dle 
úzkoprsých tr,adicí, a na vůli parlamentní maj'0rity, zaru
oené živlům, přejícím vytvoření uniformního státu. 

Když dosavadní sv,az.ek oelkové monarchie ústřední ustou
pil a z.ač.al se přetvrOřov.ati ve směru sml u v ní h ó sp.oj ení 
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dv'Ůu rovnopr,ávných států, předlitavského a uherskéh'Ů; 
nastala také nutnost upraviti poměr n'Ově utv'Ořeného stát-o 
ního útvaru předlitavského ku státu uherskému. Ríšská 
rada uŽ.Ší, pozdě sv'Olaná vládou, po jedn'Ůstranném přijetí 
a sankcl'Ono,:ání uherskéh'O vyr'Ovnání octla se před h'Otovým 
faktem, .~nl~ bl.la s t? dříve se vysloviti; Iu'Ohla již jen 
d'O dat e cn e pnstoupdI k 'On'Omu faktu, ž,e zeluím neuher
ským je seskupiti se v n'Ový státní celek, koordinovan~~ 
uznanému státu uherskému. Nem'Ohla na vyrovnání ničeho 
m~niti, y když uznání stát~í sam'Ostatnosti uherské bylo pří-o 
~ym predp?l~la~e~ dualIsmu; nezbylo jí než 'Omluviti svůj 
s'Ouhlas a prlJeb predloh tÍIuto stavem donuoení, v něluž 
se 'Octla. _ 

Napr'Ůti restituov,anému státu uherskému 'Octl se náhle 
mechanický aggregat "království ,a z,emí na užší radě říšské 
z.~stoupenýc~".' a z nioh utv.ořen byl nový stát. By10 nyní. 
t::,e.ba vyluěhb ob'Or s p'O leč n Ý ch z.áležitostí .obou států, 
čIlI společných záležitostí. m'Onarchie. Téh.ož dne s .ostatními' 
ústavní~i zákony, 21. pr'Osince 1867, vydán byl také zákon 
o záleŽItostech sp'Olečných všem zemím rakousko
u hye r s k é In o n ,a r chi e. Na tlO pak upravleny hyly m'ezi 
obe~a státy, uh~,r~kým a př~~lit~vský~, z,vláštními záklOny 
po~er~: v~tahuJIcI se na

v 
v.e·CI flnancnI a hosp'Odář

s ke. JIZ zak.onem z 16. cervence 1867 'Opatřeno bylo vy~ 
slání zvláštní deputace, 'kteráž by vyjednávala s deputaci 
s~ě~u u~erského 'O příspěvcíoh 'Obou států na s p'Ů leč n é 
zaleZltosb a 10 podílu z'emí uh,erských na společných dluzích 
státních. J.ednáním o~ou .d~putací uj,ednán hyl pak zák'On 
z 24. prlOsInoe 1867, Jenž Jsa shodným s korespondujícím 
zákonem uherským, určil míru příspěvků IOb'Ou států na 
společné výdajle. Jiný zákon z 24. pr'Osinoe 1867, taktéž 
sh'Odně s příslušným záko!I1elu uherským, . určil příspěvek . 
zemí uherských na 'Ohecný společný dl u h státnÍ. A konečně 
třetí zákon z 24. prosinoe 1867 prohlašoval obchiQdní a oelní 
s m 10 u v u, mezi IOběma státy uz,avřen'Ou. SlOuhrnem všech 
~ěchto zák'Onů, jež tv'Oří "ústavu pDosinoov'Ou", upravena 
Je ústavní .organisace nlOvéh'O státu předlitavského i novéhlO 
svazku celé monarchie. 
. Kruhy vládně centralistické a ústavověrné, kteréž přály 

Sl, aby ústava se plně vžila a zůstala jediným platným ~ 
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pramenelu státoprávní IOrglanisaoe předlitavské, -reagovaly 
na všechny f.ederalistické snahy jen stálým voláním po 'Obli~ 
gatorním a permanentní.m zav'edení přímých v.oleb do 
rady říšské . . Říšská r,ada měla sl'Ožením svým státi se úplně 
ne z á v i s 10 tl na sněmech zemských, jichž politický vý
znam v .organisaci říše měl takto poklesnouti. 

Prvním kr'Okem, kterým v I á d a směřoyala k provedení 
oněch záměrů, byl říšský zák'On 'O provádění přímých voleb 
do rady říšské z 29' června 1868. 

Zákon z r'Oku 1868 stal se základem p'Ozděj šího zákona 
o v'Olbách přímých z r. 1873. . 

P'O pádu ministerstva Hoh ,en w ,artova (1871), když 
koruna sama opět přála k'Onsolid.aci jednotnéh'O státu před
litavského .a když kruhy centralistické v'e sb'Orech zák'On'O
dárných .nabyly převahy, užila vláda přímých v'Oleb do rady 
říšské, aby trvale zjednala pevn'Ou majoritu straně ústavú
věrné. Přímými v'Olbami vláda chtěla čeliti i p a s i y n í 
'Oposici jedIl'Otlivých z,emských sněmů a to nejen tehdy, 
když by sněmy přímo 'Odepřely říšsk'Ou radu obeslati, nýbrž 
také v případě, že hy delegáti sněm,em zv'Olení odmítli svůj 
mandát na radě říšské vykonávati. Pasivní op'osici y této 
forIl).ě měl'O se zabrániti zákonem z 13. března 1872. 

Z.a rok po vydání tohoto zákúna přikročila vláda k tomu, 
aby říšská rada t r val e byla 'OdLoučena od sněmů zemských 
a 'Odpoutána 'Od jejich prostřednictvÍ. Zák'Ony z 2. duhná 
1873 zavedeny byly 'Obliga torní přímé volby do 
říš s k éra d y. Tyto zák'Ony říšské nahr,adily 'Obesílací práva 
zemských sněmů hezprostředn'Ou v'Olbou oprávněných vo
ličů státu př·edlitavského. 
M,aterj,elně, věcně či 'Obsah'Ově nerozcházelo s,e volební 

práv'O na říšsk'Ou radu tehdy ještě s vol,ebním právem do 
sněn1.ů zemských y jednotlivých zeluích, .ale bylo založeno 
na oprávnění voliti do sněm ů zem s k Ý ch. 

Alé po emancipaci říšského zastupitelstVta 'Od zemí nebylo 
již pochyhy, že začne se vytvářeti již zvláštní, s a .mO'
s ta t n é říšské práVio volební, neb'Oť se přímo prohlašuje, 
že změny ,a úpr,av.a řádu vúlebního do rady říšské · díti se 
ma jí nadále jen říš s kým i z á k 'O n y , tedy ne 'O d v i s I e 
od úpravy v'Olebního práv,a do sněmů .zemských. 

A tak vzniká později po reformách .i 1882 a 1896 i rna-
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teri~ln,ě, ob~,ahově. j le d n '0 t n é říšské právo vDlební, ne
odvI.sle od ruzn'0stI zemského volepního zákonodárství v j.ed
nothvých zemích. 

o Zákony ze 4. ř~jna ~ 882 a ze 14. června 1896 nesly se 
vuhec za m ,at 'erlelnlm osam'Ostatněním říšského práva 
volebníh'O od vlOlebních řádů zemských. 

Rozšířením říšského práva volebního odchýlil se volební 
ř~~ y ~íšský vědomě 'Od volebních řádů zemských; chtěl pro
PUJClt volební právo do rady říšské namnoze i těm kdož 
vo~ební~;o práva d? sněm~ zemských neměli. Nor~y říš
~ke~o ~adu, y.oleb~I~o plnI ~e s a m o s ta t n Ý m obsahem, 
Jenz stale Vloe zvysuJe neodvIslost říšského práva volebního 
od vo!ební?o práv,a do sněmů, zemských. Konečně pak za
vedenlm vseohecneh'0 hlasovaclho práva do říšské rady re
formou z r. 1907, kdežto - na sněmích zemských zůstala 
do~ay:dní sou,stava kuriát~lÍ, říšská. ~ada nejvíoe se vzdálila 
snemu zemskycha postavIla se na Jmé základy. 

, 

§ 23. Politické snahy po 1867. 

. V po~itickjch ,ak~ech ?es~ých této doby jeví se stále patrněj i 
vhv):' nazoruv o hlstorIckem vytváření se ústavy, tak mluví 
s~ (Jako, v ,a~r-essní deha:ě 'I?-a čes. sněmu r. 1867) o zdě
den:ych usta,:,ach, 'O tom, ze .Jen ústavy posvěoené dlouhými 
věky poŽíV~Jí. dostatečné pevnosti ,a 1 eg i ti m i ty, kteráž 
p~o d;rnastll 1 pro národ je společna. Mluví se o tom že 
hlsvtor~cké os~át0f.'rá~ní ind~viduality nemohou paďnouti za 
IObet h~~o,:ul?- ny~Jvake konstIt,uantl; naproti konstituujícímu 
sh;omazdenI. (r~s. ra~y) ma, kr~lovst~í s. v á prá~a a vzpo
mlnk~,. kontInUItu sveho pravnlho vyVioJe. 
, PolItIcké akty české, především proslulá stá top r á vn í 
d ,e,k l.~ ra, ~~~ z :2. sr pn1a ~~68, podaná na ,oeském. sně~u" 
1O~'Ir~JI se, JIZ dusl,~d~e Zla, prIklade~ uherskym o hIstorIcké 
sta,tnI pr~v,~ p o Sy~ ,t 1 v ~ 1, d?vozuJíce nepřetržitost práva 
kralovst~I ;az do rIJno~eho dlflomu. Neprohlašují diplom 
z,a konecny pram'en prav zeme na autonomii nýbrž dovo
láv,aJí se jeho p~ávě je~ proto, že uznal hi;torická práv;a 
zl~m~. D'eld~r,ace J,meno~Itě d:o;olá;á se též předního histo
rIckeh~o p~av~ kr~I'~vstvI Y.O~It~ ~ra~e: p~rávo to~o. je důka
zem, ze stat oesky, Jako nezavlsla hlstorIcko-pohtIcká osob-
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nost, není spoj en s ostatními zeměmi TIse způsohem bez
, výminečným, zničujícím navždy jeho samovládnDst, .nýbrž 
jen svazkem ner'Ozlučným potud, pokud trvá dynastIe, po 
jejíž zániku království může utvořiti opět stát samostatný. 

Historické království České, kteréž nepřestalo dosud na 
základě svých historických práv býti samostatnou stá-bo
právní DsobnDstí, má" nyní pozbýti této své povahy, má se 
státi provincií neoprávněného státu předlitavského .. a m~ 
s tímto vstoupiti v jednotu r e á 1 n í, kdežto posud s JI~ýml 
z:eměmi rakouskými nemívalo jiného státoprávního spOJení, 
než s po leče n s' t v í dědičné dynastie. . 

Tyto politické snahy české, vyjádřené v deklaraCI a ostat
ních politických aktech, přibližovaly se na začátku let sedm
desátých aspoň částečnému svému us~~tečněn~. Po ,:,stou
pení českých zástupců na sněm dosáhh Gechove reskrIpte~ 
z 26. září 1870 uznání zvláštního státop~ráv:ního postavenI 
a poměru království k nlocnářství, dosáhh shbu korunovace 
a slibu, že bude stá top r á y ně z,aruoena "nedílnost ~ ne
odcizitelnDst z'emě", ačkoli jinak panlOvník stál pevně na 
stanovisku, že při revisi poměru Čech k mocnářství je vy
jíti z neotřesené :e'ůdy ~latné ústav1' říj. dip}omyu, z~kon~v 
únor'Ových a proslnoovych. NaprotI tomu snem ce~ky, ma~e 
českou většinu s historickou šlechtou, setrvával stále na za
kladu historického práva státního a práva sebeov~ádání krá
lovství; odlnítaje uznati předlit. radu říšskou a Jsa ochote~ 
své delegace vyslati jen přímo do z,astoupení delegací cel~ 
říše a jednati ' deleg,acemi sněmovními přímo se zástupCI 
zemí ostatních. 

Za ministerstva Hohenwartova, když mělo dojíti k phié
mu státoprávnímu vyrovnání s Čechy, uznáno bylo známým 
reskriptem z 12. září ~871 ~nov~vš~ob~cně. zv~ášt~í stát?
právní postavení a povsechne l.~znana ; ~lsto;lcka pra;.a kra
lovství. Opětně dán pak byl slIb uznanl pra: zemskych za
ručiti korunovací. Sněm český vyzván byl Sloe, aby se ura
dil, jak je uspořádati státopráv~í poměr králo~ství k říši a 
jak je zvláštní práva z'emě uvéstI v souhlas s pozadavky~l:o
cenského postav'ení říš'e i s právy zemí o~:atních, ale, ~a~?
veň se připomínalo, že panovníku nelze JIž se sp~osbb ~a
vazkův které vz,al na se vůči ostatním královstvím a zemlffi , , . 
předcház,ejícfmi akty ústavními, právě platnou ustavou I vy-
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h k ' N v , d ' , t ' t "h v r'0Vnanlm u ers ym. ,a uspora anI , s a opravnl 10 pomeru 
.království k Hlonarchii celkové ,a k státu předlitavskému 
usnesl se sněm přij.ati t. ř. fundam ,entální články. 

Jimi d9datečně a formálně království přistupuje k vy
rovnání uherskému a uznává definitivně společné zraležitosti 
monarchie oelkové. Kdežto d ,eklar ,ace z r. 1868 (za pří
kladelTI D,eákiQvým z r. 1861) vycháze1.a pro spoj.ení králov
ství s říší z politického pojmu·'personální uni'e, jsouc 'Ochot
na k vyrovnání vůbec jen vzájelTInými úmluv,ami, fund. čl. 
uznávaly již nejen beze všeho ,dualism a vyrovnací zákony 
z r. 1867, nýbrž činily m,ateriálně i formálně důkladné kon
cesse ústrojí předlitavského státu. Sp.olečné záležitosti .cel
k'0vé říše plně jsou uznány, jakož i delegace říšské, z nIchž 
neuherská delegaoe měla býti obesílána ', ,;způsobem konsti-
1- v , "d ' h k '1 ' , S v v k' vl iLucnlm 'O 'Ů3tatnlc ra OVstVI ,a zemI. nem oes y me 
jen pří m o vysílati čtvrtinu delegátů. Zastoupení země 
v deleg,acích říšských mělo tak býti pří m é. Všechny zále
žitosti, které s,e týkají království Českého a které nebyly 
prohlášeny za spol'ečné všem zemím oelého mocnářství, cel
kové říši, náležejí 'z á s a dn ě do zákon o dá r s t v'í č ,e s.:. 
k é h -o sně m u a d.o ,s p r á vy čes k é v I á d ě z e ni s k é. 

Poslanecká sněmovna říšské rady měla se přeměnifl jen 
v pouhý kongres delegátů předlitavských zemských sněm'llv 
( asi jako dle říjnového diplomu).; na místo panské sně
inovny představ'0v,aly si fundamentální články s ,e n á t, jenž 
Tl1.ěl býti složen též z čl'enův, které by koruna jmenov,ala 
z terna každým sněmem předlitayským navrhiQvaného. 

Formule fundamrentálek znam,enala ovš,em . značný po
krok proti neurčitosti říjnového diplomu a j'eho zásad; nyní 
výslovně má býti zřízena v 1 a s t'll í ex 'e k u t i v ,a p r 'O zem i 
v oboru zelTIského zákonodárství, pojišťuje se ze
nii ústavní ,a organisační :samostatnost vlastní ústavou a sa
l11.ostatným zemským 'Organislnem vlastních úřadů státních. 
Důsledně pamatován.o byl.o na to, aby zemi j,ako zvláštnímu 

, ", v bl't' tt t statopravnlmu utvaru z,arucena y a us avnl samos a nos 
I v. k vd' v v , t v' k vd' . v v t't a vo nost: pn az e zmene us avy ,a pn ,az, e zmene s a '0-

právních poměrů z,emě k říši zachován a zaručen byl zemi 
s a n1. 'O s t ,a t n Ý hla sa právo sebeurčení, připadající k vý
konu zástupcůin z'emského sněmu. 

Federalism fundamentálních článků 'Ovšem nešel dále než 
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(k významnému ovšem) .rozšíření legislativních k'Ompetencí 
SnělTIU, k rozšíření autonomie zemské ,a k zřízení nových 
samostatných státních 'Orgánů zemských projednotlivé obory 
zelnských funkcí. Feder,alism t 'en to nebyl nikter.ak ještě 
n~bezpečným širšímu svazku celkové říš,e, ,ani svazku pře d
II t a v s k é h'0 státu, j,enž ovšem byl by se dle zásad funda
mentálních článků přiblížil k povaze státu složenéh.o·; př'es 
to však; že fundam'entálrtí články hleděly se takto v~em'Ožně 

. srovnati s dualismeIYl a kompromisovati s předlitavským 
oentralismen1., bylo vyrovnání s Čechy zm ,ařeno. 

§ 24. vývoj práva volebního. 

Ústav,a ún.orová (Schmerlingova z r. 1861), dlenlZ 
poslanecká sněmovna rady říšské byla tvořena ještě obesí
lánÍlTI z,e sně m ů zem s ký c h, zaváděla dle siQustavy za
stoupení z á j m.o y é h o č~yři třídy viQličské, čtyři kurie; 
v,elkostatkářskou, k'Omor obch'Odních a živnostenských, měst 
a venk'Ova. 

V kurii m ě s tam í s t p r ů mys 1'0 V Ý c h celkem řídilo 
se volební právo zásadou, ž,e volební právo d'O zemského 
sněmu závisí na volebnín1. právu do z a s t u pi te 1 s t va 
o b e c n í h.o. V obcích o třech sborech v'Oličských měli vo
lební právo d.o zemskéh'O sněmu voličové prvního a druhého 
.sboru; v obcích, kde nebyly tři volební sbory, měly d.o 
z,emskéh'O sněmu volební právo prvé dvě třetiny voličů, se
řazených dle výše placených berní přímých. Mimo tyto volili 
v 11.1. ě s t ,e ch j ,eště p'Oplatníci desetizlatoví z tř'etího sb.oru. 

Při této souvislosti ,a spojitosti volebního práva do sněmů 
ze ID s k Ý c h s volebnÚll právem do ob c í ve většině zemí 
zůstalo ,až do 1918. Jenže pozdějšími reformami volebních 
řádů zelTIských došlo v jednotlivých z'emích k četným změ
nám k rozšíření okruhu voličstva. Tlak census ve všech skoro 
z'eluích v kurii měst .a v,enkova byl značně snížen, z v.ětšiny 
nepřesahov,al již 'Obn'Osu 10 K, v Čechách a na Moravě sní
žen J:e i na 8 Kč, tlak že oelkem V1e většině z'emí volební právo 
příslušel.o prostě .poplatníkům o s m i- ,a de set i ko r un.o
v Ý IU, vedle těch, kdož náleželi do 'Obecních sborů volič
ských a někde vůbec b 'e z '0 hle d u na sborj .ohecní. Mimo 
t'O přiznáno je v.olební právo do sněmů zemských také 
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"h'Onoracím" , které měly volební. právo do obcí; uděluje 
se tu v'Olební právo buď na základě zastávání úřadu, nabytí 
h'Odností akademických, dále příslušníkům stavu duchov
ního a učitelského, tedy na základě určitého osobního a spo
lečenskéh'O postav,ení, na základě hodností a povolání. 

Ke čtyřem aosavadním kuriím připojila některá zřízení 
zemská také j-eště v š ·e 'O b e c n o u třídu voličskou; tak tomu 
byl'O od r. 19°5 na Mor,avě. Na Moravě příslušelo ve vš e
ob e c n é třídě. voličské volební právo každému svéprávné
mu, kdo dokonal 2 4. ~ok, nebyl z volebního práva vyloučen 
a nejméně po 6 měsíců v obci b.Jdlel. Ve všeobecné třídě 
voličské připouštělo ,se i p I u r a I i t n í právo volební: vo
ličové ostatních kurií mohli volit z á r o ve ň i v kurii vš e-
'Ob ecné. • 

Zastoupením dle kurií ř~dilo ~e. t.ak~ cel~ sJožen~ sn.ě
m ů zem s k Ý ch. Stále bylI tu VIrIlIsté, arcIbIskup?ve a bIS
kupové, rektoři universit a poslanci vol'ení z kUrIe_ vel~o
statkářské, městské, obch. komor a venkovské. V Gechach 
měl sněm zemský členů 242, na lVlor,avě 151, ve Slezsku 31. 
V Čechách připadlo na velkostatkáře a virilisty poslanců 
76, na města 72, na venkov 79 a obchodní komory 15. Na 
Moravě pak na velkostatkáře a virilisty 32, na města 40, na 
obchodní komory 6, na venkov 53 a na všeobecnou třídu 
voličskou 20. Na Mor,avě opravou zemského zřízení z 19°5 
rozděleni j soou poslanci dle TI á rod n 'O s ti: v kur~~ městské 
byl'O 20 poslanců českých, 20 německých, v kuru venkov
ské 39 českých, 14 něm,eckých, ve všeobecpé třídě voličské 
14 českých, 6 německých. Při v'Olbách, které měl vykoná
vati sně m sám, jako při volbě do zemského výboru, do 
odborů sněmovních a do správy zemských ústavů, rozestu
povali se poslanci na 3 kurie: velkQ.statkářskou, če.skou.a 
německou; do oeské náleželi všichnI čeští poslanCI kUrIe 
městské, venk'Ovské a všeobecné, do německé kurie pak ně
m~čtí poslanci z těchže kurií. 

Volební právo do říšské rady bylo v r. 1873odlou
oeno od z,emských sněmů zavedením pří m Ý ch voleb do 
říšské rady, ale v'Olební řád říš s k Ý přijal te1;ldy ještě usta
novení jednotlivých volebních řádů zem S· ký, cha odkázal 
prostě na předpis~ jejich o ~:á;u volebním. ~ r: I 8~2 říš
ské právo volebnI teprv,e UCIneno bylo ne z a v I s 1 y m na 
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ustanoveních z'emských řádů volebních potud, že census ve 
městech a obcích venkoOvských p~o volby do říšské rady 
sam·ostatně snížen byl na 10 K, bez ohl'edu na volební řády 
z'emské. V zemích, kde census pro volby z ,e m s k é byl 
vy š ~ í, obdrželi tak volební právo do říš s ké rady i ti, 
kdož volebníhoO práv,a do sněmů zem s ký ch ne nt ě, l i. 
D,alší sní žen í výše plaoených herní přímých následovalo 
v ~oce 1896. Census tehdy, snížen hyl pro v;olby do říšské 
r,ady. v kurii měst a V'enkoya na 8 K. V r. 1896 zřízena je 
také . pá t á všeobecná třída volič~ká, pátá kurie voOličů do 
říšské rady. V této kurii měl volební právo každý muž, jenž 
dokonal 2 4. ~ok .a nejm,éně po 6 měsíců v obci bydlil. Ve 
všeobecné třídě voličské mohli volit spolu zárov,eň také vo
liči o s ta t n í ch čtyř kurií; kumulace práva vol,ehního byla 
zde připu.štěna. 

V kurii ven k'O V s k é říšské r,ad y dlouh'O se udržoval 
nepřímý způsob volby, ježbo býv,al v teto kurii také za
veden do zem s k Ý ch sněmů. Ale v oelé ř,adě zemí zave
deny byly v posl'edních ,desetiletích již i pro venkov volby 
přímé, jako v Čechách 1901 a na Moravě 1906. Kde v z'e
mích byly do zemských sněmů j ,eště ne pří ril é . volby ve 
venkovských obcích, děly' se prostřednictvím volitelů, tak, 
aby vždy na '500 'Obyvatelů připadl jeden volitel. Zastoupení 
dle kurií z'Llstalo na říšské radě až do volební .opravy z roku 
1907, Počet ,poslancův, jenž v r. 1867 po vyrovnání ra
kousko-uherském a zmaĎení širší rady říšské byl sklesl na 
203 a byl tedy nižší tehdy, než pooet člen:ů č le s kého sně
mu zemskéhoO dl'e ústavy únorové (241), rozmnožen byl 
v r. 1873 na 353. V roce 1896 po připoj ,ení všeobec
n é třídy voOličské přibylo k nim ještě 72 členů. _ 

Zák'Onem z 26. 1 e d II a I 907 provede~na byla nová r 'e
v i se státníhoO základního zákona o zastupitelstvu říše z roku 
1867 a voOl'ebních řádů z r. 1873 a 1896. PrÓoet členů sně
movny poslanecké byl značně rozmnožen; naproti 425 po
slancllm, j 'ež čítala sněmovna dle reformy z r. 1896, měla 
poslanecká sněmovna z r. 1907 již 516 členů. 

Z počtu 516 připadalo na Čechy poslanců 130, na Mo
ravu Q9, Slezsko 15. Rozděl'ení poslanců mezi jednotlivé 
z'emě n ·e dělo se ,dle j 'ednotJléh9 měřítka tak, aby na určitý 
počet -obyvatelstva p,řipadlo vždy po poslanci, nýbrž roz-
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hodovaly tu i momenty z á j mlO v é, poplatní síla a hiQspo
dářské postav,ení jednotlivých z,emí a okres?, hlavně však 
poměry n á rod n o s t n í. (D le děl,ení n á rod n o s t n í h o 
plOčítáno bylo 233 mandátů něm,eckých, 107 českých, 82 
polských, 33 rusínských, 37 jihoslovanských, 19 italských, 
5 rumunských.) Zbytek zastoupení zájmového udrž'el 
se i po r. 19°7 také ještě v dělení ok~esů volebních na 
mě s t s k .~ a v ,e n k o v s k é; byl to zbytek starého třídění 
staviQvského, kdežto bylo jednodušší, vzít za základ určitý 
počet obyvatelstv,a pro volbu jednoho poslan~e vůbec, hez 
~ozdílu měst a venkova. Venkovské iQkresy zřizovaly se dle 
okresů s o u dní ch, iQvš'em s vylouoením měst. 

Celkem uznán byl princip j ,edinovolby: každý po
slanec volen byl ve z v I á š t ním volebním okr,esu; měla 
tedy každá země .zpr:avidla tolik volebních okresů, kolik 
měla voliti poslanců. J.en v Haliči princip j 'e di n o v 10 lb Y 
platil j-edině pro volby v okresech městských, n i k o I i však 
ve venkovských. V Haliči pro volby v obcích y;enkoyských 
prov'edena byla v omezeném objemu sous~va. vol b y dle 
I i s ti n ; každý v'enkovský volební ok~es Viohl Jed ním vo
lebním aktem poslanoe d va. Byla to odchylka od zásady, 
dle níž každý vlOlební ok~es má voliti jednoho poslanoe. Tato 
.odchylka zav'edena byla proto, aby i polské menšiny .. v ru-· 
sínských viQlebních ok~es,ech mo~l~, d?jíti za~t~?pení. . . 

RlOzhraničení volebních okresu rIdIlo lS,e vetsIHou prinCI-
pem t 'e r rit 10 r i a I i ty; okruh oprávněného voličstva vy
mezuje se určitými ú z ·e m ním i obvody. Volioové každého 
volebního okresu tViQří pro volbu poslanců jed i n Ý vlOlební 
sbor. Říšský volební řád z r. 1907 však zachoval miQžnost 
kombinaoe principu t ·e r rit o r i a I i tys momentem pe r
B o n a I i ty, ustanovu j-e : když v některé z'emi pro volhu po
slanců . zem s k Ý ch je zavedena vš 'e o b e cn á třída volič
ská a v této třídě poslanci volí se sbiQry volebními rozděle
nými dle národnosti, pak i volba" poslanců do rady 
říšské má se díti volebními sbory, odliš·en ými dl ,e n á rod
n 10 sti. O příslušnosti k určitému shoru .vo leb n í ~ u roz
hoduj,e n á rod n o s t, miQment personahty. VolebnI okresy 
v zemi zřizují se pak p~o každou'národn?st z v I á š t ě. Sbory 
vlOličské, IOrganisov.ané dle n á rod n o s t I, zavedeny byly n~ 
Moravě zákonem z 27' listopadu 1905, a to pro volhy v kuru 
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měst, obcí v,enkovských a 've všeobecné třídě voličské. Dle 
toho, k jaké národnosti, české či něm'ecké, se kdo hlásí, hyl 
zapsán do příslušného katastru národnostního, a volil pak 
v'e svém voličském sblOru n á rod n o s t ním. Takto došlo 
se k organisaci poměrně s 10 ž i té: pro volhy do říšské rady 
hylo českých volebních okresů 30, z nichž 10 hylo měst
ských a 20 v,enkovských; německých pak hylo 19, a to měst
ských 10 a -venkovských 9. Soustava moravská měla znač
nou vadu, ž·e přihlášení se k určité národnosti ponecháno 
hylo úplně na vůli jedniQtlivcově; zjiŠ1)ování národnosti ne
dělo s'e tu ani dl,e iQhj'ektivného znaku, ani nebyla zaručena 
neodvislost :od vněj šího tlaku. Matrika národnostní měla s'e' 
opírat 10 oh jek t i v n í vyšetř.ení jazyka mateřskéhlO a ná
rodnosti. 

Aktivní právo vlOlební do říšské rady přísluší dl,e reformy 
v tát' b v o v k' h hl' k v, cl Z 19°7 vsem s nIm o canum muzs e o po aVI, terI 0-

konali 24. vok věku ,a nejméně po je d 'en ro k mají řádné 
bydliště v obci, kde volební právo je jim vykonávati. Pod
mínky .práva volebního musí být splněny v den vypsání 
Violby. ResidenčIií PiQvinnost tato byla příliš dlouhá; iQbyva
telstvo fluktuující z pr.áva hlasovacího bylo takto vylou
čeno. K volitelnosti za poslanoe tř,eb.a bylo, aby kdo 
dosáhl věku 30 let. 

§ 25. Národnostní vyrovnání na Moravě z r. 1905. 

Zemský zákon ze dIi·e 27, listopadu 1905, č. I. z. z. 
z roku 1906, obsahuje tehdejší národnostní vyrovnání na 
MiQravě (miQr,avský pakt). Vyrovnání toto týkalo se těchto 
otázek: . 

I. Opravy zemského zřízenÍ' a rozděl'ení zemského sněmu 
na národnostní kurie, 

2. rozdělení voličstva dle volebního řádu na národnostní 
katastry a zavedení vš'eohecné třídy voličské; 

3. úprav,a školství ná:[~odního a návodnostní rozdělení 
úřadů školských, 

!~. úprava užívání j ,azyků při úřadech samosprávných. 
~oslanci na sněmu zemském vozděleni jsou na dvě kurie 

národnostní a kurii velkostatku. Kurii velkostatku tvořily 
oba voličské sbory velkostatku svěř.enského a nesvěřenského 
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a .'Oha h'0dnostáři církevní. Kurie česká složena byla' z po
slanců národnosti české, zVrOlených ve městech, '0bcích ven
k'Ovských a všeohecné třídě v'Oličské. Totéž platil'0 10 '0bchod
ních kom'0rách. Kurii německ'0u tVlOřily podobně poslanci 
návodn'0sti německé. Každý poslanec :do sněmu v,st:upující 
byl zavázán na vyzvání zen1.skéh'O heJtIn:ana z,apsab se do 
národn'Ostní kurie dle národnlOsti svéh'O volebníhrO okresu; 
rovněž poslanci obchodní k'0mory byli zavázáni přihlásit se 
de;> ~ěkteré' kurie ná~odn'0stní. Poslanec, jenž se nepřihlásí; 
pozbude práva účastniti se vrOleb, které se provádějí dle ná
vodn'0stních kurií. Dle kurií v'0lilrO se do úřadů a klOrporací 
zemských. 

Každá kurie zvolí si předsedu a dva místopředsedy. Pr'O 
v'0lhu funkciQnářů těchto platila slOustava z,astoup~í p 0'

měr n é hlO (zastoupen.í pr'Oporcionální), podobná j ,ak'O při 
v'Olhách . za velk'Os tatky, do sněmu zemskéh'0. . v' 

Zemské zřízení za"Vledlo zvláštní ochra,nu m ,e n Š I n Pr! 
usn~seních 10 určitých p~edmětech. Pravidelně stačí k plat
nému usnášení se sněmu zemského přítomn'Ost většího počtu, 
než j,e polovioe poslanců, a absolutní většiny hlasů přítom
ných . . Výjimečně však k p~atnému usnes,~ní '0 předmětec.h 
v zák'0ně vypočtených vyžaduje s'e větŠIna d V'O ut ř e t:t
n'O v á. Př,edměty tyto byly: . v ' 

a) změna zemského zřízení a v'0I,ebníh'O řádu, }akoz I 
změna zákrOna 'O národnostním rrOzděl'ení úřadů škol
ských, . 

b) zák'0n o užívání jazyků pn úř,~dech samo,spr~:nýc?. 
Předpisy tyto 10 zvýšené pra,esencI poslanecke fr! urcI: 

tých předmětech a'0 př,edepSlanéll1. p'0čtu požadovanych hl~su 
nálež'ely mezi instituoe, kter~ ve vš-eobec~ém p~rávu st~tnlnl.' 
zahrnovány bývají pod pOJmelll "k u r Ia tnI v 'e trO . 

V,olební ' '0kresy n1.ěst a míst průmyslových, obcí ven
k'Ovských a všeobecné třídy voličské r'0z,d~leny jso~ na VlO
ličské sbory české a německé národnostI. YlOlebnI o~res~ 
rozhraničeny jslOu vesměs podle nárlOdnostI , r~ ob~e oeske 
neb'0 německé volí vžd j , ve volebním 'Okresu oesken1. ne~o 
německém. Obch'Odní k'Om'Ora brněnská a 'OlrOm'Oucká volIla 
po 3· poslancích. 

Seznam vlOlební zřizuje starosta IOhec~í a to J?odl~ .obcí. , 
Voličové zapisují se v seznamy dle narlOdnlOstI (narod-

132 

n'O S t n í k a t ,a str). O znacích náro dnrOs ti předpisu není. 
V'0lioové, kteří nenáležejí ,ani české ,ani německé národnosti, 
mají býti ,zapsáni do seznamu 'Oné nár'Odnosti, ve které jest 
většina v'Oličů v IObci. . 

Dle vz'Oru. dánskéhlO ,a b ,elgickéh'O zav,edl moravský 
v'0lební řád pro kurii v'elkostatku ra '0bchodních k'0mor 
zvláštní soustavu z,astoupení pOluě:rného neboli s o u s t a v u 
pro plO r c io n á I n í. Zastoupení poměrné spočívá. na uznání 

, d v k vd' v cl t t' , v v t l'k ' zasa y, ze 'az e str,ane 'Os a 1 se ma pomerne O.Ia za-
stupců, kol{k pro ni odevzdáno hlasů, a to dle určitéh'0 po
měru takového, aby ž,ádný hlas ,nebyl ztr,acen. Zastoupení 
poměrné 'platilo za pož,adavek pokroklOvý. 

M'Or,avský volební ř,ád z r. 19°5 př,edpisuje, že zástupci 
vlelkrOstatku :a '0bch'0dnÍch komor v'Oliti s·e mají dle t. zv. 
skru tinia ' listin, t. j. dle záslady, ž'e jedním aktem 
Vlol,ebním volí se víoe poslanců. (Soustava kandidátních 
listin.) Každý vrOlič musí vyplnit h1aso~ací lístek toli~a 
jmény, k'Olik má volit poslanců. Po odevzdán~ hlasů ZJI
šťuje s'e nejprve t. zv. volební číslo neb'0lI volební 
k vrO cien t. Číslo vrOlební či kvocient se zjistí, když počet 
odevzdaných hlasů dělí se počtem mandátů, zvětšeným 
o jednu, avšak z,a volební číslo nesmí se vzíti zlrOmek, kte.~ý 
vyjde, nýbrž nejblíže vyšší číslrO oelé. VlOlebním číslem. ZJI
šťuje se tak minimum hlasů, jež '0bdržeti musí kandIdát, 
aby mohl býti .pokládán z,a zvolenéh'O. Když. pak voleb~!m 
číslem dělí s'e pooet hlasů, určité str,aně přIpadlých, ZJIstí 
se, kolik strana obdrŽÍ mandátů. 

MrOravský ' řád volební předpisoval. ~odl'e d á ~ s.k é sou
stavy zvláštní způsob, jímž vykonatI Jest skru~~nlum vo
l'ební. Nejprv,e sečtou se lístky hlasov.ací,_ pak ZJIstí se vo-
1ební čísl'O a některý čl'ell volební krOluise otevírá lístky hla
s'Ovací a odevzdává j 'e předsedovi k'0mise. Předseda přečte 
pouze jméno kandidáta, jenž je napsán na prvním místě. 
Jakmile některý kandidát s'Oust~edil ve své '0sobě tolik hlasů, 
kolik' činí volební číslo, škrtá se jeho jméno v,e všech lístcích 
příštích, a př,edseda čte pak jméno na. druhém Il).ístě na
psané. Kdo dosáhne , čísl~ voleb?í~o, Je zvol~n: }<-dyž. zle 
všech lístků hlasov,aclch Jedno Jmenb bylo pr'ecteno, Jest 
první skrutinium sk'0nčeno. Nebyly-~i .všechny m~?,dáty za~ 
dány na první ráz, začne nové skrutInIum, pro nez vyhleda 
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se vol,ební čísl'Ů n'Ůvé způsobem podobným, jako při volbě 
pTvé, jenž1e počet 'Odevzdaných hlasů dělí se nyní počtem 
mandátů, dosud nezadaných, zvětšeným 'O jednu. 

Takový byl v p'Ůdstatě 'Obsah "moravského paktu". 
Nepochybně toto česk'Ů-německé vyrovnání z r. 1905 vyka
zovalo určitý pokvok ve směru k autonomii národnostní 
a byl'Ů poz'Ůruh'Ůdn.o sv'Ůjí snah'Ůu, co m'Ůžno zmírniti pro
tivy náro<4lostní. 

/ 
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Hlava III. Platné právo. 

ODDíL III. 

Stát náš, jeho základy. a dnešní naše ústava. 

§ 26. Ustanovení všeobecná. 

I. P'Ů převratu sdělána byla výborem p'Ůlitických stran
7 

které se sestoupily ve sbor Nár'Ůdního Shr.omáždění, p ro
z a tím n í úst a va pro nový státní útvar ze dne 13. listo
padu 1918. Tato ústav.a byla později ještě jedn'Ůu revido
vánaa to zákonem ze dne 23. května 1919, jenž týkal se 
jmen'Ůvitě ,r'Ůdr'Ůbnější úpravy práv presidentových a jeho 
postavení proti sněm'Ůvně i vládě. Pvozatímní ústava zů
stala v platn'Ůsti pět čtvrtí r.oku, až nahrazen.a byla ústavou 
ú n 'O r o v.o u, j-ednotnou ústavní listinou a řadou zákonův, 
ústavních i jedn'Ůduchých, ji doplňujících a k ní náleže
jících. Není dHem a součinností národností všech, nýbrž 
toliko j-ediné. 

ZáklOny, tvořící ·dnešní naši ústavu, vyhlášeny byly dne 
29 .. ún'Ůra 1920, a to pod číslem 121.-125. sbírky zákonův 
a naříz·ení. Ústava nebyla usnesena .ani shromážděnÍIn ústa
vodárným, ani sborem representativním nebo parlam.ente1l1,. 
nýbrž sestavena byla ve shr'Ůmáždění, jež byl'Ů pouhým 
shorem delegátů jednotlivých politických stran. Tento sbor' 
nebyl také slož,en snad výhradně z bývalých p'Ůslanců, nýbrž: 
o j-eh.o .os.obním sl.ož'ení rozh'Ůdovala ujednání politických 
stran. 

Ústava počíná proklam~cí, v níž, p.o .americkém vZ'Ů
r u lid 'Ůznamuj :e, ž,e sobě dává ústavu a prohlašuje účel 
ústavy té. Národ, chtěje upevniti .dok'Ůnal'Ůu svoji jedn'Ůtu ,. 
zavésti spravedlivé řády a zajistiti pokojný rozVioj vlasti,. 
jakož i prospěti 'Obecnému blahu všech 'Občanu a zabezpe
čiti požehnání svob'Ůdy pokolením příštín1, dává státu ústavu 
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a ubezpečuj ,e, ž,e ústava ,a zákony země prováděny budou 
v duchu národních dějin stejně jako v duchu n;ovodobých 
zásad, obsažených v hesle seb eur č ,e n í, neboť národ choe 
přičleniti se do společnosti IOstatních .nár.odů jaklO člen vzdě
laný, mírumilovný, dem'Okratický ,a pokroklOvý. 

Táto slavnlOstní, poněkud pyšná úvodní formule nemá 
z,áv~znlOsti právního pr,avidla, nýbrž naznačuje j 'en k.onečný 
polItický úoel, jehož má býti dosaž:eno vydáním ústaVlY. 
Má ráz enunciativní, narrativ.ní ,a mohla by, poskytovati nej
výše vykladačsklOu plOmůcku pvo některé sporné otázky 
z obsahu ústavní listiny. Ujištění o spravedlivém řádu a 
obecném blahu, nebo o pozehná'ní svobody a sebeurčen~ 
ne z n a m 1enaj í právní pIíedpisy, z nichž plynuly by .ob
čanům takové nároky, ž·e by je snad nlohli uplatňlOyati před 
tribunálem, povolaným k IOchraně práv politických, ústavou 
zaručených. Jsou také podobné . výr.azy příliš neurčité ~ 
mnohlOmluvné. Praví se, že ústavu dává n á rod (nikoli 
lid); v pravdě dali ústavu ovšem pouze delegáti jednotli
vých politických ~tr.an. Kdežto v r. 1848 svoláno bylo řádné 
shrlOmáždění úst a vod á r n é k vypr,aoování pozděj Šíh.o 
kr.oměřížskéhlO návrhu ú.stavy, považo~al se u nás výbor, 
po převratu z,asedajíci, ienž měl pro přechodnou dobu, 
uskutečniti nerušené zavedení vlády ,a správy nové, také již 
za .oprávněna, uděliti a dokonati ú s ta v u ce 1.0 u. 

II. Ústavní listinu samu z,ah.ajuje nejprV'e zvláštní ú v.o d
ní z á k o n. Tento .zákon ustanovuje: 

I. .Zákony, odporující ústavní listině a j-ejím součástem, 
doplňků:r:n či dodatkům, js'ou neplatny. 

2. Ústavní listina ,a integrující její součásti smějí být 
měněny .a doplň'Ová'ny jedině zák.ony ústavními, t. j. 
takovými zákony, které k svému usnesení vyž.adují t ř í;
pětinové většiny všech členů vlObou sněmovnách. 

3. O ústavnlOsti či neústavn.osti určitého zákona rozhlOduje 
v případě, že vz'ejde pochybnost 10 tom, zda některý zákon 
ústavě IOdporuj-é či nic, ú s ta v n í s 10 ude Soud ten máJ 
7 členů, z nichž dv,a vysílá nejvyšší slOud a dva správm 
sou.d; zbylé dv,a členy ,a předsedu slOudu jmenuje president . 
r,epubliky. 

~. Dnem vyhlášení ústavní listiny pozbudou platnosti 
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všechny př,edpisy, ústav.ě ··lOdporující, j.akož i všechny dří
vější ústavní zákony. (D ·erogační klausule.) 

III. Vlastní ústavní listina zdůrazňuje hned na počátku 
demlOkratický základ ústavy. Stát je dem,qkratická repu
blika, demokracie, jíž v oele stojí v.ol,ený president. Lid jest 
jediným zdr.oj,em v,eškeré státní mlOci. Ústava, kterou lid :si 
sám dává, určuje, kterými 'Orgány .~vrchov.anost lidová . si 
dává záklOny, je provádí .a vykonává moc soudoovskQu.! 
R'Ovněž ústava .obsahuj·e vylm:ez,ení hranic, jichž orgán[Y, 
státní moci nesmějí př,ekročiti, aby se nedotkly ústavn1ě 
zaručených svobod IObčanských. 

Ústavla republiky, její demokratická a republikánská for
m,a postavena jest pod zvláštní ,ochranu trestní; veškerLY ' 
úklady v tomto směru trestá zák. z 19. bfezna Ig23, č. 50 
sb., na .ochr,anu republiky, (§ I). Rovněž, kdo by pobuřoval 
pr.oti ústavní j ·ednotnlOsti a republikánské formě, nebo by 
hanobil republiku pro j1ejí vznik nebo vůbec tak, že by to 
mlOhlo snížit vážnost republiky, a IOhrozit j 'ejí mezinárlOdní 
vztahy či IOhecný mír v zemi, bude přísně potrestán (§ 14 
zák.). ZáklOn tento byl zlOstřen ještě záklOnem z 10. čer
vence Ig33, č. '124, čl. 1.-111. 

§ 27. Územní či věcný podklad' státu. 

I. Věcným podkladem státu rozumí s'e dle názV'osllOví 
všeobecného práva · státního stá tní území, t. j. IObv'Od, 
uvnitř jeh.ož hranic IOsvědčuj 'e se výkon státní mlOci. Osob
ním podkladem či personálním elementem státu rozuměli 
se stá t n í 'O b č a: n é. 

Území státu tvoří j-ednotný a nedílný celek, jehož hra
nioe mohou být změněny pouze záklOnem úst a v ním, t. j. 
takovým zákonem, jakým múže být měněna ústava (zai
konem k v ,a 1 i f i k 'O v ,a n Ý m, k jehlOž usnesení třeba jest 
tužších podmínek co do kvalifikované ,většiny. třípětinové.) 
Ústava nevypočítává jednotlivé historické země, z nichž stát 
byl sl'Ožen, neboť dle ústavy (§ 7.) zákonodárná a správní; 
činn'Ost zemských sněmů se zrušuje ,a bývlalé země tvoří na
dále s'Ouvislý obViod jédnotného státu. Branný zákon z,e dne 
19. března Ig20 č. Ig3 sb. z., pr:aví, že branná mlOc povlOlána 
jest k . 'Obraně cel i s t vos t i a svoblOd y vepubliky na venek 
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a k ud:žování pořádku a bezpečnosti uvnitř (§ I). Existenoe 
státu Jed not n é h .o může tudíž býti hájena ozbrojenou 
rukou i proti snah.ám separ,atistickým. Útok na celistvost 
státu jest útokem na jeho jednotu a přímo na jeho trvání. 
Dle ústavy též (§ 64) vyžadují vš'echny 8 tá tn í srn 10 u
v y, jimiž by se měnil'O úz'emí státu, souhlasu sboru záko
nodárného. Souhlas luusí se stát ve formě, v jaké se dějí 
změny ústavy. 

Ohrož'ení c 'e li s t vo s t i státu týká se též změna ' zákona 
o mimořádných opatřeních ZlO. červenoe 1933, č. 125, 
čl. I. 

Území iest p'Odstatným znakem pro pojem státu. Pomě~ 
státníh'O území ku státní moci není poměrem práva věcného, 
státní území není předmětem vlastnického práva státu ani 
jeho vlastnictvím, nýbrž pouze prostorovým obvodem, 
uvnitř kterého proj,evuj'e se činnost státní moci, neboli "je
vištěm, na kterém panství státu se odehrává". Souhrn vztahů 
státní moci k státnímu území nazýván bývá "ú z e nl. n í 
v Ý s o stí". K státnímu úZeIuí počítá se však i vodstvo a 
příslušný prostor vzduchový. Zákon o le te c t ví jest z 8. 
červ'ence 1925, č. 172 sb. ~Letecký rejstřík v~ede minister
stvo veř,ejnýcli prací., Jest též úřadem konoesním. 

ll. Ústava zvláště zmiňuje se pouze ó státoprávních po
měrech jediné země~ a to 'O sam'Osprávném území R u s i 
Pod k a I' pat s k é. Země tato pr'Ohlašuj'e se za nedílnou 
s'Oučást státního celku, a to na základě dobrovolného při
pojení se a ve smyslu úmluv luírových. s.amosprávné úz,elní ' 
její bude zařízeno dle zásady ne j š i I' Š í a u t'O no mi e, po
kud jest slučitelna s jednotností státu. Země obdrží vlastní 
sněm s voleným př,edsednictvern. Příslušnost toho,to z,em
ského sněmu vztahov,ati se bude na zákonodárství v,e věeech 
jazykový~h,šk!Olských, náboženských, ve věcech místní 
správy, jakož i ve všech věcech, které by sněnl.u svěřeI\Y 
byly společným zákonodárstvím říšským. Zál{:ony, usnesené 
vlastním sněmem zemským, vyžadují souhlasu a p'Od
pisu presidenta republiky, načež vyhlášeny pudou 
ve zvláštní sbíroe zákonné za spolupodpisu guvernéra země. 
V ústředním 'sboru zákonodárnénl bude země zastoupena 
přiměřeným počtem zástupců dle volebních řádů státních. 
V čele zemské správy stojí guvernér, jmenovaný na ná VI' h 

138 

v I á d y presidentem rep~bliky a sněmu zems~eI~lu zodpo: 
vědný. Úředníci zemští budou dle možnostI JmenovánI. 
z tamního 'Obyvatelstva. Zákon, jenž určí ~r~ice zemské, 
tvořiti bude integrující součást ú s ta v ~ í II Stl n y. <?, tom. 
zda z,emě v poměru k 'Ostatní repubhoe bude zauJlmatI 
postav,ení zvláštního státu, ústava blíže se nevyjadřuje. Než 
z toho, že o zemi mluví se jako o n e díl n é součásti ostat
ního státního oelku, zdá s'e, ž,e zde jde pouz'e o rozšířenou 
autonomii provinciální. 

O převz:etí statků ,a maj-etku, připadlých podle nl. í r '0-
v Ý c h s m I u v našemu státu, iedná zákon ze dne 12. srpna 
1921" č. 354 sb. .. 

III. Zákon z 30. ledna 1920, č. 76 sb. z., o Inkorpora~I. 
kraje Hlučínského, rozšiřuje svrchovan'0st státní dle :qteZl
nár'Odních úmluv na ' část Horního Slezska, ,a vláda se zmoc
ňuje, aby zav,edla tam vš'echna .opatření, nutná k zav,edení 
řádné správy a řádného soudnictví; o zavedených .opatře
ních má vláda podati zprávu sb'Oru zákon.odárnému. 
Řada přech'Odných ustanov'ení o úpravě právních p.oměrů 
v území nově přibylém vydána byla pak nař. , z 4. května 
1920, č. 321 sb. z., a nař. z 3. září 1920, č. 501 sb. z. 
Smlouva s Něm'eck'em o S'O U dni c' tví na Hlučínsku vy
hláš,ena byla pod čís. 253 sb. zák. z 192 I. Obč.ané tamní 
stali se státními 'Občany našinl.i a mají domovské právo 
tam, kde v době účinnosti zákona lněli řádIié bydlišt.ě, 
p'Okud nenabyli dle domovského zákona samostatně práva 
domovského v obci jiné. K tomuto nařízení z 15. l'edna 
1926, č. 13 sb., 'O dalším sjednocení předpisův. 

O ink'Orporaci Vítorazska a Valčicka vydáno bylo opa
tření s tá-Ié ho v Ý b 'O r u podle § 54 úst. z 23. č.ervence 
1920, č. 450 sb. Ústavní platn'Ost t'Oh'Oto opatření Jest po
cl;'ybna, uváží-li se § 3 odst. I. 'úst. list., že hranice m'Ohou 
být lněněny jen úst a vn í m zákónem. 

IV. Zákon, z 30. čerÝna 1921, č. 245 sb., o státních 
hra nic í ch, stanoví povinnosti vlastníků pozemků, aby 
'na svých pozemcích bez nároků na náhr.adu trpěli státní 
hr.aniční mezníky,a značky, jichž k řádnému vyznačení h~a
nic bude třeba. Rovněž tam, kde prochází státní hranloe 
lesy, js'Ůu vlastníci lesních poz'eInků zavázáni -: zájmu evi
dence hraničních značek ponechati pruh do urČIté šíře neza-
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lesněný . a Inezastavěný. Pokud hranice státní sleduj.e tok 
vod~ . v,eřejné nebo soukr'Omé, ukládají se podobné povin
nost.I vlastníkům bř·ehů ,a pozemků přilehlých ·bez nároku 
n~ n~hrad~'v~šichnio uvedení vla~t~lÍc~,povinni jsou trpěti 
statnI hranlcnI pochuzky a dovolItI pnstup za účelem -za
bezpečení ~stanoYených hr,anic. Každá porucha, jíž by zřej
most hr,anlC byla ohnož'ena, má se hlásiti s ta ros t OVl; 
ob ·e c.r; í m ~'. ~esp~nění po.vinniQstí, zákonem uložených, 
trestaJ1 pohtIcke urady 1. Instanoe a :státní správ,a můžle 
také sama na útraty nedbalého vlastníka dát vykonat veš
kerá o~,atř'e~í P?třebná. Zák. z30. června 1921, č. 2~4 sb., 

. o~sahuJe predplsy ·a s.azby tl' ,e s t n í,dané na ochranu hra
nlč.ních mezníků a znaoek. 

O. osvoboz·ení osob ex t ,e I' i to I' iá I n í chod státních daní 
~ v·eř.ejných dávek je~ná zákon ze dne 9. listopadu 1922 , 
c. 33I. sb. (I pr'O mlss'e, které nemaj í rázu dipl'OmHtic
kého.) 

§ 28. Symboly a znaky. 

Ústav,a určuje státní a národní barvy ,r,epubliky v trojba
revném pořadí a 00 do znaku republiky odkazuje na zvlášt
ní zákon. Stanov,ení znaku přiznániQ byliQ u nás moci z á k Or

o od á I' n é, nikoli P'Ouhé moci nařiz'Ovací. TiQ platí i ,o pra
p~re~h. voienských . a s~tních ~la jkách. :ř,~s princip přísné 
statnI Jednoty proJevuJ'e se vsak ve stamum znaku přeoe, 
že stát vznikl spoj'ením jednotlivých zemí. . 

.. Zákon ze dne 30. března 1920, č. 252 sb. z., 'Obsahuje 
podrobné předpisy 10 heraldické podobě a úpravě znaků a 
praporů . . Znak jest jako dřív'e m,alý, priQstřední a velký. 
~ovr:ěž jako d~íve priQ členy domu panovnickéh'O zavedena 
Jest 1 pno preSIdenta zvláštní oSiQbní vlajka s velkým 
státním znakem. Ve velkém státním znaku jSiQU i historické 
znaky zemí, na :p.ěž repub1ika . dogud nánoky si činÍ. . KdY 
kterého znaku, v'elkéh'O, prostředního, či malého má být 
užíváno, nozhodne se nařizovací cestou. O užívání znaků' 
v živiQtě veřejném a .obchodním rozhoduje příslušné minis
terstvo v souhlas'e s 'min. v nit I' a. Podmínky udělování 
takových povolení stanoví se n.ař. oestou. Neoprávněné a 
nepřiměřené uŽÍvání znaků ,a pr.aporů tr,estají p o I i t i c k é 
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ú ř a. d y. Heslo státní, v,e velkém znaku předepsané, jest : 
P d ' v , I" " ra v ,a Vl tezI. 

Heraldické vyhotov'ení j 1est toto : na m a I é m znaku j-est 
znak český a slov'enský, na stř 'ednilll znaku znak český, 
sl'Ovenský, Podk. Rusi, moravský a ;slezský; v ·e l ký znak , 
má na předním štítě znak český, na z,adním štítě pak znak 
sliQvenský, P'Odle Rusi, moravský, slezský, .Těšínska, Opav:... 
ska H R,atib'Ůřska. Pr,esidentova standarda j1e bílá, s velkým 
znakem uprostřed bílého pole H triQjhar,evným okrajem 
Státní peoeť je velká a malá s v'elkým nebo malým znake1m : 
Vlajka státní má spodní pole óerv'ené a svrc~ní bílé a meZI 
obě pole je vsunut modrý klín do středu vlajky. 

Ve smyslu státu j ·edn:otného upraveno jest takéuží
vání stá t n í h o z n a k u. Naříz·ení na prov'edení zákona 
z 30. bř·ezna 1920, č. 252 sb. z. , kterým se vydávají před
pisy o státní vlajce ,a státních znacích, vydáno bylo 20. srp
na 1920, č. 512 sb . z. K vyzdobení státních úřadů a s'Ůudů 
užívá se státní vlajky. Pokud se 'Označuje svrchovanost státní 
nebo státní maj'etek, předpisují se vlajky trikoliQry. Na 
označení státních úř,adů, ústavů i státního majetku uŽÍvá 
s·e malého státního znaku. Avš,ak státní úřady a soudy, ' 
společné c ,elému státu, UŽÍvají stř ,e9,ního státního zna
ku. V'e styku z .ahr ,aničním uŽÍvá se velkého státního 
znaku, jeh'Ož však uŽÍvá také president a shor zákonodárný 
pi-i sla~nostních příležitostech. V,elké státní pečeti užívá s,~ 
při příležitostech m'ezinárodních. Jinak užív~ ~'e. malé. ~tá~ní 
vlajky lnohou k přechodné výzdobě užívat! I JednothvcI a 
souk~omé korporaoe i ústavy, jen když tím n-es'naŽÍse vzbu
zovati zdání, že jde 'O instituce státnÍ. D'Ůsav,adní právo k uŽÍ
vání znaků ze m s k Ý c h zachovává se ' opráVÍlěným i nadál,e. ' 
Stálé užívání státní vlajk~ a státních znaků povoluj.e jed
niQtlivcům a soukriQ~ým korporacím i ústavů,m přísl:ršné 
'Odb'Orné ministerstviQ v dohodě 's ministerstvem v nIt I' a 
dle v'Ůlnéh'O uváženÍ. Povolení může být kdykoli zase 'Odň-ato 
a lze za ně vvbírati záklOnem stan'OViené poplatky. 

Vlajku lodí námiQřních upravuje zák. z 15. dubna 
1920, č. 316 a nař. z 4. května 1920, č. 345 a z 2'1. dub~l.a 
'1922 č. 137 sb. O vlajoe států, j,ež nemají mořského po~ 
břeŽÍ, stala se úp~ava pod čís. 267 z r. 1924. 

Zák'Ůn z 19. března 1..923, Č. 50 sb., n ,a 'Ochran u rle-
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p u b I i k y, 'Obsahuje (§ 2 o) tre~tní ~s~~ovení pr'~ případ, 
když kdo potupí jméno republIky, J'eJ! znak, vlaJku nebo 
barvy neo'Ú vypodobení pr,esidenta republiky, nebo kdo 
je poškodí neb'Ú odstraní, ,aby snížil vážnost republiky nebo 
jejího presidenta. Toto příliš široké ustanovení zákona slu
šel'Ú by výkladem obmeziti na případy, kdy uvedené sym
boly mají nějaký oficielní, ú ř e d ll.í ráz. 

Výslovného zák'Únného předpIsu, který by upravoval 
úřední název našeho státu, dosud II e n í. 

§ 29. Zvláštní zřízení Podkarpatské Rusi. 

Nařízení vlády ze dne 26. dubna 1920, čís. 356 sb. zák:, 
o změně g e II 'e r á ln í h'O S t.a t u t u Podkarpatské RusI, 
praví, že na zá.kladě ústavn~~'O ~ákona z~ ~ne 29. ún"ora 
1920, č. 121 sb. z. a n., p,arlZUJe se nova uprava .. V oele 
Podk~rpatské Rusi je prozatímní guvernér Jmeno
variý pr'esidentem republiky -k n á v r ~ u v I á d y na dobu, 
nežli se' ustaví sněm Podkarpatské RusI. Proz,atímní guver
nér sl~ží do rukou presidenta r,epub~iky sl~b, že bud~ s~~: 
domitě a nestranně konati své 'povlnnostI a bude setrltI 

, ústavních a jiných z~konů. D'O půs'Obnosti guvernéra Pod-
karpatské Rusi přísluší: , 

I. zastupovati Podkarpats~ou Rus ~~i j~~nán~c~ s vládou; 
2. podle dalších ustan'Ovenl statutu rldltI J'edrtanl g u b e r-

niální rady; , 
3. p o de p i S'O vat i nařízení a výnosy povahy norma

tivní, vydané civilní správou pro celé úz'emí Podk.arpatské 
Rusi; 

!~. k návrhu příslušného refer,enta, podepsanému též vice-
guvernérem: - , 

a) jm,enov,ati úředníky z oboru církevní a místn! správy, 
pokud jmen'Úvání (nebo volba). nespadá v oprávně~í p~~
sidenta r'epuhliky, vlády republIky nebo autonO!llnlclt CI
nit,elů (obcí, měst, církví); 

b) jmenovati osoby učitelské škol nes tát n í ch; . 
c) p~ováděti jm'en'Ování i povýšení soudců a úředník.ů 

státních až vóetně do VII. tř. hodnostní s platností provl
sórní pr'O území Podk.arpatské Rusi, pokud j de o úředníky 
civilní správy, tudíž s vyloučením úřadů, které nep'Od-
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léhají civilní správě, jak'Ú úř,ady celní, poštovní, žel'eznioe; 
d) předkládati vládě návrhy na povýšení a jm'enování 

ostatních soudců a státních úředníků civilní správy a úřadll 
podříz'en ých. 

5. M,á právo vyžádati si ústní nebo písemné zprávy od 
viceguvernéra a j 'eho prostřednictvím od Jednotlivých re
ferentů civilní správy ve všech věoech, týkajících se Pod
karpatské Rusi. 

6. Civilní správa Iná povinnost sděliti guvernérovi 
všechna z.amýšlená závažnější vládní opatření, zejmé?a! 
jsou-li povahy p o I i t i c k é. Guvernér má. právo z a stav 1 t.l 
opatř,ení vioeguvernéra, o kterých se domnívá, ž'e odporuJí 
ústavní listině nebo jiným zákonům nebo poškozují zájem 
Podkarpatské Rusi, a vyžádati si v každém takovémto pří
padě rozhodnutí v l.á d y. Viceguvernér v tom případě učiní 
j.e~ neod k I adné pro z ,a tí mn í opatření pod vlastní od-
povědností. ... 

I. V i c egu ve r né r, j1ejž jmenuJe preSIdent republIky 
k návrhu vlády, zastupuje guv'ernér,a, j 'e-li guvernér ne
přítomen nebo zaneprázdněn, nebo je-li místo jeho dooasně 
ne'Úbsaz'eno. Jest bezprostř,edním představeným všech r,e
ferentů, civilní správě Podkarpatské Rusi přidělených, a 
4řadů i ústavů civilní správě přičleněných a podříziených, 
a zprostředkuje styk mezi těmito úř,ady a vládou. S po l.u
podepisuj e všecky úřední .akty guvernér~ovy. KdybyvJa
kékoliv :otázce . nebylo docíleno ' shody meZi guv,erllérem a 
a viceguvernérem, př,edloží se věc k r'Ozhodnutí v I á d ě. 

Naše ústavní úprava postavení guverné:.:ova n ·e n í v s o u
hla s e smí r 00 vou s m 100 u v.o u. Dle Inírové smlouvy má 
být guvernér dosazen hezprostředně presidentem republiky 
bez spolupůsohení vlády naší a má být zodpově~en p.o~ze 
tan1.ěj šímu sněmu. Naše vláda se však guvernérOVI nadřídlla 
a ježto vláda j-est zodpovědna našemu pražskému sněmu, 
j-est pak jejím prostřednictvím guvernér našemu sně,mu 
zodpověděn také. Měl zůstat podřízen hezprostředn,ě pre
sidentovi, bez podřízení vlády. Jednotlivým našim mi
nistrllm ovšem podřízen není, j-en cel é v I á d ě. Guv,ern~r 
není místodržitel, nýbrž Iněl být s a m o s t.a t n Ý mne J-
vyšším orgánem zvláštního územÍ. . 

II. G u ber II i á I n í r.a d ,a skládá se z guvernéra Jakožto 
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předs'edy a vioeguv'ernéra jakožto míst'Ůpř,edsedy, z 10 členů 
vole~tc~ a 4 čl,eno~ j~e.n'Ův.aných vládou. Členem gu
bernlalnl r,ady muze by ti v'Ůlen neb ustan'Ůven, k'Ůmu pří
sluší práv'Ů v'Ůliti do poslanecké sněmovny Národníh'Ů shro
máždění, ,dosáhl-li věku 26 let. 
. ' Volba deseti členů guberniální rady, koná se Pl{) 
J 'e d n 'O m tímto způsobem: Vioeguv.ernér svolá k volbě 
všecky s tar 'O sty z každého volebníh'Ů ok:I~esu. Volbu řídí 

. vioeguv:er.nér aneho zástupce jím ustan'Ůvený. K, platnosti 
v,?lby Je zapotřebí přítomn'Ůsti .alespoň i e d n é tře ti n J 
vs-ech starostů toho kte~ého volebního obv,odu. Souhlasi-li 
n ,ad p'Ů llO V i ční většina přítomných, koná se volba dlé 
r'Ůz~'Ůdnutí funkcionáře volbu řídícího povstáním nebo 
zdvlhnut.ím ruky,; jinak k'Ůná se volba hlasovacími lístky. 
Zv'Ůlen Jest ten, kdo obdržel nadp'ŮIIŮvični většinu 
hlasů při t'Ů m n Ý c h .. 
. Čtyři členy guberniáLní rady jmenuie v lá da, vyžádavši 

Sl návrhy guvernéra. Sídl'em guberniální rady jest Užhónod. 
Dle potřeby může však býti svolána i do jiného místa. Gu
berniální r,ada schází se na pozvání guvernéra alespoň j 'ed
nou z~ měsíc. Guvernér jest však ,oprávněn podle potř,eby 
sv'ŮlatI schůze častěji: j'est povinen svolati schJůzi d'Ů 14 
dnů, žádá-li z.a to alespoň pět čl'enů vIŮlených, nebo tři 
členové vládou jmen,ovaní, udáv.ajíce, 'O čem se má jednati. 

J.ednání gub,erniální rady řídí guvernér a v jeh'Ů zane .... 
prázdnění vioeguvernér. Předměty dané na pořad , j.ednání 
z~ podnětu vlády, guvernér,a neb'Ů viceguv.ernéra ma j í 
P ř 'e d n '0 s t. Po jejich pr'Ůjednání mohou ~lenové podávati 
vlastní návrhy !a dotazy ve všech věcech týkajících se Pod
karpatské Rusi. SclLůze guberniální rady js'Ůu neveřejné. 
K pJatnosti usnes1ení jest třeha, aby pro · návrh hlasov.ala 
nad p'Ůloviční většm,a přítomných členů s hlasem roz
h'Ůdujícím. Předseda nehLasuje, pouz,e v případě r.ovnosti 
~lasů r'Ůzh'Ůduje hlasem svým. Podrobnosti upr,aveny budou 
Jednacím řádem, na kterém se usnese g u h 'e r n i á ln í rad a 
a který musí býti schválen vládou. ' 

'G'uberniální rada jest příslušná j 'ednati o všech věcech 
Podkarpatské Rusi se týkajících, které jí vládou, guverné-

b · , k . 'd v 
, b d v dl v reT?- , ne o vlceguvernerem ,vYJ,a renl li ou pre .ozeny. 

Zéj métía budou guherniální radě předl.ožena vš'ecka naříz'ení 
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a výn'Ůsy n'Ůrmativní po:,ahy civilní správy P.odkarpatské 
Rusi. 

C~,enství v :radě guberniální pozbývá člen ztrátou volitel
nosti. Vláda J'est oprávněna, vyslechnuvši dle možnosti O'u
vernéra, guberniální r,adu r'Ů z p U s ti t i nebo j ednotflvé 
členy její, kteří své povinnosti zanedbávají, zhaviti jejich 
funkce. V případě rozpuštění učiní vláda, vy,slechnuvši 
guvernéra, IŮpatření nutná k tomu, aby do d v 10 umě s í c ů 
dosazena byla n'Ůvá guberniální r,ada . 

Ani území uv'edené není zvláštním " státem, nýbrž . v po
~ěru ke. státu našemu pouze zvláštní provincií, jež' nadána 
Jest urČItou mírou autononlle a stojí tudíž na přechodu 
k z:láštním~ s~tu. ~m'enovitě nelze zde mluviti o nějaké 
~nllŮ r ,~~ll~ I ure Ina ,equ ,ali v tom smyslu, že hy zde 
s10 'O unn statu nesvrch'Ůvaného se svrchov,aným, nebo o 
útvar, odpovídající státu spolkovému, v němž by ústřední 
útvar svrch'Ůvaný stál j,ako nejvyšší nad státem nesvrcho
:aným. Nejvyšší .moc v území podkarpatském vykonává se 
Jmén~m a z mlOCI orgánů státu jednotného a politický sva,
zek, .Jen~ nen1.á s~ých v I a s t ní ch nejvyšších .orgánů státní 
mOCI, statem nenl. 

Vždyť vláda tam vládne jménem oelé republiky naší 
a nik'Ůli jménem zvláštního politického útv,ar,u zemského. 
Guv,~rn~:r b~l by pak pouhým zástupoem vlády v určiié 
provlncn. SlIb'Ůvaná úplná aut'Ůnomie to nen í, nýbrž pouhá 
f'Ůrma provinciální dekoncen tr ,ac1e či deoentralisaoe. 

Také president republiky zákony tam vyhlašuje jen jako 
org~n stá t u cel é.h.o, nik'Ůli jakIŮ zvláštní ,orgán zemský, 
maje dok'Ůnoe protI Usnesením tamějšího sněmu vet o ab~ 
solutní, neboť ve smyslu S 3 'Ůdst. IV. úst. list. musí 
s usne~'~ný~ zá,kon'y projevit souhlas svým p'Ůdpi
sem; JInak Je zak'Ůn zmaren. 

§ 30. O státním občanství. 

Pers'Ůnální element státu tv'Ůří jeh.o státní občané'. Úz'emí 
státu tvoří místní 'Ůbvo ,d, uvnitř něhož státní moc vJ
konává se nad 'Osobami a sdruženími os'Ůb uvnitř státu; 
Trvalými svazky poutáni jsou k státu jeho pří s I uš n í ci; 
i tehdy, když zdržují se v území c i z í h o státu, zůstávají 
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příslušníky a p'0ddanými s v é h o stá t u a PiQdržují k němu 
zvláštní povinnosti. 

Pro všechny příslušníky našich zemí je jen j ,e di n é ob
čanství státní. .(§ 4 úst. list.) Jedn'0tlivé země nemají" vlast
ních státních občanů, nemají sam'0statnéh'0 personálníhiQ 
podkladu. Nelze říci, že by všeobecné občanství státní stál.o 
nad zvláštním indigenáten1 zemským, tak asi, jako 
ve státech spolkiQvých všeobecné 'Občanství říšské stojí nad 
zvláštním indigenátem v jednotlivých státech členských. Pří
slušn'0st k státu nezakládá žádné zvláštní příslušniQsti k určité 
zemi; příslušenství k určité zemi se n ,e u zná v á vůbec za 
z v I á š t n í poměr veřejnoprávný. U nás "příslušenství k ur-
čité zemi" mllž,e znamenati j-en, že někdo nabyl práva d '0-
ln '0 v s k é h'0 V některé 'Obci uvnitř určité země. Zák,ono
dárství 'přiznává význam pouze 'Onomu svazku, který váže 
jedn'0tlivee k ob c i a ku stá t u, tedy jen sv.azku práva do
n1ovskéh'O a občanství státnímu; odtud pojem příslušnosti 
zemské nikde se neurčuje. I právo voliti d'0 sborů repre
sentativních je neodvislým od příslušn'0sti zemské. Nedá se 
tedy konstruovati ,ani takiQvá příslušnost zemská, j-ejíž jedi
ným '0bsahen1 byl by výkon práv,a v'0lebníh'0. Není při-

. jímání do právního svazku jednotlivé z'emě, nýbrž natura
lisace děje se jedině ,a bezprostředně hned d'0 svazku stát
níh'0. 

Jen volební řády do zem s k Ý c h z a s tup i tel s t e v žá
dají b yd I i š tě v zem i jako podmínku práva hlasovacího 
a v'0litelnosti do sborů těchto. 

Jednotné státní 'Občanství má týž právní význam a stejné 
účinky ve vš'ech zemích státu, bez ohledu na "užší" vlast 
'Občanovu. Občanství je tedy "vše'0becné". Podmínky 
nabývání, účinkll ,a zániku státníh'0 'Občanství určuje z á-
k.on (§ 4. úst. list.). . 

V otázce Ii aby t í státního občanství v zák.onodárství 
evr'0pském nabyly platnosti dvě soustavy: buď nabývá s'e 
státního občanství zplozením či zr'0zením z rodičů určité 
příslušnosti - tak zv. filiace nebiQli i u s s a n g u i n i s, děti 
dědí příslušnost rodičů - aneb'0 'O příslušnosti státní roz
hoduje z r o ze n í v zem i, t. zv. i u s s 'O li; kdo se narodí 
na území státu, je jeho příslušníkem, bez ohledu na to, 
z jakých rodičů či státních 'Občanů se nariQdil. Zásada p r v ní 

1116 

nazývá se také p'rincipem pers'0nality, dr u h á principem 
territoriality. Právo naš'e přijalo zásadně i u s s a n g u i ni s. 
Mezi státem, kde platí ius sanguinis a mezi jiným státem, 
v němž platí ius soli, je možno víceronásobné státní 
příslušenství. Zde dítě najednou dědí státní 'Občanství svých 
r'0dičů a s'0učasně se stává občanem zlemě, na jejímž území 
se zr,odil'O. Ústavní listina (§ 4) pr,aví však, že příslušník 
cizíhiQ státu nemůže býti zároveň příslušníkem státu našeho. 
Víeenás.obné státní občanství se ne u zná v á. 

O nabytí ,a pozbytí státního 'Občanství platí u nás i dle 
předpisů nového speciálního zák'0na dosud j 'eště předpisy 
všeob. obč. zákiQnníka, iQvšem pozdějším vývojem zm~něné. 
Státního občanství nabude se především určitými skuteč
nostmi v právu r.o di n [l é m riQzhodujícín1i: zrozením, le
gitimací, pI~ovdáním se. M,anželské děti nabývají státníh.o 
občanství svéh.o otce, nemanželské pak občanství své matky, 
dle toho, jakému státnímu svazku jejich matka nále~~la 
v době porodu. Nezáleží na tom, zda děti s'e narodily v tu
zeInsku nebo v ciziQzemsku. Adopoe, jakožto jednání vý
hradně s'oukromoprávní, nemá na státní občanství vlivu. 

Dle dávné právní zásady nabývají ž'eny státního 'Občanství 
Inužů svých. -Cizozemka provdáním se za občana zdej šího 
nabude našeho státního 'Občanství ,a neztrácí j 'eani pozděj
ším rozvodem manželství. Bude-li manželství prohlášeno 

1 t ' , v d 'h o dn'h "h za nep a ne, vraCI se zena 'O sve 'O pUvo I 10 statnl o svaz-
ku zpět. 

Mimo tyto skutečn.osti rod i n n é h o života lze státního 
'Občanství nabýti též konstitutivním správním aktem pří
slušného úřadu - při jet í m cizin oe do státního svazku 
neboli na tur ,a I i s a c í. P'0dmínkou takového výsl'0vnéh'0 
propůjčení státního občanství j'e, aby ž.adateli byl'0 pro pří
pad udělení státního 'Občanství již pře dem z a j i š t ě n 'O 
p r á vod .o.m 'O v s k é se strany některé oboe v z'emích na
šich. 

Natur.alisace cizoz'eInců přísluší do kompetenoe politic
kých úřad~ vyšší kategorie. Jen v případech pochybných, 
jmenovitě při přijímání cizinců "v politickém 'Ohledu zá
vadných", vyhrazuje s'e konečné rozhodnutí ministerstvu 
vnitra. Z t r á t a státního občanství ne n a stá v á již vystě
hováním . se ze z·emě, jak bývalo. dle vystěhov.aleckých zá-
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konů před r. 1867. Ztráta státního občanství . zdejšího dnes 
nastane, přijme-li kdo 'Obč,anství cizího státu a z'e zdejšího 
svazku státníh'O je propuštěn. · Propuštění ze sy,azku . státního 
a vydání listiny, .pr'Opouště~í je dnes om'ez'eno pouze př,ed
pisy z,ákona b ran n é hlO; omezení platí také především pro 
ty, kdož dosud nedo,stáli povinnostem vojenskýma jsou 
ve věku voj. službou dosud povinném. Za mobilisace a vál
ky je hranioe věk'Ová 'ovšem vyšší. Propuštění ,udílí tu ini
nisterstv'O nár'Odní ábr,any po sl yš'ení ministerstv,a v nit r a. 
(§ 31 brann. zák.) Vystěh'Ování musí se ovš'em státi za úče
lem nabytí cizí státní příslušnosti. Nelze obcházeti předpisy 
branné tím, že by se dal kdo pr'Opustiti ze zdej šího státního 
sy,azku z,a účel'em přijetí cizíh'O státního 'Ohčanství a pak 
snad v zemi zůstal. Pr'Opuštění z branné moci uskuteční ·s·e 
teprve tehdy, ,až propuštěný se k trvalému pobytu do ciziny 
skutečně odstěhuje a cizíh'O státního 'Občanství ·nabuqe. Ne
stane-li se tak do 2 let ode dne uděleného povolení vystě
h'Ov,acího, pozbude pov.olení platnosti (§ 3 I brann. zák.).-

Z.ákon o vystěhov ,alectví j1est ze dne 15. února 1922 , 
Č. 71 sb. K tomu nařízení ze dne 8. června 1922, Č. I 70 shL~ 
(zvlášť poj em vyst ,ěhi()valc 'e, § I). Rozhodným jest od
chod s úmyslem již se nevrátiti. Po případě též oestování 
v mezip ,alubí! 
. Zm,ěny v právu státníh'O občanství vztahují se i na ž·enu 

a nezletilé děti státníh'O občana. Pravidlo vš,eobecné jest, že 
žena sleduje svéh'O muže a děti do let zletilosti své ~odiče. 
Ž,ena provdaná, jejíž m,anželství vš,ak bude soudně rozlou
čeno, nebo prohlášeno za neplatné, nesleduje již změnu pří
slušnosti dřívějšího muže. Děti nemanželské do let 'zleti
l'Osti sledují m,atku. Natur .alisace vztahuj,e se taktéž na 
ženu a nezletilé děti státního občana. Provdá-li se naše státní 
'Občanka za cizozemoe, pozbude zdejšího státního občanství 
a nenabude jeho ani, když později ovdoví a třeba d'O z'emě 
se vrátí (neuděluje se privilegium reintegraoe). 

Otázku, zda .možno nabýti našeho státního občanství na
stoupením veř,ejné (státní) služby u nás, n 'e mo ž n o ani 
dnes zodpověděti kladně. Starší nabývací 'způsob nastoupe
ním veř,ejného úřadu nelz,e míti prostě za 'Obnovený" takže 
hy 'Okamžikem vstupu do státní služby nabýv,alo se též ob
čanství státního. Služ,ební pragmatika pr,aví totiž výslovně, 
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v , v dn'k ' b't l'k' , b v ze za ure I a "sml y ustanov,en to I :O S ta tn I o ca n. 
Musí tudíž ' státní 'Občanstýí již mít, neboť je podmínkou 
jmenování. Praxe ovš,em postupuj-e l'eckdy tak, jakoby při 
cizincích podnlÍnka jejich jmenování, totiž naše občanství 
státní, již samým jm,enováním byla uskubečnooa. Zde pak 
'Občanství státní hez zvláštního udělení se přiznává. Des'eti
Jetým pouhým pohytem v zemi nelze již státního občanství 
nabýti. Jmenováním mohli() by se státní občanství nabýti 
jen při úřadech, pr'O které státní služébní pragmatika n I~-
platL . 

Nemanželské nezletilé dítě ciz'Ozemoovo, které na základě 
státního občanství matčina mělo naše občanství, ztratí naši 
příslušnost, když matka plOzději se provdá z,a otce cizozlemoe 
a dítě bude sI1atk'em legitimováno. 

Členové poslední panující dy~astie nesmějí nabývat stát-
'h b v , , d k'h ' , v h tát 111 1. ) 'O canstvla pra;va omovs e o na uzemI nase o s u. 

(Zák. z 9. dubna 1920, Č. 236 sb., § 17') 
Obsah poměru státníhlO občanství nelze vymeziti nějakou 

vš,eohecnou formulí ani jednotlivým vypočítáváním práv II 

povinností ze svazku státoobčanského plYp!oucích. Urcení 
ohsahu a dosahu práva státního občanství předpokládalo hy 
ta.křka 'Okružní oestu celou soustavou práva v-eř,ejného a de
tailní shledávání nejrůznějších předpisů legislativních i ad
ministr,ativních. 

Zoela všeobecně býv,ají jakožto prá va plynoucí přede
vším z občanství státníhlO uváděna: prá"Vlo občana státního 
na. státní 'Ochranu v poměr,ech mezinárodních - právo toto 
j'e spíše jen r1eflexem povinnosti, která ul'Ožena j,e orgánům 
st.át zastupujícím, laby ochrany poskytovali - právo na ne
rušený pobyt uvnitř území státního, z něhož občan nesmí 
b ' h v v'd"l d" b t V

' d yt vy 'Osten za nym na eZlem sou n~m ne o opa renlm a -
ministr.ativním, nárok na pomoc říz'ením soudním, různá 
práva politická, především v,olební. Někdy konstruováno 
b " k' l' v, ,,, b v o 't" v t d b d· yva ta e zv astnl "prav'O 10 canu ml I uaas na o ro 1-

ních státu; toto v'elmi neurčité "právo" :není nic než pouhý 
re f le x určitých zařízení státních, zavedených ve veřejném 
zájmu. . . 

Naproti tomu uv,ádějí s'e jako povinnosti plynoucí ze 
svazku státoobčanskéh'O: povinnost poslušn'Osti státoobčan
ské, dále .zvláštní záv,azlek k věr n o s t i státu, t. j. P!OV1n-
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n~st, opo~enlOut j~d~ání, která by směřovala na poškození 
statu, povInnost nestI břemena, která stát ukládá členům 
svým . př~ plnění státních úkolů správních, jako povinnost 
~klO?atI st.atu IOsobní. služby, jmen'Ovitě při povinnosti v'Ojen-
ske, pOVInnost néstI břemena věcná a finančnÍ. ' 
. Obč?-TIY státní stíhá také závaz-ek . přijímati úřady čestné 

na plO!I saI~JOspr~vy a v so~dnictv:í funkc~ porotců. 
Ovse~ ze o~et tyt~ pOVInnostI nelz,e Jednotnou formulí 

z,~~;nollt~ a vystIhnoutI. !aké všeohe~né tyto povinnosti uvá
deJI se VIce ze ~vyku; JSOU to vše Jen výr.azy všeohecného 
P?drobe~í obča;nů s~á~~ mlOci, .a jed.~otlivé předpisy zák'On
ne pak Jen k'OnkretIsuJI ,a speclahsu]I IOnu všeohecnou pod
říz-enlOst -občanů panství státní moci . . 

. Předn'Ostní postavení občanů státních př,ed cizozemci vy
nIl~á p~tud, že. c}zinci z ?ž~vání některých práv státoobčan
skych, JmenovIte z plO s I t I vn í h o účastenství v žiVlOtě stát-
?!m:)so~ vllouče~i. ~r.áv ~ákladn~ch cizinci ovšem po
zlvaJI ~teJne, ponev,adz tu Jdeo negatIvné m'ezle ~tátní mlOci 
napro:I .v š,e m j 'e;mlOtli,vc~m. T.ak ~~zlOz,~~ec nemá přístupu 
do vereJnych sluz,eb statnlch, nemuz,e by tI redaktorem časo-
pisuan~ členem spo.lk~ politickéhlO, nemá volebních práv 
do

o 
~b'Or~ repres'~ntatIv:nlch ,a k?~porací .samosprávných, ne

muze byt advlOkatem nebo notarem, anI plOr'Otcem, ani uči
telem na nárlOdní šklOle, nemá přístupu do _ úřadů církevních 
a může být z ohledů na v,eřejný řád a hezpečnost beze všeho 
: y hlO stě n z území státníh'O; naproti němu připouští se 
1 hezovhledn~ vJk'Oná:r:í vpr~va vypoví~acíhlO z důvodů policie 
hezpecnlOstnl. Zena, Jez snatkem s CIZ'OZ'emoem plOzbude na
še,hlO .státního obč.a~ství, m?že v však výjimečně dále vyko
navatI ,ad vokacII podle zak. c. 40 z r. 1922. Lékařem ani 
lékárníkem cizinec u nás být nemůže, s výjimklOu plOdle zák. 
Č. 419 z r. 1919 (místa lázeňská). 

§ 31. Úprava přechodných poměrů státoobčanských. 

Ú~t '~,vní zvá~'On z 9. d,ub~a 1~20, Č. 236 sb. z., jímž se 
d?p!nuJ~ a l~enI dos.~vadnI ~redplsl 10 nabývání a poQzbý,
va~I statnlho oQbcanstvI ,a prava domlOvského, oQbsa

. hUJe tato podstatná ustanovení: 
1. Státními oQbčany jsou nejprve ti, kdo'ž vázáni jsou 
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svazkem práv,a d 'O m~o v s k é h o k některé 'Obci na území 
státu, dále pak 'Obyvatelé území připadlých. 

2. Ti, kdoQž vstoupili p'O převratu dlO státních služeb jako 
úředníci a zříz,enci státu, státních ústavů a podniků, i když 
měli domlOvské právo jinde, než na státním území, stávají 
se také st.átnír.r;ti 'Občany. Mají pak právoQ domovské v obci~ 
ve které Jest JIm vykázáno trv ,alé sídlo úřední či slu-
vb' Z'k 'dí d v h dnY , v d' , d ze nI. a 'On z,ava . z ,e prec . o. e u re ' nI pravoQ omov-
ské i pro zříze?,oe státních železnic, ~dežto dříve to bývalo 
pochybnoQ. Je-li toto sídlo úřední mimo území státu, nabývá 
~ředník takový domovskéhiQ práva v hlavním městě (§ 15 
zák. ) . Výhoda státníhlO IObčanství úřadem nabytéhlO však j-est 
výslovně IObmez'ena jen na ty, kdož měli domlOvské právu 
v některé IObci na úz,emí bývalé mlOnarchie. . 

3. O těch, kdož se narodili nebo navodí na našem území 
státním, má se za to, že jS.oU státními oQhčany našimi, po
kud nebude prok.ázánlO, že naroQzením nabyli jinéh.o státního 
'ObčanstvÍ. Zde tudíž uznává se částečně i u s s o I i. 

4. Jinak zůstávají v platnlOsti d.osavadní ustanovení .o na
bývání a pozbývání stá tníh'O IObčanství ,a rlOvněž tak i 00 na
bývání ~. Rozbj'vání p r á vad 00 m 00 v s k é ho. Pro povinnost 
'Obce, prIJlXnatI do svazku. obecníhlO, platí dnes na cel é m 
úz'emí státním bez rozdílu zákon z 5. pr.osince 1896, Č. 222 
ř. z. (vydrž·ení práv.a dlOm.ovského). 

5. Když někd'O dle nového zákona stane se našÍln státním 
IObčanem, a nemá na n-ašem státním území své 'Oboe domoQv
ské, n~ude dom'Ovskéh'O práva v té IObci, která byla napo
sledy Jeho dlOmovsklOu .obcí neb'O domlOvsklOu 'Obcí jeho man
želského otce či nemanželské matky; není-li takové IObce,. 
tedy v IOné obci, kde uvedení jeho předkové nebo on sám. 
měl poslední své řádné bydliště; není-li ani takové obce" 
tedy tam, kde s'e nar'Odil sám neb'O jeho uvedení předkové;: 
a ned~-li se to určitahi takto, přizná se mu doQm'Ovské právo 
v oQbcI, kde se po prvé, po svém návratu jakoQ v řádném by
dlišti usadil. 

6 K v v b h' 'k I v', v h d ' . 'Onecne o sa u Je za 'On s IOzlta p rec o na ustano-
novení 10 nabývání ,a pozbývání našehlO státního oQbčanství·. 
a 'Obtížné předpisy 10 tom, kteří státní oQbčané mohou si zvo-· 
liti jiné státní občanství, neholi 'OptlOva ti. Právo opce· 
vykonávají samostatně vši~hni p,řes 18 let staří. Na ženu 
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prlOvdanlOu, jejíž manielství nebyl'O ~IQudně ani rozl'Ouoen'O 
ani prlOhlášeno za 'neplatné, vztahuj'e se IQpoe manž,elov.a. 
Na děti manželské do 18 let vztahuje se opoe IQtoova, a ne
ní-li ho, m,atčina. Na nem,anželské dítě do 18 let vztahuj'e 
se IOpce matči.na. R'Ozhodný je den, kdy s'e IQpoe koná, a vy
k'Onan'Ou IOpCI nelze odvolati. Dnem řá dné v y konané 
10 p cen a s t ,a ne z měn ,a v ie 's tát ním 10 b č ,a n s tvÍ. Ženy 
sledují své muž'e a děti do 18 let své rodioe. Kdo si zvolí! 
cizí státní IQbčanství, musí se do rlOka IOde dne ,opoe vystěho
vat do zv'Olenéh'O státu. Své zdejší nemovitosti může volně 
p'Održet. Pro výklOn IOpoe stan'Ov,eny js'Ou lhůty půlletní, až 
dv'Our'OčnÍ. P~ováděcí naříz,ení k ústavnímu záklOnu o stát
ním občanství vydáno bylo 30. října 1920, č. 601 sb. z. 
Obsahuje podr'Obné předpisy. Os'Oby, u nás bydlící, podá
vají svá prIQhláš'ení u politického úř,adu I. instance, v iehož 
obvodu je jich nynější IQhec domovská. 

Vyhláška 'O počátku účinnosti záklOna o státním občanství 
vydána byla 20. srpna 1920, č. 492 sb. z., kdež uvedeny, 
jslOu dni, kdy, počínají běžeti z.áklOnné llhůty. K tomu nař. 
z 14. dubna 1921, Č. 160, o prodloužení IQpční lhůty stát. 
b v o k k' h Sml t' tn' b v t' v, v, N v o canu ra ous yc. lOuva o s a lm 'O caus Vl s rlSI e-

meckou -vyhlášena byla pod čís. 308 z r. 1922. 

Zámon, maje uprav'OViat spletité pom'ěry státoobčan:ské 
útvarů nov.ě vzniklých a různých připadlých území, stal se 
příliš pod~obným ,a sl.ožitý~. Obsahuje také př,edpisy, v na
šem ř,ádu právním dosud neobvyklé, jak'O, že ženy a děti 
státních úř,edníků, kteří v1e smyslu § I, IQdst. IV. zák. z 9. 
dubna 1920 stali se po převratu našimi státními 'Občal\Y, 
ne m ,ě I Y by našeho státního občanství, tak že by naše stát. 
.obč. měl pouze úředník sám; tak ,aspoň plynulo by z§ 16 

'k D k" v dl d 'k v d V 
• z,a ona. omovs e praviO 'Ovsem e , 'OmIQv. za . zenya eb 

by m,ěly stejné s hlavou rodiny. PlOdobných' r'Ozporů je víoe; 
vysvětlují se tím, ž'e šlo o to, jak ukončit přechodné po

' n'1ěry uroením pevného 'Okruhu státní-ch IObčanů nového 
státu. 

Na SllOvensku p1atí pno nabývání a pozbývání státního 
b v t' d d d V

' V' v, v d· h k ' o cans Vl ' 'Osu rIVeJsI pre plSy u e r s e. 
Dle uher. z,ák. čl. 50. z .r. 1879 j<est ve všech z,~mích 

uherské kIQruny. stá t ní ob č ,a n s tví j 'edno a totéž. Všichni 
státní lOb čané , i různé nárIQdnIQsti, mlají dle ústavy ty.ořiti 
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iedn'Otný a Jl!edílný národ ve smyslu politickém. Státní oh':" 
čanství nabývá se: ., . 

I. z~ozením ze státních 'Občanův (nemanželské děti sle-
dují matku); . 

2. legitim,ací dítěte nemanželského, když otec j,est státním 
.občanem; 

3. pnovdáním s'e cizinky za státníh'O občana; I 

4. výsl'Ovným udělením, t. j. naturalisacÍ. Naturali
saoe vztahuje se i li,a ženu a nezletilé děti. Děje se buď: 

a) ' slavnostní formlQu z moci vládní diplomem naturali;
sačním, když jde 10 cizinoe, kteří zj,edn.ali si zvláštních . zá
sluh 'O zemi a v z'emi bydlí. Navrh'Ovací právIQ přísluší mi
nisterstvu; 

b) listinlQu naturalisačrtí příslušného úřadu. R'Ozhoduje 
ministr v nit r a. Žádati mohou pouze svépráv.ní cizinci, 
kteří nepřetržitě po 5 let v z,emi bydlí, zachov,alí, kteří při
jati jSiQU nebiQ p~avděp'Odobně hudou do některého svazku 
obecního na základě přípIQv,ědi se str,aIlJ IQbce. Adopoe pouze 
usnadňuje naturalisaci . (nemusí vykáz,at př1edepsané by
dliště). Ž.ádá se u . politického úřadu by,dliště. 

Nový iQbčan musí slIQžiti přísahu státoobčansk'Ou, od jejíž 
doby se počítají účinky stát. občanstvÍ. Nebude-li přísaha 
do roka sliQžena, pozbýv,á listina natur,alis,ační, platnosti. P~o 
toho, kdo ' již stát. IQbčanem byl, 'avš.ak občanství ztr,atil, jest 
možna r e pat r i a ce, t. j. opětná na turalisace se značně 
usnadní .a repatriovaný nabude opět své staré obecní pří
slušnosti. 

Ztráta stát. 'Občanství nastane: 
I. propuštěním ze státního sv.azku. List propouštěcí se 

vztahuje i na ženu ,a nezl'etilé děti. Žádá se u politického 
úřadu, v j-ehIQž iQbvIQdu žadatel má právo domovské. Roz~ 
hodnutí přísluší minist~ovi v nit r a. O k.aždém propuštění 
zpravuje s'e předseda ministerstva. 

2. RIQzhodnutím úřednÍIn ztratí stát. 'Obč,anství ten, kdo 
bez pov'Olení vlády vstoupí do sluz'eb cizího státu a na vy
zvání služeb neopustí a nevrátí se. Příslušný j'est ministr 
vni tra. 

3. Občanství ztrácí, kdo po 10 let nepř'e~rži~ě v cizině 
se zdržuje, nejsa k tomu vázán posláním vlády. Nepřítomný 
zachiQvá si však státní příslušnost, když iQzn.ámí municipiu 
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nepřítomnost sv'Oji s prohláš'ením, že ~'0sava~ní ~v~zek st~
tO'0bčanský si podržuje, když ópatří Sl náležIté hstmy rru~ 
vodní nebo když v cizině dá se zapsati do seznamu obcanu 
některého k'0nsula. 

4. Nemanželské děti matky ztratí stát. občanství legiti
mací se strany pravého 'Otce cizozemoe, neboť nabývají 
příslušnosti otoovy. y, y" , , y 

5. Provdánímse prIslusn~oe za clzozemoe ztraCl zena 
státní občanství. Bude-li později její manželství pr'Ohlášeno 
za neplatné, ~abude st~t. ,?bčanství zno~. Ci~oze~~a, která 
sňatkem s 'Obcanem statnlm nabyla obcanstvl státnlh'O, ne
ztrácí jeho, ani kdy,ž později ovdoví nebo manž'elství její 
bude rozloučen'O. 

ObČan, jenž stal se občanem jiného státu, bude se pok~á
dati tak dlouho za občana státního, pokud nenastane ztrala 
jeho pův'Odního stát. občanství dle zákonův stát~í~h. , 

Cizoz,emci j sou vyloučeni z užívání práv pohbckych a 
mohou být polioejními. úřady vyp:oY~zeni z ~z'emí stftníh'O. 

Otázku, u , kterého CIZozemce, }epz za naseh'O obcan:a se 
hlásí, má se uŽÍti předpisův uherských, bude posuzovatI dle 
jeho pří š t í ohoé domovské. 

I když 'O nabytí a pozbytí stát. občanství jsou n,a Slov~n
sku jiné předpisy, přeoe nabývá .se ve smyslu § 4 ustav. lIst. 
zde státní občanství jediné a Jednotné. Aby zamez:eny 
byly případy víc ,enásobného stát. 'Občanství stanoví 
tamtéž ústavní listina, že příslušník cizíh'O státu nemůže 
být zároveŤl příslušní~em státu na~eho .. T?~ěl,ení~ ~aše~o obč . 
státního ztrácí se qzí a nabytIm CIZlho z,anlka nase 'O~
čanství státní. Bližší provedení této všeobe~né ~ásady zu
stane zák'Onům z vl á š t ním (§ 4, odst. II. ust. lIst.). Jme
n'Ovitě též otázka, zda třeba j'est výsl'Ovné propuštění z do
savadního .svazku státního. 

Ú s ta v n í zák'On ' ze dne 1. červenoe I926, č. I 52 , sb. ~, 
Iuá usnadniti nabývání státního občanství 'Obyvatelů S10-
venska ,a Podkárpatské Rusi a odstranit~ zm~tky v pom~
rech státního občanství tam se vyskytUJící. Zadatel mUSIl 
však před r. I9IO bydliti aspoň čtyři roky nepřetržitě 
v jedné a též'~ 'Obci na SI'Ovensku. 
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ODDíL IV. 

Moc zákonodárná. 

§ 32. O moci zákonodámé a sborech zastupitelských. 

J. Moc zákonodárnou vykonávati bude pr'O celé území 
státní společný vlastní parlament, nazvaný z dův'Odů histo
rické upomínky Národním shromážděním. Parlam'ent slož'en 
jest z'e d v 'O U k'O mor: ze sněm'Ovn y p'Oslanecké a z,e se
nátu, .jak'Ožto k'Omory h'0rní. Sídlem obou sněmoven jest 
hlavní město, v případě nezbytné nutnosti mohou však pře
chodně zasedati i jinde. Není-li jinak ustanoveno, platí 
každý zákon, parlamentem usnesený, pro celé území státnÍ. 

II. Sněmovna poslanecká má 300 členů. Volební právo 
jest všeohecné, rovné, přímé a tajné právo hlasovací se zá
sadou z,astoupení poměrného. Senát má I50 členů, kteří 
voleni js'Ou dle téhož principu práva hlasovacího, s tím 
rozdílem, že hranice věková pr'O právo hlasovací i pro vo
litelnost jest stan'Ovena výš,e. V'Olební období sněmovny 
poslanecké j 'est stan'Oveno na 6 let, pro senát na 8 let. Volby 
do obou sněmov'en konají s'e v neděli. 

Volební řády do obou sněmoven jsou vydány jako pří
l'Ohy ústavní listiny. Za ústavní zákony označeny 
n ,e j S'O u. Ústava, 'Odkazujíc na ně, určuje pro vol,ebníprávo 
do 'Ob'Ou sněmoven tyto základní zásady: 

I. Hlas'ov,ací práv'O d'O sně m o v n y po s lan e c k é ~ají 
všichni státní občané bez rozdílu pohlaví, kteří překročili 
2 I. rok věku a vyhověli 'Ostatním podmínkám volebního 
řádu d'O sněm'Ovny poslanecké. ' 

2. Hlasov,ací práv'0 d o sen á t u mají všichni státní ob
čané bez rozdílu ' pohlaví, kteří překr'Očili 26. rok věku a 
vyhověli 'Ostatním podmínkám zákona 'O slož,ení a pravo
moci senátu. 

3. Volitelni do p'Oslan ,ecké sněmovny JS'0U státní 
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občané bez r'Ozdílu p0hlaví, kteří dosáhli aspoň 30. roku 
věku ,a vyhověli plOdmínkám volebního. řádu do též,e sně
movny. 

4., Voli~~lni d? s~enátu jsou st~tní IObčané bez r'Ozdílu po
h~VI? kten ~os.~hh 45. r'Oku. veku a vyh'Ověli po.dmínkám 
zakona 'o slozenI ,a pravomocI senátu. . . 

III. O ~a s e dání ~némo vnim platí: 
I; Pre~~den: repubh,k.~ má svolávati 'Obě. sněmovny ku 

d vem ,a radnym z,as.edanlm v roce, a to: k Jarnímu v bř,ez
nu, k podzimnímu v říjnu. Mimo, to svolává sněmovny dle 
potřeby k zasedáním mimořádným. Kdyby za to žáda1a; 
Ila~p'Ol'Ov.iční většin~ člen-q. ~poslane.cké ys:němovny, nebo 
senatu, p;esldent repubhky mUSI svolatI lObe sněmovny tak, 
aby ~e sesly ~o 14 dnů ode dne ' podané žádosti. Nevyhoví-li 
preSIdent, seJdou se sněmovny samy do dalších 14 dnů 
na prosté vyzvání svých předsedů. Žádost za tak.ové mimo
ř~dné ysvol~ní podá se u předsedy ministerstva s udáníffi 
pr,edmetu Jednání. V případě, že od posledního řádného 
zasedání uplynuly ,aspoň 4 měsíoe, stačí, když žádost Po.
dobnou vznesou dvě pět in j , členů některé sněmovny. 
v 2. v Zased~ní obou sněI?ov'en se p~oč.íná ,a k.ončí vždy sou
casne. PreSIdent r1epubhky prohlasuJe zrasedání sněmoven 
z~ u k'O ~l Č ené. v ~ůže lO?ěrvsn~~ovny odr.očiti, avšak nej
dele na Jeden meSlC ,a neJvysre Jednou v rooe. Odročení rov
něž smí se vztahovrati j 'en na obě sněmovny s 10 u Č a sně. 

? Presid~nt rrepubliky, může obě sněmovny rozpustiti, 
.ovsem z,ase J le~ s o u č a sně. Neboť S 29 úst. praví, že zas'e-
cl " b y 1_ v, v v anI o o u snemovan se KlonCI soucasne a r O' z p u š t ě n í 
je také u k on č e n í z,aSledán~. Práva tohoto nesmí být užito 
posledních 6 měsíců volrebního 'Období pvesidentova. Po roz
puštění, stejně jako. po uplynutí volebního. období sboru 
z,ák~n.odárného, musejí být do 60 dnů prlOiYedeny volby 
no ' R VtV"t t' t 'h v' , k 'v . . ve. ozpus enI sena u nez,frS aVI restnI 'O rlzenI, terez 
zahájeno ' bJ.lo př~d senátem j:ak.o stá t ní;m d v O' r ·e m 
s o u dní m pr'Oti presidentovi republiky nebo. ministrům 
(§ 67 ,a ·S 79 ústavyy. 

,. Ze znění § 45 a 54 ús~. list., kde mluví se 10 r'Ozpuštění 
n. ,ě k t e r ,é sněmov:n~, dá. se ovše~ také dOVlOzovuti, ž1e pr,e
sIdent llliohl by I Jen Jednu snemlOvnu samostatně roz:;" 
pustiti. Mohl bYl tedy zhaviti se senátu a vládnouti j ran 
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s poslaneck'O'u sněmovlliou. T,ato možnost měla být v ústavě 
v Ý s 1'0 vně vy,loučena. . '. 

Ta~o právl~ presidentov.a n~pr.oti sněmlOvnám navazují 
h?~?e na zpíllsoby m.o na r chl ~ k é. Demokracie vyžaduje 
vet~I svrchovanost pa~1amentu a Jeho práva sebeshrlOmažďo
vaclh? , Volnost pres~de~toVla podl~e vůle u.končityi kdj~.oli 
zasedanI ,a ,ponechati stat hez snemovny Jest vsak preoe 
'Obmezena možn.ostí žádat z,a svolání její. 

I,r 1:( v d ' y • t o b'l' k ' v , 
' . 1: ~az a ,s~e~'Ovn~ Je~ z:puso I ~ usnasenI se za pří-

tornnosh aspon J edne tr retlny všrech členů. K platnosti 
usnesení vyžaduje s'e nadpoloviční většiny příton1.ných. Stačí 
tudíž v poslanecké sněmovně při stu, přítomných pouhých 
51 hlasu k t,om?, ,abJ: usneseny byly zákony dalekosáhlé 
pro celý stát. Ustavra zná ovš'em také kvalifik.ovaná 
u sne sen í a k val i f i k o v ,a n é z á k ony . Platí zde:. 

I. ?,snesení 10 vypověz'ení války vyžaduje tří pět i n o v é 
v t v y h v lOk vd' v v ve s lny v sec cen u v az e snemovne; 
2. téže většiny. vyžaduie k.aždá změna ústavní listiny 

a zákonů, tvořících s.oučást ústavy; . 
3. ~snesení poslanecké sněmovny .o obž,alobě presidenta 

repubhky může se platně státi pouze většinou dvou
tře ti n o vou za přítomnosti d vou tře ti n poslanců; 

Q. též'e většiny, vyžaduje usnesení poslanecké sněmovny 
o obžalobě ministerského předsedy a ministrův. 

V. Každá sněmovna upr,avuj'e svoje vnitřní poměry ied
nacím řádem, který vydává ve vlastní působn'Osti. Určité 
základní zásady pro jednání obou sněmov'en obsahuje však 
již sama ústavní lis.tina; zásady tyto mohly hy být tudíž 
zn1.ěněny pouze ve formě, v jaké se ději změny ústavy. 
Každá sněmovna v'Olí si sama své předsednictv'O a ostatní 
~unkci:onáře. Schůze obou sněmoven jsou veř,ejné, avšak 
J 'ednac~ řády mohou pr.o určité případy z,avésti i schůze 
~.ev'eř'eJné. Pr'O splOlečno'u schůzi obou sněrrioven, jak 
Jl ústava v některých případech nařizujre, platiti bude jed
nací řád sněmovnYI poslanecké. Společnou schůzi svolá 
pře d s eda m i'p. i s t re r s t va a Hditi ji bude předseda po
slanecké sněmovny; pJ-,eds'eda senátu bude místopředsedou 
společné schůze. Ministři mohou kdykoli zúčastniti se schůzí 
ob'Ou sněmoven a všech výborů a musí jim být uděleno 
slov'O, kdyk'Oliv za to požádají,. Na žádost sněmovny nebo 



sněn1ovního výb'0ru j es t m 'i n i str z a v á z á n dostaviti se 
do, schů~e .'Os'0bně; jina~ m~ž'e se ~át zastupovati 'Orgány 
sveh'O nnnIsterstv.a. NenI udano, k'0lIk poslanců smí žádat 
za přítomn'Ost ministr.ovu (§ 40 úst. list.). 

§ 33. Postavení poslancuv. 

Zákon '0 ochraně cti z 28. června 1933, č. 108, chrán~ 
sbory zák?nod~r-?-é ~vlášť ~st~,~ ~ako samostatné k'Orporaoe . . . 
~ pr;.n~. SC?UZI sne~OV!ll, JlZ cle~ parlamentu se zúčastrú" 

lJ,la slozIb predepsany slib věrnostI státu, z.achovávání zá
k.onů ~ svědomitéh'O z,astávání mandátu. Odepření slibu 
neb'O slIb s výhradou . znan1ená bez dalšího ztrátu mandátu 
jako když by kd.o m.andátu se vzdal. Písemné složení slib~ 
n~ní vyl.oučeno. Podle jednacího řádu také skládá se dnes 
slIb p.ouz,e pís'emně podpis'em příslušného prohlášení. 

, Dát RO s~o~ení, ~lib~ výrvaz. svém~ odchylnému politic~ 
~~l~? presvedoenI I o ustave, Jest prIpustn'O; p'Oslanci čeští 
clnllI tak řadu l'et na vídeňské radě říšské. Ztráta mandátu 
nem:ůže zde nastati,. neb'Oť nejde o slib s výhrad'Ou učiněný. 

NIkd.o nesmí býtI současně členem .obou sněm.oven. Čle
n'0vé obou kom.or mohou se kdyk.oli svého mandátu vzdáti. 
Mají nárok na zák.onn.ou náhr~du, t. j. na určité finanční 
požitky při výk.onu svých funkcí. O platnosti voleb do sně
movny poslanecké i senátu r'Ozhoduje V'O leb II í s 'O U d. 
Mandát jest vyk'Onávati os'Obně. Přijímání instrukcí .od vo
ličů .neb'O kohokoli jest zakázáno (zákaz m ·a n dát u i m p .e
r .~ t ~ v n í ~ o; v pr,ax~ jest ovšem těžk.o předpis tento pro
ve:b) .. An~ stran~,. anI klub ne~mějí dávat příkazy; ve sku
t~cn?sb vsak se JInak nehlasuJe, než podle příkazu; před
pIS Jest právz.dn.ou f'?r,mou. Hla s y j s 'O u II e z měn i tel II y. 

O neslucIteln.osb mandátu poslaneckéh.o se zastáváním 
jinýc? funkcí ve~ejných se sioe při sdělávání ústavy dosti 
~luVI1?, avšak ústa;a přijala zá~sadu i II k.o m pat i b i I i ty 
p~e~'e Jen v omezellem r.ozsahu. Cleny parlamentu nem.ohou 
byb: 

I. členové zastupitelstev zelnských .a okresních; 
2. vedoucí orgány politické správy, zemští p~esidenti a 

'Okresní hej tmani ; 
3. člen.ové, s'Oudu ústavního a přísedící soudu volebníh'O. -
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Podle zvláštních p~edpisů ještě nemuze být poslancem 
úředník sněmovní kanceláře, guvernér cedulové banky a 
člen.ové bank.ovní rady. 

~ina~ úředníc~ státní a funkcionáři veřejní jsou vesměs 
vohtelnl. Bude-h úředník státní nebo jiný funkcionář ve
řejný zvolen do parlamentu a vyk.oná slib poslanecký, má 
nárok na dov.olenou p'O d'Obu mandátu. Úředníci státní dají 
se na dovolenou po dobu mandátů; patrně z moc i ú ř ·e dní 
(§ 2~). Jsou k dov'Olené n u ce n i, aby neměli příležitosti, 
vyuŽltk'Ov,at svéh'O mandátu k různým k.oncesím ve svém 
úřadě. Podržují nároky na své stálé příjmy služební, mimo 
přídavky. místní a funkční, jakož i nárok na postup čas.ový. 
Profes'OřI vysokých škol mají nárok na dovolenou taktéž; 
použ.ijí-li jí, platí .o jejich požitcích finančních totéž, 00 

'O ostatních úřednících státních. M'0hóu, ale nemusí jít na 
dovolen'Ou. 

Jiní veřejní úředníci, j.ako sam.osprávní, mají sio~ taktéž 
nár'Ok na dov.olenou, nik'0li však na své platy. 

Vymahání určitých 'Osobních prospěchů poslaneckých 
hledí ústav,a čeliti p~edpi3em, ž,e člen parlamentu nesmí být 
dřív,e jmenován na plaoený úřad státní, než uplyne r o k od 
doby, kdy členem parlamrentu být přestal. Př'edpis tento 
nev~tahuje s'e ovšem na ministry, ani na ty, kdož již před 
SVOJí volbou v státní službě byli, pokud jen zůstanou 
~ témže '0d",ětví s~užebním. (V.zta?,!-j-e se na úředníky, kteří 
Jako z,emsky p~esIdent poslancI by tI nemohou). Poslanec, 
jenž s'e stane ministrem, nemus{ r.ok čekat - úřad mini
sterský je funkce, při níž ne n í čekací lhůty. 

Proti př'emíř'e p.oslaneckých · interv'encí směřuje předpis 
(§ 22), ž,e čl'enové, par lam'en tu nesměj í se 'Obraoeti k v,eřej
n~m ~řa~ům z,a účelem podpory o s o b n í c h z á j m ů stran. 
P.r,edpls Jest však hned z,ase 'Oslaben ustan'Ovením, ž,e pra
VIdlo ne p I a t í potud, pokud podobné zakročování u úřadů 
náleží pouze k výk'Onu pravidelnéh.o povolání členů sboru 
zákon'Odárného (jako tomu jest při výk'Onu adv'Okacie). 
Vymahání subvencí a podp.or pro ,obce či okres, postižený 
nehodou živelní, ovšem jest zoela přípustno. R'Ovněž vy
máhání podp~r na všeohecné povznesení v'Olebního 'Okresu 
v 'Ohledu kulturním, h'Ospodářském, průmyslovém. Ministři 
mohou se sami i na p'Oslanoe obraceti z,a Ó.čelem informace 
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v těchto otázkách. Předpis má však také chrániti úř,ady pl~ed 
záplavúu ,a nátlakem poslaneckých intervencí. ' 

Dosadit aktivníhú ministra, jenž, je poslanoem, na pla
cený úřad státní, bez čekací lhůty, je obcházením ústavy, 
neboť úoelem 5 20, odst. IV. úst. list., nebylú zaopatřovat 
ministry, nýbrž umožnit p o s 1 a n c ů in, aby se mohli stát 
ministry hez o~kací lhůty. 

Úřad ministerský j'est pr.o poslanoe j ,e d i n á státní funk
oe, při které není čekací lhůty. Zřejmé úbcházení ústal'Vy 
jest, jmenov.at poslanoe na placené státní místo a říci, ž,e 
j-eho poslání jest pouze dúčasné la jeh.o plat nazvat dietami. 
Muselo hy být pře sně č a s o v ě vyme;zeno jeho dočasné 
poslání (po způsúbu jiných států na 6 měsíců) a určena 
pře de m .odměna.. 

O i m u nit ě parlauwntární i mimú parlam,ent platí: 
I. Imunita v povoOlání zaručuje se př,edpisem, že členové 

sboru zákúnúdárného nemohou býti vůhec stíháni pr.o hla-
", v v 'b h v , h P SoOvanl sve ve SneIlliOVne a ve vy orec snemovnlC. ro 

výr.oky zde p~ones'ené při v Ý kú n u man dát u podroheni 
jsoOu pouze disciplinární moci sněmovny. 

II. Ke každému tr'estnímu nebo disciplinárnímu stíháni 
člena sboru zákonodárného jest tř'eha souhlasu příslušné 
sněmovny. Když sněmovna odepře dáti súuhlas, j 'est stíhání 
na vždy vyloučenú. Zde zlaručuje se imunita za činy, spá
chané mim o v Ý k 00 n povolání poslaneckéhú. Zároveň za
vádí se však zvláštní privilegium odiosum: uv,edená imunita 
ne v z tah u j e se na trestní zodpovědnost, kterou člen sboru 
zákonodárnéhú má jako odpúvŘdn Ý redaktor časopisu. 
(Ovšem patrně pouze p:ro delikty podle tiskového zákona 
spáchané. ) 

III. Kdyby člen sboru z,ákonodárného byl zatčen při trest,- ' 
ném činu samém, musí soud nebo příslušný úř,ad věc ihned 
.oznán1iti předs,edovi sněmoOvny. N'edá-li příslušná sněmúvna 
do 14 dnů úde dne zatoení soOůhlas k další vazbě, vazba ph~\-' 
stává. V případě, že by sněm'ovna právě nez,asedala; jest 
úpr~vněn k udělení súuhlasu per man 'e n t n í v Ý b 'o r obou 
sněmoven, volený p~o vyřizování neodkladných prací (5 54). 
Když tento výbúr udělí súuhlas 'k další v,azbě, ,rozh.odne p;ak 
.o ní definitivně přeoe zase sněmoOvna, do 14 dnů po svéJm 
sestoupení se. Sněmúvna nemusí tedy snad sama žádat'; 
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aby zatčený hyl pDopnštěn, nýbrž naopak úřad musí hlásit 
a sněmovna dá jen souhlas' (§ 25 úst. list.). 

IV. Člen každé sněmovny mtc!ž,e iQdepříti svědectví 'O vě
cech, které mu byly svěřeny v jehiQ vlastnústi poslanecké, 
a v~o i tehdy, ~dyž již poslanoem býti přestal: Vyjmuty jsou 
pnpady, kde Jde '0 svádění k zn 'eužití m,andátu. K úřa
du však dostaviti se musí. 

I.~unita Y povúlání platí i pro jednání ve výhor'ech, pro 
ř,~Člv.1 zprávY',al:. t.aké priQ in te r j ,~ k Cle, t. j. priQjevy či 
~!krIky, ldere uClnIl púslanec, nemaJ,e sám slúva, mezi řečí 
Jlné.hiQ poslance; .z~a k.onečně i priQ činy konkl udentní, 
z nIchž lze soOuditI na projlev určitého s rp.ýšlenÍ , j.amo po
vstání či usednutí, jést sporno, neboť § 23 úst. list. mluví 
j 'en

y 
00 i~unitě za. výr? k y .při výkonu. mandátu prúnes~né., 

Ovsem JSúu proJlevy ImunItou kryty Jen tehdy, když JSou 
v přímé siQuvislústi s předmětem právě p~ojednávaným a 
~taly. se přímo při účasti na jednání. SloOvní potyčky hez 
sl~uvlslústi s projednávaným předmětoem kryty nejsou. Imu
~uta ,napriQti ř~zení disciplinárnímu zaručena hyla již slu-
zebnI pragmatIkou ~ 25. ledna 1914. . 

. Ze všeohe~néhú .zněnÍ. zákona (§ 24) jest siQuditi, že imu
nIta poskytuJ e se I p~ob trestnímu řízení p.o 1 i ce j ním u. 
RoOvněž při z,atčení (§ 25) z,ákon nerozlišuje, zda jde 00 trest.:" 
ní řízení, p~ováděné soOudem, úřadem politickým nebo fi
nančním. Odepř'ení svědectví (§ 26) může patrně se státi 
taktéž před kterýmkoOli z uvedených úřadův. Imunita samo
zřejmě nechrání prúti žalúbě civilní ,ani před pouhým obe
sláním k s.oudu nebo úřadu správnímu za účelem svědec-
t ' b d" · f S vd ' d vb' o y Vl ne .o pú anI ln- úrmaee. ve ectvI 00 epreno yt muzle 
ze zák.onných důvúdů (s. 26) až před úř,adem samým. Ve 
smlslu svého účelu chrániti hude imunita poslance též před 
uvalení~ vazby, naříz,ené ,na pr.ovedení právoplatného rúz
su,d~u trestníh.o, již dříve, před nabytím m,andátu, proti 
po~l~nci snad vyn,es:eného. 
. . Není úvšem správn.o ,a . citu ,spravedlnosti jest jistě na 
úJI~.u, že pos,lan~i přísluší privilegium beztr',estnosti i pr.o 
delIkty zoela nepatrné, kde ne.'ní nebezpečí persekuoe. . 

Zák., z 30. května 1924, Č . 126, nařizuje: když k zave
dení .tr'estního řízení proti členu Nár. Shrom. je potřebí 
.souhlasu příslušné sněm,Qvny, s t ,a v í se p r 00 mlč e n Í trest-

11 161 



ního stíhání ode dne, kdy za souhlas bylo žádáno" až \ do 
dne, kdy došla soudu nebo úřadu, ' jenž za souhlas ~á9.al, 
úřední- zpráva o tom, že sněm,ovna o žádosii r'Ůzhod!a,,:nebo 
do dne, kdy, j 'ejíh'Ů souhlasu ku stíhání l1ebyl,~ více 'za-' 
potřebí. 

§ 34. Poslanci jako orgálly státu. 

S vš'eohecného hl'ediska jest k 'Ůtázoe právního· postavení 
posl~nců j ,eště 'připom'en'Ůuti: .. 

,I. ' Členové obou sněmoven mají postavení a charakter 
orgánů stá t ní c h. Z veřejnoprávního postav,ení po-slanců 
jak.o členů státního kolegia plyne, že mají v,eřejnoprávní 
povinnost, být p'řítomnu při všech schůzích parlam'entu a 
i-ádrtě s'e účastniti vš'ech pr,ací parlam'entních. Přijetím vol
~y přejímá zVIŮlený povinnosti úřední, přejímá funkoe 
státní a zavazuje se k službám státu. Každý člen sněmovny 
j 'e v á z á n přijati volbu do výboru nebo komise', do nichž 
byl zvolen. 

P.ovinnost navštěvov'ati řádně schůze parlam'entu, neholi 
"po-vinn'Ůst praesenční", je však zaručena . sankcí 
příliš slabou, takže namnoze bývá v poslanecké sněmovně 
sotva polovice členů přítomna, a tu ještě členstvo schází; 
s:e ien k hlasování. Proti tak četn ým absencím jed na c i 
řád marně hledá prost:ř~edků, jichž s úsp,ěchem by se dalo 
užíti. Přísnější sankoe platí jedině pro práce ve výborech: 
kdo se po třikráte po sobě' hez náležité omluvy nedostaví do 
schůz'e výboru, do něhož byl zvolen, ztrácí členství ve vý-
boru, a j-e ,přikr'Ůčiti k v.olbě jinéhIŮ člena. " 

Bylo by na čas'e, ,aby ,všechna ustanovení, j.ež zaručiti 
mají přítomnost čl,enů v par lam'entu a schIŮpnost jeho k usná
šení s'e, byla přísněji pr,aktikována; vždyť sněmovna, stara
jíc se o uplatňování těchto př:edpisů, pečovala by tím přímo 
o po dm í n k y své řádné existence a pravidelného funkcio
Dování. Již předpisy o platech poslaneckých mají se přísně 
praktikovati, ačkoli zásadně není sporu, ž,e poslanec, nena
navštěvující řádně schů-ze, po právu nemá nároku na platy 
Iposlanecké. 

Přísnější sankce v tomto směru hledí již zavésti zákon 
z 30. kv,ětna 1933, č. 88, o změnách řádu j'ednacího., 
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II'. Jako úř,edfiíci v'e~éjrií skládají přís,ahu služ,ebn( mají 
poslanci při vstupu svém do parlamentu složiti , s 1 i b po
dobn~. ~dyby ve sněmovně poslanec některý se 'zdráhal vy-' 
k'ŮnatI slib, nebo chtěl slib složiti jen s výhradami a ob.:.. 
mez 'e Ii í m i, z t,r á c í man dát poslanecký, i je přikročiti 
k lá "h d'k O v ". v v ah' v povo nI na ra nI ,a. vsem nenl bm J este z' ranenú; 
aby poslanci při vstupu svém do sněmovny nedali výraz ' 
svému pr á v ním u a p'Ů 1 i t i c k é m u pře s věd č e n í. Ve
řejní ú'ředníci ,a zřízenci, kteří zv'Ůleni byli do sněmovny, 
ne p'Ů t ř le bu j í k vykonávání svého mandátu zvláštního 
uděle,nÍ' d o vol e n é. Ovš'em vláda i pfÍ platnosti této vý
sady můze učiniti s 1 už 'e b ní opatření, jaká bude chtíti 
v, záj.mu řádného kon~ní služby, jen když. jinak onoho pri
vilegIa s'e nedotkne. 

III. P'Ůslanec j,e IŮrgánem stá tu; je povolán k výkonu 
funkcí státních a má sloužiti vše 10 b e e n Ý m z á j m ů m 
státního celku, nikoli j-en specieln~m zájmům svého volič
~tYa, n~bo .oné třídy, jíž náleží. Poslanec není ani zástupoem 
JednotlIvé země, z níž byl zvolen, naopak, má zastupovati 
celý stát a v,ešk,eren státní lid. Tím méně pak může volič
stvo snad považovati poslance z.a jakéhosi zprostředkovatele 
svého '0 jenž by byl především povinen svému volebnímu 
okres~ zj 'e~ávati různé materielní výhody. Poslanec je vá
zán J ednab ' ve vše ob e c n é m z á j 'm u stá t ním, není 
obchodním jednatel'em. Proto bylo v ústavě výslovně vy
tknuto, že v určitých záležitostech poslanec n ,e smí inter
venovat u vlády; tak nemá z,ajisté vymáhat ani živnostenské 
koncesse, ani z,aopatřovat státní dodávky a .objednávky, ani 
vymáhat povýšení a jm'enování úřednická. " 
, Všecky ústavy hleděly poslanoe učiniti p r á vně z'cela 

n e 10 d v i s I Ý m i .od v.oličstva~ , Vliv a zasahIŮvání voličstva 
" Hlá být obmezen'Ů na akt vol by. Odtud voličové nemohou 

mandát posl.anci ,svěřený IŮdvolati př,ed uplynutím voleb
ního' 'Ůhdobí, pI'lojev nedůvěry voličstva nemá pro poslanoe 
žádných prá vních účinků - 'může míti toliko účinky 
politické. S konstitučními názory je také neslučitelno, aby 
voličstv,o- snad hledělo posl.ance svého obmezovati udílením 
instrukcí. Právo ústavní zapIŮvídá t. zv. "mandát im
pera ti vnÍ". Než praxe našeh.o vo lebního so u d u při:" 
pouští dnes přísnou vázanost poslanců na i n str u k c oe 

163 



cl i s ci p I i n y k I u b 10 v'n í, jakožto důsledek vázaných listin 
.v!Qlebních. Tato přísná vázan!Qst jest nepochybn~ v rozporu 
s ústavní listinou (§ 22). Dle ústavy všichni člen!Qvé sně
movny musí také své hlasovací práv!Q vyk'Ůnávati o s .o b ně. 
Zastoupení s'e nepřipouští. Mim!Q případ § 16 jedno řádu, 
kdy podpisuje př,edseda klubu za své členy. 

IV. Pr'Ů důležitost svých funkcí nadáni jsou poslanci 
zyláštním postavením v 'Ůb'Ůru práva t r 'e s t ní ho. Poslanci 
p'Ůžívají im uni ty. Člen'Ůvé sněm!Qvny nem'Ůhou být nikdy 
stíháni pro hlaslOvání, j-ež byl!Q podniknuto při výkonu 
j-ejich povolání. V politické terminologň mluví se tu často 
o "svlOb!Qdě hlasování"; nejde tu !Qvšem o indivi
d u á I n í právlO j 'ednotlivéh'Ů člena parlamentu, nýbrž stá t 
sám v zájmu 00 nejlepšíh'Ů konání zák!Qnodárných funkcí 
stá tn í ch z,aručuje členům p~rlam'entního k'Ůlegia nej '
větší voln'Ůst ve výkonu jejich povolání. (Imunita a h s '0-

lutní.) 
Pro pr'Ůhlášení, jež učinili při výk'Ůnu svého povo.

lání, mohou poslanci hýt voláni k zodpovědnosti jen od 
sně mlO vn y, jíž náležejí. Z'Ůdpovědnost j'e tedy .ohmezena 
potud, že ne m ů ž 'e být uplatňována mimo sněmovnu 
a uvnitř sněm'Ůvny pak může se díti jen prostředky d i s ci
plinárnimi, j-ež předsedovi jsou dány. V p'Ůlitické ter
min'ŮI'Ůgii mluvívá se tu !Qpět o "svohodě sl'Ůva". Imu
nita je zaruóena abslOlutně poslancům u výk.onu jich p 0.

v'Ůlání: jde tu 10 "im uni tu v pov.olání". Imunita 
." v povolání" je starým ,a slavným zřízením parlamentárního 
p,r,áva ,a ll. g I i c k é h.o .a tvoří jedn'Ů z nejvyšších v tradici'Ů~ 
nelní soustavě privilegi~ parlamentu anglického. Stát 
sám uznává a chrání s V!Q boO d u s 1.0 va v parlam'entu, jenž, 
jak ' již jeho jméno dokazuie, je institucí, v níž se jedná 
:ve f'Ůrmě ve ře j n Ý ch řeč í a deba t, vývodů a proti.-

_ :vývodů. Parlament vždy také představuj-e národní výbor 
pro stížnosti, tribunu, jež otevl'·ena je volně pro stesky. 
. Naše dn·ešnf imunita, r'ŮzšÍřená v tom, že žádný člen par
lainentu n 'e smí být trestně stíhán bez s vo I e _n í pár I a
Jll 'en tu, rozšíř'ená tedy i na činy podniknuté mim o po
vol á n í poslanoov!Q, spočívá na recepci fr a n c o u 'z s k é h o 
p r. á ya parlamentního. Právo ústavní uzriává instituci imu
nity .celkem v š i r'Ů k é m r.ozsahu jak!Q podstatnou a nutnou 
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p!Qdmínku volné činn!Ůstj, v povolání p!Qslaneckém. Rozumí 
se, že imunita poslanecká vztahuje se na všechna "pvohlá
šenÍ" a" vyj ádření" j a k é h IQ k o I i z P ů s 10 bu, j-en když 
poslanec j-e učinil při účasti na jed n á n í par I a. m e ~ t
ní ln. Imunita vztahujle se tu na řeči, zápisky a tiskopISy 
poslanecké, na 'z právy , interpelaoe i návrhy. D,ojde-li však 
v z,asedací síni mezi některými poslarici k hádoe, která 
nikt ,erak TI 'es'Ůuvisí:s pr.oiednáváním parlamentu, tu 
k!Qnflikty tak'Ůvé ne j s 10 u a nemají být kryty imunitou 
a mají- hýt vyřizovány před řádným S'Ů II d 'e m, I?v.š~m dá-li 
sněmovna svolení 'k stíhání členů, kteří se pr!Qvlruh. Praxe 
však dnes obecně kryj:e. imunitou i takové spory a hádky, 
vznikající bez souvislosti s jednáním parlamentním. 

Právní pravid1a o imunitě dána js'Ůu v záj~u ~tá tní~, 
v zájmu v ,e ř e j n é m, ústavně- politickém, nlkoh sn.ad v m
dividuálním zájmu jednotlivých poslancův. Státu Jde o to, 
ahy !Qrgány parlamentární m'Ůhly dostáti svým. úko.lům 00 

nejdůkladněji, aby, nejdMežitěj ší funkoe legIslatIvní co 
možno řádně ve všech směrech byly !Qpatřovány. Normy 
právníhlO řádu zde jS!Qu dány v zájmu parlamentu jako 
s t 'á t n í hlO 10 r g á n u a v zájmu řádného pr'Ůjednávání ?bec: 
ných státních záležitostí. Normy ony ovš,em r e f I ·e x 1 v n e 
zvyšují i právní post ,avení jednotlivých.poslan
ců ,a zdá se pak, jakoby čl,enové parlam1entu ~ěh ,~sob.n.í 
privilegované postav'ení. Každý poslanec má Sl uvedomltI, 
že ~munitou,ehr~ěn j-e jen v o~,ecném ~áj~u,státní~, 
že Je mu dana Jen na 'Ochranu Jeho ver,eJ nych povln
n!Q~tí k řádnému konání jeho ú ř e dní c h funk~í. V ýhor 
imunitní v tom směru přísně by měl postupovati a to bez 
obvyklého stranického zabarvení. 

Imunita pvo prohlášení, učiněná v p!Q vol á II í posla
neckém, platí 'Ovšem i pro jednání a porady ve v Ý b 10 rec h 
parlamentních; na~ slušným vedením deb~; ~dí, tu vť,ř~~: 
seda výb'Ůru. ImunItou posl.aneckou pro vYJadrenl, uCll~ena 
v pov!Qlání parlamentním, nejsou však kryty pr.oJ'evy: 
poslancovy ve veřejné schůii voličské. 

V. Dle ustanovení ústavy a trestníh'Ů řízení nesmí žádný 
člen parlamentu být zatčen neb soudně stíhán h e z s vo
l,e n í sně m o v II y, mimo přípa~, že poslan~~ ~~opa~en hyl 
přhno při činu. A i tehdy, byl-h dopaden prI cmu, J,e s'Ůud 
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a- policejní úřad vázán' o' k a mži t ě dát zprávu předsedovi . 
sněmovny .o z,atčení poslanoově. V těchto ustanoveních má 
se zaručiti členům parlamentu 'Ochran,a před trestním' stí
háním i za činy takové, jichž se dopustili mim o ,p.o V'O
lán í své, mimo své, úřední funkce. , Parlam!entu má se 
poskytnouti vozhodující vliv na p'Os'Ouzení toho, ' zda,' za
hájení trestního ' řízení ,pvoti některému členu parlam,~ntu 
nebude míti nepříznivý vliv na jednání parlamentní. Cle
nům vlády, nejsou-li poslanci, imunita nepřísluší. 

Imunita u nás j-est tedy hodně r'Ozšířená. Stíhání nevylu
čti je , s;e snad jen na dobu zasedání, ne~o na dobu : trvání 
'mandátu,riýbrž trvale (jak § 24, úst. hst. PIiaví" i~e "na-
vždy"). ," , 

Imunitní ÝJhór s~ěmovní, n~má vozhodov,at o tom, : zda 
posl~ec ,j-e vi~~n či nevi~~:n činem t~~stným, z?~ : v Je~o 
činu obsažena Jest skutkova podstata CInu trestnlho, a z,q.
s~hQvat tak ' snad do pravomoci řádných soudů, nýbrž j~n 
.o 'tom, zda zde nejde o persekuci přesvědoení p'OslaneckélJo 
a zda nepřítomnost poslanoova ve sněmovně nebude na zá
vadu., Naše výbory rády napodobují ' vyšetřování soud·ů 
t r 'e st n í ch, vynášejíce pří:r:no rozsudky. '" 

Imunitu za činy mim o povolání spáchané nelz.e ome~~ti 
n!l př5p.ady ~tíhán,í t r e s t ~ í m ~ou~ém; ústaY~ ~~'š;e ~z'ší
:řlla liberálnlm vykladem lmunlt~ I ~a t:es~nl ~lze~l P"~' 
lic'ejní a výslovně ' ~,a !íz:ení, dl.sclpllnarnl., ' JI~~e J '~ 
nepřípustno, každé z,atoenl, Jakakoh vazba v tr'estnlm rlzen~ 
policejním ,a finančním, nebo zatč~ní a v,azba , z, o~ledu 
p o I i ce j n í ch, ježto by se tím rušila :posl~n?ov.a '~oznos~ 
účastniti se j 'ednání sněmov~ích. P.oskytoy,atI ' l.m.uml~ ' R,~OtI 
pokutám ťréstního ř.Ízení flna~čního a a~~~llsťrabvn~l~ 
není dnes sioe uznáno, ale nenl pochyby, ze I pokutovanl 
může se státi citelným prostředkem stíhacím poslanců ne
oblíbén ých. Řízení d i s ci P I in á r ní děj.e se z ohle~ů slu::: 
ž'ebních, má z,a účel z,ajistiti řádné konání 'služby a ,zacho
vá.vání služebního řádu. Imunita musí s'e uznati v příp~ 
deéh; y nichž 'patrna j,é tendence, že , 1íředn:ík má být stíhán 
z~ výrazy- svého přesvědč~ní . ~ žé,' mu ~ ~á být ~ráněno ve 
v9lnérrí vykonávání . jeh? vp:ovlnností ' poslaneckych. Protvo 
také' S "88 služební pragmatIkyz!e dne '25. ledna 1,914, c. 
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15 ř. z., r:ozšířil prC?, státní úředníky imunitu I na říz,e~ 
discipliilárn~. · , " 

Imunita začíná patIině dne~ vólby: v.olební řád po~ 
slanecké sněmovny (§ 5~) PIiaví, že ministerstv.o vnitra vydá 
osvědčení, opravňující ku vstupu do sněmovny, z vo le~ 
n Ý m p o s I a n c Ů ln. Kandidát stan'e se p'Oslanoem dne m 
volby. . 

VI. Poslancům j,akožto o r g á n ů m stá t u poskytují se 
platy z prostředků státních. Pře d p i s tento ' dán je v in...: 
tencích, aby ' žádnému členu sně'm1ovny , nedostatek pDor:: 
středků nebránil účasťniti se z,as.edáhí parlamentu; Je , za
jisté v z,;íjn1.u státu, tedy, v zájmu veřejnoprávníln, 
ahy parlam:ent řádně .byl navštěvován ,a všichni ' čle'nové 
mohli se schůzí pravidelně účastniti. · Odtud instituce pla~ů 
zav'edena, je v 'Obecném z,ájmu stá t ním. S tohoto hledisk,3. 
p~ak j,e pokládati za ne pří P u s t n'0 u každou e x ,e k ~ c~' n~ 
platy poslanecké. Povolení exekuoe je vůb,ec v odporu 
s ú čel e m, pr.o který p,laty byly zavedeny. , " ,: 

Kdyby některý poslanec dával si ve dle' poslan'eckéhQ 
platu p,latiti j 'eště zvláštní · poplatky či přídavky . od orga
nisacÍ- své politické str,any, není jednání toto trestné;, sporrio 
však --jé, zda nenastává tu povinnost poplatky, .ony' Yrátiti ~ : 
V na-š'em státě dnes z,aveden je měsíční pa uš á I ní -plat pOr 
slanecký; poslanci p'Ožívají tu určitého ú h r n n é h 'o ' obnosu 
bez .ohledu na :Jélku či' krátkost času, po který parlament j:e 
shromážděn. Zaručení každého -podobnéh.o platu neses~hou 
nebezpečí, zvláště j.e-li plat poměrně 'yelký; poslanci ,na
vykají si hledati v m,andátu poslaneckém oelou SV.oji hQspo,"J 
dářskou existenci. Vytvářejí se politikové z ř,emesla. 

Platy poslanecké js'9.u u n~s nepo~ěr:qě vysoké, uváží-li 
se platové poměry úředníků ' státních ' a to, ž,e sněmovny 
nez,as'edají oe~ý r'Ok a platy poslanecké jdou stále. Podle zá
kona z 18. března I92I, č. 115 sb., 'm,ají ~poslanci ,a s~i 
nátóři mě s í č n ě 5000 Kč, počínaje prvním d~'emm~síoe, 
v . ně:mž" vykonali ' slib ,a končíc posledním dnmn mě'síoe, 
kdý ,mandát jejich přestal. lVHstopředsedové ' mají . vedlé 
pla~u ještě 1(?00 Kč měsíčně přídavku funkčního ; ; P~ea..2 
s~doyé sriěm.oy'en mají vedle stáléqo platu je~tě tytéž'; P9r
zitky' Jako členové vlády; nároku ,ria přídavek represlent~ú~:n~ 
vŠak ne~ají .. I tyto platy (120.000 Kč' ročně) jsou p:říliš 



vy~oké. Předsedové mají stálý povoz na útr,aty státnÍ. 
V,eškery platy poslanecké nepodléhají ani daním ani po
platkům a jsou vyjmuty z exekuoe. Poslanci mají dále 
~olnou jízdu na všech státních i s'OukDonlých žel,e.znicích 
a jiných prIŮstředcích komunikačních, zaoež z.aplatí Dočně do 
státní pokladny 2000 Kč.- Výhoda Víolné jíz,dy jest zde pří
liš rl?z~íř,en~"a podpo::ui~ jen agitační a zábavní .oesty. Spra
y,edhve n1:a JI poslanCI narok pouz1e :na volnou Jízdu z míst 
svého bydliště do hlavního města. V;olrté jízdy týkají se 
zákony z 9· května a 28. června 1922, č. 205 a 206 sb. 

VII. Poslanci jako orgány stá tní požívají podle zákona 
na ochr.anu republiky z 19' března 1923, č. 50 sb., zvláštní 
zvýšené .IŮchrany; ohrožlení života členů sboru zákonodár
ného u výkonu jejich praVíomoci neb'Ů pDO tento výkon neho 
vůbec pro jej i ch čin n o s t v ž i v 10 t ě plOl i ti c k é m 
tres,tá se zvláštní zvýšenou trestní sazbou (§ 7 zák.). 
Stejně, když by kdo užil nás i I í, aby působil v určitém 
směru na výkon pravomoci zákonodárného sboru. Zločinem 
j 'e dále, když by kdo sám nebo y.e spoj.ení s jiným si osobo
val svémocně pravomoc, vyhrazenou sboru zákonodárnému 
(S 10). Taktéž ohr'Ůžuje se přísným tr,estem, kdo hrubo u 
n ·e s I u š n o stí ruší výkon pravomlŮci sboru zákonodárného. 
Z 'k v', díl . d V' d ' Vl 'k a on iIl·eClnI roz· u, z ,a CInu opustl se cen za ono-
dárného sboru samotného či osoba jiná. Násilím úplně zne
nložnit ústavní činnost sboru zákonodárného je zl'Očin ú k I a
d ů proti repuhlioe (§ I z,ák.). 

Zákon ZlO. červenoe 1933, č. 124, j .ako .přečin trestá 
hanobení sněm'Oven a jejich orgánů. 

§ 35. Zákon o neslučitelnosti. 

Zákon z 18. června 1"924, č. I 4{~ sb., o i 'll k'O m pa ti b i
I i t ,ě (neslučitelnosti) týká se inkompatiPility z á j m o v é. 

Všeobecně se prohlašuje, že s členstvím některé z obou 
snělnoven není slučitelno ani v I a s tni c tví po dni k ů v ý
dělečných, ani účast na jejich vedení ,a správě, jak'Ož 
i účast na vedení a správě j,akéhokoli sdružení na zisk zříz,e
ného, jsou-li tyto podniky v poměru dodavatele či od
hěra tele, pachtýř,e nebo p:nopachtovatele ku státu, stát-
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nÍnlU pódniku a . ústavu či fondu státnímu a státem spravo
vanému. 

Rozhoduje zde poměr ku státu a státním podnikům~ 
Rovněž zakládá se přÍp ,ad neslučiteln'Osti, když 

hy ony výdělečné podniky poskytov,aly po živnostensku 
ú v ,ě r státu a státním ústavŮIu nebo domáhaly se, aby byly 
se státem ve stycích dodavlatelských, odběratelský'ch, pach
tovních. S členstvím sněmovny není slučitelnoani vlastnic~ 
tví ani účastenství v těchto podnicích výdělečných. ' 

Neslučitelnosti není, kde zákon nebo podmínky obecn·ě 
platné nebo napřed vyhlášené umožňují i j in Ý m z á j e m
ní k ů m, aby za stejQ,ých ' podmínek vstoupili se státem ve 
zmíněné styky obchodní a hospodářské. Běží o případy do
dáv,ek v1eřejn:ým konkursem. 

Nezakládá dále neslučitelnosti, když jde o členství v pod
nicích 10 b ,e c n í cha ústavech, které podle zákona neblO 
svých stanov požíV1ají záruky ob ce (S ' I IŮdst. II. zák.). 
PrIŮ tento předpis zák'Ůna vozhodoVia1o, že i výdělečné pod
niky obecní luají ráz veřejnohospodářský a že v zá
jlnu ~eřejném můž'e tedy být připuštěno, aby požívaly od 
státu určitých výhod. Ostatně jejich hospodářství stojí pod 
kontrolou podle předpisův obecního zřízenL . 

S členstvím · sněmovny n 'ení slučitelno, poskytovati stra
nám prá vní pIŮrady nebo právní zastoupení nebo jim 
dělat odborného por.adoe technického, obchlŮ'dního, když hy 
šIlO Q dodávky, odběr, pacht nebo úvěr po živriostensku po
skytovaný pDO stát, státní podniky a fondy. Taktéž není slu
čit'elno zpvostředkovati za přímý nebo nepřímý hmotný pro
spěch styky obchodní se státem, j1eho ústavy, podniky 
a fondy. 

Není dále slučitelno, vykonávati povlŮlání nebú zaměst
nání, ať hlavní, ať vedlejší, způs'Ůhem, jímž se z n ,eli ž í v á 
luandá tu k získání odměn, jinak za podobný výko~ 
v 'Onom povolání neobvyklých. (Advokát~ jenž jest poslan
oem, nesmí si dát za intervenci od stran platiti víoe, než 'Oh
vyklou odměnu a vzbuzovat tak zdání, že jim jako posla
nec zaopatřil nějaké zvláštní prospěchy.) 
- Nařízením se ustanoví, k t 'e r é 'O r g .á 'll Y určí obvyklost 
odměn a to tak, aby člen sněmovny mohl se o 'Obvyklosti 
' d" V vdv" d V' v d v V'd' Dl l'd o men presve CIbrIve, nez za 'O menu poza a. e v a -
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ního 'naříz'enÍ ze 4. č~rvenoe 1924, č. 159, jsou těmito o~gá
ny pro určení obvykl'Osti 'Odměn, požadQ~aných členy' sně
movny u výkonu jejich povolání či zam~stnání, komory 
advokátní, notářské, lékařské, inženýrské, ' vždy pro přísluš
níky onoho určitého stavu. Výši odměn sam,a vláda tedy,ne
stanovÍ. 

" ~ členstvím sněn:t0vny ne n í slučitelno vlastnictví ~ebo 
účast ve vedení a sprá vě j a k é hQ k o I i pod n i k tl. neho 
sdružení, j 'estliž'e se při tom zn e u ž í vám a n dát u k svá
dění nebo k nepřípus~nému vlivu u činitelů, kteří, jsou!lli
mo podnik nebo sdružení, ale~ajÍ v daném pHpadě na zá~ 
jmy jeho rozhodující nebo , podstatný vliv. Rovněž z,akládá 
případ neslučiteln.osti, když člen sněmovny věd o m ě t r p í, 
aby .osoba třetí zneužív,al.a jehQ m'andátú způsobem zdeúve
deným. Kteří činit~lé to jsou, jest 'Otázka s Ir. u t k ,l~ v á. ' , " 

Zde nezáleží pa poměru k státu ,~ k státním ústa~ů~; 
nýbrž stačí jakýk'Oli podnik, i nevýdělečný, prQtož'e zde 
důraz jest položen na moment zneužív~nÍ maD,dá~u. 
TrÓto právě má být inkQmpatibilitou zabráněno. , ' 

Účastí ve vedení a správě podniků rozumí se , členstvj 
v ředitelství, představ,enstvu, správní radě, dozQrčí' radě, 
a místo v.edoucíhQ úředníka, n ik o 1 i však č!'enství v')', ře~ 
~ltelství 'o b e c n í ch podniků nebo ústavů, které podle , zá
k(~na nebo' svých stanov požívají záruky 'Ohoe. ',, ;' ~ } 

Není sl uči telno s členstvím sněmovny " vykon,ávati ' 
m~D-dát způsobem, který odp'Or~je zákazu , ústavy, že tqtiž, 
poslanci ne~mějí se obraoeti k úřa9,ům veřejnýn1. " ku pod-"
po~e 6sobní~h ,zájmů stran, když by při tom prováděl'9 se 
zakročení ve prospěch tř'etí os.oby s ú mys 1 e m opatřit~ ně-, 
komu- jinému nebo sobě zvláštní a nepřiměř,~ iné 
o s'Ob n í výhody. 

Předsedové sněmoven nesmějí být členy př,~dstave~stva 
nebQ dozorčí rady ,ani zástupci akciových společností, iSP.o
lečn.osti s ručením obm'ezeným a spolec.enstev, ;pokud tato 
sdruž'ení zabývají se činností výdělkovou. P:vedpis tento, 
půvQdně ústavou daný pro ministry, vozšiřrtje se nyní i n ,é\ 
pře d s 'e d y ob o u sn ěmQ v :en. Nikoli v~ak n:a mí, ~ , t 0-

p 'ředsedyI 

Podle zák'0na z 21. dubna 1932; č.' 54, ne's'mÍ 
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poslanec být člen' eln představenstva akciové 
ba n k y .. ani jej,ím v'edoucím úř,edníkem (§ 8a). 

Ústavy novod'0b~ mív,ají ,mnohem pří'srÍější předpisy o' 
inkQmpatihilitě, než u nás, a tG jak o mkompatibilitě' 
ú ř ,e dní, tak z áj m'0 vé. Jm,enovitě ve státech středoevrop
ských (jako v Polsku neb'0 v Uhrách) dány jsou podnobné 
předpisy, jimiž zaručeno býti -má 00 mQžno neodvislé vy
konávání lnandátu poslaneckého. Byly tam zav,edeny různé 
případy i n kQ m pat i b i I i ,t y, t. j. nesJučitelnosti mandátu 
poslaneckéhQ s určitými úř,ady a fun~cemi nebo s určitým 
jednáním a chováním se. Státoprávní nauka dělí případy 
inkQmpatihility takto: . " 

I. Inkompatihilita z důvodu určitéhQ poměru odvislosti'., 
Poslanec nemůže z,astáv,ati úřady neb'O, zaujímati funkoe, 
které ,závisejí ~na jmeni,Ování vlády neb'O některého vládního
org.ánu a spojeny js'Ou se služným nebo jiným platem. Po
stavení na vládě z,á,:islé byl'0 by na úkor svobodriéh'0 vy
konávání mandátu poslaneck~h'0. 

, 2. Ip.kompatibilita z důvodu z á j m o v é z a u j a ti,O s t,i. 
Poslanec nem~ býti s vládou ve stycích i,Obchodních, neboť 
jehQ neodvislost b,j 'mohla trpěti tím, že mu vláda posky~ 
tuje 'příležitost k ,obchodním ziskům. 

3. Inkompatibilita z ,důvodů t r e s t ní ch. Z důvodů práva 
trestníhQ pomí j1. mandát poslanecký v případech odsouzenÍ. 

4: InkQmpatibilita, plyn'Oucí z p o s I a n e c ký c h p ř í~ 
ml u v u vl á d y. Poslancům jest zakázáno, aby za plat, za: 
hmotné výhody nebo za protislužby za někoho u vl~dy, 
intervenovali. J menovi tě jest taková in tervenoe zakázána :: 

a) v Qtázoe udělování titulů, řádův a vyznamenání, 
., b) p,ři zadávání kQncesí pro dopravní podniky, při z,a~ 
dávání státních a veř,ejných stav,eb, prodeji státních ne
mi,Ovitostí, 

c) při povyšování úř,edníkův. \ 
Vedl'e inkQmpatibility ,a b S'0 1 u t n í uznána jest někde

ještě inkQmpatihilita r e l.a t i v n í, t. j. určití úředníci státní, 
kteří jinak moh'0u býti' voleni za poslanoe, nes měj í býti 
v'0leni v 'Oněch okresích vol,ebních, na které buď zcela nebo 
částečně vztahuje se jejich úřední p,ůs'0bn'Ost 'v době ~'0lbý 
neho .aspoň určitý čas před volbou. TQ platí jmenovi~ě 
o úřednících soudů a státních zastupitelstev. Nastupuje pro-
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ll:ě .. re I a t i vn í př,ekážka volitelnosti ve Violebních okresícn 
J~J~~h úf,~dní pů~obnosti. Jinak platí tam, kde inkompa
tiblh~ uvred.ní J'est za~,~dena, :ovšem i pvo tyto ú~edníky' 
ostatnI pr,edpIsy o nesluCltelnostI mandátu a úřadu tak že 
hudo~~li z~oleni, musí do předepsané doby překážky od~ 
-stranItI, t. J. po případě úřadu se vzdáti. 

§ 36. RízeDÍ ve věcech inkompatibilitních. 

Ve v,ěoech neslučitelnlOsti bude vozhodovat: 
,a).inkompatibilitní výbor příslušné sněmovny (s,~ 

n~t I poslanec~á ,~n~movl)ja m~jí pro svoje č1eny; zvláštní 
vy~ory tyto, nlkoh Jeden spolecný); 

~) vol e b n í s o u d . 
V ýho:r: inkolnpaťibilitní bude rozhodovat pouz1e vš'eohecně : 

I'ozhoduJ'e z á s'ad ním usnes,ením o tom, zda určité sku
tečnosti , s~,ad~jí pod pv~ípa?y, nes}učitelnosti. Výbor jedná 
na vyzvanl pr,eds,edy prlslusne sn emoY!lY , na základě usne-
~,~ní :plné .s,c~ůz'~ přl~.d,sedn~ c.tva; toto můž,e si též vy
.zadatI vrJadren~ urClteho mlnlsterstVia neblO povolaných 
~orpora~l. Byl-h pro usnesení podnětem případ některého 
-clena snemovny, dá se nlU předem možnost aby se o věci 
vyjádřil. - ' 

K usnesení inkólnpatibilitního výboru požaduje se pří
tomnost nadpoloviční většiny členů a ahy pvo usnesení hla
sovala nadpoloviční většina přítomných. Jde-li o změn u 
.zásadního usnesení, musí být většina 3/5 přítomných. . 

Vzor pro inkompatibilitní výbor je u her s ký. . 
. Každá sněmovna ViQlí si n ,a dvě lé ta svůj inkompatibi

ntní výbor a určí též počet jeho členů. ~olí se poměrným 
zastoupením, sdružování stran je možniQ; dohodnou-li se 
strany všechny, lze voliti z plného shriQmáždění, při čemž 
odpor takového počtu členů sněmovních, který nedosahuj,e 
vole~ního čí~la, nebude to~u v~á př,e~ážku. Členové před
sednl~tva snemovny hlaSUJI pn volbe, nemohlQu však býti 
volenI. Čl~nové výbo-ru podrží své funkoe až do volby členů 
nových; za odpadlého člena vykoná se na zbytek volebního 
období volba 'doplňo~ací tak, aby nIQvě zViQlený náležel té i e 
s~~an .~ .co odpadlý, leč ž,e by jeho strana nechtěla se volby, 
~ucastnltI. 
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'.. Pro j,ednání inmompatibiJitního výboru platí pravidla pro 
Jednání ~statních výborů sněmovních ' a jrednací řád sně
ml~vní. Clenové výboru jSiQU zavázáni k úplné mlčelivosti 
o Jednání, které byl'Ů prohlášeno za důvěrné. Neposlušného 
může předsednictvo sněmiQvny, na návrh výboru zbaviti za 
trest členství ve výboru. 

Volební soud rozhoduj'e nálezem o tom', zda u u r č i
té~o člena sněmovny nastal případ neslučitelnosti. Rozho~ 
dUJ e te~ ~ .konkretně, i n d i v i d u á I 'll ,ě, kdežto výbor in
ko~pabblhtní rozhodl z.ásadně, všeobecně, dávaje pouze 
povsechný poukaz volebnímu soudu o výkladu zákona;: 
volební siQud se však onoho poukazu držeti nemusÍ. 
. ~ o~ební soud vozhoduje jedi~ě n a !fl á vrh př-eds'edy pří
slus~e sně~ovny na základě usnesení plné schůz,e před
sedn~~tv;;. Clenu sněmovny, o kterého se jedná, poskytne 
se ~rIlezltost, aby se mIQhl předem vyjádřit. K návrhu žádá 
se Ještě souhlasu příslušné sněmIQvny; usnesení j.ejí stane 
se prostým hlasIQváním bez rozpravy. P~edsednictvo může 
si také vyžádati např·ed z á s a dní usnes1ení ýýhoru inkoln
patibilitního. 
. Když volební siQud uzná, ž,e u určitého člena sněmovny 

nastal případ neslučitelnosti, vyřkne nálezem, že člen je 
zavázán do 14 dnů po doručení nálezu zanechati činnosti , 
která byla uznána za neslučitelnou s mandátem. 

. Bude-li však zjištěno, ž,e člen sněmovny byl veden po
h~ut~ami- nečestnými.' a při to~ b?-ď vážně poškodil zájeul 
statnl nebo se /obohatIl, z~avI J ,eJ volební soud man
dá t u. Nemůže se čekat . 

v Když ~len sněmovny v předepsané lhůtě 14 dnů nepodá 
predsednlctvu sněmovny písemné pvohlášení o tom, že ná
lezu soudu vol,ebního vyhověl, má se za to, že se vzdal man
dátu. K?yby ,P~~ pře~ své pís,emné prohlášení pokračov,al 
v nesluCltelne Clnno stI , bude z b a v ,e n volebním soudenl. 
mandátu a to ~,a nový návrh předs'ednictv,a sněmovny .. 

Je možno žádat z,a ob n 10 v u říz e n í u vol'ebního soudu ; 
v' d t ov v d d . v v za ~ muze pr,e se nlctvo snemovny nebo clen, 10 kt'erého 
se Jedná, když dodatečně vyšly na jevo skutečnosti neblO 
průvody, které nemohly být uplatněny v řízení původnÍln. 
~ . hyly by mohl! ~ít, kdyby tehdy hyly známy bývaly, 
podsta.tný vlIV na výrok soudu Violebního. Novým ná-' 
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lez'em pr.ohlásí volební , soud, zda se mění nález původní 
a bpde-h uznáno, že zde ne ní neslučitelnost, vyslovená 
náleze.nl původním, tu v.olební soud obnoví novým nálezem 
stav; }aký by byl, kdyby původní nález nebyl býv,al vydán; 
, v Kdyv~y č~en sněm?vny uč~nil udání, k~~ré může dát pod
net k rlZenI o neslucItelnostI, a pak se ZJIstí. že chtěl 'pouze 
zlehčovati některého jiného člena a dotknouti se j.eho cti, 
hude udav,ač pot:r~están předsednictv'em sněmovním na zá
kladě usnesení plné schůze předsedrtické. Trestem můžle 
hýt odnětí náhrady poslanecké nejdéle na 6 měsíců. 

.Dojde-li sn.ěmovního předsednictva udání (od někoho 
llllmo sněmovnu)., a udání nebude dostatecně doloženo nebo 
hude mít zjevně jen zlehč~ovací a utrhačný účel, nebude 
k němu přihliženo, a člen sněmovny, o kterého se j-edná; 
hude oprávněn zakr.očit proti udavači tr'estní oestou. 

Zákon zde podan:ý, jehož zdlouhavá a namáhavá dikce 
,8 neurčitými definioemi jistě není zrovna ukázkou umění 
legislativního, pře~ to~ .~,e s je~lov vydáním se hodně pospí
'chalo, sotva .bude casteJl provaden. Byl veden snahou, aby, 
hledě zanl'eZlt zneuŽÍvání m,andátů, př,ece zas'e nevyloučil ze 
:sněmovny příliš mnoho osobností života hospodářského. 
.Jsou stálé stížnosti, že ve sněmovn.ě scház'ejí vynikající zá
stupcové průmyslu, obchodu a světa finančního. Obsahuj.e 
od~u~ ~ákon četné výhrady , (jako § I odst. 11.), které zba
'VUJí Jej pravé účinnosti. Je také j'en zdánli .vě přísným. 
Rozdělená kompetenoe m,ezi výbor ink.ompatibilitní a vo
lební soud, při čemž soud vol ,ební nikt ,erak není 
v á z á n direktivou inkompatibilitníh.o výboru a j'eho z á s a cl
ním usnesením o užití zákona na j:ednotlivého po slanoo , 
lllůže vést ke konfliktům a jest zbytečna. Výbor můž,e za
-dr~e,t jed?-y p~ípady ne,slučitelnosti t~~, že z á,s a dn ě pvo
hlaSl o nIch; ze pod za,kon nespada]l, volebnl s.oud může 
,zadržet , z,ase jiné rozhodováním v jednotlivých případech. 
Ve volebním soudě zas'edají také členové politických stran. 
Ost~~ně předseda vs?ěmov~y, v jenž má ,podáv,at návrhy, se 
() prlpadech neslucltelnostI , vzdy nedóYl a poslanec zase na 
neslučitelná místa v podnicích bude dáv.at své zástupce , a 
příbuzné, bude-li nebezpečí, že by vyloučen byl sám. Strana 
soukr.omá, která z poslanecké int,ervenoe měla úspěch, také 
'sotva, bude udávat, že poslanec, povoláním advokát, dal si 
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za . svůj poslanecký vliv zaplatiti více, než jak určila ad
vokátní komora! 

§ 37. O v~ájemném poměru obou sněmoven. 
, ' I 

Na pochodu či postupu zákonodárném mají ' úča,st t ř ~ 
činitelé : poslanecká sněmovna, senát a hlava moci výkonné, 
president. Jejich účast_ není však stejná a jest různá i co do 
vý~namu. Předpisy -o navrhování a usnášení zákonů js.ou 
nyní složitější, ježto pylo zároveň nutno, upraviti poměr 
obou sněmoven při účasti zák,~nodár:né. Ústav,a, upravuje 
otázky sem spadající takto: 
. I. Návrhy zákonů vycházejí bud z iniciativy vlády 
ne,bo., člen ů parJamen tu. K návrhu z ákQ.na , jejž podá 
člen některé sněmovny, jest přiložiti ro z po če t .o finanč
ním dosahu osnovy závoveň s návrhem na úhradu potřeb
ného nákladu. President u n 'ás zá-konodárné ini
c i a t i v y n e m á. 

1.[ Předlohy zákona rozpočtového a ~p'ředlohy branné, 
vládou podané, musí vždy podány ,býti n,ejprve sněmovně 
poslanecké. Pod předlohami těmibo zajisté rozuměti se 
hude také k.aždoroční povolování k vybírání daní, dávek a 
poplatků, jakož i každovoční p.ovolovánÍ kontingentu branců. 

III. Zákon, jímž měniti se má ústav,a, vyžaduje vždy sou
hlasného usnesení ob '0 U sněmovlen. Totéž platiti má i při 
jiných zákonech, pokud ústava z tohoto pravidla neustan.o
vil~ výjimku. Ústava totiž zavádí různé výhrady o tom, kdy 
usnes,enÍ některé sněmovny může se státi , zákonem či nic. 
Dány byly tyto předpisy: 

I :. Nejprve stan'Ůví se určité I h ů t y : 
a) Senát jest zavázán, usnésti se '0 předloze zákonné, při

jaté již sněmovnou poslaneckou, do 6 neděl. Při př'edloze 
rozpočtové a branné ponechává se jemu lhůta k uSlles'ení 
II a jed e n mě s í c. Tato však již nemůže být dále pro-
dloužena. ., 

)J). "Naopak zase sněmovna poslanecká jest zaváz~na usnésti 
se ,o předloze zákonné" přijaté již senátem, do 3 měsíců. 
,,": c) Když sněmovna, jíž předloha zákonná, sněmovnou 
druhou usnesená, byla zaslána, v předepsané lhůtě se na ní 
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či 'O ní ne u sn e s e, má se za to, ž'e s předlohóli z,~~lanou 
souhlasí. ' i , . 

d) Lhůta b.ěŽí 'Ode dne, kdYi usnesení jedné sněmovny 
byl'O dodánoO druhé. Lhůty mohou býť dohodou 'obou sně
mov~n prodlouženy nebo zkráoeny; jen .měsíční lhůta, daná 
senátu při předloz,e roOzpočtové a branné, ,nemůže být prú
~.l?u.že;~a. Když, některá sněmovna právěnez,as·edá, bll;ď že 
JIZ JeJI volebnl 'Období uplynulo, ,nebo že m·ezitím došlo 
k d v, v, b VtV ' 1 b v v, . o r.ocenl, uzavrenl ne o roz pus enl par amentu, eZl pro 
nI lhůta nová .od její ,nejbližší schůz,e. . 

2. O poměru mezi senátem a poslaneck.ou sněmov.nou při 
usnášení zákonův ustanovila ústava: 

,a) U snesení p o s l ,a ne c k é sněmovny stane se zákonem 
i přes odchylné usnesení senátu, když sněmovna poslane.oká 
se usnes'e nadp'Oloviční většinou vše·ch s v ý c h 
čl e n Ů, že s'etrv.á při svém půvúdním usnesení. 

b) Zan1Ítne-li senát tříčtvrtinúvou většinou všech 
svých členů .osnovu, ve sněmovně poslanecké již přijatou, 
stane se př·edloha přeoe zákonem, ale j 'en tehdy, když po
slanecká sněmovna setrvá na svém usnesení tří p ,ě t i II 0:

vo 'u většinou všech svých členův . . Poslanecká sněmovna 
usnáší se zde dv,akrát, senát jednou. 

c) Když zákon.odárný návrh s 'ená tu, tamtéž již přijatý, 
bude dodán sněmov.ně poslanecké a bude zde zamítnut, 
v~ací se návrh senátu zpět. Setrvá-li však senát nad po Lo
v I ční v -ě t š i n o u všech svých členů na svém původnÍl11. 
us~esení, bude předloha znovu dodána ,sněmovně posla
necké. Odepře-li nyní poslanecká sněmovna nad po lo
v i ční :- ,ě t š i n o u všech svých členů uděliti k předloze 'sou- . 
hlasu, Jest zákonodárný návrh senátu zmařen. Obě sně-
movny se nyní .usnášejí dvakráte. . 
. Při této zaruoené .pře.vazedolní sněmovny vytváří. .s·e .si
~uaoe na konec vždy tak, jakoby byla vlastně jen sněmovna 
Jedna~ Ost~tně .obě sněmoOvny jsúu si svým složením tak po~ 
dobny, ž·e představují takřka pouhé dvě sekce t~ho ž 
~. b,úru. ~yla by tudíž jediná komora také stačila. Vůbec 
vý4o~y soústavy .'d~,<?uk,?m,qv~y~ blly- u nás přeceňovány. 

cl} OsnoOvy defmltivne zamltnuté nemohou být 'v '.zádne 
zobou ~něm,oven podány dříve, než uplýne jed,eri. fok.l 

. Změní-h některá sněmovna usnesení sněmovnydruhé;lř:'ovná 
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s~ ~ z ~ ~ í tnu t !. Když v by ~1ez~ prvním a druhým hlaso
vanlffi Cl usnesenlffi o nektere pr·edloOz,e zákonné v některé 
sněmovně uplynulo volební období této sněmovny anebo 
by došlo k rozpuštění, bude ,se sněmovna po druhé př,edlOl
hou z~ývati, až se opět ,-sejde. Nové složení sněmovny nic 
nevadL • 

Vládní osnovy zákonů n:e m o hoO u tudíž býti předklá-
d ' bV v , v v v any :O v ema snemov~am. souc~sne a snemovny pouze p o-
s tup ?- e moho.u o nIch Jedriah. 

. 3. Ustava přIPOUŠtí v určitých případech též h I a s o v á ní 
II d u. V případě, že sbor zákoOnodárný z,amítne vl á dní 
př'e?l,?hu z~konnoOu, může se vláda odv.olati k lidu, aby hla
sovanlffi hdu bylo rozhodnuto, zda zamítnutá v ládn:í 
p ř 'e d, l .~ h a má. se přeo~ s~ ti . zákonem. Usnesení vlády; o 
odvolánI s'e k hdu mUSl byt J :ednoOmyslné. Kolik 111l
nistrů musíhlasoV1at, zda . vůbec všichni, nebo j 'oo' p.ř í
t ,? m ní: není udáno. J.de to ovšem poOuze při př'edlohách 
~akonnych: nemůž'e tedy snad vláda, která obdržela pro
Jev ne d ů věr y" obrátiti s,e s tímto projev,em j 'eště k lidu. 
Hlasovací _ právo bude mít každý, kdo volí do poslan~Clké 
sně~novnJ': l!~aso~ání, l~du ne n í přípustno o vládních pf·ed'
l,~ha~h, Jln11~ .~a b~~l ?lěněna nebo dophi.ěna ústav;nl 
llstl.na a JeJI soucash. (Refer 'endun1 f .akultativ
né.) Zda se v.ětšina počítá j-en z odevzdaných hlasů, hení 
udáno. 

O~zka, z~a zákon, přijatý hlasováním lidu, vyžaduje 
podpISU presl.denta vepubhky ,a zda jest zde připustiti též 
J'eho suspenslvní Vleto, nebyla- v ústavní listině řešena . 
Patrně ano. 

§ 38. Presidentova účast na zákonodárstVÍ . 

Pr,esident repQbliky jest oprávněn, př,edlohu zákonnou, 
usnesenou sbovem zákonodárným, vrátiti s připomínkami, 
a to do mě s í c 'e od onoho dne, kdy usnesení sboru záko
nodárn~ho odevzdáno byloO vládě. Toto vet o p r e s i de n
to vo Jest pouze odkláda cí, neb.oť: 

I. Presiden~, m~?í z~kon ~ento ,vyhlásiti, k,dyž obě sně
m?vvn~ s:t!:va]l p~rI sve~ p'!vod?lm usnesenI nad polo
v I c n I vetslnou vsech svych clenuv a hlasováním dle jmen~ 
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, 2. President musí z,ákon vyhlásiti (patrně i podepsati), 
i kdyby nebyl'O dosaž,eniQ předepsané této souhlasné většiny 
v .ohou sněmovnách: stačí totiž zde také, i když jen po ... 
s I a n ,e c k á sněmiQvna setrvá při svém ,původním usnesení, 
vyžadu je se však n yní většiny tří pět i n 'O v é všech poslan
cův a iQpětnéh'O (patrně druhého) hlasování dle jm,en. 
Třípětin'Ov'Ou většinou z celkového počtu poslanců a opa
kiQvan ým hlas·ováním dle jmen prosadí poslanecká sněm.ovna 
na k'Onec pře oe sViQji vůli jak proti senátu, tak pr.oti pre-
sidentovi. . , 

3. Bude-li vráoen zákiQn, k ieh.ož usnesení vyžaduje se 
zvýš'ená praesence ;a kvalifikovaná většina, jest třeba, aby 
při nlOvém hlas'Ování spln.ěny hyly uvedené podmínky a 
aby vrácený zákiQn byl znlOvu přijat za př·edepsané vyšší pří
tomn.osti a požadovan.ou kvalifik.ovanou většin.ou. 

Vrácení s připom~nkami znamená, že president, chtěie 
přiv.oditi .opětné pr.ojednání vráoené předlohy, musí sv.oje 
rozhodnutí .o d ů ViQ dni t i, z kterých důvodů vrací. 

K platnlOsti zákona tř,eha iest náležitéh.o vyhláš,ení s př,e
depsan'Ou flOrmulí o usnesení sblOru zákonodárného. Zákon 
má hýti vyhlášen do 8 všedních dnů po uplynutí měsíční 
lhůty, staniQvené k výkonu ve t ·a p re s i den tiQ va. Vrátí-li 
pr,esident zákiQn, má býti zákon nově usnes,ený vyhlášen do 
8 všedních dnů 'Od dohy, kdy 'Opětné usnesení sboru záko
n'Odárného hylo vládě oznám·eno. Každý <zákon musí .obsa
hlOv,ati doliQžku, kterému z minis~rů j 'est uložen.o jeho pro
v,edení. ZáklOny podpisuj,e president republiky, předseda 
ministerstva ,a n1inistr, jemuž uloženlO j,est zákon provésti. 
Za pr,esidenta nepřítomného nebo onem.ocnělého podepisuj,e 
zViQlený j,eho zástupce a, nehyl-li tak.ový náměstek zvolen, 
pak předseda n1inistersty.a; tohoto z.astupov,ati hude zase 
huď jeho zástupoe, vládou zvolený, .a nemohl-li hy ani 
tento, pak věkem nej starší člen luinis,terstv.a. . 

Ústavní zákon ze dne 9. duhna .I920, Č. 2,94 sb. z. , 
'O podpisování záklOnů a nařízení, prohlásil zásadu právní, 
ž·e každý člen vlády smí se při podpislOvání zákonů a naří
z,ení dát zastupov,at jiným členem vlády i předsedou mini
sterstva. 

VýklOn veta pr,esidentov,a z v I a s t n í i nic i a t i v y jest 
vzhledeln na znění § 81 úst. list. sporný. . 
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§ 39. :»orní komora. 

RiQzděl,ení shoru zákonodárného na dvě kom.ory ' stalo se 
všeobecným sklOro pravidl'em ve státech se zříz,ením repr,e
sentativním. Ústavy pouz,e s jediným shlOrem zákonodár
ným jsou řídké. Ústavy, které uznáViají rozděl'ení sboru 
z~koniQdárnéh? na dv~ kom.ory, celk'~m vesměs vypůjčovaly 
Sl vzory anglIcké, ,a Ježto konservatism zřízení anglických 
na pevni?~ .příliš dobře byl znám, mív,aly také revlOluč'rií 
sbory a JeJIch ús~avní návrhy zatvrzelé př,edsudky prlOti 
cel~é soustavě dv.oJkomorové. Z poměrů angliokých také 
přIšlo dnes 'Obecně uznáv.ané 'pravidlo, že žádná z .ob.ou ko
mor nemůže sama zas'edati ,ani j,ednati, není-li svolán úplný 
sblOr z.ákonodárný, parlament oelý. Rozpuštění nebo od
ročení zasedání smí se vztahovat vždy j.en na 'Obě sněmovny 
SiQučasně. Nemůže z,asoeda:t sněmlOvna dohiÍ, n~ní-li k za
sedání sv.olána též sněmlOvna horní. Obě sněmovny musejí 
hýt k zasedání s vol á n y slOučasně. 

U nás z.aveden byl j,ak.o hlOrní komora s en á t a to částeč
ně podle fr a n C'O u Z s k é ho vzoru. 

Zákon ze dne 29' ún.ora 1920, čís. 124 sbír. zák., obs'a
huj'e př,edpisy 'O sllOžení ,a pr,avom.oci senátu. 

I. Senát republiky skládá se ze 150 volených členů. Ni
kd.o nemůže býti zárlOv'eň členen1 sI).ěmlOvny poslanecké a 
senátu. Konají-li se volhy do 'Obou sněmo;y1en nejpozději 
4 neděle plO sobě, nesmí nikdo kandidov,ati do oblOU sněmo·
ven .. Volba kandidáta př'es toto ustan.ovení jest neplatná. 
Je-II někdo, kdo již jest členem sněmiQvny poslanecké; ZVIO
len senátor'em, aneb n.alOpak je-li ten, kdo již joest člene~m 
senátu, zv.olen do sněmlOvný poslanecké, podrží mandát 
v 'Oné sněmovně, jejímž členem hyl zvolen po zdě j i. ' 
O ztr.átě m.andátu rozhodne zde patrně volební siQud. Pro 
volby d'O senátu platí ustanlOvení řádu v.olení do sn~movny 
plOslanecké. . 

~I : Právo v'O!iti do senátu přísluší všem, kdož m:ajf právo 
volItI do sněmovny poslanecké, j'estliže překr.očíli v_den vy-. 
l?žení stálých seznamů voličských (zákon ze , dne I 9. p~o~ 
slnoe 19,19, Č. 663 sb. zák. a nař.) 26. rok věku svého. Za 
členy senátu mohou býti voleni státní občané bez r.ozdíJu 
pohlaví, kteří v den v'Olhy dosáhli 45. rlOku věku svého, jsou 
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-aspoň 10 let státními ,občany a nejsou vyl'Oučeni z práva 
v,?liti. Volební období j-e o s mile té. 
. III.. Konají-li se volby do senátu nejpl9zději do 4 neděl 
po dnI, ~dy s-e konaly volby do sněm.ovny poslanecké, jsou 
,Q b v o ~ n í volební komise a úst ř e dní volební komise, 
~teré 'pr.ováděly volhy do !éto sněmovny, tak~ povolány p~o-
,:ád.ětI volby do senátu. Cleny těchto komisí nesmějí však 
DitI z~st.upoové stran, které neohlásily .platných kandidát.
nIch lIstIn p~o volhy do senátu, na'Opak budou komise ty 
d~plněny zástupci stran, které ne{kandidov,aly ,do sněmovny 
poslanecké, avša;k 'Ohlásily platné kandidátní listiny pro 
volby do s,enátu. V každém vol,ebním kraji pro volby do se
nátu utvoří s·e k r a j s k á volební komise, o níž platí usta
llroven.í řádu v'Ole.ní do sněmovny poslanecké, jednající 
o kraJské volební k.omisi. Krajské Vlolební k.omisi pro vol
by do senátu přísluší táž působn.ost, ktevou má krajská! 
volební k'0mise, zřízlená p'0dle řádu v.olení do sněmovllJí 
p'Oslanecké. V'0l'ební k:caje do senátu utvoř,eny. jsou slože
ním z volebních krajů poslaneoké sněmovny. 
, Zák'0n z 15. října 1925, č. 206 sb., dodal, že když volby 
do senátu a do p'0slanecké sněmovny konají se týž den, 
j'e úst ř e dní vol. komis,e pro v.olby do 'Obou sněmoven 
s p'0 leč n á. V 'Obcích do 1000 'Obyv. můž'e p'0liticky úřad 
z důvodů vhodnosti ustanoviti i společnou obvodní 
komisi. K r a j s k á vol 'e b n í k o m i s 'e ne II í n i kdy s P 10-

l 'ečná. 
IV. Byl-li senát p~esidentem republiky r'0zpuštěn, n~bo 

uk'0nčí-li se jeho volební 'Období, r'Oz'epíše ministerstvo vni
tra nové volby tak, aby byly provedeny do 60 dnů. Zvole
ným s~átorům vydá ministr vnitra ověřující list, jenž 
opravňUJe zvolenéh'0 vstoupiti do s'enátu a účastniti se jeho 
j'ednání. Toto oprávnění pomíjí, byla-li volba j-eh'0 prohlá
š·ena v'0l'ebním soudem neplatnou. 

V. Senát volí si v první schůzi, kterou zahajuj'e př.ed-
. seda vlády a řídí věkem nejstarší senátor, předsedu a také 
místopř-eds,edy. J.ednání senátu upravuj-e v mezích zákona 
'O jednacím řádě j-ednací řád, na kterém se usnáší sená.t.: 
Senátoř~ vykonají v první schůzi př-ed volhou předsednic
tva do rukou předsedy v lády slib podle ústavní listiny. 
Odepření slibu .anebo slib s výhradou má hez dalšíh.o v 'zá--
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pěti zt~átu ma~dátu .. Toté~ ,pl~~í o senátor'ec~, kteří později 
vstoUpl do senatu; slIb skladaJI do rukou preds-edy senátu. 
Se~á~~i mají nárok na náhradu, jejíž výši 1:ákon vyměřil 
steJne Jako pro poslanoe. . 

VI. Pravomoc senátu byl,a urbena již úslavní listinou. 
Senát spolupůsobí při výkonu m'Oci z á k.o n od á r 'll é podle 
ustanQvení ústavní listiny. Senátu přísluší právo souditi na 
obžalobu sněmovny poslanecké: 

I. presidenta republiky pro velezradu (§ 67 ústavní listiny), 
2. členy vlády pro porušení ústavních a jiných zákonů 

(S 79 ústavní listiny). . 

§ 40. Opatření neodkladná. 

Jsou přípustna podle § 54 úst. listiny: . 
• .1. po rozpuštění některé sněmovny nebo po uplynuti 
JeJího období v.olebníh.o .až do doby,. kdy sněmovna se z·ase 
sestoupi, 

;. v dob.ě, kdy z:sedání snělnovni se 'nekonají, pvotože 
snemovna Jest od~ocena nebo uzavř,ena. 

V I?řípad~c~ !~chto mohou ~ýt učiněn.a opatření. neod- . 
kladna, k nImz JInak by bylo treba zákona, prozatím, bez 
s o u h ] a s u sboru zákonodárného. Ústav.a nepo~olala však 
k výkonu takové prozatímné činnosti zákonodárné osobnost 
jednotlivoovu, nýbrž svěřila ji zvláštnímu výboru. Výbor 
tento má 24 členů; 16 členů zvolí sněmovna poslanecká, 
8 členů zvolí s,enát. Každá sněmovna současně zvolí tolik 
ná~r~dní~ů, kolik volí ~~Ienů. Ná~radník ZViolí se vždy za 
urcItého clena. Volha .deJe se na J ,e den ro k. Volba pro
vede se na základě zastoupení poměrného, při o~mž 
s~r~ž'0vání str.an je .~ožno, ,a' doh.odnou-li se všechny poli
tIck~ strany, lze volItI také z plného shvomáždění (pr.ostou 
většInou). Protest proti dohodě až do počtu 2 O poslan'ců 
nebo 10 senátorů j-est v tomto případě bez významu . 

Když po nových volbách sněmovna některá s-e nOViě ustaví 
~volí si také nové členy výboru z nové sněmovny, i kdyb; 
Jedno~oč~í volební doha dosavadních členů nebyla uply,
n?la. P~l volbě ve sněmovně hlasují také členové předsed- . 
nlctv.a. CI,enové výboru podržují ,gvé funkce, dokud nebu
dou za ně zvoleni noví. Za člena, ' jemuž přechodně nebo 

181 



trvale j-est znem'Ožněn'O úřad zastávati, nastúupí náhradník. 
Odpadne-li některý člen či náhr,adník během volebního 
'Obdúbí, zvolí se zaň jiný doplňúvací volb'Ou pro zbylou dobu 
funkčnÍ. N'Ůvě zv'Olený musí být z též·e púlitické strany, jako 
ten, oú ubyl, vyjma případ, že by příslušná púlitická strana 
buď žádnéhú kandidáta nenavrhla nebo nechtěla vůbec vol
by se účastniti. Člen min i s t 'e r s t van e n í v 00 1 i t ·e 1 n Ý 
ani za člena ani za náhradníka výboru. V ýb'Or, pú zvoleni 
všech svých členů, v'Ůlí si sám předsednictv'O; př,eds'eda a 
druhý místúpředseda musejí být členy sněmúvny posla
necké; p r v n í místúpředseda připadá členům senátu. Imu
nita púslanecká platí i prú členy výb'Oru. (Kdo sv'Ůlá členy 
výboru k v'Ůlbě předsednictva, není v ústavě řeoeno.) 

V ýb'Or jest pov'Ůlán: 
a) k výkonu k'O n t r 'O I Y nad mocí vládní a výkúnn'Ou" 
b) opatř'Ov,ati vše, oú náleží d.o z á k 'O no d á r n é a správní 

působn'Osti 'Ůb'Ůu sněm'Ův,en. 
Z půs'Obnústi výb'Oru však jest vyl'Ůučen'Ů: 
I. nesmí voliti presidenta republiky ,ani jeho zástupce 

(jiné volby patrně nebyly by vyl'Oučeny); 
2. nemůže dát s'Ůuhlas k vypověz·ení války; 
3. nesmí měniti zák'OnJ Ú s ta v n í (ale d o pl ňo vat i 

snad ano); 
4. nesmí měniti příslušn'Ůst úřadů mimo případ, že by 

šl'Ú o prosté r'Úzšíření působn'Ůsti úřadů již zří ze n Ý ch 
přikázáním n'Ůvých úk'Olův. ; 

5. nesmí činiti 'Ůpatření, jimiž by ukládány byly 'Obča-
n ům n'Ůvé t r val é finanční ,povinn'Ůsti; . 

6. ani nesmí rozšiř'Ovati dúsavadní br,ann'Ůu púvInn'Úst; 
7. r'Úvněž nesmí t r v a l'e z,atěž'Ovati státní finance a 
8. k'Ůnečně nesmí zcizovati ' státní maj 'etek (movitý a ne

m'Ůvitý). 
Neodkladná 'Opatření, k nimž by jinak bylú třeba z á ko

n a, a tú jedině tato, js'Ůu přípustna jen na n á vrh v I á d y 
s e s c h vá 1 'e ním p r ,e s i den tar e p ubl i k y. Další púd
lnínky z á k'O n n Ý c h 'Opatř,ení j S'ŮU : 

a) Opatření . neodkladné, k němuž by jinak byl'Ů tř'eba 
z á k'Ů n a, nebo 'Opatření, jímž schváleny či púv'Ůleny mají 
být výdaje a úhrady milll'Ů rúzp'Ůčet, vyžaduje souhlasného 
usnesení nadp'Ůloviční většiny všech členů. V ostat- -
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níchpřípadech stačí prostě přítúmn.ost pol'Ůvioe členů vý
búru, aby byl způsobilý k usnášení, a k platnému usnesení 
stačí púuhá nadpol'Oviční většina všech přítomných. Před
seda hlasuj'e j'en při vúvn'Osti hlasů. 

b) Opatření neúdkladná, ve věcech z á k 'O 'll 'O dá r n Ý ch 
výbúrem učiněná, mají pr'Ozatímn.'Ůu platnost zá
k'Ůnn'Ůu. Musejí být vyhlášena ve sbírce zákonů s odvo
láním se na příslušný předpis ústavy. Podepíše je preside~t 
republiky, předseda ministerstva a nejméně p'Ůl'Ovioe mI
nistrův. Opatření, jimž president republiky 'Ůdepř,e s'Ouhlas; 
n e sm ě j í být vyhlášena a provedena. (V.etú a b s'0 1 u t nÍ.) 

c) Ústavní s'Ůud púvolán jest zk'Ůumati, zda .opatření, ku 
kterým by jinak bylú tř·eba z á k 'O n a, neodporují ústa'V"ě 
a zda jimi nemění se zák'Ůny ústa vní. Jest 'Obn'lezen 
pouze na tutú 'Otázku, aniž můž·e zkoum,ati předp'Okl~dý 
jiné, jako neodkladn'Ůst 'Opatření. Za tím úoelem opatř·ení 
uv,edená předloží vláda zár'Oveň s vyhlášením jich také 
S'Ů u d u úst a v ním u. Předseda výb'Oru neb'O j-ehú zá
stupoe p'Ůdají v nejbližší schllzi každé sněm'ŮvnJ:" zprávu 
.o učiněných opatřeních výboru. Povinn'Ůst tuto mají, I kdy
by čleI!Y sněmúvny mezitím být přestali. 

d) Opatř,ení, kterých neschválí 'O b ě sněmovny dú 2 mě
síců pú svém s,estúupení se, púzbývají platnosti. ~est tu~íž 
m'Ůžno, že pr'Ůstým uplynutím zákonné lhůty Vyjde urČIté 
'Opatření z platnosti. 

Mim'Ů pravidelný púchod zák'Ůnodárný připouští ústava 
i v Ý jim ·e č n Ý způs'Ůb, fakým za určitých pú.~ínek dú
jíti může k vzniku zákúna. Normy, které by JInak m'Ůhly 
být stan'Ův,eny túlik'Ů z á ko n e lll, múh'Ůu být někdy vydány 
pr'Ůzatím i m'Ůcí př ,enesen'Ou s dodatečným sch~á-

. lením legislativy. Naříz,enÍ tato, vlastně původu an g II c
k é h 00, hývala zaváděna ve starších ústavách protú, ž'e tehdy 
z 'Ohl'edů komunikačních zacasté parlamenty [nemúhly se 
hned sestúupiti, a vláda, nem,ohúuc oekati, musila přikvo
čiti k p r 'O z a tím ním 'Opatřením zák'Ůnodámým y zále
žitústech, jež nemohly ?ýt údlo,ženy dú ~ dúby,. až sn~ ~~e 
shromáždí. Odtud mluvI se o "zakúnech p r 00 v I S'Ů r nIC h , 
'O aktech "s prozatímn'Ůu platností zákúIUlou". 

Nařízení tatú byla za restauraoe (1814) z,avedena .do 
Fr,ancie m'ezi právy králúvskými. 
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Dle § 54 úst. list. mohou naříz'ení s provisQrní mocí zá
konnou být vydána, nenj-li legislativa právě shromážděna 
a nastane-li n 'e 'O d k I a d III á n u t n o s t učiniti 'Opatření v zá
ležitostech, které by jinak vyž~dovaly ústavního sou
h I a s u obou sněm'Oven. NaléhavQst musí být tak'Ová, že ne-
I v k t' V 'b o v k . uh V' v z,e oe a I. y or nemuze" pou az'Ovab na po 'Ou uZlteo-
nost svých naříz,ení, nýbrž musí je odůV'Odniti stáy.em n e
IQ d k I a d n é n u t n 'O s t i pvo udržení spořádaných poměrů 
a plnění nejdůlež(itějších úkolů státních. Bylo by proti
ústavnÍ, kdyby vláda úmyslně odr'Očila, neb'O PO"ZPUS
tila legislativu za tím účelem, aby pqk mohla IS výborem 
Violně vydati určitá nařízení ,dle § 54 a zbavila se tak zá
vislosti na parlamentu. Nařízlení z nouz'e vázána jsou na 
p r á v n í p ř ·e d p 'O k I a d, že legisl.ativ,a právě není shromáž
děna, ale n ,en í dáno do libovůle vlády, úmyslně přiv'Oditi 
tento předpoklad - vláda takto m'Ohla by . i dobré zákony 
měniti pom'Ocí nouzQvých naříz·ení a práva parlamentní 
·stáv,ala by og,e bez účinnými. StačilQ by jen získati si většřnu 
výboru. 

Vydání pr'Ovisorních nařízení s mocí zák'Onnou dle § 54 
děie se presidentovým a ministerským a k t 'e m v I á dní m, 
za zodpovědnosti cel é h 'O ministerstv,a. Vydání jich vázáno 
j,e na určité pře sn é fQ r my: nařízení musí být spolu
podepsáno presidentem republiky a aspoň polovicí min i s
t r ů a vyhláš·en'O v zákoníku s výslQvným odv'Oláním se na 
§ 54 ústavy. Výslovné toto 'OdvolÁní nahrazuj,e obvyklou 
jinak formuli, že záklOn vydává se parlam'entem. Na pře s
ném dodrž,ení předepsané formy z,ávisí s.ama pia tno S t 
naříz.enÍ. Naříz'ení 'Ona, vydaná se zachováním všech forem 
d1e § 54, mají tu též P I a t n 'O s t jak'O každý z á k'O n, vy
,daný za spolupůs'Obení legislativy. Liší se od jiných zá~onů 
pouz,e nedostatk'em p ř ,e d c há zej í c í h 'O parlamentního 
souhlasu. Vydáv.ají se ve fQrmě nařízení, ale s účin
ky z,ákona,jsQu tedy skutečnÝlni akty zák'On'Odárnými. 

Nařiz'Ovací pr.ávQ dle § 54 "ústavy podr'Oben'O je však Q~-
, t ' v, U~ t hl d Vl V", v, mezenlnl po s ranoe ve cne. s ava e e a uZlvanl narI-

z'ení z tíž i t i, aby se nepr,aejudik'Ovalo důl,ežitým právům 
parlamentu. Nařízení s provis'Orní platností zákonn'Ou přede
vším nesmějí směřov.ati proti úst ,a v ě, nesmějí 'Obsahovati 
žáďn'Ou změn u základních zákonů ústavních. Tím méně 
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ovš,em směla by vláda nařízení dle § 54 užíti snad k z ;a
s ta v,e II í ústavy. Ústava Ýuhec nesmí být vydána nebezpečí, 
že by m'Ohla "prr 'O v i s o r ně" být zbavována platnosti nebo 

drob ' "" v, , t vd ' po ovana "PVOVIS'Ornlffi znenam - us ava vz y musI 
požÍv.ati garancie stálosti. . 

Za to však bylQ by Iz.e pom'Ocí § 54 změniti volební 
řád, poněvadž není žádným zákonným předpisem pr'Ohlá
šen za součást ústavy. 

Přípustnost prlOvis'Orních narlz·ení je dále Qbmezena ve 
věcech f i n a n ční ch: parlamentu zach'Ován má být vždy 
r o Z hlO duj í c í hlas při některých Qper,acích finančních; 
není jmenovitě zůstav-eIIlQ pouhému uvážení stá I é h o v ý
bQ r u a v I á dy, mají-li být z v Ý šeny výdaje státníh'O 
vozpočtu. Odtud}e ustanoveno, že naříz,.mí nelze užiti k za
v,edenI takových lopatření, která by přivodila trvalé zatí-

. žen í státní pokladny, !nebQ která by se týkala zciz·ení ma
jetku státního. Jde o to, aby státu bez svolení parlamentu 
nemohly vZ.cházleti trvalé závazky finančnÍ. J'est také za
bráněno, aby § 54 nebylo užito k rozmn'Ož,ení stát
ních příjmů: pokud jde o státní příjmy, doznalo 
nouzové práv'O nařizQvací téhož ústavního obm1ezení. Bez 
př·edchozíhQ s'Ouhlasu parlamentního nemQhou být pomocí 
§ 54 ulQž·ena ob č ,a n ů mst á t ním :nová a ,trvalá bĎemena 
cl v ' , an:Qva. 

Naříz·ení z nouze jsou sioe s k u teč n Ý ni i z,ákon y a za
vazující občanstvo jako jiné zákony, .ale zákonná platnost 
j-ejich je j-en proza tímná, nebQť musí být předlož·ena 
nejbližší sněmovně k s ch v á l 'enÍ. Tímto předpis,em umož
něno je uplatňování parlam,entní kontvoly a z,ajišťuj 'e se 
cl o -cl a t e' č n é spolupůsQhení parlam'entu při práci zá~ono
dárné. ZákQnná platn'Ost nařízení z nouz,e dle ústavy z a
n i k á, když jedna z,e sněmov,en jich nes ch v á I í. Na:říz'ení 
nouzQvá mají sice platn'Ost zákonnou již před schvá
lením par1amentu, ale z,ákonná platnost j1ejich j'e Č a s o v ě 

- o m :e Z ,e ~ ,a; je v moci legislativy přivoditi konec platnosti · 
jejich a zbaviti je účinnQsti. -

Schválí-li sněmQvny doda t e čn ,ě naříz1ení z nouze, stane 
se toto ze z.ákona pvo zatímního a podminečného zákonem 
defini ti vnÍm. 

Naříz,ení z nouze js'Ou skutečnými zákony, jež však vy-
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dáv~ moc pře nes e II á: Pro svůj z á k'0 nn Ý charakter 
ne J s 00 u podr'0bena soudoovskému právu z,koUIllIacímu, když 
byla řád ně vy h I á š .e n a . . Soudci nepřísluší rozhodovati 
o ústavní p1atnosti či neplatnosti zák'0nů 'll á lež i t ě v y
hl á š e n Ý ch. Jen o platnosti na říz e ní m'0hou soudoové 
vozhodovati; naříz-ení z :nouze však r'ŮvnaJ' í se z á k o n ů m . ' 
maJí mo c "z,ákonnou" , byť p~ovisorní; mají také mo-o 
der 00 g a t'0 r n í, zrušovací i naprlOti dřívěj ším z á k o n ů m .. 
Naříz;ení s časově omezenou, pro v i S'O r II í platností iákon
nou.vždy mají zůstat akty výjimečnými. Nemají být 
vozšIř'0vána na opatření běž n Ý c h záležitostí státních, jako· 
k vyřizlOvání a vyhlašování rozpočtu státního. · 

N V" , ov h' v k' ah anz.enlm n'0uzovym m uze yt ovsem ta e n razeno . 
sVlOlení sněmovny, požadované při určitých smlouvách me- · 
z in á r 00 dní. c h~ pokud jen tyto smlouvy nevykazovaly 
bl obs.ahu, Jenž vylllyká se úpravě nařízením nouz'Ůvým 
(J ako změna stá tníh'O území). Povolení rozpočtu v do s a
v ·a dní výš i nebo povolení kontingentu branců cestou 
nouzového naříz.ení není vylo u oeno, ovšem dle konstituč
ních nauk nemá s'e tak díti. 

Opatř:ení, které sněm'0vn'Ou nebude schváleno, pozbude 
platn'0stI a to od o k a mži k u z a mít 'll U t í, neb'Ů v pří
padě, že sněm'0vna jeh'O do 2 měsíců neschválí, pvostě uply
nutím lhůty této od doby první schůze sněmovny. Sně
m~vna :p~ostou n e čin n 10 stí (neschválením) přivodí týž 
účInek Jak'0 výsl'Ovným z,amítnutím. Sněm'Ůvna není ve 
svém zkoumacím právu nikterak 'Omezena; hude zkoumat 
i neodkladnost a užitečnost opatřenÍ. Akty, v mezičasÍ p'Ůd
niknuté, zůstanou v platn'Osti. Vládě nebyla výslo,vně ulo
žena. povinnost, vyhlásiti, že platnost nouzlOvéh'Ů . opatření 
pomInula, ,ale patrně se tak státi má. Rovněž má vláda vy
hlásiti, že určité opatření bylo sněmovn'0u schvál'eno a že 
tudíž se stává pravidelným zákonem. Sněm'0vna můž'e své 
schválení 'Ůbm,eziti také j 'en na ně k t e r é ustan'0vení n'Ůu
zovéh'Ů opatření a ostatním př,edpisům schválení odepříti. 
Jedině úst a v ní S'O U d bude P'0volán, zkoumati, zda ústava 
neb~la porušena. Jiné soudy, i s'Oud správní, mohou zkou
matI pouze, zda zák'0n byl řádně vyhláš,en (5 102 úst.) . 
Možnost, nouz'0vým opatřenhll k'Ontrahovatidluh pře
ch o d n Ý nezdá se být vyl'0učena, neboť zákon mluví pouz,e 
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'O nepřípustnosti trva.léhQ zatížení státních financL 
(Ovšem ž'e i z dluhu přechodného '0byčejně na k'Onec vz'ej de 
břemeno trvalé pro pokladnu státnÍ.) 

ZáklOn z 15. dubna 1920, č. 327 sb. z., předpisuje j-ed
nacÍ .řád prlO stálý výbor nouzrový, zřízený dle 5 54 ústavy. 
První, ustavující schůzi výboru svolá předseda poslanecké 
sněmovny; další schůz'e svolává pak již předseda stálého 
výboru sám a to nejméně jrednou za 14 dní, po oelou dohu,. 
po kterou výbor nastupú jre na místo sboru zákonodárného. . 
V naléhavých případech může schůzi stálého výb'Oru svolati 
též ministerský předseda. Žádá-li za to ministerský před-o 
seda, nebo 9 členů výboru, musí pfedseda výboru výbor 
svolati i mim'Ořádně; předmět j 'ednání musí být v žádosti 
udán; kdyby předseda výboru se zdráhal takovou mimo
řádnou schůzi svolati, svolá ji předseda sněmovny posla
necké neb'O senátu. Sv'Ůlání má se stát ldo 5 dnů. 
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ODDlL V. 

Moc výkonná. 

§ 41. Presid,ent republiky. 

V demokracii jest nejvyšším 'Orgánem státu lid. Pr,esi
de nt jest při výklOnu svých oprávnění pouzle zástupoem lidu, 
jehlO mandatářem a zároveň nejvyšším úř,edníkem lidového 
státu. Vládne tu zásada svrchlOvanosti lidu. Tak 
tomu dle ústavy jest též u nás. President republiky volan 
jest .oběma sněmovnami. K volitemosti za presidenta re
puhliky vyžaduje s,e: 

a) státní občanství, 
b) v'Oli teln'Ost do sněmo~n y poslanecké, 
c) 35 let věku. 
K platnosti volby tř-eba jlest přítomnosti nad po IQ v i č ní 

většiny veškerého počtu všech členův'ObQu sněmov,en v době 
volby a třípětin'Ové v.ětšiny přítomných. Po d vo jí bez-

, Id' lb v v'k v, k v v, lb v • v' kd v vys -e ne vo e prl roCl se UZSI V'O e meZI oneml, oz 
obdrž-eli nejvíoe hlasů. Zv'Olen jest nyní, kdo obdržel ne j
v í ce hlasů (princip relati~í ,většiny). Při rovnosti hlasů 

h d I R ' v v . v v, lb v I v , . hla roz .o ne os. IOzuml s'e, ze pn UZSl vo e ne zle Cltab - sy, 
připadlé kandidátu, jenž do užší volby pojat ,nebyl. 

ZáklOn ze dne 9. března 1920, č. 161 sb. zák., 'Obsahuje 
podrobnější ustanovení o volbě presidenta r ,epubli-
ky. Dle zákona platí: ~ 

I. Národní Shromáždění svolává k volbě ministerský 
předseda. Volební schůze musí být svolána nejdéle 14 dní 
pře d uplynutím volebního období presidentova, neblO nej
déle I Ú. den po tom, kdy úřad presidentův z jiných důvodů . 
se u prázdnil. 

2. Schůzi řídí předseda sněm.ovny poslanecké jako prvnJ 
předseda a př,edseda senátu jako druhý předseda. Platí j ed
nací řád sněmovny po s La ne c k é. 
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3. VlOlba děje se ve schůzi veřejné bez debaty. (Účel' 
schůze vyoerpán jest aktem v.olebním.) Hlasuje se lístky. 
V'Olba může s'e pllatně konati pouze za přítomnosti nad p o-
IlO V i ční v,ětšin y. úhrnného počtu vše ch členů poslanecké· 
sněmovny i senátu v den volby. (Nemusil by tam být ,ani 
j 'eden člen senátu m'ezi 226 voliteli.) 

4. Při prvém hlas,~vání rozhoduj e tří pět i n o v á většina. 
přítomných. Když p;rvé hlasování bylo bez výsledku, hla.:.· 
su je se po druhé. Po marném druhém hlasování doj de·· 
k užší vlOlbě mezi d věrna kandidáty, kteří při druhém_ 
hlasování obdrželi největší pooet hlasů. Při rovnosti hlas"Ll. 
určí .los, kdo do užší volby přijde. Při užší volbě neplatny
j s.ou hlasovací lístky prázdné nebo odevz-dané něk.omu, kdo do·, 
užší vlOlby nepřišel. ZViOlen jest ten, kdo obdrží větší počet 
hlasův. HlaslOvání j-est tajné, lístky. 

.5. Bude-li za pr'esidenta zvol'en člen senátu neb.o sně,
movn y p'Oslanecké neho ministr, přestane dne m vol b y
vykonáv.ati sVlOje funkce. Složením slibu pr,esič1entskéh.o na_ 
ústavu přestan,~ pak jeho členství ve sn\ěmovnách neblO ve· 
vládě. (VlOlitelný .ovšem j\est.) 

Jest upoz.orniti, že § 9 zák. z 9. bř,ezna , 1920 o volbě pre-
sidentoViě neshoduje se zoela s § 57 ústavy. Ústava mluvi 
o užší Violbě m-ezi vše m i kandidáty, kteří lOb drželi nejvíoe· 
hlasů, a pr.ohlašuj-e z,a zViol'enéhlO toho, kdo pak v užší volbě 
lOb drží nejvíoe hlasů dle zásady většiny r'elativní. Zákon .. 
z 9. března 1920 však pov.olává do užší volby pouze ony 
d v a, kteří po druhém hlasování měli nejvíoe hlasů a priQ
hlašu je za zvoleného toho, kdo bude lnÍti více hlasů dle
zás.ady většiny absolutní. Tento nesouhlas luezi ústavou 
a zákonem bř'eznlOvým_ nedá se vysvětliti prostě tím, že platí 
z,ákon pozděj ší. ZáklOn z 9. března 192 o není prohláš'en ani 
za součást ústavy, ,ani za zákon ústavní. Jest tedy zákonem 
jednoduchým. Zákony jednoduché však neslnějí odporovat. 
ústavě. O tom, zda určitý zákon jest v souhlasu s ústavou,_ 
rlOzhodovati bude ú s t ,a v n í s o u d. V pochybnosti musí být 
rozhodnuto na prospěch ústavy, neboť ústav;a jest nejvyš
ším právem země. 

Rovněž neshoduje se § 38 ústavy 10 tOln., kdo má před
sedat ve schůzi spol'ečné, svolané k volbě presidentově, a 
§3 zákona z 9. března 1920, o v.olbě presidenta republiky, 
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o tom, jakou funkci má v takové schůzi předseda senátu. 
'Opět platiti bude ústava. 

Pr,esident j-e v.olen na sedm let. K'Omu má pvohlásit, 
.ž,e volhu přijímá, v ústavě není. O resignaci není bližšíCH 
předpisů, ač § 59 úst. list. s ní p'OČítá. Doba jeho úřadování 
P'Očítá se ode dne, kdy, president vykonal slib př,ed shrOi
máždě~ými 'Oběma. sněmovnami .(slib na ústavu). N.ovou 
v.olbu Jest vykonat! y. posledních 4 nedělích, než uplyne 
úřední období předešléhlO presidenta. Táž oslObnost smí býti 
:p~~uze d.v a krá tep o syo b ě zvol'en~ presidentem. Kdo byl 
JIZ presIdentem p.o dve za sebou Jdoucí období, nemůže 
hýt op,ětně za pr~sidenta zvolen dříve, dokud neuplyne 7 
}'et .od skončení Jeho posledního období. Dřívěj ší presi
dent zůstává v úřadě, dokud nebude zv'Olen nový. 

Odpadne-li pvesident během úř,edního 'Období, přikročí 

se k ~ol~vě no;é, při ~emž pro. nov~ zvoleynéh~ začíná se ?pět 
n o ve urednI ohdobI s 'e d m II 'e t e. Obe snemovny s,eJdou 
se za tím úoelem do 14 ,dnů k společné .s~hůzi, kte:nouž sViolá 
předseda ministerstva. V době, kdy nový president nen,] 
ještě zvolen, neb.o není dočasně schopen zastávati svůj úřad, 
vykonává jeho funkci ministerstv.o, jež můž,e j.ednotlivými 
vlá~ími akty pověřiti též ministerského předsedu. Kdyby 
pr,esldent př'es 6 měsíců nemohl svého úřadu zastávati, buď 
pr.o nepřítomnost, zaneprázdnění či nemoc, j'est možno zří
diti presidentovi zástupc ,e. Třeha jen jest, aby se nej
prve na tom usneslo ministerstvo a to za přítomnosti 3/4 

ministrův, načež .obě sněm.ovny zv'Olí zástupoe prlesidento~a 
týmž způsob en1. , jako se Vlolí president sám. Úřad zástup
cův trvá, dokud př:ekážk.a nepomine. V dob~, kdy někdo ne
můž'e být v.olen za presidenta (j,ak'O byl-li pr,esidentem dva
krát p~ sobě), nem~že být v.olen ani za jeho zástupoe. 

PreslClent repubhky nesmí současně být členem některé 
sněmovny. Kdyby za zástupce pvesidentova byl zvolen ně
který člen sn ěn1.'Ovny , nesmí vykonávat mandát sněmovní 
po dobu, po kterou trvá jeho úřad presidentského zástupce. 

§ 42. Vládní postavení presidentovo. 

V úpravě 'Otazky ~ládních práv presidentových ústava, 
jak také dův'Odová zpráva ústavního výboru svědčí, násle-
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duje vzorů francouzských. V z.or 'francouzský byl jen v ur
čitých směr'ech pozm,ěněn. ·· 

I. PDesident republiky slíbiti má ve spol,ečné schůzi před 
oběma sněmovnami, že dbáti bude blaha republiky a lidu 
a še~řiti ,úst~vy a zák,onův .. Nějaká s.~nkoe pro případ n '8-

slozenlpr,edepsa:neho slibu na ustavu není v ústavě 
u~ána. 'Nelze tudíž mít~ z.a '~o, že zdráhání se či .odepřeni 
slibu z~am'enal,~ by v~sIg?aC~ na úřad, jako tomu jest při 
poslanClch, kdez 'Odepr'enI slibu nebo slib s výhradou zna
lnená pDostě ztrátu mandátu. Za neslož'erií slibu na ústavu 
presiden tem mohlo by ovšem ministerstvo být v.oláno k zod
P'Ovědn'Osti, pDesident by však úřadu neztratil, když v zá
k?ně , tak stan'Ov,eno není. Ostatně pvesident j.est nezodpo
vedny. . 
. II. Ústava prohlašuje z,ásadu n 'e zod po v ě dno s ti prel
s~de~t~vy za, vedení a výkon .úřadu. Za jeho proj-evy, sou
vIseJlcl s vyk!One~ úřadu, Jest zodpovědno ministerstv'Ů., 
Zodpovědnost trestní nastupuje j,ako ~e Francii pouze 
v případě velezrady. Ohžalobu vznese sněm'Ovna poslanecká 
~ so~dí,'Ů ní senát, z,ase j ,ako ve Fr,ancii. Stanoví se po uz'e 
J edlny tr'est: nalezeno býti může P'Ouze na ztrátu úřadu 
a n~a zt:r~átu způsobilosti později úřadu presidentského na
býtI. To~ž platí o presidentov-ě zástupci. ICaždý presidentův 
akt mOCI vládní a výkonné vyž,aduje k pIa tnos ti své 
s~oluP'Odpi~u . .odp~vědn~~o ministr,a. Kontrasignace zodpo
vedneho ~nIstra Jest pr~mo podn1.ínkou platnosti vládního 
aktu prei:ndentov,a.' ~však nežádá se spoluP.odpis příslušného 
10 d b ,~ r n é ho mInIstr,a, :nýbrž stačí kontrasignace které
~1.~ok?h z'OdpC?vědného ministra, jenž tím zodpov.ědri.ost pře
JIma. 

III. Práva presidentova jsou v ústa~ě taxativně vypo
čtena. J,ednotlivě přísluší jemu: 

,1., Zastu~o;á?í státu ~ po~ěrec~ ,mezin~r,~dních, přijí
manI a vysIlanI vyslancuv, uJednanl a ratIfIkace státních 
sm~uv mez~nár'Odních. Souh.las sb.oru zákonodárného vyža
du Je se ph těchto mezinávodních slnlouvách: 

a) při všech smlouvách 'Obch.odních 
b) při s ml.o uvá ch , jimiž státu nebo ,~bčanům ukládají se 

ja~ákoli břemena maj'etková neb'O osobní, jmenovitě též 
vOJenská, 
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c) konečně při smlouvách, jilruž se m,ění státní územi, 
při čemž souhlas sboru zákonodárného jest uděliti ve formě 
zákona úst a v n í ho. 

2. Vyhláše~í stavu válečného (míní se tu patrně roz
hodování o tom, kdy za výjimečných pomeru správa ob
čanská má přejíti na vojsko - mimořádný prostředek 
policie hezpečnostní) . Rozhodovat o míru a válce presiden
tovi nepřísluší: válku může vypovědět pouz·e s př.edcho:zím 
souhlasem ' sboru zákonodárného, ovšem mimo případ, že 
nepřítel p~ostě vtrhne do země, a uj-ednaný mír musí před
ložiti shoru zákonodárnému k schválení. 

3. Naproti parlam,entu má president tatáž práva jako 
bývala obvyklá ve státech m o na r chi o k Ý ch: svolává, 
odročuje a rozpouští ~hor zákonodárný i pI'lohlašuj1e jehlO 
zasedání za ukončené či zavřené. 

4. Má právo o d k 1 á d a c Í h o veta, když usnesený zákon 
s připomínkami -Vrátí, podpisuje zákony' a nařízení výboru 
pvo neodkladná opatř,ení. K tomu § 81 úst. list. 

5. Podává sboru zákonodárnému (po41e aInerického 
vzoru,aniž však tím vykonává nějaké právo zákonodárné 
iniciativy) zprávu ústní nebo písemnou o stavu. státu a do
poručuje legislativě k ú~aze opatření, jež u,zná za účelná. 
Kontrasignaoe ministerská při zprávě pís·emné j-est nutna. 
. 6. Přísluší j,emu jmenování a propouštění ministrů, ja
kož i s ta n o ven í jej i ch p.o čtu (ačkoli prostředky na 
nová ministerstva povoluj'e sbor zákonodárný; zřizovat mi'7 
nisterstva nová svěřuje se patrně n.ařizo~acímu právu pre
sidentovu). Dál'e jinenuj.e profesory vys.okých škol, a_ to 
všechny, kdežto s'Oudce, státní úředníky a důstojníky jme
nuje od VI. třídy hodnostní nahoru - přijat byl VZDr 
franoouzský naproti vzoru americkému, kde jmenovací 
práva presidentova vázána j sou na souhlas senátu. Ostatně 
ústava hodně se zde blíží tradicím lnonarchickým. Jmenuj1e 
členy s'Oudu ústavního la státního dle zvláštních zá
konů. O jmenování hodnostářů c í r k ·e v II í ch není zmínky; 
stát patrně 'se j.eh'O vzdal, ale jistě podržel právo námitek 
pvo ti 'Osobnostem nevhodným. Ve smyslu pozdějších nebo 
zvláštních zákonů president jmenuje guv.ernéra hanky ce
dulové, presidenta Stát. Úřadu P'Ozemkovéh.o a Nejv. Úřadu 
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Účetního, generálního veJitele četnictva, p'Útvrzuje praž
ského starostu. 

7. Presidentovi v oh'Úru f i n a n ční m přísluší uděLovat 
dary a pense z milosti z prostředků státníéh na návrh mi
nisterstva a konečně na poli s o u dni c tví přísluší j enlU 
právo udělovat amnestii; jakož i nařizovat ab.olici. Analo
gicky jest presidentovi přiznati též .oprávnění amnestie ve 
věcech disciplinárních a v policejních věcech trestních, ne
hoť jest hlavou moci výkonné. R'Úvněž v trestních věcech 
finančních. Ovš·em mohla hy senl zasah.ovat i konkurující 
pravoinoc vlády ve sluyslu § 64, 'Odst. II., tak, že by pre
siden t byl obm,ez·en pouze na amnestii v oboru SD u .cl ,-
nictví. I 

8. President má vrchní velitelství veškeré branné m'Oci. 
Spadá senl patrně vrchní vedení v'Oj ska i záležitosti nej~ 
vyššího vel'ení s rozhodováním 'O organisaci a dislokaci voj'
ska. Otázka luožnosti osobního vedení voj ska v poli nebyla 
dotčena. Mezi záležitosti vrchního velení riáleží .ovšem také 
oprávnění, upravovat pOluěry branné lu'Oci instrukcemi a 
vojenskými služebními řády. Dle předpisů branného zák'Úna 
ze dne 19. března 1920, č. Ig3 'sb. zák., múže president 
,za výjimečných poměrů naříditi i v IU í r u povolání urči
tých vočníků branné luoci k výjimečné aktivní službě ve 
zbrani a na dobu nezbytné potř,eby. Nařízení musí být vy
dáno po předchozím slyš'ení vlády (§ 27). Rovněž za mobi
lisace a za válk~ může naříditi předčasné z.ařaz,ení odve
dených, předčasné odvodya opětně dodatečné odvody těch, 
kdož ještě odvedeni nebyli. K nlimořádným opatřením 
takovým, jako jsou předčasné a opětné .odvody, jest však 
potřebí předcház1ejícího souhlasu sboru z á k'Ú no dá r n é ho 
(§ 28). Částečnou nebo všeobecn.ou lnobilisaci nařídí presi
den t po slyšení vlády. N aříz·ení mobilisaoe vše o be c n é 
j.est 00 nejdřív,e předložiti k dodatečnému schválení sboru 
z á k'Ú no dá r n é nl u. Částečnou neho všeohecnou dmu'Obi
lisaci nařídí opět president prostě na návrh ministra Ná
rodní obrany. 

Práva presidentova jsou sice takto v ústavě vypočtena 
taxativně, ale to neznamená, že by pozdějšími j-ednotlivými 
zákony nemohla jemu býti přiznána ještě práva jiná, jako 
jmenování různých hodnostářů, oprávnění udělovati dis-
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pense a vykonáv,:;tti nejvyšší. kontrolu v urč~tých obo;ech 
státníh'0 života. Práva presIdentova nad VOJskem, vykon 
amnestie, udělování darů z milosti, p 10 S e I s tví s bor u 
z á kQ n'0 dá r n é m u, veškera jmenování ;a ostatní opráv
~ění, v ústavě vjtčená, JSQU Viesmě,s. ,~kty v I ~ dní a ,v~ža~ 
dují kontrasignace zodpovědného mInIstra. Predpok~a~a S'~ 
při .nich tud~ž vždy vy~,?to;en~ píse~,~: Za IOb",:ykle u:tnl 
projevy presidentovy prl ruznych prIlezltostech Jest ovsem 
vláda taktéž zodpovědna. ' , ' 
, Osvoboditi něk'0hQ 'Od z,achování zák'0nů všeobecně zava
zujících, udělQvati .~rivilegia př~ 'kon~ní 'plOvin~OS~. vlOjen
ské, nebo IOsV'0bodltI 'Od placenI danI a Je z ffilrnltI , mQhl 
hy president j 'en tehdy, ~dyby ~ákQne?: výsl?vně byl k, to
mu zm'0cněn. SamQstatneho prava narIzovaclho na polích, 
zák'0neul dosud neuprav,ených, president nemá. 

§ 43. Vláda. 

Hlavou m'0ci výklOnné jest president rep~liky; .Jer,nu 
vš'eobecně přísluší vyhlašovat zák'0ny. (:.lastne o~la:lt, Jen 
z,ačátek jejich působ~Qsti), bdít na? }eJlc~ pr?Vade?Im ,a 
uvádět v živ'0t organisace, na pr'0vadenI zak?nu po~r~b~~. 
pQmocnými jeho 'Orgány při v,edení vlády JSIOU mInIstrl. 
O ministerstvu platí: ' 

I. Veškerá moc vládní a výkonná, kt:rá ústaV'0U n.ebo 
zák'0ny ne n í vyhraz,ena výslQvně presH:~nt,-: re:(>,ubhky, 
přísluší min i st e r s t v u .. Pra:esump~e prIslusnost~ v p.rl
padě kQmpetenčI?íh? ~on~l~ktu ml,uVl po~le § 6~ uste hs~. 
pr'0 vládu. Na nI presla I ra~a prav .ze~~p~skyc? PresI~ 
dent a vláda do h r'0 mady JSIOU neJ,:y~sImI .organ:y mocI 
výkonné. Ministerského předse~u a ~mls~r~. JmenuJe p:e: 
sident republiky, jenž r'0zhoduJe take '0 JeJIch propustenl 
z úřadu. President určuje, kdo z členů vlády povolán bud~ 
říditi jednotlivé ministerstvo; r,~zděluj~ t~díž ~dhory vmeZl 
členy vlády a stanoví také pocet mI'llIstruv. Mel by 
tedy i ur.čovati, kdo koho v případě potř,eby bu?e .ve ve
dení ministerstva zastupovati. P ů s o b n o s tml n 1 s t e r
s t e v v š a k u p r a~ v u j e s e z á k o n e m v ~ § 8,5) ., v 

2. ČlenQvé kabInetu dohromady tvorl vladu, ustavne 
nutný sbQr pr'0 vede~ vlády ve státě. Vládě předsedá mi-
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nisterský předseda. Pro případ, že předseda ministerstva 
přechodně nemůže úřadu svého 'vykonávati, volí si vláda 
sama z á s tup ce ministerskéhQ předsedy. Zástupoe úřa
duj-e za př,eds'edu ministerstva. Nemůž'e~li ,ani zástupce do
časně vykonávat úřad př,edsedrtický, spadá ph~dsednic~ví na 
nejstaršího z ministrův. Ministři složí do rukou preSIdenta 
republiky slib, že budou svědomitě a nestranně konati své 
plOvinnosti, zachovávati ústavu'a jiné zákony. ' PQruš~-li který 
z ministrů úmyslně nebQ z pouhé hrubé nedbalostI v oboru 
své působn'0sti ústavu nebiQ jiný zákon, jest zQdpověden 
t re s t ně. Obžalobu vznáší zase sněm'0vna poslanecká, sou
diti bude z.ase senát, z,áse jako ve Francii. 

3. Pr'esident má naprQti ministerstvu p r á V'0 II a in f () r
ma ci: může být přítomen schůzím vlády a jim předse
dati, Inůže SQbě od vlády a jednotlivých ministrů vyžádati 
písemné zprávy 'O každé záležitosti, která náleží do obQru 
jejich pŮslObnQsti. Jest IOprávněn sezvati vládu a její členy 
k poradě. Hlas'0vat v ní však nesmí, neblOť není členem 
vlády. 

4. Žádný ministr nesmí být členem představeristva nebo 
dozorčí rady ,ani zástupcem akciové společnQsti a společ
nosti. s ruoením omez1eným, pokud společnlOsti 'Ony sledují 
činnQst výdělkQvlOu. Bezplatné členství správních rad v pod
nicích, sledujících snahy hun1.anitní neho pečujících o hos- I 

podářské poměry veř,ejných úředníků, neplOdléhá ve smyslu 
§ 33 služební pr,agmatiky analogicky žádnému QbmezenÍ. 
Podle zákona z 21. dubna 1932, č. 54, ne smí č le ne m 
předsta v'enstva akciové banky ani vedQucím úřed
níkem býti b Ý val Ý č len v I á d y dQ r o k ,a p'0 ' pro p u š-
tě n í. (§ 8 a.) , . . 

5. Každá sněm'0vna můž·e interpellOvati ministry a jejich 
předs'edu o všech věoech, jež týkají se působnosti minister
terské, může zkoumati správní akty ministrův i zvoliti vý
bory, jimž ministr musí podati potřebné informace, může 
usnášeti se na ,adresách i resolucích. Každý člen vlády má 
povinnost dát na interpelaci odpověď. PQvinnást platí stej
ně, podá-li interpelaci poslan'ec či s'enátor. · 

6. Politická zQdpovědnost ministerská, při interpelacích 
uznaná, jest však ještě více zQstřena takto: ' 

Vláda jest zlOdpovědna poslanecké . sněmovně, která může ' 
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ji vysloviti nedůvěru. K usnesení je třeba přítonlnosti na d
PQ lov i ční většiny poslanců ,a stane se většinou hlasů 
na~poloviční, p~i če~ž h1as{~vati se luusí dl 'e jmen. 
T'0hko P'0 s I a n e c k a snenlovna Jest povolána k vysl'0vení 
nedůvěry, ni k'0 I i však senát. Postavení vlády musí hýt 
zal'0ženo jedině ve. sněmovně p'0slanecké a j.ejí důvěře. 
Kdyhy senát vyslovIl nedůvěru, má to pouze p o I i t i c k é 
účinky. Záleží na jeh'0 síle, dovlede-li vládu přivést k pádu. 

Návrh na vyslovení nedůvěry musí býti podepsán nej
méně s tem poslanců a přikáž'e se výb'0ru, který '0 nělIu 
podá zprávu nejdél,e d'0 oSlui dnů. Vláda může podati sně
movně 'návrh na vysl'0vení důvěry. Q návrhu tom se iedná~ 
aniž. by~ přikázán výhoru. (Položí kabinetní otázku.) Vy
sl'0vIla-h sněm'0vna vládě. nedůvěru, neh'0 zaluítla-li v I á d
ní návrh na vyslovení důvěry, luusí vláda podati demisi do 
ruk'0u presidenta republiky, který určuj-e, kd'0 vede vládní 
věci do ustanovení n'0vé vlády. 

P'0d~-li návrh na vysl'0vení důvěry jed II '0 t I i v Ý p'0sla
nec a J,eh'0 návrh bude zaluítnut, ne nl u s í vláda odstou
piti; má tudíž vláda luožnost užívati tohoto druhého pro
středku; vyslovení nedůvěry jednomu nebo několika mi
nistrt''nu nemá pro oelou vládu žádných následkův. Vládne 
s'0lidarita. Jmenovat znovu vládu, nedůvěrou svrž'en'0u, jest 
konstitučně nepřípustno, ale jednotliví členové její nlohli 
hy přeoe hýt znovujluenováni. 

Kdyby došlo k deluisi v dohě, kdy zde není presidenta~ 
rozhodne o vedení vládních ' věcí stálý výhor, dle § 54 úst. 
dosazený. 

Vláda jako zvláštní i n s ta n ce sídlí v Praze. Rozh.oduje 
ve sb'0ru, jenluž přítoluna musí hýti, mimo předsedu neho 
jeho nálněstka, n ,a d po lov i ční většina členů vlády. 

Vláda ve společných schůzích rozh'0duje .hlasováním ze
jména: 

a) o vládních př-edlohách pro Národní shronláždění urče
ných, o vládních nařízeních a o návrhu na výkon ve t a 
presidentova, (jež však možno vykonat i bez návrhu), 

b) o vš-ech věoech J?'0litické p'0vahy, 
c) 'O jnlenování úř'edníků, soudců a důstojníků, pokud 

je 'vyhrazeno ústředním úřadům, neb'0 'O n á v rzí ch na 
jnlenování funkcionářů, které je vyhrazen'0 pr,esidentovi re-
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pu'hliky. Jmen'0vání, ústředním úřadům vyhraz'ená, přijdou 
do ministerské rady pouzle 'Od VIII. třídy hodnostní. vý
poč.et těchto k'0mpetencí n en í taxativní, nýhrž příkladný, 
i může podl,e potř,ehy vládou hýt rozšířen. Rozhoduj.e se 
patrně pr'0stou většinou. 

President republiky stanoví, po návrhu předsedy luinis
terstv,a, který z člen ů vlády (m.inistrů) řídí j ed!l0tli vé úřa
dy' ,zř~zené k obstarávání nejvyšší správy státní, a za ně od
povlda. 

Nejvyššhu '0rgánenl nl'0ci výkonné jest p r e s i d ,e n t r e
publiky. Zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 2 .90 sh. zák. 
a nař., 'O platu presidenta repůhliky, ustan'0vuje toto: 

I. President republiky nlá r ,000.000 Kč · ročního platu 
a 2,000.000 korun příspěvku na výl'0hy svého úřadu. Mi
mo to má úřední hyt ve své residenci. Požitky tyto n 'e p 'O d-
1 é haj í daním. 

2. Nár'0ků pensijních president ne m á. 
3. Úřad presidenta republiky nemůže však hýti na újnlu 

nár'0kůlu na postup úřední a na úřední výslužné, pokud 
nároky ony nabyty hyly pře d nastoupením a zastáváním 
úřadu presidentského. V.olhou tedy president nepřestane být 
státním úředníkenl, hyl-li jím již před tím. . 

Zákon z 15. dubna 1920, č. 3 I 8 sh. z., ukládá vládě, ' 
ahy věn'0v,ala čes t n Ý cl a r presidentu repuhliky, a zákon 
z 15. duhna 1920, č. 320 sh. z., ukládá vládě, ahy učinila 
opatření o ve dle j š í ch s í dl 'e ch úředních presidenta re-
publiky. . 

O f i na n čn í m postavení našich luinistrů vydán hyl zá
kon ze dne 20. prosinoe 1918, č. 94 sb. zák. a nař., týka
jící se služ'ebních požitků jejich. Ustanov,en.o hylo takto: 

I. Ministři požívají ročního platu 60.000 Kč, nlinister
S~(Ý předsieda pak ročního platu v .obnosu 70.000 Kč.. . 

2. Nár'0k na výslužné neb y 1 ministrům přiznán. 
3. Zastávání úřadů nlinisterského nemůže býti na újlnu 

nár'0kům na pozdější jiný úřední postup a na jiné úřední 
výslužné, P'0kud ony nároky založeny hyly již před nastou
pením úřadu nlinisterského. 

Zákon z 15. dubna 1920, č. 317 sh. z., přidal 111inistrům 
ještě funkční přídavek 40.000 Kč a min. předsedovi a lni
nistrovi zahr,aničních záležitostí ještě zvláště nad to pří-
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davek r'ep~'es'en.tavč~í · 50.~~0 I~č ~očně. Plat a funkční pří
dav~k plah se Jeste po t r 1m e s I ce po vystoupení z vlády. 
U tech; kdo (po vystoupení z vlády) jsou v státní službě 
srazí s·e úř'ední jejich plat z obnosu uvedené pense minis~' 
terské. 

Nař. z 21. ledna 1921, č. 30 sb., zbavuje činovní a re
presentační přídavky povinnosti daň,Qvé; platy ministerské 
zůstávají vš,ak daním podrobeny. 

PresIdent r,epubliky a ministři požívají p,Qdle zák. na· 
ochr.anu rep. z 19. bř'ezna 1923, č. 50 sb., zvýš,ené trestní 
,?~hrany f,ř.i Ú,tocích n~ ži;-ot a ~t~Qritu tělesnou,. neb'D při 
CInech ?a~Ilnych proh. vykonu JeJIch pravomocI (oelkem 
pod'Dbne Jako poslancI). Kdo by pr'esidentovi vyhrožoval 
nebo uváděl j,ej ve. veřejný posměch, v,eřejně jej urážel, 
proneslo něm obvmění, věda, že tím vážně úhrozí jeho 
?est: bud~ p~ísriě, potrestán (§ .11 zák.). J? ů k a z p r a v d y 
1 P r e s v e d cen I o p r ,a vde Jev y I o u cen - aby před 
forem s,Qudním nemohlo snad dojít j-eště k dalším úbokům. 

Vláda chráněna jest nad tú zák'0nem z 28. června 1933 
č. J08, 00 ochraně cti. (§ 5.) , 

§ 44. O ministrech. 

P?čet ministerste,: byl u nás půvo,dně určen z á k,Q ne m. 
~akún ze dne 2. hstopadu 1918, č. 2 sb. zák. la nař., zři

zUJe k v,edení správy státní tyto nejvyšší správní úřady: 
I. úřad pr'0 věci z,ahraniční, 2. proO správu vnitřní, 3. pro 
správu finanční, 4. proO škúlství a národní osvětu, 5. úřad 
sprav'edlnoOsti, 6. prú. průmysl, obchúd a živnústi, 7. pro 
dopravu, 8. prú veřejné práoe, 9. pr,Q zemědělství, 10. ná
roOdn.í oObranu, I I. pro sociální péči, 12. pro veřejné zdra
voOtnIctví. Zákon ze dne 13. listopadu 1918,Č. 40 sb. zák. 
a, nař., zřídil zvláštní ' úřad pro správu pošt a tel'egrafů. 
Ze · všech úřadů těchto stala se min i st e r s t v ,a. Později 
p~ibylo ještě zák. z 22. červen oe. I9~9, Č. 431 sb., lui
nIsterstvo pro s jed n 10 cen í zákún'0dárství a or@anisao6 
správní. 

Presidentovy vládní akty vyž,adují k s vé pl a tno s ti 
spolupodpisu zodpúvědnéhiQ ministra. Spolupodpis zaru
čuje, že aspoň jeden člen ministerské rady může být volán 
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k zúdpovědnosti. Ministři jsou tedy orgány obligatorními, 
dle ústavy nutnými, hez nichž správa nemohla by být zá
koOnitě vyk'Dnávána. Na poli správy president je vázán na 
kiQntrasignacia pr'0stř'ednictví ministrů. Bez spolupodpisu 
neni platného úkúnu moci vládní. 

Každé nařízení vládní podpisuje předseda vlády a mi
nistři pověření j-ehoO provedením, nejméně však p 00 lov i n a 
ministrů. . 

Dle naší oficielní nauky ne j SD u . ministři úředníky stát- . 
ními, j-ežto nej sou z.ař,azeni do hodn'0stních tříd úřednic
kých a nemají náriQků pensijních. Jsúu pouhými "státními 
funkcionáři". StátnÍ. úředník, j'enž se· stane ministrem, měl 
by pak dvojí plat; úřednický a ministerský. Rozdíl mezi 
stát. úř'edníkem a pouhým "funkcionář'em" není dosti jas
ný, když v zákonech '0 tom ničehú není. Spíše jSiQU ministři 
stejně státními úředníky, jenže mají o svých služebníoh a 
úředních poměrech zvláštI,lí ' p:ř·edpisy. 

Ministři jsoOu nejvyššími členy státní ,-hierarchie úřední. 
Nad ministra není úředníka vyššího. Ministr nemá nad se
boOU úřadu předsta,TI~néh'0, j-ehož služební a disciplinární 
m'0ci' by podléhal. Nepodléhá také stálé služ'ební . ckontro1e 
jakiQ podřízení úř,edníci. Ministr, nemaj,e úředního před
stav'enéhoO, nemůže hýt disciplinárně stíhán a kárán pro za
nedbávání povinností úř,edních. Pr.oti: přímé vůli presiden
-tově nesmí však ministr podniknout žádný vládní akt; ru
šila hy se .tím ústavní zásada; že veškerá m'0C výkonná je 
soustředěna v presidentu republiky. President není vš,ak 
~ředním představeným ministrovým; ministři stojí v,edle 
něho jakoO jeho státní rádcové ,a nejvyšší ústavní pomocníci 
i vykonav,atelé j'ehD rozhodnutí v "9boru jeho pr.avom.oci .. 
Postavení ministrů spočívá n1.n'0hem víoe .ovšem v důvěře 
sněmovny a také pr.ojev nedůvěry sněmovny přivodí oOd~ 
stoupení kabinetu. , 

Ministři stojí zpravidla v čele j,ednotlivých '0borů státní 
správy. V,edle těchto ministerstev odboOrných vytvořila se 

. však i instituoe luinistrů, kteří nevedou žádné .odvětví státní 
správy; js.ou to lninistři bez portefeuillli, bez reS'0rtu. V po
volání ministrů bez portefeuillu spatřována hyl~ výhoda, 
žé j,ednotliví vynikající p.olitik.ové mohli být přihráni k vládě, 
aniž bylo třeha j,ejich síly zatěžovati 'Odbornými úkoly, 
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některého odvětví správního. :Mělo hýt využito výhradně 
jen j'ejich politických schopností, měli býti prostředníky 
mezi vládou a určitými politickÝlni stranami a udržovati 
styky vlády s těmito stranami. Instituce tato není u nás 
zavedena předpisy ústavními, není ani prohlášena za per
manentní, nýbrž řídí se ohledy politickými dle daných 
pon'1ěrů. J.ežto ministerstvo bez odboru není obligatornhn, 
není také obor jleho působnosti vym'ezen v žádných záko
nech, kdežto ob.or působnosti ostatních odborných mini-

- sterstev uroen bývá ve zvláštních zá~onech _ a nařízeních. 
. Jinak ministr bez -odboru má úplně stejné postavení jako 
ostatní n'1inistři, požívá téhož hlasu v ministerské radě, 
lnůže podávat prohlášení jménem vlády, zastávat vládní 
předlohy, j'ehQ spolupodpis na naříz'eních vládních platí 
stejně jako kQntrasignace jinéh.o ministra. 

U nás' bývá bez odboru obyčejně předseda vlády. 
Ježto sboru zák.onodárnému nepochybně přísluší z á k o

n o dá r s tví o organisaci úřadů soudních a správních, byla 
n -o v á lninisterstva až dosud u nás zřiz.ována cestou zákono
dárnou. Také zrušení úřadu pro zahraniční obchod stalo 
se zákQnen'1 z '19. ledna 1922, č. 25. 

Ústav,a zajistiti lnusí legislativě s,po I u P ů s oh e n í při 
stanovení nejvyšších úř,adů správních. Kdyby spolupůsobení 
legislativy cestou nařizov.ací se 'Obcházelo, pak parlament 
staví se před hotovou skutečnost, aniž nlá příležitost pře
dem s'e vysloviti o ú čel n o s ~ i nové organisace. Věc byla by 
tím nápadněj ší, že parlament lnusí př·ece v rQ z poč tll 
dodatečně povolov,ati n á k I a d 'na zříz,ení nového minister
stva. Obor působnosti jednotlivých ' ministerstev má býti 
rovněž určen z á kQ n e ln. President hude tedy oblnezen 
již ohledy rozpočtovými. . 

Dle naší ústavy stanoví president poč e t ministrll; n'1ůže 
tedy zřizovat sioe n'1inistry nové cestou nařizovací a jme
novánÍIn, ale p ů SQ b n.o s t ministerstev jako úřadů n'1usÍ 
hýt uprav'ena z á kQ ne n'1. Kdyby president jn'1enoval více 
ministrů, než jim zákQnem hyla vyměřena působn.ost, bu
dou přespooetní po?hými ministry h e z od bor u~ 

Všichni ministři tvoří ústavní n'1 i n i s te r s k o u rad u, 
jíž př·edsledá n'1inisterský předseda. Ministerská rada ne ní 
kolegiálním úřaden'1; jenž hy hyl snad nadřízen jednotli-
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výn'1 lninistérstvům. Usnesení niinisterské rady lnohou se 
státi {:tčinnýffii teprve, až" je provede odborný lninistr ve 
správě svého odboru. Každý ministr vede správu svého 
'Odboru s a m.o s ta t n ě ,a s á ln za ni odpovídá. Ministerský 
předs,eda má sioe potud vyšší postavení, než jeho druzi, 
pr.otQže udává a př,edstavuje základní politický slněr kabi
netu i s.oustřeďuje v~ své osobnosti pol!tické ideje celé 
vlády, ale ne n í úředním představ,eným jednotlivých mI
nistrův. Nelná také nad 'Ostatními ministry žádné moci 
služební, ani disciplinární. Nelná vetší zoqpovědnosti, než 
jeho kolegové,prQtože ueIná větší moci; jeho větší vliv 
je jen politický. Je prostředníkem llltezi pr-esidentmn re
publiky a ostatnín'1i ministry odbornými. "Předsednictvo 
n'1inisterské rady" je úř,ad podřízený předsedovi lninister
skému a je povQlán opatřovati záležitosti lninisterské rady 
a podpor.ovati ministerského předsedu v jeho činnosti. Mi
nisterská rada má zaručovati jednotné vedení státní správy 
i vlády ,a uskutečňování vládního progr,alnu. Veto proti 
usnesenÍIn ministerské rady předseda nemá, ale na konec 
jeho vliv vždy nabude přev.ahy, ježto udává sáln . vládní 
program. Traké pravon'1oc jeho úř.adu není v ústavě 
zvláště a přesně upravlena ·a uvedena; jen jeho služné při-o 
chází v zákonu 'O platech ministrů; jinak celá obligatorní. 
ústavně nutná pravom'Ůc úřadu ministerského předsedy 
spočívá jen na ústavních zvyklost 'ech. 

Některé zvláštní zákQny žádají výslovně usnesení In1111-
sterské rady: vyhlásit Qpatř'ení min'1'Ůřádrtá nebo zastavit po
rotní soudy lze j'en usnesenÍIn vlády. 

§ 45. Ministerská zodpovědnost. 

. . Ministři podléhají ve státech 'evr-opských zvláštní stá to
p r á v ní zQdpovědnosti ' před zvláštním tribunálen'1, před 
stá tním dvorem s'Ůudním. :Ministřibývajízodpovědni 
za úst ,a v n 'o s t ,a z á k o nit tO S t vládních aktů, spadajících 
do okruhu úřední jejich činnosti. Kontrasignace lninistrova 
je dostatečnýn'1 důkazem pro povinnost jeho převzíti zodpo
vědnost za ,akty vládní. V kontr,asignaci předevšín'1 vidí ' se 
záruky ústavnosti a zákonitosti. Obžaloba ministerská n'1ůže 
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být vznesena i na b Ý v ,a I é Hllnlstry 1 na ministry,. kteří 
z'e státní služby vůbec již vystoupili. 

Žalobou před státním dvor'em soudním 'Obyčejně lze 
stíhati všechny činy a tOpomen u tí, jimiž členové mi
nisterstva v oboru své úřední působnosti buď ú mys ln ě 
nebo z hrubé nedbalosti porušili ústavu, neho jiný 
z á k on. PtO:rušení pDostých povinn'Ůstí služebních a úřed
ních, které n ej s o u ntOrmovány z á k o ne m, 'Obžalobě n e
p'Ů dl é h á. Zodpovědnost ministrů vztahuje se i na .o p 0-

. men u tí; optOmenutím je však též, když ministr nevystoupí 
proti protizákonnÝlu a ne úst a vn í m usnesením svých ko
l'egll. Ministr není ztOdpověden jen za to, že sám vydal 
v'e svém obtOru naříz'ení nebo úřední rozkazy a pokyny, zá
konu a ústavě odporující, nebo že sám konh~asignoval na
říz,ení taková ,a ž'e n a vrh o val pr.otiústavní vládní akty. 
Ministři mohou být obžalováni i za prov 'ed 'ení nařízení, 
j-ež p o str á d a lo ústavní ministerské kontr,asignaoe. Každý 
ministr je dále zodpověden za to, že úmy,slně podporoval 
jiného luinistr,a, jenž hrubě porušil své povinnosti ústavní. 
Spolupodpisem jednoho člena ministerské rady ne j s o li 
zbaveni z'Odpovědnosti ještě j in í členové ministerstva, kteří 
m·ěli sptOluúčastenstvía spoluvinu na vydániproti-
ústavního v1ádníh'O ,aktu. -

Vedle s pe ci á I n í, individuální zodpovědnosti ministrů 
za správu jejich odvětví trvá však j 'eště vš 'eobecná zod
povědnost vše ch ministrů, oelého ' kabinetu. Ministerstv'O 
v jedntOtě své není j 'en souhrnem nejvyšších instancí správ
ních, nýbrž znan1ená též úst a v n í orgán ,pro vykonávání 
v I á d y vůbec. Ani pasivní ch.ování s'e ministrovo nezbavi 
j-ej ještě zodpovědn.osti. Ministr není obyčejným úřední
kem, j ,enž by .odbyl své úřední hodiny a '0 správu jiných 
'Odvětví se docela nic nemusil starati. Každý člen vlády musí 
vše m a k t ů m oelé vlády věnovati p'Ůzornost a musí se stále 
starati o oelý chod vládní politiky. Pr'O otázku zodpověd
nosti platí s o I i dar i t a ministerstva: kdo v'e vládě · zůstane, 
přejímá povinn'Ůst vš'echna opatř,ení vládní jako zákonitá a 
účelná 've sněmovně podporovati a hájiti. Z.odpovědnost mi
nistrůje ktO le k ti vnÍ. Choe-li se ministr zbaviti ztOdpověd
nosti nebo nech6e-li uposlechnouti direktivy ministerského 
předs'edy, nechť podá demisi. Tín1 dává na jevo, že odepř,el své 
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účastenství na p,rovedenL· PtOdá-li ministr v ministerské 
radě přehlasovaný své zvláštní minoritní. votum, nemusí hýt 
proto zbaven zodpovědnosti; i pouhé setrvání jehtO ve vládě 
může podpoDovati a umožniti protiústavní jednání jeho 
kolegů. 

Ministři j sou s o I i dá r ně zódpovědru.i za všeobecnou 
politiku oelé vlády a in d i v i d u á 1 ně nad to za své .osobní 
akty. 

PtOměr mezi vládou a sněmovnou má být vždy upraV'o
ván tak, aby možnost k.onfliktů C'O nejvíoe byla omez,ena.: 
Prostředkem, jímž nejspíše lze vyl.oučiti k.onflik~y mezi 
parlamentem a vládou, je parlamen tarisace kabi
netu. Při tomto způsobu vlády můž,e parlament projevem 
nedůvěry, p~edevším tOdepř,ením rtOzpočtu, ptO případě za
staviti oeltOu vládní činnost, až do povolání jiného, víoe tOblí
henéh'Ů ministerstva. - -

V ýznam 'Obžaloby nunisterské v theorň konstituční velmi 
hyl př'eoeňtOván; v zák.onech 'O zodpovědn.osti ministrů spa
třtOvána byla přímtO instituoe, dovršující budovu státu kon
stitučního. Dnes prostř'edek obžaloby je nepr,aktický. Stále 
více směřuje ústavní vývoj kbomu, aby ztOdp.ovědnost před 
státním dvorem stOudním nahr,azována byla prostou zod
povědností před parlamentem. Tuto zodpovědn'Ost před sně
mtOvnou každý člen parlamentu může v interpelacích 
a dotaz·ech uplatňtOvati, pohodlně, hez dlouhéh'O jednání 
a hez těžk.opádnéh.o aparátu státního dv.oru s.oudního. A 
také tan1., kde z.odpovědnost př,ed parlam,entem j-e v nej
h'Ůjnější luíře sku1{ečně uznávána, kde sněmovna pDostým 
projev'em nedůvěry může přiměti mini~try k .odstoupení, 
prostředek .obžaltÓby n1.inisterské náleŽÍ mezi neužíyané části 
inventáře. V ústavním výVioji státův k.ontinentálních užívá 
se návrhu na obžalobu taktéž po řídku, ba neuŽÍvá se ho již 
vůbec. Nejvýše ještě k ' účelům dem 'O n str a t i v ním pr'Ůti 
vládě uchopí se někdy některá strana prostředku tohoto. 

V některých státech, jako ve Francii a Anglii, pověřena 
je funkcí státního dvoru s'Ůudního vyšší komora parlamentu, 
v Anglii dům ltOrdů, ve Francii senát; prVIií k'Ůmora, sně
movna poslanců, žaluje, neboť ona jediná 'zastupuje práva 
lidu, jenž ji hyl zvolil. U nás přijat hyl franoouzský vzor.' 

Ve~le p r á v n í z.odpovědnosti př,ed státním dvorem soud-
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ním .po~léhají ~inistři také .zv~~ŠtI:í po.l i t5 ~ k é zodpověd
?Osh p r:~. sne ~ o v n a m~, .Jlmz pOVInnI JSOU klásti po
cet .ze sve Clnnost1. Tato polItICká zodpovědnost neomezuj e 
se J'::1 na. zák.onitost aktů _.ministrových, nýbrž může být 
r'~zSIrena.I na úč ,elnost jejich, na to, zda jednání lni
nIstrovo Je, ~ůhe~ vhodno ~ a. státu na prospěch, zda vládní 
fu?kce a urednI akty mInIstrovy přilněřeně V 'Obecném 
zájmu plní ú~oly ~tátní. M}nilnuln této z,?dpovědnosti před 
pa:lamentem )ve ~~t odpo;~ď na dotazy ,a Interpelaoe. Odtud 
snen~ovr:a ~~ze zad~t prltolnnost n1inistrú; již na zá
klade sve mlnlsterske zodpovědnosti ministr musí snmnovnu 
vyslechnout, aby mohl dát odpověď. 

v Osta~ně ministr vždy Iná p o V i n n o s t zodpovídat se před 
pr~,d p~rlam'enteIn potud, pokud určité vládní akty dochá- ' 
zeJ~ vyra~u v r'O z po čtu a závěrečných účtech ' ročních . 
K )ednot!Ivým polož k.á ln r o z poč t o v Ý ll1 vždy ministr 
ma p o Vln n o s t, podatI vysvětlení ,a odúviOdněnÍ. DI'e okol
n~stí kon~retn~ho případu b,u~~ dá~e rozhodnouti, zda .Je 
vlada , p'O vlon na J~n,k tomu, datl ustnI odpověd, nebo též pí
se:r:n~a 'Oduv~o~nenl: a k tomu, ,ahy dovolila nahlédnout do 
SpIS~. v P 'O} ~ tl C k a. tato zodpovědnost před snělnovnarru 
n~ln?Z'e ,bY~I zpravI~a ,up.latňována an~ ~ynuoována něja
kymI pl?stredky pra:~Im1. Nel~'e. zahranIt, aby se ministr 
o~p'OvedI ne~yhn~1. Uoelu p o II tl C k é zodpovědnosti však 
preee se dosahne 1 takto, neboť jde jen ope r man ;e n tn i 
kontrolu nad vládou. 

~le parl~m:ntu .~úsvtane přeoe vždy nejm'Ocnější zbraň, 
, P~?J~v neduvery, Jllnz konec koncú každou vládu možno 

prrvest k pádu. 

§ 46. Úprava zodpovědnosti moci výkonné. 

.Předl,?ha :ák~na o tre~.~ní}:1 st~hán~pr'esidenta repu
~l~ky a ~lenu vlady byla JIZ drIve schvalena senáteln ale 
Její prOjednání se značně zpozdilo. Ústavní výbor 'sn ě
~ovny 'poslanecké Zlněnil uvedenou předlohu, načež pak 
predloha byla usnesena sněmovnou poslaneckou ,a znovu 
pře~lože~ senátu. , 

Záko? opa.!<:uje ~ejprve vpředI?is'y ústavní listiny o trestní 
zodpovednosh presIdentove a I1Unlstrll. Ježto trest při ob-
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~al'Ůbě presidentově byl již přesně stan'Ůven, a to samou 
ústavní listinou, z,abývá g-e zákon pouze trestní sazbou pro 
členy vlády. Když předseda nebo člen vlády úmyslně neb~ 
z hrubé' nedbalosti poruší v oboru své úřední púsobnosb 
ústavní nebo jiné zákony, bude trestně stíhán a múže hýt 
odsouz'en k pokutě až do 500.000 Kč, v případě nedobyt
nosti ku trestu státníh'Ů vězení do 6 měsícú. ,( Jest zjevný 
nepon1ěr luezi tÍIn, za -kolik počítá se den vězení u os'Ob
nosti soukrolné a u n1inistra.) Kdyby ods'Ůuzený měl ve 
vlastnictví předn1ěty, o které se , deliktem obohatil, nebo 
j iné předlněty, které si za výtěž'ek činu ' opatřil, p'Ů případě 
i hodnotu těchto předlnětů, hude v rozsudku pvohlášeno, 
že uvedené předlněty a jejich hodnota zabéř'Ůu s,e státeln. 
P~kuty a výnos záboru připadne státu. MimlO to múže být 
vyslovena ztráta n1inisterského úřadu a ztráta tříměsíčního 
platu, kterého n1inistři požívají ještě po svém vystoupení 

z vOláb~Y·1 b ' V' •• o kd v v'l' , ta za '0 u pr'Ů trestne CIny mInIstru, . yz poruSI I us Vll 
nebo jiný zákon, podává sněm'Ůvna poslanecká a soudí se
nát. Na 'Ůbžal'Ůvacínl oprávnění poslanecké sněm'Ůvny a na 
trestní příslušn'Ůsti senátu nezmění se nic, kdyby 'Ůbviněný 
j iž členem vlády být přestal. M'Ůžn'Ůst žalovati členy vlády 
za činy, trestné podle zák'Ůn Ú j in ých j akJo podle všeobee
néh'Ů trestního zákonníka, před příslušný!)'). souden1 nebo 
j iným úřadem, není vyl'Ůučena. Trestné činy porušení ~stavy 
nehp zákona pvol11lčují se do 3 let od té doby, 00 .obVIněný 
přestal býti členem vlády, nejpozději však do 5 let po spá
chání činu. Dnem podání návrhu na obžalobu se promlóení 
přerušuje . Když poslanecká sněmovna 10 návrhu na pod~ní 
žaloby neučiní usnesení do 6 měsíců ode dne podání žaH1b
ního' návrhu, jakož i když řízení před senátem .o žalobě 
d o 6 měsíců od podání ž,aloby se neskoiIlčí, bude řízení za
staven'Ů. V tomto případě a pak i tehdy, když sněmovna 
p'Ů provedeném řízení obžalovací návrh zamítne, je každé 
stihání pr'Ů týž čin pro budoucnost zcela vylouóeno. 

Na to zákon p~dává předpisy o obžalovacÍln řízení v~ 
sněnlovně p o s I a n ·e c k é. Žalobní návrh lnusí obsahovatI 
přesné označení činu ,a oněch zákonných ustan'Ůvení, která 
podle navrhovatelú byla porušena. Při ministrech jest uvésti, 
z čeho lz'e souditi, že porušení zákona se stalo úmyslně nebo 
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z hrubé nedbalosti. Návrh na obžalobu presidenta musí po
depsati 120 p.oslanců, ministra 100 poslanců. 
, Předseda . sněmovny oznámí žal.obu ihned předsedovi vlá
Idy. Věc se dá na denní pořádek sněmovny nejdéle do 14 
dnů .ode dne podání. Když sněmovna v té době il·ezasedá, 
dá se ž,aloha na pr.ogram nejbližší schůze. Sněmovna roz
hodne hlasováním bez debaty, zda návrh žá10bní má býti 
'vzat za podklad sněmovního jednání. I{dyž j.ej. nezamítne, 
přikáže se návrh ·zvláštnímu ž a lob ním u v Ý bor u, který 
se ihned zv.olí. Má 9 členů. V,ýb.or sám ze svých členů zvolí 
fsi předsledu. ZVlolení členové ' výboru slibují ve veřejné 
schůzi sněmovní do ruk.ou předsedových, že budou se ří
diti nestr.anně ,a př,esně zákonem, že syědomitě uváží, 00 
obž,alov,anému jest na pnospěch, a že nedají na sebe půso
biti žádným jiným vlivům. Žalobní výbor zjistí skutk.ový 
stav, aby sněmovna měla podklad k předběžnému rozhod
nutí .o ž,alobě. Platí jedn,ací řád poslanecké sněmovny a 
pravidla pr.o výbory vyšetřovací. Jednání jest vždy důvěrné. 
Žalobní výbor má poskytnouti obviněnému příležitost k vy-

' jádření se o ž,alobě. Nej déle do měsíce od svéh.o zv.olení: 
musí podati sněmovně písemnou zprávu. 

Když žalobní výbor navrhuje podati žalobu, připojí ná
vrh na stíhání, jenž předs,edou sněm.ovny bude dodán ob

· vin~nému. Tento může do 14 dnů podati sněmovně své ná- . 
mitky. Po uplynutí této lhůty dá se zpráva žal~bního vý
horu co nejdříve na denní pořádek sněmovní schůz'e. Usne
sení o .obžalobě smí se státi jen za přítomnosti dvou třetin 
poslanců a zase dvoutřetinovou většinou přítomných. Hla
suje sre lístky. Jakmile sněmovna usnese ·se o žalobě, ne
smí .obžal.ovaný až do skončení řízení vykonáv.ati svůj úřad. 
Žalobní výbor vypracuje do 8 dnů obž,alovací spis, jejž po
depíše předseda sněmovny a výboru. Předseda sněmovny 
zašle pak žalobu do '3 dnů předsedovi senátu a sdělí ji před
sedovi vlády. 

S podobnou obšírlldostí, s jakou zákon :vozbírá rlz'ení ve 
sněm.ovně poslanecké, líčí také procesní říz'enÍ před s~ná
tem. Senát zvolí vždy hned po svém us~avení na celé svoje 
zákonodárné období zvláštní s o u dní v Ý bor, jemuž před
sedá sám předseda senátu. Podle zásady poměrného zastou
pení zvolí se 12 členů výboru. Tito slíbí svému předsledoví 

206 

totéž, 00 slibovali členové žalobního výboru ve sněmovně 
poslanecké. Soudní výbor mt''tž,e jednati a usnášeti se za pří
tomnosti aspoň 7 členů. ' 

Před senátem bude žal.obu z,astupovat předseda výboru 
žalobního. Kdyby poslanecká sněmovna byla m'ezitím roz
puštěna, nebo uplynulo by její v.olební obd.obí, setrvají 
zástupoové žaloby ve svých ' funkcích až d.o zvolení no-

, h' o v I k Ob v I ' o v vyc zastupcu snemovnou pos anec ou. za .ovany llluze 
si zvoliti obhájce, jímž však nesmí býti člen senátu. Před
seda soudního výboru senátu dodá žalobu do 3 dnů .obhi.-
10vanému a svolá výbor ke schůzi. Výbor prozkoumá ža
lobu a připr,aví hlavní přelíčení. Platí jednací řád senátu 
a pravidla pro jeho vyšetřovací výbory. Jednání jest důvěr
né. Když soudní výbor skončí svůj úk.ol, svolá předseda · 
senátu schůzi téhož, v nÍŽ se bude konati hlavní pře íčení. 
Obešle k ní zástupoe žalohy, obhájoe a obžalovaného. 

Až do hlavního přelíčení může poslanecká sněmovna vět
šinou dv.outřetinovou za pří tomnosti dvou třetin všech svých 
členů žalobu odvolati, načež další řízení se zastavuje. Do té 
doby může také srenát na návrh soudního výboru 'svého se 
souhlasem zástupců 'obž,aloby nadpoloviční většinou všech 
svých členů usnésti se na zastavení řízenÍ. Schůzi, ve které 

k ' hl ' v I' v , v'dí v d d ' tO' h se ona avnI prle IcenI, rl pre se a sena u. spornyc 
návrzích stran během hlavního přelíčení rozhodne soudní 
výbor, o nesporných rozhodne předseda sám. Členové soud
ního výboru mohou klásti otázky vyslýchaným, při čemž 
předseda může nepřiměř'ené otázky odmítnouti. 

Senát sám rozhoduj'e toliko: O vyloučení veřejnosti, 
o vině, o trestu a nákladech trestního řízení. O slyšení 
svědků a žalovaného platí při hlavním líčení př,edpisy soud
níh.o řádu trestního, avšak úředníci nesmějí odepříti svě
dectví z dův.odů úředního tajemství. Člen.ové sněmoven smějí 
však odepříti svě&ectví o tom, 00 jim by10 svěřeno jako čle
nům sněmovny. Líčení jest ústní a veřejné. Senát může 
však bez debaty usnésti se na návrh soudního výb.oru, aby 

- veřejnost byla vy10učena, když tak vyžadují zájmy státní 
a veřejný řád. Ku platnému j.ednání a hlas.ování je třeba, 
aby při přelíčení byl.o přítomno aspoň 7 členů soudního vý-
b N v, t . dn" dí .oru. eprltomnos stran J'e anI neva. . 

P k v , v, , o d'h dVl' v -d d I t o s .oncenI rlZenl pruvo nI o u e I pre se a s ovo s ra-
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nán1 k návrhůn1 o '0tázce viny oObžalovanéh'0. Soudní výb'Or 
usnes'e se nato o oOtázkách, kte~é n1ají být dány senátu '0 vině 
'ObžaloOvanéhoO a o poOřadu hlasování o nich. PoO sdělení těch
to otázek ve schůzi senátu sluějí strany navrhnouti, ,aby 
'Otázky hyly změněny nebo přidány ještě otázky další. O tom
to návrhu rozhodne soudní výboOr. Když bylo rozhodnuto, 
které otázky mají býti senátu dány, podá soOudní výbor ná
vrh, jak by měly býti podle výsledků přelíčení zodpově ..... 
děny. Hlasování senátu děj.e se lístky bez debaty. Aby ža
lovaný mohl být uznán vinnýn1, třeba j'est třípětinové vět
šiny všech čl,enů senátu. Výsledek hlas'0vání prohlásí se 
veřejně. 

Když senát neuzná na vinu, vynesen bude r'0zsudek osvo
bozující. Když uzná na vinu, udělí předseda slovo stranám 
k návrhu .a trestu. Soudní výbor usnese nato návrh, jaký 
činí sán1 o trestu. Hlasování senátu .a tomto návrhu děje se 
lístky bez debaty. Usnesení '0 trestu vyžaduie třípětinové 
většiny všech členů senátu. Předseda senátu vyhlásí roz
sudek s 'důvody v,e v,eřejné schůzi senátu. MimoO obžalova
nému dodá se roOzsudek předsedovi vlády a poslanecké sně
movny.' Při odsouzení z,ařídí předseda senátu výkon roz-
sudku. . 

Senát nerozhoOduje o soukromoprávních nároOcích, vze
šlých z deliktu právě pr'0jednávaného. Ods'0uzený může i po 
vykonanélu trestu žádati za obnovu trestního říz'ení, když 
stal se při odsouzení podvod nebo jiný trestní čin; rovněž: 
když naskytnou se nové důkazy, které jsoOu způsobilé při
voOditi osvobození. O žádosti za obn'0vu vozhodne s'enát 
prostou většinou na návrh soudníh'0 výboru. Kdyby ob11'o- -
vené řízení skončil'0 zase ods'0uzením, nesmí být uznáno na 
trest přísnější, než byl v prvnÍlu rozsudku. Když '0bnov,ené 
řízení sk'0nčí '0svoboz'ením, nenabude osvobozený ,ani ztra
ceného úřadu, ani nároku na náhradu ušlého platu minis
terského, vyjlua však nárok na tříměsíční plat po vystou
pení z vlády. Ríz'ení zahájené před senáten1 nez,astaví se· 
tÍlu, ž,e s'enát byl rozpuštěn nebo že uplynulo ieho v'0lební. 
období. (Známý případ možnosti dv'0u senátů: starý s'enát. 
hude j 'eště soudit a nový senát jest již tady zvolen 1) 

Kde v zákoně mluví se '0 možnosti obžaloby pr'esidenta 
republiky z velezrady, jest velezradou l~ozuměti trestní čin 
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úkladů proti republice a oOhroOžení její bezpečnosti ve sn1yslu 
zákoOna na oOchranu republiky. Pojem v'elezrady, 'Obsažený 
pn zodpovědnosti presidentově v ústavní listině, byl takto 
Jednoduchým zákonen1 zn1ěněn, aniž dóšlo ku příslušné 
změně znění ústavní listiny. (§ 67.) . 

~~vrh toho:o ,ne~'~uvislé~'0 a tě~kopádného zák'0na, oplý:
v~Jl:IhoO zbytecnymI Jed~otl~vostmI, nebyl dosud 'přijat. Zád,
na. sk'0da. Skladatel mel SIce franoouzskou předlohu před 
OČIma, ale její přednosti si neosvojil. ' 

§ 47. Účetní kontrola správy. 

Záhy v našem státu cítila se nutnost zavésti řádn'Ůu 
ú če t ní k on t r '0 I u. spr á vy. Správ,a státního finančního 
hosp'Ůdářství jest rozdělena n1ezi orO'ány řídící prováděcí 
a k'Ůntrolní (dozorčí). Orgány řídícf js'Ůu všeob'ecně dnes 
správ,uí

o 
úřady, stá~?í.,. ktel:é vYluěřují platební povinnosti po

platnIku, vydavaJI JIm platební rozkazy, vedou dozor nad 
sťráv?ý~ placenÍlu, a o~, do státních výdajů nařizují po
~r\~bne vyplaty, p~~kaz~JIce k ton1U příslušné pokladny; 
u,ra~y ty:o o~nac~JI se ~ako úřady poOukazující. Pvovádě
~~lU~ ~rgany JS'Ů,u Je~nothv~ P?~ladn~, kt,eré .obstarávají při
JIn1~?~, uschovavanI a vydavanI penez. Nad orgány tohoto 
?-voJIteho aparátu r'Ůzeznávati jest pak dvojí k'Ůntrolu, jež 
Jest: 

, 1~ ~o.ntr ,?loOu pokladl~ičn3, :ykonávanou nad pro", 
v~dec~luI '0rgany (p'ŮkladnaluI) 'Ůnen1I správními úřady, kte
ryn1 J~dnothvé, p'Ůkladny jsou podříz,eny; 

2. ustavnI kontr'0I'Ůu, vykonávanou nad řídícími 
orgány ~~á!ní?'0 finanční~'Ů h?sp'0dá~ství (t. j. nad úřady 
~o~k~zuJ~c~mI) v poslednIch Instanclch, ttedy nad jednoOt
hvyml mInIstry, a to parlamentem. U nás dnes ústavní tuto 
k~ntrolu obsta~ává zvláštní ~on1is,e sněmovní, jsouc opráv
nena ~~oumatI a s~hv,alov~h závěrečné st~tní účty. Vedle 
toho ZrIzen ~~l vk vyk'?nu teto k'Ůntroly ne J vy Š š í ú čet n í 
kO",ntrolnI urad zakonern ze dne 20. března 1919, čís. 
I7iJ sb. zák. 

Zákon o zřízení a působnosti nejvyššího úbetního kon
trolního úřadu ustanovuj e toto: 

I. K dozoru ~1a státní hospodářství, státní jn1ění a státní 

14 
209 



dluh zřizuje se nejvyšší účetní kontr'Ůlní úřad se sídlem 
v Praze. Úř,ad tento jest s.am'Ůstatný, ministerstvům rovno
,oenný a na nich nezávislý. Nejvyšší účetní kontrolní úřad 
skládá se z předs,ed y, j ,eho náměstka ta pot~ebného p'Ůčtu 
úředníků. Předsedu nejvyššího kontvolního úřadu jmenuje 
k návrhu vlády president republiky. 

II. Předseda j 'est za půs'Obnost nejvyššího účetního kon
tr'Olního úřadu Národnímu shromáždění IOdpověden ,a pod
léhá ,zákonu '0 o~povědnlOsti členů vlády a soudní
mu řízení, ustanovenému v témž záklOně. ZáklOnem tímto 
míněn jest patrně zákon 'O zoOdpovědnosti ministrů, který 
teprve bu d 'e vydán. Předseda nejvyššího účetníhoO klOntrol
níh'Ú úř,adu j.est povinen, věci, týkající s'e působnosti jeho, 
a v l ,a s t ní pře d I 'O h y z,astáv,ati v Národním shromáždění 
a ve všech jeho komisích ,a výblOrech a dáti potřebná vy
světlení buď 'osobně neblO svými zástupci. Při jednání jest 
oprávněn hlásiti se o sl'Ůvo, které mu nesmí býti odepřeno. 
Ylastní pře dl '0 hy zák'Ůnodárné lnusil by podati 'Ůvšem 
Jél prlOstř'ednictvínl vlády jak'Ů předlohy vládní. 

'Má právo zúčastniti se s hlaseIn p'Ůradním vš 'e ch s ch ů
z í min i s t e r s k é r,ady, pokud jedná 10 předmětech, které 
spadají do oboru jeho půs'Úbnosti. 

III. DozlOru nejvyššího účetního kontrolního úřadu pod
léhají. účty státních 'úř,adův ,a závodův, týkající se peněz, 
lnatenálu a hodnot jiných, jakoOž i účty nadací a fondův, 
ústavův ,aspol,ečností, dotovaných státnÍlni penězi neblO spra
vov,aných státními IOrgány. MilniQ toO j'est 'Ůprávněn kontro
lovati taková z.ařízení, jež přijhn,ají p'Ůdpory .od státu. 

Dozoru jeho nepodléhají záklOnitě p'Ůvolené 
disposiční fond y vlády. 

VlOln'Ůst, vládě tím daná, jest příliš velká. Ministr, jenž 
svéh.o disposičního flOndu užívá k agitačnínl cestám a úče
lům volebnínl, jest zcela bez kontr,oly. 

Nejvyšší účetní klOntr.olní úřad jest povinen zvláště zkou
šeti, sp'Ůčívají-li příjnlY ,a výdaje na zák'Ůnných ustanove
ních aneb'Ů sml'Ůuvách, jSlOu-li řádně p'Ůukázány a zúčto
vány a byl'Ů-li při nařízeních, týkajících se státního jmění, 
jednán'Ů hoO s po dá r ně. Jest také povinen všímati si toho, 
sh'Ůdují-li se poukazy a účty se z á ko n e ln o stá tní m 
rozplOčtu. 
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Úřady a IOrgá~y státní jsou povinny předložiti nejvyš,ší-
, v t' k tl' , v d v , d' , , Vt d mu uce-nlmu on 1'.0 nnnu ura u na poza anI uc y a ' 0-

klady. Nejvyšší účetní , kontroOlní úřad jest též oprávněn, 
aby dal prohlížeti účty svými zřízenci na místě saménl, pro
vedl 'Občasné dohlídky v účetních úř,adech, ;a vyžaduje-li 
toho bezpečnost státního jlnění neb účel koOntroOly, zařídil 
u sp~áv?ích úřadů z,a dozlOru svých zřízenců jiná potřebná 
opatrenl. 

IV. Nastane-li ve správnínl roce nutná potř,eha pouká
zati výdaje, 10 které ve státním rozpočtu není postarán.o, 
neb'Ú jilniž se překroOčí povolený ÚVěT, :nebo konečně j.ež 
lnají býti vz,aty z úvěru k ji n é m u účelu nebo na jiné 
IObdobí povlOleného, jsou příslušné úřady ústř,ední povinny, 
zaslati spisy po dohodě s lninisterstvenl f i na n' c í před vý
prav'Úu k nahlédnutí nejvyššímu úoetnÍlnu k'Ůntrolnímu 
úřadu, jenž j'est 'Oprávněn učiniti ,do 8 dnů své ná'lnitky. 
N'elze-li námitek těch odstraniti d'Ůhodou, roOzhodrie nl i n i s
t e r s kár a da, jejíž porady v tonlto ,případě předseda nej
vyššíh'Ů účetního kontrolního úřadu jest plOvinen se zúčast
niti. 

Nejvyšší účetní kontroOlní úřad jest povinen výdaj.e ony 
si zaznamenávati a v závěr,ečnéln účtu vykazovati. 

V. Výtky, týkající se účtův, a vady,_ nalez€né při do
hlídkách, oznámí nejvyšší účetní k'Ůntrolní úřad přísluš
nélnu úřadu ústřednÍlnu, který jest povinen odstraniti vady 
vytčené a .o -tom, 00 z,ařídil, učiniti sdělení nejvyššímu účet
nímu koOntrolnímu úřadu. Nestane-li s,e tak nejdéle do 3 
lněsíců, vyjedná nejvyšší účetní kontr'Olní úřad věc s pří
slušnÝln ústředním úřadenl; nelze-li d'Úsíci dohody, př,ed-
I v, v •• k ' d v v d d . v v'h k 'ŮZI vec mIn I s ter ser a ,e; pr,e se a neJvysSl.o on-
trolního úřadu j-ést povinen jednání v ní se zúčastniti. 

Nedojde-li ani v ministerské radě k dohiQdě, předloží se 
věc se závěrečným účteIn k r.ozhodnutí Nár.odnímu shroO
máždění. 

VI. Při dozoru na státní dluh jest nejvyšší účetní kon
trolní úřad povinen zkoušeti, dělá-li s'e emise dluhopisů 
nebo pokladních poukázek př,esně podle zákona, jsou-li zá
vazky státu řádně účtovány, plní-li vláda přesně povinnosti 
státu jak u vlastních dluhů, tak i u těch, závazků) za které 
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stát ručí; a je-li v pořádku zúrokování, uluoř,ování a za
jištění dané věřitelůlu. 

Podmínkou platnosti státních dluhopisů za účinnosti to
hoto zákona vydaných jest k on tra s i g na cep ř e d s e cl y 
ne j vy Š š í h 'O Ú čet n í h o k on t r o I n í ho ú řadu. 

Nejvyšší účetní kont~olní úřad dohlíží také na oběh 
drobných lnincí a zkoumá podle výkazů finančního n1.inis
terstva, děje-li se ražení . a oběh lnincí v mezích stanove
ných zákonem. O stavu ~tátního dluhu a stavu oběhu mincí 
drobných vydává nejvyšší účetní kontrolní úřad čtvrtletní 
zprávy. . 

VII. Nejvyšší účetní kontrolní úřad sestavuje roč n ě zá
věrečný úč'et vš,ech státních příjmůva výdajů. K tomu konci 
jsúu povinny státní úřady, které poukazují platy, předl.o
žiti nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu měsíční vý
kazy příjn1.ův a vydání a po uplynutí správního ohdobí 
roční účty, v nichž jest vykázati úhrnný výsledek hospo
dářství peněžního, jej srovnati se státním rozpočtmu a odů
vúdniti ú ch Y I k y. 

. Nejvyšší účetní kontrolní úřad předloží závěrečný účet 
nejpozději do 18 měsíců, počítajíc od uplynulého přísluš
ného správníhú roku, Národnín1.u shron1.áždění, aby jej 
zkoumalo é! schválilo. . 

Jest povinen pečovati o to, aby státní účetnictví byl.o 00 

nejjednodušší a nejvýhúdnější a zaříz·eno tak, aby umož
nilo snadnúu a úplnou kontrolu. 

Za tím účelem působí spolu při vydávání nových naří
zení, týkajících se účetnictví a kontroly i při všech zn1.ě
nách těchto nařízenÍ. Bez jeho souhlasu nesmí takováto na
řízení býti vydávána. Uzná-li sán1. potřebu takových změn, 
dorozumí se ·0 tOl U s příslušným ústředním úřadeln. Nej
vyšší účetní kontrolní úřad vypracuje si sám jed na c í řád 
prú svou činnost, dohodna se s vlá.dou, a předl.oží jejNá
r.odnímu shron1.áždění k schválení a usnesenÍ. Kontrola po
ukazúvacíhú práva v oboru působnosti. nejvyššího účetního 
kontrolního úřadu přísluší Národnín1.u· shromážděnÍ. 

Zákon z 28. prosince 1932, č. 205, zřídil parlament
ní úspúrnou a kon trolní komisi. Má 24 členů, 
16 z poslanecké sněmovny a 8 ze senátu. 
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§ 48. Vy~lašování zákonů. 

Původní zákún o vyhlašování zákonLl ze dne 2. listopadu 
1918 nevyhovúval rostoucí práci zákonodárné a nařizovacÍ. 
Proto vydán byl zákon ze dne 13. března 19 I 9, jhuž se 
upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, č. 139 sbírky ; 
zákon tento byl doplněn zákonen1 z 20. prosince 192 I, 

č. 500. 
I. K veřejnén1.u vyhlášení .nově vydávaných p r á vn í ch 

nařízení jest určena "Sbírka zákonů a nařízení". Do Sbírky 
'k o V" v ď " za 'Onu .a nanzenl s'e zara uJI: 

. . a) zákony, -
b) státní s m 10 u v J (patrně i když jejich schválení ne

děj e se formou zákona) , 
c) nařízení, vydávaná ústředními úřady státnhui, 

pokud obsahují obecně závazná pravidla právní nebo pokud 
takovéto jejich vyhláŠoení zákon nařizuje, (na rozdíl od 
instrukcí) , 

d) nařízení ze n1. s ký ch úř,adů ze stejných podluínek . 
Zařadění do sbírky nevylučuje jinakého ještě vyhlášení 

(v úředních lisbech, veřejnýn1.i vyhláškalui), které se snad 
ze zvláštních důvodů doporučuje. / 

II. Sbírk,a vychází v jazyoe státním, oficielním. 
Pro Podkarpatskou Rus určí jazyk sbírky tan1.ěj ší sně,m. 
Vedle českého a slov,enského znění, které jest pv.vodní, vy
chází Sbírka zákonů a nařízení také v úředním př,ekladu 
luaďarském, polS'kén1. a něn1.eckém. Sbírka zákonů 
a nařízení vydává se v postupně číslovaných částkách, z nichž 
každá .obsahuje v čele označení dne, kdy bylo rozesláno, 
české její znění; tento den platí za den vyhláš ,enÍ. 

Vyjde-li zákon česky, uveřejní se j-eště po slovensku Vle 
slovenskélu úřednhu -listě; naopak slove'nské vyhlášení zá
kona uveřejní se po česku v úředním listě českém. Avšak 
pouze znění české .a slovenské, ve Sbírce uveř,ejněné, jest 
p ů vod II Í. Znění vyhlášky říditi se bude patrně jazykem, 
jímž zákon byl navržen ,a proj·ednán, buď česky nebo slo
vensky. 

Vyhláška vlády z 30. p~osince 1919, stanoví úřední listy 
státu. 

Pokud v zákoně nebo nařízení není nic jiného stanoveno, 
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počíná se j'eho ú čin:n.o st 30 dnů po vyhlášení a vztahuje 
se na oelý 'Obvod státu. Účinnost jest totéž 00 plat~ost. 

, Redakoe Sbírky zákonů a naříz,ení přísluší ministerstvu 
vni tra, kter,é opatřuje samo zařadění veškerých vyhlá
šek, p~o sbírku uroených, a přijímá za tím úoelem jejich 
text od zúčastněných ostatních ministerstev. Jemu náleží 
také vydati pod~obněj ší ustanovení o dodávání sbírky úřa
dům státním a ' jinakÝlu, , o .podmínkách IOdběru, jakož 
i ' o tom, kde Sbírka zákonů a nařízení má býti vyložena 
k veřejnému nahlédnutí. Oboe jsou povinny opatřiti si za 
cenu, ministerstvtenl. stanovenou, aspoň jeden výtisk sbírky. 

Oprava chyb v zákonech, již vyhláš'ených, děje se vy
hláškou ministerstva v nit r a. Zákony jest vyhlásiti do 
8 dntl ode dne, kdy podepsaný presidentem text byl vráoen 
vládě (sporný výklad § 49 úst. list.). President nenařizuje, 
ž'e se má zákona poslouchati, nýbrž ohlašuje jen začátek 
půs'Obnosti. 

§ 49. Moc organisační a nařizovacÍ. 

Veřejn.ou službou ~ozunl.ÍIne veřejnoprávní závaz,ek, ko
nati státu osobní služby. Závazek tento je trvalý, dobro
volný, tak'Ové povahy, že opatř'Ování záležitostí úřed~íchl 
tvoří hla vn í ž i V'O tn í povolán í zavázaného. PlOd pOJem 
veř,ejpé služby, nes pad aj í: 

I. Činnost . z'řízenců, stojících ku státu v pOluěru sou
kro~noprávním (jako zřízenci státních podniků a statků) .. 

2. Služby, spočívající na zákonném donu,cení jako po
vinnost branná a úřad porotdl. 

3. Služby, při nichž jde -o pouhé činnosti občasné pro 
stát, jako úř,ad poslancův. 

' 4. Musí jít o služby,. které tv'Oří výhradné životní povolání 
.oprávněnéh.o, nikoliv o úřady čestné, jako úřad čl'enů obec
ního zastupitelstva. 

Státními úředníky jsou podle zák. z 5. prosinoe I9 I9, 
č. 654 sb. z., ' též úředníci kanoeláře presidenta republiky. 
Jmenuje je president Sanl. za spolupodpisu mÍJnisterského 
předs'edy. Jluenuje je sám všechny, ' bez r o zdí I u ho d-
nostní třídy. , 

J m 'e nQ v a cíp r á v ,a 00 do úř,edníků rozdělena JSou 
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m'ezi pr'esidenta a vládu . . President obmezen jest na práva, 
v ústavě t a x a t i vně vypočtená; ostatní práva nál'eiž'ejí 
vládě (§ 64 úst.). Praesumpce příslušnosti jde na prospěch 
vlády. Přešla patrně tudíž na vládu i ona bývalá práva ze- 
měpanská, která (jako potvrzování některých funkcionářů 
samosprávných, legitimaoe z Hl'Oci zeměpanské) mezi právJj 
presidentovými uvedena nejs'Ou. 

Jmenování hodnostářů církevních upravila úmluva s'e sto ... 
licí papežskou. 

Z toho, že p~esident úředníkj jmenuje, nenáslteduj ,e 
ještě, že by je sm;ěl volně, pr'Opouštěti. O _propuštění roz
hodují příslušné zákony (služ. pragluatika). 

Ú'řady a úř,edníci jsou orgány moci výkonné. 
Moc v Ý k on n á nadána j 'est r.ozsáhlým p r á ve mna ř i

zovacím. 
I. Nařízení je prohl.áš 'ení vůle se všeohecně 

zavazující mocí, je~ s 'e nestalo v ,e formě zá
ko n a. Vvšeohecně zavazující mocí rozlišuje se nařízení 
od jiných aktů správy, jmenovitě od opatření, ale staví se 
tím v příbuznost k zákonodárství. 

~) Naříz 'ení v materiálním smyslu (správní) 
neobsahuje právních předpisů, nýbrž pohybuje se výhradně 
u v nit ř správy. Z důvodů účelnosti dává s'e jím s luž e b n í 
rozkaz podřízeným úřadům, se závaznou mocí toliko pro 
tyto ú řad y. Toto nařízení má se pohybovati v m'ezÍch zá
kona, ,ale vydává se na základě voln~ho uvážtení, jež právní 
řád správě ponech~vá. , 

b) Nařízení ve formálném smyslu (právní) 
napDoti tomu je zákon ve formě naříz 'enÍ; obs,ahuje 
právní předpisy a ukládá p'Ovinnosti státním občanům i po
skytuje práva. Ježto sch'Opnost, vydávtati závazné před
pisy, jest výhradným oho~em .příslušnosti sborů z á kor'" 
nodárných, potř,ebuje vláda k tomu, ,aby mohla vydá-

t · v, , , , I' V t 'h v , , 1_ d' 'h va 1 narIZenl p r avn 1, zv as nI o zmocnenI zaK!ono arne o. 
N a základě tohoto z moc n ě n í smí vláda vydávati j m'eno
vitě n a říz e n í pro vád,ě c í, naříztení d ,e leg o van á, t. j. 
naříz'ení, která jsouoe v úplném s'Ouhlasu se zákonem~ 
pouz'e podrobněji upravují jeho užívání. (Naříztení, jtež 
předpisuje pouz,e úř,adům určité praktiko'vání zákona 
jistým druhem úř,ední činnosti, počítá se mezi nařízení 
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spr á v ní.) Naříz·ení p r á v n í, t. j. každé nařízení · 'Obsa
hující p r á v n í pře d p i s y, smí býti vydáno j ,edině na zá
kladě delegaoe 1 e g i s 1 a t i v n í. 

Naše ústava nezná rozlišování nařízení .právních a správ
ních, takže by bylo n~ožno luysliti, že § 55 úst. list. plati 
st e j ně pro .obojí druh nařízení. Prakticky dalo by se to 
těžko pr'0vésti. 

c) Nařízení 'Organisační je všeobecné nařízení, 
jímž může sobě správa dále vytvářeti svojí činností vlastní 
'Organisaci. Nařízení ta obsahují: 

I. buď právní normy, 
2. nebo jsou pouhými správními naříz,enÍlni. 
Záleží na tom, zda nařízení n~ají býti účinnýnli také na 

venek a zda se dosazují úřády pro výkon panství nad ob
čany (úřady s ,akty autority), či zda dos.azuj e a doplňuje 
se jimi pouhý v nit ř n í .aparát správní (úřady s ftkty prosté 
administrace). Nařízení, jež týkají se aktů autority veřejné, . 
t. j. výkonu panství nad občany, mají býti vydávána rQV
něž pouze na základě de l 'e g a c e z á kQ n n é (§ 90 úst. li3t.). 

Když stát 'Obrací -se svými předpisy j-edině na své úřady, 
jest vždy r'0zhodnouti otázku, zda předpis lná platiti p'0uze 
jako služební instrukce, nebo zda dotýká se práv občanů. 
V tom případě, když předpis j'e pouhým služebnÍln aktem 
správním a j-e myšl,en j,ako prostá instrukoe, nepůs'0bí na 
'Občany bezprostředně, nýbrž teprv-e prostř'ednictvín~ jed
nání úředníkova, jenž vázán jest jednati dle instrukoe. V tom 
případě ne b Ý v á také právníh'0 nároku na dodržování in
strukcí a stížnost občanova nadřízenému úřadu má ráz pou
hého o zná m e ní, j,emuž úřad vyšší můž'e a nemusí vyh'0-
věti. Instrukoe, které mají míti přímý vliv na práv.a občanů, 
vyžadují vy h lá š e n í. V pochybnosti, zda určitý předpis 
myšlen jest jako pouhá služební instrukce, či Jako nařizení 
pro občany závazné, může publikace př,edpisu být roz-
hodující. -

Mimořádná m.oc nařizQvací, vydávat zákony cestou naři
z'ení, sv-ěřena byla vládě zmocňovacím zákon,em z 9. 
června 1933, č. 95, k úpravě hospodářských otázek. Naříl
zení podpisuj,e president r,epubliky. Předkládají se do 14 dnů 
od' vyhláš,ení oběma sněmovnám ku schválení, ale podle § 48 
úst. list. 
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II. Úřady státní jsou uvnitř svého úředního okruhu pů
s'0bnosti oprávněny, vydávati nařízení na provedení u r č i':' 
tého zákona (§ 55 úst. list.). Patrně jedná se tu jen o ta
k'0vá nařízení, která, v plnén~ souhlasu se zákonem jsouce, 
zák'0n toliko podrobněji provádějí. Směřují jen k místní
mu, včasnému, konkretnímu provádění zákona a k případ
nému užití ustanoyení zákonných. Naříz'ení tato vyvozují 
jen v j-ednotliv.ostech důsledky zákonné dle ' potřeb luístních 
a č,asových. Provádění zák,ona vyžaduje .ovš'em začasté i zří
zení a dosaz'eni příslušných úř.aduv a vydání příslušných 
předpisůvadn~inistr,ativních, upravujících chod a činnost 
těchto úřadůva zaříz·ených ústavů. Zřiz'0vání úřadů s pra
V'0luocí v r ch n.o s ten s k o u vyžadovalo by v,e sn~yslu ústa
vy (§ 90) spolupůs'0bení sboru zákonodárného, leč že hy 
hyl i k tomu zákon již ,předem delegaci udělil. Ústava naše 
zná tedy pouze naří~ení prováděcí, připínající se vždy na 
určitý jed n'0 tli v Ý zákon; legislativa zmocnila v ústavě 
exekutivu čili "dala jí delegaci" k tomu, aby vydávala na
řízení na pl~ov,edení zák'0na II r čit é h o a jen v jeh o ln e-
zích (§ 55 úst. list.). . 

Podle toho orgán moci výkonné, vydávaj,e nařízení, má 
v něrn výsl'0vně uvésti zákon, jenž jej zmocňuj-e k bližšÍlnu 
pr'0v-edení. 

III. Ve státech evropských bylo častým zjeven~, že vy
dávala se nařízení i 'O tak'0vých předmětech, které mají býti 
uprav'0vány výhradně z á k on e m, neho vydávala se naří
zení, jimiž měly hýt přímo vyplněny mez,ery v zákoIlodár
ství. Dokud předmět nebyl upraven zákonem, přikládá si 
často vláda 'oprávnění upraviti jej nařízením. Móc nařizo
vací zm'0cňuj-e se oborů, jež legislativa opomenula zabrati 
sama. Výkonná moc má právo vyplňovati m'ezery zákono
dárstvía doplňovati zákony. Když parlament řádně 
funkcionuj 'e, má aspoň proti každému r.ozšiřování vládní 
moci nařizovací spolehlivý prostř,edek ten, že 'prostě zabere 
si sám všechny '0b'0ry, na nichž mu záleží, aby nebyly upra
ven y m'0cí nařizovací. 

Naproti tomu panující nauka p rá v a ú s ta vního po
pírá ·existenci takové sam'0statné nařizovací moci vládní, j ,ež 
by mohla o své újmě tvořiti právo nové a doplňovati práfYnÍ 
řád i nahr,azovati zákon s a m o s ta t II ě, neodvisle od parla-
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mentu. Popírá se oprávnění exekutivy vůbec, vydávati sa
mostatně nějaká naříz,ení p r á v n í, t. j. taková naříz'ení, 
která by obsahiQvala závazné nlOnu y a měla doplňiQvati nebo 
nahraz'0vati zákon. Ukazuje se k tomu, že dle intencí každé 
ústavy cel Ý o b 'O r zákonodárství, t. j. práv,a, dávati vše
'Obecně závazné niQrmy, má být podroben požadavku parla
Hlentárního schválení. J není pak místa pro vydávání něja-
k 'h 'k o f v v, ", V" ve'b' yc "za onu ve iQrme narlZenl , nanzenlm nesmeJI yt 
uprav'Ůvány iQblOry, j,ež .dle věcné p'Ůvahy své náležejí k úpra
vě shorům zák'ŮniQdárným. Nařízení, která by, nahrazovala! 
zák'0n nebiQ doplňova1a j 'eh'0 lnezery, mohou být dle nauky; 
práva ústavníh'0 připuštěna j-en tam, kde záklOn sám 
zmocňuje 'ex1ekutivu k vydávání takových naříz,enÍ. Na
říz,ení právní, která hy stan'0vila závazné normy pro občany 
státní, jS'0U také závazna jen t 'ehdy, byla-li orgánům 
správním dána se strany legislativy výsl'0vná a speciál
n í d ,e leg a c e k vydání tak'0vých nařízení. 

V'0lně může exekutiva vydávati jen , naříz,ení spr á v n í~ 
t. j. tak'Ůvá, která se pohybují uvnitř státního organismu 
správníh'Ů, upravujíce službu PiQdříz'ených úřadů správních. 
Nařízení správní nem'0h'0u tViQřiti novéhiQ práva, nemo
hou stanoviti nových předpisů právních, p'0hybují se jen 
na půdě platného řádu právního. Odtud vláda může naří
zení správní v ob'0ru své kompetenoe ·vydávati z vlast- . 
ní h'0 iQprávnění, hez zvláštní delegaoe legislativy, jejíž kiQm
petenoe zůstane netknuta. 

Úřady centrální ,a vůbec vyšší moh'0u váz,at nižší pod
řízené úřady ,nařízeními spr á v ním i, m'0h'0u jim dávati 
služební r,Qzkazy -a. p'0ukazy, instrukoe a reglementy. Slu
žební řády viQj,enské ,a instrukoe úř,ední patří mezi nařízení 
spr á v n í. Každá instrukce vyššího úřadu je jak'Ů spr á v
n í nařízení závaznÝln př,edpisen1. pro úřady plŮ'dřízené. Vyšší 
úřady moh'Ůu také rušiti spr á vn í na.řízení a iQpatř'ení úřa-
d o • v v, h kd v t v , t t . h d' b ' v I ' u nlzslc, ' yz 'Opa rem a o neJ S,QU v ,o na ne 10 uoe na,; 
aneb odporují-li záklOnu. Vyšší úřady správní m'Ůhou niž
ším i předpis'Ůvati, aby ustanovení zákonná byla praktik'Ů-
vána v určitém směru; tak lninisterskými výniQsy pvedpi-
suje se nižším úř.adům závazná interpr,etaoe zákonův pro 
příště ti zavádí se tak oestou instrukcí úř,edních stálá praxe
za účel'mu jedniQtného výkladu zákonuv. Vyšší úřady mohou 
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svá nařizov,ací 'Oprávnění také de leg,Q vat i úř,adůffi pod
řízeI]ým. V nařízeních spr á v n í ch stát upravuje jen slu
žební povinn'0sti svých IOrgánů a vnitřní služební poměry 
svého správníhiQ aparátu, jakož i způs'Ůby úřední činnosti 
jeh'0. Služ'ební instrukoe a reglerp.enty jSiQU vnitřní věci 
správy a prlOto nebývají vyhlašov~y ve sbírkách zákonů či 
v zák'0níku; zpravidla jde jen o úřední poky,ny, které na 
občanstv'Ů se nevztahují ,a je nezav,azují. Přece však se dnes 
stává, že i v instrukcích úředních 'Ůbj ,evují se právní před
pisy, jež staniQviti nepochybně náležel'Ů by legislativě; ano, 
stává s'e, že ministerstva dávají pr,Qstě do svých instrukci 
úředních i ustan'Ůvení, 'na která se v některém zák'0ně za
p'0mnělo! 

Způs'Ůb tento nes'e tím větší nebezpečí, ježto úředník , 
správní, nemaje jak'0 s'0udoe oprávnění, zk'Ůumati platn'Ůst 
naříz,ení, jest jim bezpodmínečně podřízen .a musí jimi se 
říditi, i kdyby nebyla v siQuhlase se záklOnem. ' 

Ústava naš'e ze dne 29. února 1920, Č. 12 I sbír. zák., 'Ob
sahuje 10 o r g a n i s a c i ú řad ů a poměrech úřednických 
taktéž určité vedoucí zásady, jmen'Ůvitě: 

I. O 'O r g a n i s a c i stá t n í ch ú řad ů sp r á V !fl í ch dá
vá ústava závazniQu dir'ektivu příštímu zák'Ůnodárství, pro
hlašujíc, že v nižších státních úřadech správních má být dle 
mlO Ž n 10 s t i zastoupen živel občanský, a že má být při 
úř,adech správních postarániQ 10 vydatnou ochranu práv a 
zájmů iQbčanstva vybudováním siQudnictví správního. Soud
ní ochranu pr'0ti správním úřadům poskytuje v nejvyšší in
stanci s'Ůud, sl'0žený z neodvislých soudců .a zříz'ený pvo oelé 
území státní. 

II. Nikdo ne"smí býti současně voleným členem úřadu 
nižšíhiQ a úřadu, jenž jest nižšímu úřadu nad řízen nebo vy
konává nad ním moc dozorčí. 

III. Z á k I a dní z á s ,a d y 'O iQrganis.aci nižších státních 
úřadů správních stanoveny budou záklOnem, jenž úpravu 
PiQdriQbnlOu ponechati může cestě nařiz'0vacÍ. Moc na
řiziQvací jinak smí však zřizovati a upr,aViovati pouze ony 
státní úřady, které opatřují priQstou správu hospodářskou, 
nikoli však IOny úřady, které jSiQU nadány pravomocí vrch
nostenskou . . Úřady, vykonávající moc vrchnostenskou nad 
'Občany, smějí být zřiz'0vány a upr,avovány pouze z á k 0-
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n: IU; nařízením j-en tehdy, byla-li k tomu udělena výslov
na deleg,ace zákonná. Rovněž úpravu sliQžení a půs.obnosti 
svazků salu.osprávných ústav.a odkazuj.e na cestu z á k on ,o- · 
dárniQu. Jakmile ústava slíbila, že určitý předmět upra
ven bude záklOnem, nesluí být později upraven pouhýnl na
říz~ní~. ZákiQu?dároe může iQVŠeIU uděliti výslovnou dele
gaCI zakiQnnou I k pozdější úpravě cestou nařizovací. 

Ve s~yslu ústavy (§ 91) vyž,adovati bude se ' patrně z á
kiQ n a I tehdy, mají-li být v živiQt uvedeny '1110 v é korporace 
s~~.osprávné. Založení :ll 10 v é korpor,aoe veřejnoprávné má 
dltI se cestou zákonodárnou, nebo aspoň na zákl3!dě vý
slovné delegaoe zákiQlmé; prostá cesta nařizovací není v s,ou'
hlasu s § 91 ústavy. Totéž platí 10 zřizování universit vůhec 
nebo samostatných fakult se salu'osprávou kiQrporativní dle 

. zákona z 19. ledna 1922, č. 28 sb . 
IV. Slib budoucíúpravy zákonodárné dává ústava 

též o otázoe, . kdy stát ručí z~ škodu, způsobenou nezákon-
nýl~v vý~one~l ~:eř,ej:n~ moci. ~šic~nir zříz·enci :.eřejní nlusÍ 
v urednl sve clnnostI zachiQvavatI ustavu a JIné zákony. 
T.otéž platí o iQbčanských členech úřadů správních a sanlO
správných. Z povinniQsti této, zákonem uložené, salUO sebiQu 
plyne z,ávaz,ek z~ízence veřejného, ručiti z.a škodu, kterou 
stran~m zť;~~,~bll riQr~šení~ zák,?nův ,a je~ná~ím protizá
kiQnnynl pn urednl sve povlnniQstI. O tOIU slibuJe se zvláštIú 
zákon. Dosud vydán nebyl. 

V. Ve vš'ech případech, ve kterých úř,3!d správní dle 
platných zákonů rozhodovati má o nárocích s o u k r o nI o
p r á v ní c h, volno jest straně, která cítí se zkrácena r.oz
hodnutím úřadu správního, dovolati se po vyčerpání oprav
ných prostředků řádného pořadu práva a hledati odpomoci 
u řádných soudů. (§ 105 úst. list.) Na provedení tohoto 
:předpisu vydán byl zvláštní zákon ze dne 15. října 1925, 
c. 217 sb. 

§ 50. O moci soudcovské. 

Moc soudoovská konstatuje skutečnosti p r á vně z á v a ž
n é a n~ kiQn~tatov~ní ~~C?to sk~teč~?stí připiQjuje pak .roz
hodnutI o eXistencI urcItych prav. Cmnost moci soudcovské 
předp?kládá upraveniQu cestu zákiQnnou, jíž poznávání 
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skutečnosti právně závažných se děje, př'edpokládá určitý 
způsob říz e ní; říz e n í · s o u dn í děje se jedině ve for
mách zákonenl př'edeps.aných. :Moci siQudcovské v nejširší 
mne pnznava se schopnost rozhodovati m'ezi nároky siQbě 
.odpiQrujíchui; riQzhoduje sPiQry o existenci, luíře a obsahu 
právních z.ávazků, zjišťuje pevně nejisté nebiQ sPiQrné právní 
skutečnostI a právní nároky. Věcí soudnictví je vůbec roz
hodovati sp.ory. V soudnictví trestnínl přísluší m.oci 
soudoovs~é rozhodov~ti o existenci a rozsahu státního p r á va 
trestatI; konstatuJe se právo státu na potrestání toh.o, 
kdo přestoupil řád právní. 

. Soudy zaujímají v organisaci úřadů státních postavení 
zvláštní, jež nlá jinl zaručiti, aby při vynášení svých 
autoritati,:ných nál~zů, pokud lu.ožno, byly pr.osty všeho 
tlaku a vhvu zevněJ Šího. Veškeré soudnictví ve státě vy
konává se jluénelu státu. Soudy jednají přímo jako re
p r e s '~ n t a n ti r:ejvyšší moci státnÍ. Soudy vykonávají 
sou~nIctví neodvisle od presidenta republiky, aniž čekají , 
na JehlO poukaz. Justioe kabinetní přímýnl zasahovánínl 
mi~i~tro:ýnl ~o. kiQnání spravedlnosti je vylo uče na; na 
poh Jus~loe minIstr dle ústavy je Oluezen tak, že tu neluůže 
přínlo projeviti žádnou právně závaznou lUOC rozhodovací 
a rozsuzovací. 

Ústavní listina v ,~ddílu o luoci soudoovské podala také 
:řadu ustanovení, která platiti nlěla jako závazný pro
g r a m, daný pro příští zákonodárství justiční, jako zá
vazný příkaz, že příští zákonodárství nlá spočívati na urči
tých vytčených zásadách. 

. Presidentu republiky vyhrazeno je právo ,amnestie v soud
nIctví tr'estnÍlu, ahy nedostatky a nespravedlivosti platného 
:řádu právního luohly být aspoň touto cestou správně vy
rovnány dle požadavků přítolnnosti. Výkon alunestie ne
platí za čistě o s ob n í právo presidentovo, za které není 
snad . žádn~ ~odpovědIiosti a jež tedy nevyž,aduje spolu
:podpl~u lUlnlstrova. Výkon an1.nestie luá se z,a akt spr á vy 
J~s.tlční, za akt vládní, jenž vyžaduje spolupodpisu 
mlnlstr.ova a podléhá 11linisterské zodpovědnosti. Zodpověd
nost ministe~ská jetu nezbytna, nehoť hromadnýnl výko':" 
nem amnestIe nlohla hy vláda zasahiQvati do pravomoci 
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řádných s'Ůudů, m'Ůhla by příležitostně rušiti účinky z á
k'0 n ů v a vytvářeti z v I á š t n í kabinetní justici. 

Organisaci a k'0mpete~ci srQudů je· upravrQvati výhradně 
z á k'Ů n e m, nik'Ůli nařízeními. SrQudnictví 'Od správy ve 
všech instancích je rQdděl,eno. PrrQ výkon justioe i správy 
má být zříz'en vždy z v I áš t n í organism úřednÍ. Nemají 
být spojrQvány insta;noe siQudní ,a správní v témž úřadu~ 
Úř,ady srQudní, které dle daných pravidel právních r'Ůzho
dují sJ10ry o 'existenci práv, 'O způsobu j,ejich výkrQnu a 
o právních násl,edcích porušení platnéhiQ řádu zákonného, 
nemají být spoj'Ůvány s úř,ady administrativními, pro je
jichž riQzh'Ůdnutí a opatření směrodatna j 'est především 
Ú čel n 10 s t, užitečnrQst ,a vhodnost s hlediska vš,eobecného 
zájmu státního a 'Obecného drQbra i náhlá nutnost v daných 
případech. 

Jsou také v,eř,ejn'Ůprávní rozdíly mezi postav,enínl úřadů 
s'0udních a správních. U úř,adů soudriích vyniká úplná ne
'Odvislost jejich srQudcovských rozhodnutí od nařízení a roz
kazu i služebních poukazů nadříz'ených úř,adů. SrQudy maj í 
právo i povinnost souditi dle v I a s t'll í h'O věcného uvážení 
a právníhrQ přesvědoení. Nadřízené úřady justiční, ani Iui
nisterstvrQ spr,avedlnrQsti nevyjhua je, n ,e s IU ě j í z,asahovati 
do rrQzhodování soudcovského; vyšší instanoe nesmějí niž
ším dáv,at předem pokyny o tOIU, j,akv jednotlivýc h 
případech mají s'ouditi, ,ani nesnlějí sanly r'0zhodovati na 
místě nižších instaJncÍ. NaprrQti tomu úř,ady správní podlé
hají plně ,a neiQlu,ezeně sl už 'ebním rozkazůlu, regle-. 
mentům a instrukcím svých nadřízených úřadů; nadřízené 
úřady správní nl,ohou ze své úř,ední moci z,asahovati smě
rodatně do riQzhodování nižších správních úř,adů . Proto 
správ.a ,a justioe vždy mají zůstat iQdděl'eny. 

Ústava předpisuj ,e: 
I. Nikdo nesmí být 'Odňat svému z á k o n n é IU u soudci. 

Soudy výjimečné v případech p ř 'e d ·e m zákonem stano:
vených jSiQU přípustny p'Ouze na dobu rQhmez,enrQu. Pravo
mrQc soudů voj e n s ký c h SIuí být rozšířena i na ohyvateI
stv:o ob č a n s k é dle vydaných zákonů pouze z,a doby války 
a výhr,adně pro činy, spáchané za doby války. RrQvněž pů
sobnost srQudů porrQtních smí být PrQuze na čas zastavena 
v případech zákonelu stanovených. Úprava příslušnosti a 
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půs'Ůbnosti SrQ u d ů por 'O t n í ch náleží na oestu z' á k o n 0-

dárn'Ůu. 

2. Soudnictví ve vš,ech instancích od správy se 'Odděluje: 
Řešení sporů o příslušnost ~ezi justic~ ~a úř,ady sprá;nínu 
iest zákrQnem upr,aveno (deJe se zvlastnlnl sena~em 
krQmpetenčním dle zák. z 2. list'Opadu 1918, č. 3 sb. za,k.). 
Podnlínky, vyžadov,ané k dosažení úřadu soudoovskehrQ, 
upravují ' zák,ony o 'Organisaci s,~~d~. Rovněž, vslu,žební, ro~ 
měry soudců z p~v'Ůlání upravup zakony v zvla,stnI , (zv~~stm 
služební pragnlabka siQudcovska.) V sluze?n~ sve pnsaze 
soudcové mají slíbiti, že hudou z,achovávab zakony. 

3. SiQudnictví vykonává se stát~ínli sou~y . Or9,a~,is,ac~ 
soudů, j,ejich příslušnost věcnou I místní, I soudn~ rlzenl 
jest stanoviti z á k 'O ~ e nl. Sou~~ n;oc v ~e v~o~ch ~obc~~sk~~ 
právních vykonávaJí soudy CIVlhu,v radne I n~lln'1o~~dn~: 
a soudy rozhodčÍ. Soudní nlOC ve veoech trestnl~? ~,rlslu:1 
'Občanským soudůlu trestním, pokud nehude zvlastnlm z a
k on ,e nl přikáz,ána trestnínl soudůnl voj enským, nebo po
kud dle platných zákonů 'I?-enáleží do t:estního říz,~ní po: 
licejního a finančního . NeJvyšší soud Jest pro cele stabu 
území jediný. 

4. Pr.esident republiky Iuá právo uděliti ,amnestii, pro
míjeti nebrQ zmírniti tr'esty i pron1inouti z~el~ nebo, ?~stečn~ 
právní následky odsouzení s'Ůudy tr'estnuuI, zovlaste take 
próminouti ztr:átu prá~,~ vrQlv~b.~ího do sbo,n~, rep,res~n
tativních. PreSIdent Iuuze nandlb, aby trestnl nzenl pred 
soudmu nebylrQ ani z,ahájeno anebo nebylo . v něnl po~ra
oováno. Tato ,ab'0lice týká se '0sob j 1e d n '0 t II V i ch. Ovsenl. 
při trestních činech :srQukr?rnož~l'0hlú?h presl~en~ tohoto 
práva nemá. Právo ,amnesbe ,anI ,abolIoe nesnl1 byt vyko-
náno ve prospěch I? i lil i str a ;obž,~lované?o neho, rQds'0u~~"" 
néh'0: Zde nastupuJe obnlezenl pr.av presldentovy?h. v prl
padě, že senát odsoudil Iuinistr,a dle zákona o lUlnlsterské 
zodpovědnosti. 

5. Soudcové vykonávají svůj ~řad n e'0,d; i.s le, . jS'ŮUCi~ 
vázáni pouze zák'Ůnem. Soudoove z p:ovol,anlo J.sou ~.~ sv,a 
místa ustanov'0váni vždy trvale. ProtI sve yůh SI~1.eJl byt 

b d ' 1 Vb d' . v, přelož,eni, sesazeni ne 'O ' o vys uz y . an~ pouze v prlpa-
dech, ústavou určených. Takové případy JSrQu: 
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a) dojde-li k nové organisaci soudní, smějí hýt 
soudoové po dohu, zákonen1 stanovenou, př,eloženi, sesazeni 
a do výslužby dáni; . 

b) totéž smí se státi na základě práv'0platnéhIÚ nálezu 
disciplinárníh'0; 

c) pensionování soudoovo jest přípustno na základě prá
voplatného nálezu, že soudce dosáhl stáří zákonem stano
veného; 

d) podmínky, za kterých soudoové smějí hýt suspendo-
váni z úřadu, stanoví se zvláštním zákonem. · . 

Výjimečné· případy pro činnost' protistátní upravil zákon 
z 12. července 1933, č. 147, § 16. 

Soudcové nesn1ějí zastávati jiných funkcí plaoených, ať 
stálých neho dočasných. Úřad soudcovský jest neslučitelný 
s jinýn1 placenýn1 zaměstnáním, leč že hy to zákon vý;
slovně dovolil. Otázku ruč e n í stá tu a s o ude ů za škodu, 
kterou způsobili poruš'ením práva při ,konání úř,adu svého, 
upravují zvláštní zákony. Rozsudky ve věcech trestních! 
bud'0u v'eřejné, i hylo-li řízení tajné. Veřejnost soudního 
jednání sn1í být vylouoena pouze v případech záklOnem 
ustanovených. Rozsudky vyhlašují se jlnénem republiky. 
Ústava dává zde všude direktivy příštímu zákonodárci; 
kdyhy se chtěl od nich uchýliti, musí se. tak státi j'ediIllě 
ve fOrlně , v jaké se dějí zlněny ústavy. Nastupuje vázanost 
příštího zákonodárství na zasady ústavou prohlášené. 

6. Soudcovské právo zkoumací uznáno jest v obvyklém 
rozsahu. Soudcové při nalézání práva ln'0hou zkoumati 
platnost na říz e n í. PE zákoně lnohou zkoUffi,ati pouze, 
hyl-li řádně vyhlášen. K řádnén1u vyhl.ášení náleží ovšem 
i řádné podepsání zákona ve sn1yslu zákonných předpisů; 
i tuto náležitost bude soudce zkoulnati. ·Rovněž zkoumati 
bude, zda k vydání nařízení, občany zavazují~ich, udělena 
hyla řádná delegace zákonná (zák'0nné zn10cnění) a zda na
řízení neodp'0ruje zákonu. Ovšeln ž,e výrok soudcovský 
o neplatnosti určitého nařízení může se týkati vždy jen .pří
padu právě projednávaného a neplatí tudíž pro případy 
jiné. Ochrana soudcovská záleží tu na skutečn'0sti či náhodě, 
že někdo ve sporu se soudu dovolá a jemu otázku platnosti 
nařízení předloží. Ovšeln ani správníul úřad~1l11 nelze upříti 
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op;fvně?í, ·zkoumati, zd~ nějaká řádně nepodepsaná vy~ 
·hláska J'~st platným zákonem. 

Záko~ z 15. duhna ~920, č. 268 sb. z., připustil dočasné 
.zastav,enI soudů. porotních; v nastano~-li události, pro něž 
nebude lze so~ditI nestranne a neodVIsle. Zastavení SllÚ být 
vyslov'eno II e J d é len a r rO k. Může být obmez'eno na určitý 
obvod a na určité trestné činy. Vývok o tom přísluší vládě 
po o ~lyš'~ní nej vyššíh'Ú soudu. Vláda j 'est zavázána oznámit 
.svuJ vyrok s důvody neprlÚdleně sb'0ru zákon'0dárnému, 
a nezased6--li právě, stálému výhoru dle § 54 úst. list. zří
ze~ému. Vysl'Úví-li se jedna sněmovna nebo. výbor proti, 
musí působn'Úst soudů ,porotních být obnov'ena. K obIlJo'
vení, musí dojít ihned také, jakmil'e pominou příčiny, pro 
ktere k zastav'ení došlo. Zastavení i obnovení. vyhlásí se 
v stá~ním zákoníku. . 

Zák'0n z 30. května I924, Č. I24 sb., změnil přislušnost 
s,?udů po ro t ní ch ve věoech deliktů proti hezpečnosti cti, 
tIskem spáchaných. Souditi hudou trestní soudy za účasti 
pří~'edících z'e stavu laického, občanského; porotám hyly 
VěCI 'Ony ,?dňaty, obž jm,enovitě v'e věoech politických může 
znamenatI důkladné obmez,ení volnosti proj-evu mínění. 
K tomu vydáno bylo nař. ze 16. oervna I924, č. I25 sb. 

Zvláštní soud výjimečný, státní SOUd, zříz'en hyl zák. 
z 19. března 1923, č. 51 sb., pro činy trestné podle z.ákona 
na och:canu republiky. Složen je ze soudců z povolání :a 
z. přísedících .. Předs,edu a přís,edící jmenuje :na ~ léta pre
SIdent republIky z 'ÚS'0h, které navrhne vláda. AktIvní státní 
úř,edníci, vyjímajíc profesory vysokých škol, nemohou býti 
přísedícími] státníh'Ú soudu. Ve zříz,ení tohoto :soudu nelz,e SP3j

třovati změnu § 94' odst. II. úst. listiny; jde prostě o urči
tou úpravu soudnictví trestního. (Přísedící 40 let starý, 
práva znalý.) , 

Org.anisovat nové soudy ,a podřizov,at jim občany nebo 
stanovit pro některé činy . trestné tribunály zvláštní, ne
znamená 'Odnímat někoho jeho zákonnému soudci; i může 
být provedeno oestou j,ednoduchého zákonodárstvÍ. Stejnou 
oestou lze podřídit os'Úby voj'enské zákonodárství a soud
nictví vojenskému. R'Úvněž není porušením ústavy (poru
š·ením zásady rovnosti podl'e § 106 a 128 úst. list.), zavlede-li 
se pro úředníky veřejné v Ý jim e č nJ, zvláštní zákon, jako 
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j.e zák. z 3. oeryence 1924, č. 178 sb., '0 úplatkářství a proti 
porušování úř,edního taj 'emství, kdež úředníci veř. ohrožují 
se příslušnými tresty za to, když by v úř,adě se dámli 
podpláoeti a dáv.ali si slibovati a udělov,ati různé výhody 
a prospěchy. Zrazovat obsah úř,edních spisů a jednání bude 

v, v t t' prIsne res anoQ. 
R v Vah' k ' . . V'h "k v oQvnez pov u za ona VYJ lmecne o ma za on z 12. oer-

v'ence 1933, č. 147, o stíhání protistátní činnosti úředníkův. 
Jen se výjimečný zákon nesmí dotkn.out svobody pře- -

svědčení, neboQť to zakázáno j-est přímo ústavou. 
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ODDlL VI. 

o právu parlamentárním. 

§ 51. O právu volebním d.o sněmovny poslanecké. 

Volební práv.o do sněmovny poslanecké jest oelk,em po
dobně uprav'eno, jako volební právo do .obcí dle zákona ze 
dne 31. ledna 1919, č. 75 sb. zák. T.aktéž volební řízeni 
se podobá až na úchylky, nutné pro velikost voličských 
okr'esův a sčítání značného lunožstvÍ hlasův. A k t i vn í 
právo volební přísluší vš,em občanům státním bez rozdílu 
pohlaví, kteří vykazují tyto podmínky: 

a) v den vJlož~ní s'eznamů voličských překročili 21. rok 
věku svéhoQ; 

b) m,ají bydliště v některé oQbci na státním území, a to 
aspoň po tři mě s í ce přede dnem vyložení seznamů vo
ličských; 

c) nejsou z aktivního práva voLebního výslovně vy
loučeni. 

Z aktivníhoQ práv,a volebního jsou vyloučeni ti, kdož jsou 
. vylouč,eni ze zápisu do stálých seznamů voličských dle zá
kona z'e dne 19' prosinoe 1919, č. 663 sb. zák. Každý občan 
má volební právoQ jen v jediné obci a musí je oSoQbně 
vykonati, ,ale i zapsaný volič nemusí být někdy připuštěn 
k v Ý ko n u práva volebního. Když předlož'en bude .o b
vod ní k'Ůmisi volební nějakýúř,ední -doklad o tom, že vo
lič, zapsaný do v'Ůličských seznamů, v .den volby není obča
nem státu nebo že jest z volebního práva na základě urči
tých zákonných důvodů vyloučen, nesmí být k hlasování 
připuštěn. ToQtéž se stane, předloží-li se rozhodnutí v 0-

lebníh'Ů soudu, že občan neprávem do voličských se
znamů byl zapsán. 

Důraz položen jest pouz'e na for m á I II í náležitost zá
pisu do seznamu voQličského bez o h I ,e dun a mat e r i ,e ln í 
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pod m í n k y práva volebního. Někdo může vykaziQvat 
všechny ž,ádané podmínky ,práva vol'ebního, jako věk, ob
čanství a bydliště, ale k volbě připuštěn nebude, pvotože 
není zapsán do seznamů voličských. 

Vojsko a četnictvo v činné službě (praes'enční) zhaveno 
byl'O práva viQlebníhiQ zákonem z'e dne 8. dubna 1927, č. 56 
sb. Kdo zaviQlán jest na vojenské cvičení, podrží pouze 
v'Olitelnost.' 

Pasivní prá.vo volební do sněmovny poslanecké majÍ" 
státní 'Občané bez riQzdílu , pohlaví, kteří vykazují , tyto pod-
mínky: ' , , 

a) v den volby dokonali 30 roků svého , věku; 
b) j sou aspoň po tři I é ta občany našeho státu; 
c) nej sou vyloučeni z aktivníhiQ pr.áv,a volebního. 

§ 52. Volební povinnost. 

Stejně jako při volhách iQbecních z,aViedena jest v 10 leb n í 
po v i n n o s t. Každý volič jest zavázán , k volhě se dosta
viti, nemůže-li uplatniti určité důvody omluvné. TakiQvými 
omluvnými dŮViody jsou: vysoký věk (70 let), choroba, ne
odkladné povinnosti úřadu a povolání, vzdálenost od místa 
volby nejméně 100 km, zdržení porušením dopravy a jiný
mi nepř'ekonatelnýn1.i překážkami. Z.aměstnav,atel jest FO
vinen upraviti v den volhy službu či z,aměstnání tak, aby 
jehlO zříz'enci m.ohli své práviQ v.ol'ební vykonati. 
Řády volební vycházely od povahy práva volebního ja

kiQžto z.ákladního práva j ednotlivciQva, jehož každý 
může užít nebo neužít dle libosti. Avšak připuštěním vo
leb n í p o v i n n 10 s ti z.ačal i u nás pronikat názor, že právo' 
volební je funkcí veř,ejniQu, funkcí pro stá t, ažeje 
z á je mst á t u, aby voleb Účastnilo se 00 největší množství 
opr.ávněných voličů; viQlební práv'O neuděluje se viQliči v je
hlO zájmu individuálním, nýbrž v zájmu stá t ním a je také 
zájem státu, ,aby parlament podal zastoupení všech směrů 
politických. Státu přiznává s'e pak oprávnění nu t i t volič
stv.o k výkonu j'eho funkcí (tak jako tomu je při povinnosti 
branné a při povinnosti zastá~at úřad povotců); v okamži
ku volhy viQlič jako veřej ný funkcion ~ář, jako státní 
.orgán má pomáhat na tvoření kolegia parlam'entního a tím 

pak na tvoření 'státní vůle zákonodárné. Kdo volí, volí pro 
stá. t, vykonává státní funkci. Odtud volební prá vo pro
měňuje se' ve volební piQ v i n 'll o s t. 
, Ovš'em i tam, kde u z á k -o n ě n a je viQlební povinnost, 

uznává s'e in d i v i d u á I !ll í právo a záj:em jedniQtlivcův po
tud, že j'ednotlivec vždy podržuje práviQ reklamovat sViQje 
voličské oprávnění, aby byl za voliče uznán a k :aktu voleb
ním,u připuštěn. 

Je vždy v'elkou iQbtíží omluvné dův.ody zákiQIl!Ilé přesně 
vypočíst a ustaniQvit; dojde se pak k úzkostlivému vypočí
távání a k požadavkům nejrůznějším; tak i nepřítomnost 
voličova měla by být ověřena p o I ic e j n ě. Zákon stává s'c 
vůbec příliš složitým. 
, Veškero ří,z,ení tvestní vedou ú řad y plOl i t i c k é. 
Uváděla-li s'e za nejzávažnější důvod pvo zavedení vo

lební PiQvinnosti snaha, zamezit velké neúčasti voličů, ' aby 
volby majorit v'e skutečnosti nebyly volbarqi min~rit, není 
prostředek tento spolehliv~. P,ok~ty ~eIllJoh.ou ~l~d;r bi~ 
velké a tedy sankoe tvestnl nemuze byt dosta1Jecna; maJI 
spBe ráz R;0u~éh.o poplatku z~ nepřít?vmn~os:; fvíz!e~í tr,est~í 
dá nepomerne mnoho dvobneho .obtezovanl ur.adum poh
tickým, i'e mnoho zbytečného psaní ,a týrání voličstva ohe- . 
sHáním. 

Jak:o důsledek viQlební povin~n'Osti zavedeny hyly volby 
jen vneděli. Tam, kde .v.olič .zaplao~~ím pok?!y mal~ 
zbude s'e obtížné proň pOVInnostI, nemuze se anI v.ol~bm 
povinn.ost iQsvědčiti; proti tomu pak" .abyvne?devzdal p:~zd: 
Iiý lístek, není z,ase prostředku. Ostatne CIt pro

v 
pO~lt!ck,~ 

povinniQsti nedá s,e hudit donucováním a tres~~; presvedc~~l 
politické nedá se vynucovat a nen~ dův,~du, zada~, ~a v.ol}cI~ 
aby s.e násilně rozhiQdl rr:.ezi kandidáty J,emu steJne ~ll~~~ 
či nemilými. ZkušenostI.z posledních ;~leh, ~,enasvv~dcuJI 
tomu, že hy viQlební povinl~ost, byla zvyslla ucast pn vol-
bAch. . 

. N,ejvětšími zastánc~ viQle~ní povinnosti býval! dříve O?y
čejně strany šp~tn~ ,~rganlsoy.a~é. Str~ny dob~e or~anl~Oi
vané, s dobrou dISCIplinou stranIckou a Jednot?ym presved~ 
.)ením, vy~ílaj í tak jako tak veškevo své :ohčst~o ~ ~olh~ 
do. posl~dního I?už,e. ,.Strany ~'patně organlsovane preJ~ ' s'Ů
bě volební pOVInnostI, aby JIm hrOzba trestem vohcstvo 
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k v,olbám přihnala. Strany agitačně málo čilé tak ušetřily 
na agitaci. Ale proti nechuti k v'0lbám povinnost volební 
není půs!Qbivým prostředkem. Pr!Qti prázdnému lístku není 
zbraně. 

Trest, jímž náš v.olební řád pr!Q neúcast při v!Qlbě hr.ozí 
(do 5000 K pokuty a do měsícee věz,ení) jest zbytečně přís
ný a p~i větší neúčasti ~?tva prov'e~te!ný. Tresvtan~~ bll~~ 
by přílIš mnoho. V Belpll ,byl!Q trestu vzdy .hodn~. ,Prl~neJ~l 
ustanov'ení zákona helglckeho z r. 1894 anI dnesnl nase za
k!Qnodárství nem!Qhl!Q přijm.outi. V Belgii kdo nepřišel 
k volbě po tře t í běhmn :10 let, byl zaznam,enán na zvláštní 
desku a jména všech nedbalých zůstala vyvěšena po I mě
síc na ~adnici jejich města; kdo nepřišel p!Q čtv r té během 
15 let, vymaz,al s'e na 10 let z voličských listin a po těchto 
10 let ne smí mu být uděleno žádné postavení Voe službě 
státní .ani obecní, ani jakékoli veřejné, je-li úř,edrtíkem, 
nesmí postoupit. do vyšší třídy hodnostní, a nesmí mu být 
udělen!Q žádné vyznamenání. Po p:rvém a p!Q druhé~ nedo
stav'ení se k volbě neposlušní se Jen p!Q k u to v a ll; tre~ty 
měly však ' zde povahu difamující a rozhodovaly o nIch 
soudy. O uvedených trestech, jimiž odnímají se občanům 
určité schopnosti ve ř e j n!Q p r á v .ll é, správně byl() řeoeno, 
že Belgie stavěla zde takřka své voliče na roveň t:vestancům. 
Zákaz povyšování a přijímání do veřejné služby také tam 
již pominul. 

Ostatně důvody 'Omluvné musí býti vždy tak široce vy
m'ez,eny, ž,e by k tomu bylo třeba notné nešikovn.ost~, aby 
s!Qbě volič nedovedl najít omluvný důvod své neúčasb .. Vo: 
lební povinn!Qst pak stává se prémií na špatnou or~~nlsacl 
str.anick!Qu. Strany s v!Qličstvem netečným, hez polItIckého 
zájmu, které vlastně ani nezaslouží, 'a?Y byly, zast~upen~ 
při vedení živ!Qta státníh!Q, utlačují ph volebnl povlnn.ostl 
stranu s voličstvem pokr!Qčilým a hybným, vědomým svých 
cílů. Zda volební povinností zájem f'0li~ick~ v~eobe?ně se 
probudí a stoupne, ,dlužno -teprve vyckab. Namltka, ze vo
lební povinn!Qstí porušuje se základní svoboda občanova, 
choe-li či nechoe-li mít účast na živ!Qtě p!Qlitickém, není 
.ovšem příliš závažná; sV'0boda .občan.ova musí ustoupit před 
zájm'em dobré organisaoe státní a řáru:ého složení sně~ov
lly. Než k tomu lepším prostředkem Jest dobrá organlsaoe 
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stranická, stálá výchova v.oličstva a !Qbezřetný výběr o'S'0b
ností stranu . vedoucích a . ~a poslanoe kandidovaných. Poli
tický zájem budí se politick.ou výchovou. Stranu' s volič
stvem neprobudilým a .netečným volehní povinnost neza
chrání př,ed úpadkem . . 

. § 53. Volební komise. 

K prov'edení v!QI'eb do poslanecké sněmovny zřízeny bu
dou tyto k.omise: I. k.omise mís t n í, II. o b vod n í ko
mise v'0lební, III. volební komise k r a j s,k á, IV. volební 
k.omise úst ř 'e dní. 

I. Komise mís t n í má dle zák!Qna 10 stáljch v'0ličských 
seznamech ze dne 19. prosinoe 1919, č. 663 sbír. zák., se
stav!Qvat v!Qličské seznamy i dohlíží pak vůbec k tomu, aby 
obecní úřad z,ach!Qvával . předpisy , dané pro řízení volební. 

II. O b vod n í komise volební pov!Qlána jest říditi posla
neckou v!Qlbu v j edn'0tlivých .obcích. Zřizuj-e se pro 
každou v!Qlební místnost. Každá politická 'strana vyšle do ní 
jedn'0h!Q zástupoe ,a jednoho náhr,adníka. Když jsou j-en dvě 
nebo tři strany, vysílají po 2 členech a 2 náhr.adnících. 
Vykáz,aný zmocněnec politické sh~any na kandidátní listině 
bude jmenovati zástupoe své str,any a jeh!Q náhradníka, 
i 'Ohlásí j-e ,aspoň 14 dní před volbou u !Qnoh!Q politického 
úřadu, j'emuž přísluší přímý doz!Qr v !Qbci. Když některá 
strana nebude jmen!Qv,ati své zástupoe do udané lhůty, můž,e 
je jmenovati p!Qlitický úřad sám za tuto stranu. Vob
cích, kde ustanov'en j-est zvláštní úředník pr!Q agendu kon
ceptní, bude tento úředník na základě úř,adu dalšim členem 
komise !Qbv!Qdní s hlasem por,adním i bude jejím zapisova
telem. p!Qtřebné pom!Qcné síly má dodati obec; nedodá-li 
jich, učiní př'eds'eda k!Qmise sám vhodná opatření na náklad 
!Qbecuí. Komise obv'0dní zvolí za předsednictví nej staršího 
člena svéh!Q před z,ahájením volby předsedu a místopřed
sedu svéh!Q vět š i n o u hlasů. Nedosáhne-,li se větš~n y, roz
h!Qduj-e l!Qs. Př'edseda a místopředseda nes měj í nálež'eti 
téže straně politické, leda že bj byli bývali jmefnová:ni vů
bec jen zástupoové jedi/né p.olitické strany. 

III. Volební komise k r a j s k á j'est poyolá:na, aby upra
vila kandidátní listiny ,a provedla p r v n í ~krutinium vo-

231 



leb~í. Pře~sedu a j1eho zásttipoe jmenuj'e min i ~ te r s t V!Q 
vnl tra. Cleny jsou všichni zmocněnci politických stran
dle kandidátních listin. Když -však politických stran Jest vioe 
než 10, bude ininisterstvo sam'O jmenovati 10 až 12 -

č!enů a týž pobet náhradníků komise ze zm~cněnců ' poli
tIckých stran. Oni zm'Ocněnci politických stran, kteří nebyli 
j~'e:nováni z.a členyo k?mise: k:,ajské, jsou však taktéž opráv
nenl zasedatI v,e schuZlch kOffilse ~s hlas'em por,adným. Zvláště 
se zváti do schůze nemusí, j'ežto komise se schází autom~
ticky, hez pozv.ání. 

IV. Volební k'Omise úst ř 'e dní zřizu j,e se na pDovedení 
d r u h é h!Q ,a tře tíh o s k r u t i n i :a v!Qlebníh'O. J,est zřízena 
při ministerstvu vnitr,a a má 12 členův. Předs,edou j.est 
úř'edník, ministerstvem jmenovaný. Každá politická strana, 
která př~hlásila p~latnou ~andidátní listinu, navrhuje minis
terstvu Jedn!Qh'O cl'ena a Jednoh'O náhradníka, laspoň 16 dní 
př,ede dnem v'Olhy. Z navržených jmenuj'e ministerstvo 12 

členů k'Omis'e. Ostatní navržení, kteří nebyli jmen'Ováni čle
ny komis'e, mohou sioe schůzím komis,e být přítomni jako 
důvěrníci, nemají však práva do j'ednání komise zasahov.ati. 
Za každou stranu politick!Qu smí býti příton'lna j-en jedna 

IOS'O~ri!Qst, buď jak'O člen nebo jako důvěrník. 
_ elenem všech komisí uvedených, místní, 'Obvodní, kraj

ské, ústřední, může být každý 'Občan, který má podmínky 
práva v!Ql'ebního ,a není z práv,a hlasovacího vylouoen. Ne
musí lllíti bydliště právě v té obci, v níž komise jest zř.Í
zlena. I\";andidáti poslanečtí n 'e m ohIO u být členy žádné 
z uvedených komisí. Táž oS!Qbnost můž'e býti členem i víoe 
komisí. Uv,edené komise mohou se platně- usnášeti zla pří
tOlllll'Osti k t e r é h o k'O 1 i počtu svých členů. Usnáš,ejí se 
nadpoloviční většinou hlasův. Předseda hlasuje p'Ouze při 
rovnosti hlasův. 

Některé k!Qmise mohou být také někdy z,ařízeny jako ko
mis'e s p!Q 1 e č n é pr'O volhy do sněm'Ovny poslanecké i do 
senátu. Kdyby totiž v'Olby do poslanecké sněmovny konaly 
se d<? 4 neděl po Violhách do senátu, moh'Ou o b V'O dní ,a 
úst ř le dní v'Olební k'Omise, které pr!Qváděl y volby do se
nátu, zůstati zařízeny také pro provedení voleb i do sně
movny poslanecké. Ovšem nesmějí nyní členy těchto komisí 
zůstati zástupooyé 'Oněch politických stran, které neohlásily 
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plaÚlé kandidát~í listiny pro y-olhy do sněmovny poslanec
ké (které kandidovaly j'en' do s'enátu). Naopa.k, kOÍnise mu
sejí být ny~í doplněny zástupci 'Oněch politických stran, 
které nekandidovaly do senátu, avšak staví platné kandi
d~tní listiny pro volhy do sněmovny poslanecké. Postupuje 
se dle př,~dpisův 'O složení konlisí. Nekonají-li se volhy do 
poslanecké sněmovny aspoň do 4 neděl po_ volbách dó se
nátu., musí 'O b V'O dní a úst ř e.cl ní komise být ustavena 
znova.-

Táž zásada platí i 'Opačně, když konají se ' volby do se
nátu do 4 neděl po poslaneckých; i zde se komise přimě
řeněd;oplní podle kandidujících stran, jak nařízen!Q jest 

_ v zákoně z'e dn'e 15. října 1925, č. 206 sb. 
- K p,řípravám v'Olebním náleží vypsán~ ~oleb, vyložení sle":"_ 

znamu v'Oličských a p!Qdání kandidátních listin. Pří pra v~ 
. né říz 'ení volební jest upraven'O těmito předpisy: 

, V'Olhy konají se dle stálých seznamů v'Oličských. Zá
roveň s vyhlášením v'Oleb vyloženy budou po 14 dní stálé 
s.eznamy v'Oličské, a ~o nejméně po tři hodiny denně, ve 
větších místech 8 h'Odin denně; v neděli 'dopoledne. Každý 
si můž'e ze seznamů činiti výpisy, pokud ~e tím druzí ne"'" 
vylučují z výkonů téh'Ož práva. Nad správným-zachováním 
těchto předpisů dohlíží komise mís t n í. Změny v sezna
mech voličských mohou být prováděny jen tak dal'ece, po
kud je připouští z á k'O n o stá I Ý ch seznamech voličských. 

, V posledních 8 dnech přede dnem v'Olhy nes m í být v se
znamech v'Oličských nioeho měněno. Seznamy, které tvořiti 
budou podklad pro hlasování, vyl'Oží se dodatečně po 8 .dnů 
až do dne _ v'Olhy k veřejrtélllu nahlédnutí. 
, Kandidátní listina ~usí vykazovati určité podmínky: 

I. Musí 'Obsahovlati označení' strany politické, 
dál~ př,esný seznam kandidátů ,dle jména, příjmení, zaměst
nání a bydliště, při čemž pořadí každého kandidáta jest 
označiti ,číslem. 

2~ Musí !Qbsah'Ov,at udání zmocněnce strany a j-eho 
náhradníků s presným oznaoenín1. jména, povolání, bydliště. 
N,ení-li udán žádný , zmocněnec strany, pokládá s,e první 
p&depsaný volič z onoho 100 ověřených podpisů za zmoc
riěnce a v'Oličové 'n.a druhém a tř'etím místě podepsaní za 
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jeho náhradníky. Kandidáti sami n 'e's měj í být ozhačeni 
ani za zmocněnce ani za náhr,adníky. . , . 

Když k'Ůnají se volby ,do senátu ~ýž den s .p~slane~ky~l 
nebiQ do 4 neděl, řídí se ' pořadí kandIdátních hstIn senat1uch 
piQřadím poslaneckých. (zák. z 15. f~jna }925, č.206l· 

Kandidát může se kandIdatury vzdatI, coz stane se Pl-
semn ým prohláš.ením ~ ověřen.ým podpisen;. ,Pro~}ášení za
šle se předsedovI komIse k r ,a J s k e. Od~iQlanl muze. s'e ,pro
hlásiti PiQuzedo 5. dne před volbou. Predseda k~aJs~e k~,
mise má je vyhlásiti tak, aby C'Ů možno stalo se ver1eJne zna
my'm. 

b v t ' v d " t V dn' Konají-li ~e volby dOviQ ou snemo~e~ yz en: Je us re 1 

volební komls'e' pro obe volby. sp'0l~c~~. V obclCh . ~o . 1000 
'Obyvatelů můž'e dohlé~ací P?l~h~ky. ur,ad u~tanovltI I sPO
lečniQu iQbviQdní volebnI k'ŮmlsI, Je-h toho treba pro nedo
statek způsobilých zástupců stran, nebo pro( nedostatek 
vhodných místností. 

Vyj~a. tento případ la p~íp~adu v volby do ~ vne~ě~ ~utn~ 
ustanovItI pvo volhu do kazde snemovny zvlastnI ustre?nl 
a iQbviQdní volební komisi. K r a j s k á ViQ leb !ll í k oml se 
není n i k dy s po lečn á. 

§ 54. Přípravy k volbě. 

Ministerstv'Ů vni tra riQzepíše v'Ůlhu !uejpozději 28. den 
přede dn,~m volhy _ vyhl~šk.ou v úřední~ listě, která ~us~ 
.obsahovatI den, ve ktery se volba kona, den, kdy v.ohcske 
seznamy v'e všech iQ~cích, mus~ ~ýti vylo~e~y, lhůtu a, ~í,sto 
k př'edl'Ůžení kandldátnlch hst~n :S ~dá.nlmo ka1endarnI~o 
dne, vyzvání, aby strany do zakonnych lhut navrhly za: 
stupoe do k.omisí, den, ~odinu a .n;ísto: ~dy ~ kde se ,kona 
sc~ůz'e krajských v.olebnlch komISI a ustr,ednI volebnl ko-
m~. . 

Vypsání volby uvede se také ve známost v ka~dé. obc~ 
vyhláškamÍ na v,eřejných místech po, dobu IA ~n\l, Jak,~z 
i jinakým způsobeln v . místě obvyklym. Tvon-h obec ne
kolik osad budiž viQlba vyhlášena také . Voe všech osadách. 

Vyhlášk~ v obci musí obsahovati den v'Ůlb.y. a r,~čet p~
slanců, kteří mají v příslušném volebním krajI by tI volenI, 
vyzvání, aby strany do lhůt zákonný cl?- navrhly své zástupoe 
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do konlÍsí, jakož i počet těchto komisí, místo úřadu př~d
sedy krajské volební komise, dobu a mís~o, kdy a kde Jest. 
možno nahlíž'eti do v'Ůličských seznamů, lhůtu a místo ku 
předl.ožení kandidátních ljstin s udán~m, k~lend.ář~ího dne,. 
a ustanovení o fiQrmě a obsahu kandldatnlch hstIn. 

NejpiQzději š,estnáctýden přede ,dnem volby do 12. 
hodiny polední předloží strany předs-edovi kraj ské volební 
komise kandidátní listiny ve dvojim stejnopise. Předseda 
iest povinen po dateli potvrditi den a hodinu P?dání a, ode
vzdati mu ihned pís'emné oznámení o tom, kohk má strana 
složiti jako záloh u na útraty sPiQjené s rozmnož'ením kan
didátních listin. Ž,adatel můž'e předložiti další opis kan
didátní listiny, jehož souhlas s předloženou kandidátní lis
tin'Ůu předseda kraj ské volební komise PiQtvrdí. 

Aby kandidátní listina byla platna, budiž 'Opatřena úředně 
ověř·enými podpisy nejméně jedniQhiQ sta viQlič.ů zaps~
~ých do vol~čských seznamů v obcích ,v~l,ehní~o .~r,~ '~, o.~ěJ~ 
Jde. Jsou-h podkladem pro odevzdanI hlasu Jlne vohcske 
seznamy, než které byly vyloženy z,árov,eň s volební vyhláš
kou, stačí zápis v jednom neb druhém voliqském seznamu .. 
Kandidát n 'em ůže k,andi.dá tnÍ listinu platně 
piQ deps a ti. 

U podpisu volioova bude uvedena obec, v níž jest volič 
v seznamech zapsán. Podpisy .ověřuje veřejný notář, soud 
nebo politický úřad. . 

Ódyolání podpisu nebo ztráta volebního práva PiQdpiso
vateliQva nepůsobí na platnost kandidátní listiny. 

Strana může kandidov,ati n 'ej výše tolik 'Ůsob, kolik 
má býti ve vol,ebním kraj i nebo části jeho voleno poslanc? . 
V řízení před volebním soudem zastupuJe 
stranu nikoliv zmocněn ·ec, nýbrž zástupce 
ústředního výkonného výboru strany. 

Ke kandidátní listině bude připojeno písemné, vlastno
ručně podepsané prohlášení všech kandidátů, že kandida
turu přijímají, k jaké národnosti se hlás.í. a že se 
svým souhlas'em na jiné kandidátní listině, ani v Jlnérn vo
lebním kraji navrž'eni nejsou. PiQdpis bude ověřen dvěma 
svědky. 
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§ 55. ' Řízení u komise krajské a ústřední. 

Př,eds'eda kraj.~ké v'0lební komise vyk'Ůná přípravy pro 
rozh?d~vání k r a j s k é viQlební k'Ůmise. Z'ejména učiní tato 
opatrenl: 

·Má-li kandidátní listina formální vady, jako nedostatečný 
počet podpisů, nebo větší pooet kandidátů, než jest pří
pustno, nebiQ není-li u podpisu vQličova uV1edena obec, v níž 
jest z.apsán v'e v'Ůličských sleznamech, nebo. není-li označení 
str,any uveden'0, nebo poř,adí kandidátů vyznačeniQ, nebo 
není-li 'Opatřen '0vě~ený sQuhlas kandidátův nebtO není-li 
v něm udáno, k j,aké ná r'0 dn'0 s ti se kandidát hlásí, vy
zve zm9cněnoe, ,aby nejpozději do 12. hodiny polední 
následujícího dne vadu tu odstranil. 

Kraj ská v'01'ebtní komise sejde s,e bez pozvání še s t n á c t Ý 
den přede dnem viQlby 10 šestnácté hodině u svého před
sedy, aby upravila kandidátní listiny. 

Neuvede-li zmoaněnec ,ani po vyzvání př,edsedy kraj.ské 
volební k'0mise '0znaoení strany na kandidátní listině, pro
hlásí ji kQmise za ne pIa tn 'O u. 

J.e-li kandidát na několika kandidátních listinách, škrtne 
'ho kr,ajská volební komis,e na listině, k níž nebyl připojen 
ověřený sQuhlas s kandidaturiQu vyhovující předpisům, ji
nak přechází riQzhQdnutí 10 tom na úst ř 'e dn í vol,ební ko-

. . N v dl v, I· v v v v, hl ' v , k ITnsl. epre '0ZI- 1 zmocnenec vcas '0verene pro asem an-
didátov'0, pokud. ho jest třeba, škrtne komise kandidáta 
z kandidátní listiny. 

Nezm'enší-li zmiQcněnec kandidátní listinu na přípustný 
pocet kandidátL'l, škrtne kOI1'lis'e poslední nadpočetné kan~ 
didáty. ' 

Kandidátní listinu, která. ani po tomto řízení nemá po
tř,ebného počtu podpisů, pvohlásí k'Ůmise n 'e p I a t n ou. 

J 'e -I i k a n di d o v á n z 'e m s k Ý P r e s i den tne b lO

k r e sní hej tma n, š k rtn 'e h'0 k 10 m i s e z k ,a n di dát n í 
listiny. 

Kr,ajská volební komise vozhodu}e s platností k on e č
Il o u. Jednání kraj ské volební kOIuise skončí ve I!~ hodin 
následujícího dne. O jednání krajské volebn~ komise sepíše 
se zápis, kt'erý podepíší všichni členové kómIse. 

236 

. Prohlásí-li krajská volební kQmise kandidátní listinu za 
neplatnou, vyhlásí to její předseda s udáním důvodů v úřed
ních listech. 

Následuje pak říz'ení u úst ř e dní volební komise. 
Př'edseda 'k ra j s ké viQlební k'Ůmis,e z,ašle ihned po její 

schůzij 'eden stejnopis kandidátních listin s pvohláš1ením kan
didátů a se zápis1em ~o jednání komise předsedovi úst ř e dní 
volební komise. 

Ústřední viQlební k'Ůmise sejde se bez pozvání V 10, hodin 
dopoledne čt r n á c té h 10 dne před volh'Ůu v ministerstvu 
v nit r a; přesvědčí se nejprve, odstr,anily-li krajské volební 
komise všechny formální vady v kandidátních listinách, a 
odstraní shledané vady. Je-li některý z kandidátů kandido
ván na několika kandidátních listinách, ,a nebylo-li docíleno 
dohody zástupců zúčastněných str-an ve schůzi ústř'ední vo
lební komise, škrtne předseda kandidáta tak, aby zbyla kan
didatura jen na j ,e di n é kandidátní listině. 

Má-li několik kandidátních . listin stejné nebo nesnadno 
voz,eznatelné označení, vyzv-e předseda komise po zaháj ení 
schůze zástupoe těchto stran, aby nejpozději dó 24 hodin 
j.e Qpravili. Neshodly-~i se strany včas, upraví označení stran 
ústřední viQI'ební komIse. 

Jsou-li ka~didátní listiny, vydané pravděpodobně touže 
stran'Ůu, v různých volebních krajích 'Označeny .odchylně , 
vYJ-ve předs1eda po zahájení schůze jejího zástupce, aby do 
24 hQdin iQznámil j,ednotné označení strlany pro všechny vo
lební kraje. Neučiní-:-li tak, pov,až~jí se k?-TI~idátní list~ny, 
jichž označení je různé, za kandIdátní lIstIny různych 
stran. 

Ústřední volební komise, když 'Odstranila přípa,dné vady 
v kandidátních listinách, určí každé volební straně losem 
jed not n é po řad í kandidátních lis!in ve :šlec~ vo~ebníc? 
krajích. Předseda. op~tří tolikv!osů ste.Jn~ velIkostI a Jakost~ ~ 
kolik stran kandIdUJe, oznaCl l'Ůsy Jmenem stran a vloZl 
losy do zvláštní schránky. Předsed~u ust~TIlo;'e:r:Ý člen ko
mise vytáhne po j.ednom losy, ktere v poradl, Jak byly ta
ženy, ~rčují čísla kandidátních listin stran ve všech voleb
ních krajích, kde strana kandiduje. . v . . 

Konají-li se volby do poslanecké sněmovny neJPozdeJ! 
čt y ř i ne děl e po 'volhách do 's'enátu, řídí se poř8!dí kandl-
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dátních listin všech stran kandidujících do sněmovny posla
necké, pořadím kandidátních listin do s,enátu. Nekandidu
je-li některá strana do sněm'0vny poslanecké, odpadá její 
pořadové číslo pro volhy do' této sněmovny . Kandiduj e-li 
do sněmovny poslanecké nová strana, obdrží j'ejí kandidátní 
listina nejbližší ř,ad'Ůvé číslo za kandidátními listinami do 
senátu; j'e-li takovýchto stran více, určí se jejich pořadí 
losem. 

Předseda ústřední v'0lební komise opatří kandidátní lis
tiny příslušnými řadovými čísly. 

Neprovede-li ústř'e~í volební komis'e potřebné opravy, 
'nebo ' neurčí-li pořadí kandidátních listin, rozhodne před-

d ' v, 1 v d' se a sam a urCl osem pora 1. 

v , I d k V" ,'v d d k . , v t v , ys e 'e rlZ'enl 'OZnaml pr,e se a omlse zucas nenym 
k r a j s kým volebním kOluisím a stranám. 

Byla-li kandidatura odvolána ,až po schůzi ústřední vo
lební komise, zůstává jméno kandidátovo na kandidátní lis
tině" avšlak při přikazování " nl,andátů se k němu nepři
hlíží. 

Nejpozději des á tý den přede dneni volby vyhlásí před
seda úst ř e dní vol,ební koniis,e v úř,edním listě všechny 
platné kandidátní listiny s '0značením stran, řadovýlll čís
lém a s plným ,a př,esným uvedením všech kandidátů. N e ní 
.d o vol e 'll 'O U v 'e ř e j nit i s k a n d i dát ním i I i s ti n a mi 
Jl 'O d p i s Y v.o I i č Ů. , 

Předs,eda k r ,a j s k é v'0lební komise dá rozmnožiti tiskem 
platné kandidátní listiny, na nichž bude uveden'Ů číslo řa
-dové, označení str,any ,a všichni ' kandidáti i jejich pořadí. 

Každá kandidátní .listina hude rozninožena zvlášť ve f'Ůr
Tně hlasov,acího lístku, a to všechny listiny písmem téhož 
druhu a stejné v'elikosti, na papíru téže barvy a jakosti a 
týchž rozměrů, a hudou :opatřeny na télnže místě pečetí 
k r ,a j s k é v'0lební komise. 

Předseda kraj ské vol,ební kOlnise z.ašle je s tar o s t ů m 
D h c í s vyzváním, aby je dodali všem voličůni. 

Náklady spojené's rozmnožením k,andidátníchEstin uhradí 
z polovice stá t a z p'O lov i c 'e str a n J. 

K náhradě těchto výloh složí strana u předs,edy krajské 
volební komis'e nejpozději čtrnáctý den před v.olbou do I2. 
hodiny polední přiměřenOlI, př,edsedoú oznámenou z á 10-
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h u, rovnající se aspoň pol'Ůvici ",:ýloh svojených s rvozmno
žením kandidátní listiny. NeučIní-ll strana vcas za
d'0st své P'0vinnosti, považuje s,e j 'ejí ,kandi
cl á t ní 1 i s ti n a z a '0 d vol á n'0 u. Str a n a, k t e ran e d '0-

sáhla v žádném v'0lebním kraj i mandá tu, hradí ' 
c ,elý náklad. spojený s r'0zmnožením svých kan
di dát ní chl i s ti n. Zde ruč í z a '0 n u č á S t , n á k 1 a d u, 
již b y j i n a k. hra di! v ~ tát, s ~o, I i d á r n ě k a. n d i d á ~ i 
t é t o str a nyl S TV ,o II Cl, k t 'e rl. pod e J?s a II k a n d ~
dát n í 1 i s ti n u, a vymáhá se na nIch pohtIck'Ůu ex,~kucl, 
nebyla-li zaplaoena do 8 dnů pOv,~.žzvání. . ~Tím mají ~tt 
odstrašeny str,any malé, aby netrlstIly vohcstv'0 lehkovaz-
nými kandidaturami.) 

Př.edkládajíc kandidátní listinu svým zmocněncem můž,e 
strana pr'Ůhlásiti, že nežádá, aby t~j~ kandi~~tní, listina bila 
úř,edně dodána v'Ůličům ' buď v urCltych pohtIckych 'Ůkreslch 
nebo v oelém ~olebním kraji, ,a můž,e si .záro.veň p;'Ů tl.t~ 
politické okresy nebo pvo celý vo!e?n\ k:aJ. obJ~?n~tI urc;t~ 
po~et úře~ích výtisků s;-é kandlda,tnl h~~lny, Jlchz d~d~nl 
vohčům Sl s a m a 'Ůbstara; v takovych prlpadech hradl Jen 
výlohy spojené s r'Ůzmnožením svých kandidátních list~n. 
(Strana očekává, ž,e '0bdrŽÍ v kraji málo hlasů a nevyplatI10 
by se jí dodati listinu vše m v'0liČům.; dodá j1en svým.) 

Kandidátní listiny, které mají úředně býti voličům do
dány, budou rozmn'Ůženy v' počtu převyšujícín: ne,jméně 
o pět i n u počet voličů dotčeného v'Ůlebního kraJe. 

§ 56. Výkon volby. 

Každá obec je místem volebním. 'Výkon -volby. upraven 
byl znovu zákon~m z I? řvíj,na I92?:. č. 205 sb. . 

Starosta '0boe da dodatI kaz demu V'ŮhCl do bytu kandi-
dátní listiny předs,edou krajské vol,~bní k?!?i~e ~u zasl:né, 
a to v obcích nad tisíc obyvatel neJpoz.deJl tretI den pr~de 
dnem v'0lhy z,ároveň s legitimačním lístkem, a v ostatnlch 
obcích nejpozději druhý. den před~ v~nem volby: v 

Obvodní v'0lební k'Ůmlse, ustavIVSl se, prohledne pred 
početím v'0lby 'Osudí. K volebnímu '0sudí budiž v ť,?užito je
dině takové schránky, kterou lz'e zámkem uzavntI. 'V , 

Potom přikročí se k o d 'e v z d.á v á n í hla sŮ. Vohoove . 
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do.staví se se vš 'e m i kandidátními listinami, které jim byly 

dodány. d I' v I .. v' l' t k .. tí'; Volební k'Ůmise v'ezme o vo loe 'egltImaonl IS e a ZJIS , 
má-li volič všeohny kandidátní I~stiny, které v oboimají 
býti úředně do. dány, neškrt~né a ?eo.zr:ače.né, ~e s ~~ ~? 
však pořadí hlasovaclch Ilstku, Ja~. Je v'Ůho pn: 

. nesl, měn i t i. Za chybějící, škrtané, neb'Ů Jm,ak. o~na,oe~e 
dodá mu jiné, tak, aby volič měl v še oh n y kandidátnl hs-
tiny, po.kud mají býti úředně dodány. - .:. 

Dále mu vydá úře~í o~ál~u. V~,echny .obálky bu~~u n~-: 
průhledné, stejné vehko.stI: Jak'Ů~tI. a barvy a nes~eJ~ mltl 
žádnéh'Ů .odlišného znamenl. Doda J,e 'O b 'e o na SVU] naklad. 

V'Ůlič sám vloží hlasovací lístek do. obálky v pvosto.ru tak 
'Odděleném, aby nem'Ůhl, býti po Z? r'Ůván, ~ačež p.ř,e~ ~o~i~í 
vhodí 'Obálku do volebnlho osudl, a odlozl kandulátni listI-
ny, které mu zbyly, do zvláštní s~hránky.. v - , 

Tímto zp~sohem odevzdají sv~ hl~sy neJprve c,lenove 
volební komIse a pak ostatnl vohoove v poradku, Jak se do 
volební místnosti dostavili. - -

V'Ůlební komise dohlíží ke správnému odevzdávání hlas,(}-
vacích lístků a bdí nad udržováním pořádku ve v:olební 
místnosti. Členům komise není dov'Ůleno opravovatI nebo 
doplňovati hlas'Ůvací lístky, byť i o to voličem byli požá.;. 
~~. - . 

- Odevzdání hlas'Ůvacího lístku bude členy komIse vYZ.Wl-: 
čeno ve dvou stejnopisech voličských ~ezll:amů. K?naJí-h 
se volhy do obou s~ě~'Ůven tý~ ,den, a ,Je-h ~'vo obe volby 
ustanoyena s pol e c na 'Ůbvodnl - vol'ebnl komIse, bude pro 
každou volbu 'Ůpatřen z v 1 á š t n í odděl~ý pr'Ůsto.r. 

O volhě samé platí: . . _ . 
I. Volebním místem bude každá obec. V o.htI se bude Jen 

v ne děl i. H'Ůdinu ko.nečnou určí politický úřad, jehož do
zoru obec podléhá. Volební ~ístnosti, a,:r;utné z,aří~~~í - opa
tří dle poukazu místní k~mIs:e obe?nl urad. Ve vetsloh 'Ůh-:
cích k'Ůnají se v'Ůlhy v .nek~hka, mlstr~'Ůs~~?h: ~ to t~k, ab{' 
co možno nebylo do Jedne mlstn'ŮstI pnkázano VIce nez 

1· v o 
1000 V'Ů ICU. .. , , v 

2. Nejméně 8 dní .př,~d V,~~o.U vyhlá~íy pohtIcky· urad 
I. instance nebo, maglstrat vereJnou vyhl~sk'Ůu d,~n yolbJ~ 
začátek a konec její a kde se bude konatI. YJhlaska . ~USl 
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o t t Vy v d dn lb " v' • zus .. a vyvesena az ' '0 ' e V'Ů y; v nI zaroven Jest vyzvatI 
volIče, kteří nedostali ještě volebních legitimací aneb'Ů kan
didátních listin, aby si pro ně os'Ůbně přišli na ustanovené 
míst? a předložili při tom něj ,aký 'Ůso.bní průkaz o. totož
n'ŮstI. MImo to má vyhláška obsahovat, které strany kandi
dují a která politická strana rozešle ,si kandidátní listiny. 
-sama . 

3. Obecní starosta dá před volbou doručiti každému Vo.
liči ~,andidátní listiny, které 'Obci zaslal předs,eda komise 
kraj ské. V obcích, přes .. 1000 'Obyvatelů čítajících, do.ruČÍ 
se každému v'Ůliči též zvláštní) eg i t i m ,a ce vo I ,e b n í, kte-

. r'Ůu vy~ává obecní úřad. V'Ůlební legitimaoe IŮbsahuje jiné
no V'Ů!IČOVO, den, hodinu ,a míst'Ů volhy, jak'Ůž i Vóe výtahu 
předpISY 'O V'Ů leb n í p o v i n n o s t i, .o hlas'Ůvání ,a tr,estních 
sazbách. Za ztr,aoen'Ůu legitimaci vydá obecní úřad jin'Ůu. 
N ed'Ůručené legitimaoe 'Ůdevzdá 'Ohecní starIŮsta příslušné 
'O b vod ní volební komisi, u které volič j ,eště v den volby 
muze se o legitim,aci hlásiti na předlož,ení nějakéh'Ů os'Ůh
ního průkazu. V obcích, kde se legitimaoe nevydáv,ají, můž,e 
se v'Ůlič, kdyby při Vóo.lbě vzešla p'Ůchybnost o j'eho totož
n'Ůsti, legitimov,ati prostě jiným úř,edním os'Ůbním průka
z,em neb'Ů také svědectvím dv'Ůu jiných v'ŮliČů. . 

4. K volbě může p'Ů I i t i c k Ý úřad vyslati svého zá
stupce za účelem d'Ůzoru nad spr.ávným prováděním v'Ůleb. 
Obvodní v'Ůlební ko.mise, jež volbu řídí, musí na návrh 
politických stran připustiti z,a každo.u stranu dva v'Ůliče 
jako jej í d ů věr n í k y . Tito.: 

a) smějí býti přítomni celému aktu v'Ůlebnímu až do 
konečného p~ohlášení výsledků sčítání hlasů; 

b) mohou vznášeti nán1itky ,a pochybnosti co do t 0-

t'Ů ž n'Ů s ti volioovy; v 

c) mohou vznésti námitku, že volič v den volhy není 
k v'Ůlbě 'Ůprávněn. Důvěrníci stran jinak do Vóolebníh'Ů ří
zení zasah'Ovati nesmějí. Návrh na připuštění - důvěrníků 
podá se ústně nebo písemně pře d sed 10 V i obvodní komise 
před zaháj'ením volby. 

5. D'Ů v'ŮlebnÍ místnosti mají přístup pouze čl'en'Ůvé Vo.
lební komis,e, její pom'Ůcné orgány, zástupoe politického. 
úřadu, důvěrníci stran a pak výhradně j-en voličové, zapsaní 
ve volebním seznamu 'Ůn'ŮhIŮ vol,ebního okresu. Po ode-
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v~,~Í lístku hlasov,acíhiQ musí viQlič místnost .opustiti. Zří
diti viQlební kanoelář :některé strany v budov,ě, kde s,e v:olba 
-kiQná, j-est zakázáno. 

. Členové kiQmise ViQlí vždy nejpry,e; po nich ostatní vo
lIčové pořadem, j,ak do místniQstí přijdou. 

. ~leniQ~~ iQ~vodních ,:,?lebních komisí.a úředníci, při ko
mlslch clnnI, .odevzdaJI hlasy v lOb Cl, kd ,e v komisi 
zas.edaj í, byť i byli zapsáni do voličských sleznamů v jiné' 
oh~~ ~hiQŽ v'OlebníhiQ 'Okresu. Příslušné politické úřady vy
daJl JIm o- tom průkazy, že hlas'Ovati hudou v obci, kde 
hudou při k'Omisích, a zařídí, aby to'- byloPiQznamenáno 
v seznamech viQličských (zák. z 3 I. března 1920, č. 208 sb. 
zák., § 10). 

V'Olič může za hlas'Ovací lístek odevzdati k a n di dát n í 
I i, st i.n u ~terék~li. styr~ny. Škrty~ yv.ýhrady, dodat~y 'a ja
kekiQh zmeny v hsbne JSou be z u CIn k u. ObvodnI kiQmlse 

_ povolána jest také k Dozho-dování o tom, zda V'Olič má býti 
k viQlbě připuštěn, avšak jen v těchto případech: 

a) když naskytne s<e pochybn'Ost o viQličově totožniQsti, 
h) když vznesena bude námitka, že viQlič k hlasování w-

h ' , y ec nenI iQpravnen. 
Námitky miQhou vznésti členové viQlební k'Omis,e, nebo 

důvěrníci stran, ale j 'e n d <O té dob y, P'O k u d h l.a s 10 v a c í 
1 í s t 'e k pochybného viQliče n le byl v 110 Ž 'e,n d o u r n y. 
RiQzhodnutí komise státi se má dříve, než se připustí k viQlbě 
další volič. Požádá-li volič za to, aby směl předložiti do;.. 
klady o svém volebnímu právu, j-ež se mu upírá, iest mu 
vyh?věti i může podati průkaz až do zakiQnčení volby (do 
ho dm y , kdy skončí hlasování) . 

Když pro nepředví-dané události není možno ,ani zahájiti 
volhu, nebo není možno v ní pokračov,ati a ji ukončiti, 
může 'Obv.odní komis'e dobu volební pl' od I 10 u žit i, nebo 
viQlbu od roč i t i na pozděj ší hodinu. Opatření takové vy
hlásí s~ ve~ejn~. Byla-li přerušeI1;a :o~: již zaháiená, pak 
volebnI SpISy I urna s odevzdanymI JIZ hlasy se zapečetí 
a při 9pětném zlah.ájení volby jest výslovně kiQnstatovati 
nepiQrušenost pečetí. 

Když uplynula doha k volbě stanovená, uzavírá se míst
n~st ~oleb~5, ,~vš,ak v~us'ejí být k volbě připuštěni ještě 
vSlchnI viQhoove, kten JSou ve viQlební místnosti a v čekárně, 
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pro voliče komisí urč'ené, nebiQ přímo před volební míst
niQstí. Nato prohlásí předseda kiQmise volební hlasování za 
ukončeno . 

§ 57. Zjištění a vyhlášení výsledku volebního . 

Přijata byla soust~va švýcarsk.á podiQbná jako při V.olbách 
obecnlch. Ovšem sn~ha, ~o .,větŠí~ z~okiQnalení soustavy 
v'edla zase k nepomerne JeJI SliQZltOStI a oelé j-ednání , se 
značně p~otáhlo, neb'Oť na první ráz není možno obsaditi 
mandáty všepky. 

I: Zjištěn~ a p:~ohlášení výsledku v'Olebníh'O vykazuje ně
kiQlik obdob!. NeJprv'e dochází k prvnímu skrutiniu. 

C'O do úpravy sč í tán í hla s ů zvítěziliQ u nás dnes iQblí
bené h~slo z~~toupe~í PiQ~ěrnéhiQ, mající zaručiti za
stoupenI m'ensm. Nejprve zasada z,astoupení P'O měr n é hlO 
nalezla u nás uplatnění ve volebním řádu do obcí. V nauoe 
dřívěj ší uváděna bývlala za vzor soustava a n g I i c k á a sou
stava dánská, jejímiž původci jSiQU Angličan T. Hare 
a Dán Andrae. Všichni poslanci se volí najednou; 
každý viQlič - napíše na svůj lístek tolik kandidátů kolik' 
:pos~anců je ,v'Oliti. Obě uvedené soustavy opr,avila s~ustava 
sv.yc ,arska (Hagenb ,ach). Dle siQustavy této zjistí se 
~,eJprY~ · :,vo ~ e~ n í Č.í s IlO" nebiQli "viQlební kvotient", t. j. 
CIS~O). Jez udava, kohk hlasů nejméně musí kandidát ob
dr~eb, aby byl zv,?len. V'Olebyní kv'Oti~nt ("diviseur") dle 
one soustavy vypocte s'e tak, ze se nejprve počet odevzda
ný~h hlasů dělí počtem poslanců, kteří mají býti vo
lenI~ al~ piQčtem zvětšeným o je dn u. Místo čísla, které 
nynI Vyjde, vezme se však za ky,otient nejbližší číslo oelé. 
Který kandidát siQustř'edí na sobě .tolik hlasů, kolik .obnáší 
~ 10 ~ e b n í k v 10 t i.'e n t, je zvolen. Když kandidát, j eh'Ož 
Jmeno napsáno Jena prvém místě lístku hlasovacího 
obdržel již ~olik ~la~ů, k'Olik činí viQlební kvotient a je ted; 
zViQlen, tu J'eh'O Jmeno podle soustavy dán s k é na všech 
následujících volebních lístcích sle škrtá, a kandidát, jenž 
byl na druhém místě, postupuje do první ř,ady. Soustava 
dánvská měla ~skutečnit z.ast'Oupení minorit; ale byla ne
pomerně k'OmphkiQvaná s hlediska sčítací techniky a zdlou
havá. Pro škrtání kandidátů pak záleželo na tom, v jakém' 
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pořad~ se lístky braly z urny; s'0ustava neodp'0vídá zásadě~' 
00 neJvíoe vylučovat vliv čistě vnějších, náhodných mo
mentů. K zmírnění b'0je politických stran ovšem přispěla 
př.esnější soustav.a, kterou v r. 1882 doporučil Belgičan 
V I C t'0 r d'H o n d t. Tato sIQustava s některými změnami 
byla základem poměrného zastoupení dle volebního zákona 
belgického z r. 1899. (Soustava ,aIl:glická a dánská jest 
z r. 1855 a 1859.) 
Sous~av ,a belgická j 'est výhodna v tom, že 

o b s a d í na, ráz man dát y v'š ech n y. 
P'0dle ní pooet hlasů jednotlivých politických , stran dělí 

s'e postupně jedničkou, dV'0jkou, trojkou ,atd., seřadí se vý
sledky podle své výše a číslo, stojící na místě posledního 
m,andátu, jest číslenl volebním. 

U nás přijat~ jest modifikovaná sIQustava š v Ý car s k á~ 
(Hagenbach-BischlOffova). Nejprve vylučují se líst
~y neplatné a IOstatní platné lístky rozdělují se podle poli
bckých stran. Volební výsledek zjistí ~e d voj í m písem-

, " K v d' Vl k .. , v nym zaznam,enanlffi. ,az y cJ.en omIs'e Jest opravnen na-
hlížeti do hlasov,acích lístků. O odevzdaných lístcích, t. j. 
kandidátních listinách, jest předepsánIQ: 

a) Na pDostěch kandidátní listiny určité politické strany 
počítají se i takové hlasIQvací lístky, na nichž jména kan,
didátů jsou přetrhána nebo měněna, n,ebIQ jejich pořadí 
pře s t a v 'e II o. 

_ b) Neplatny jsou hlasovací lístky, které nejsou na úřed-
ním tiskopise, vydaném kr,ajskIQu volební klOmisí. 

c) Když volič vloží do obálky kandidátních listin několik, 
jsou n e pIa t n y v š 'e chll y. ' 

2. O výsledku volhy píše s'e protokol ve d vo jím vy
h.otovení. Má obsahov.at: jména , členů komise vol,ební" 
zástupce úřadu ,a důvěrníků stran; dále počátek a konec 
i případné př,erušení volby i důležitěj ší události, průhěhu 
v-oleb se týkající, veškera u sne s 'e n í vIQlební komise se 
stručným.odůvodněním; k.onečně v Ý s ledek VIQ lb Y s udá-
ním s o u čtu hla s ů, při pad 1 Ý ch j 'e d n .o tli v Ý m p lO

l i t i c kým str a nám. V součtu uvedou se pouze hlasy 
za platné uznané; součet hlasů, jež komise uznala za ne- ' 
platné, musí být uveden zvláště. Dále uvede se, kolik je 
oprávněných voličů a kolik z nich přišlo k v.olbě a kolik 
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mezi nimi bylo mužů a ž'en. Pr'OtoklOl povede obecní úřed - . 
ník, k volbě přibraný, neho člen komise, určený předsedou. 

3. ?bvo~í komi~e vIQlební zašle jeden protokol před
~,edovI k'0mIse k r ~ J s k é a ,druhý politickému úřadu I. 
Instance nebo magIstrátu. V obcích, kde je několik voleb
ních ~ ~ís~o~~í, yodevzdají . .obvodní komise protokoly ' oné 
komIsI, v JeJImz 'Obvodu Jest 'Obecní úřad. Tato komise 
sestaví pak, dle volebních výsledků jedn'0tlivých k.omisi, 
oelko.vý výsledek v celé .obci a .oznámí jej předsedovi k'Omise 
k r a J s k é se, zasláním jednoho prIQtokolu a politickému 
~ř~d~ s d~?hým pr.otokolem. Výslede~ vIQleb v obvodu po
hbcke~o ,~radu I. .In~tance nebo ma~Istrátu .oznámí před
stav'eny ur,adu mInIsterstvu vnItra. Volební leaiti.
m,aoe a hlasov,ací lístky i hlas'0vací seznamy budou IQbv~dní 
volební v~'Omisí zapečetěny..a u 'Obecního úřadu uloženy. 

y ~I. Pnkazování mandátů na jednotlivé kandidátní listiny 
deJ e se dle vol e b II í h.o čís 1 a. KIia j ská volební komise 
seJde se v'e svém úředním místě bez pozvání vždy v ú t ,e rý 
p o oV 'O 1 e b n, í ne děl i :- určen.ou hodinu. Zjistí dle proto
kolu, z.aslanych od komIsí v IQbcích, a dle zpráv politických 
úřa?~ s?uoet vŠlech ' platných hlasů připadlých na Jednotlivé 
p'Ohbcke strany. 

,Na to vypočte vol e b ní č í's 110 takto: s o uče t vše ch 
platných hlasů, pro vš ,echny strany 'Odevzda
ný-ch, dělí s ,e p.očtem mandátů, které v 'Onom voleb
nÍln kraji m,ají býti z,adány. Celé Čísl.o, při dělení vyšlé, 
beze zlomku, platí za číslo v'Ol 'ehní. Tímto volebním 
,čísle~ ,děl~ s'~ ~yní součet hlasů, připadlých j 'e dno tli vé 
ka~~datn~ . hS~Ině. ~ oleb?í komI~e o krajsk~ přikáže pak 
kazde ,P?~Ibcke stran~ tohk mand~tuv, kolIkrá t je vo
lebnI clsl'O 'Obs_azeno v souctu hlasů, odevzda
n Ý c h p r.o ,o n u p O' I i t i c k o u str a II u. Kandidáti obdrží 
-p,ak, ~andáty.' politic~é straně přikáz,ané, podl,e onoho po
r,adI, Jak byh uv-edenI na kandidátní listině. 

K?y~ tištěná ~.andidátní listina vykaz.ovala by 'Odchylky 
od hS!Iny, u kraJské komise ullQžené, platí listina kraj ské 
k o m I s e. Kdyby některá politická strana kandidovala 
mé ně kandidátů, než kolik jí dle v.olebního čísla připadlo 
m~andátů, ob?rží pouze t'0lik mandátů, kIQlik posta
v Ila k a n dl dát ů v. O jednání kraj ské k.omise sepíše se 
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d V'O j í vJhotov:ení priQtok.olu, podepsané všemi přítomnými. 
V protok'Olu jest uvésti všechny součty, výpočty a zbytky 
při dělení, viQI,ební číslo · a přikáz,a:ný počet mandátů 
stranám. Jeden priQtokiQl zlašle se ministerstvu vnitra. 

§ 58. Opětované skrutinium. 

Druhé a třetí skrutinium 'Obsadí dodatečně mandáty 
zbylé. J 'e s t n y n í 'z cel a .o dli š n ě u p r la ven o pod 1 e 
z á k o na z I 5. ř í j n ,a I 9 2 5, č. 2 o 5 sb. Nej prv,e d'Oj de 
k .ohlášení kandidátních listin. Mandáty, jež postupem uve
denýln zůstaly neobsaz,eny, obsadí o s m Ý den po volbách~ 
prov,edených v celé republioe, úst ř e dní v.olební komise~ 
zřízená při ministerstvu vnitra. Nejdéle před zahájením 
druhéh.o skrutinia odevzdají členové úst ř ed n í volební 
l{}omise nebo důvěrníci, předsedovi komise kandidátní li
stiny svých str.an, j,ež .obsah'Ov,ati mohou v lihoViolném piQčtu 
jména kandidátů, avš ,ak j en těch, kteří těmito stra
nami byli v některém vol ,ebním kr ,aji kandi
d o v á II i a n e byl i při P r v é m s k r u ti n i u z vol e n i. 
(Jen ti, kdož již v.oleni býti měli v I. skrutiniu, mohou být 
znovu zařazeni, ,a strany mohou si je zahezpečiti, dají-li j,e 
na první místa.) Jména kandidátů budou přesně s,eřaděna 
a .označena číslioemi. P.o 'Odevzdání kandidátních listin ne
sn1.ějí tyto a n i jej i ch p'O ř a cl í býti měněny. 

Řízení př,ed ústř,ední volební komisí je takto p~'edepsáno:: 
Předseda ústřední volební komise podá zprávu 10 tom,. 

zda pI-i prvém skrutiniu byl'O správně postupováno a zda 
není třeba výsledek prvého skrutinia 'Opraviti pr.oto, že se 
stal 'Omyl ve výpočtech. V případě tomto opraví ústřední 
ústl-ední volební komise pří ln 'O výsledek prvého skrutinia. 
Podle zápisů , došlých 'Od krajských volebních komisí, zji~tí 
ústi'ední volební komise p'Očet n1.andátů, které při prvém 
skn:diniu zůstaly ne o b s a ze n y. 

Mandáty, jež postupem uvedeným zůstaly neobsazeny~ 
obsadí ústřední volební komise ve schůzi, k nÍŽ se sejde hez 
pozvání u svého předsedy v IO h'Odin dopoledne osmý den 
po volbách. 

Proti stranám malým ,a tříštění voličstva dán je opět 
zvláštní předpis. 

246 

Při d r u h é m s k r ut i n i u při h líž í s e to I i k .o ke 
hLasům strany, která 'Od,evzdá kandidátní listi
nu a d'Osáhla aspoň v jedn'Om vlOlebnÍm kraji 
mandátu. (Qu'Orum.) Když strana nejmenovala v ně
kterém kraji tolik kandidátů, kolik by na ni v I. skrutiniu 
bylo připadl'O mandátů, nepřihlíží se ke zbytku jejích hlasů 
z onoho krraje. Jsou ztraoen],. 

~omise sečte. všecky. z byt k y h l.a s ů z oelé republiky; 
pokud se k nim přihlíží, dělí tento soucet zbytků p r'O stý m 
p r ů m ě re m V'O 1 e b ní ch čís e 1 vŠlech v'Olebních krajů 
a Čísl.o beze zl.omku dělením vyšlé d ,á v á poč 'e tma n dát ů, 
které se 'Obsadí v'e dr u h é m skrutiniu. 

J,e-li ' počet mandátů tímto způs'Obem určený, týž, nebo 
větší, než pooet mandátů dosud neobsazlených, od p a dá 
tře t í s k r u t i n i um. 

Ahy se zjistil'O pro druhé skrutinium volební číslo, 
dělí s'e s'Ouoet zbytků uvedený počtem mandátů, které se 
v tomtó skrutiniu mají iQbsaditi, z vět š 'e n Ý m o 'j ,edn u 
a celé číslo beze zlomku dělením vyšlé je 
čís lem v o 1 é b ním. ( Z vět~'ení dělitele má v'Olební číslo 
z m 'en šit, aby nezbylo 'bolik ne'Obsazených mandátů do 
III. skrutinia.) 

Komise přikáž'e každé straně tolik mandátů, kolikráte je 
volební číslo 'Obsaž'eno ·v součtu zbytků hlasů pro. stranu tu 
ze všech v.olebních kr,ajů vykázaných. 

Byl.o-li 'Ob~az,eno 10 jeden luandát víoe, než se mělo obsa
diti, 'Odečte se př,ebývající mandát té straně, která vykázala . 
ne jme n š í zbytek dělení při druhém skrutiniu, při stej
ném zbytku menší počet hlasů v oelé republioe; je-li i počet 
hlasů stejný, rozhodne l.os. . 

Nebyly-li ,obsaz'eny všechny mandáty způs.obem stano
veným nebo proto, že strana ohlásila méně kandidátů, než 
kolik m,andátů na ni připadá, přikáže komis,e po j'ednom 
mandátu postupně těm ze stran, které vykazují ne j vět š í " 
z byt e k dě}ení. Při r.oynosti zbytků se přikáže mandát 
straně, která má v,ětší s.oučet zbytků ve II. skrutiniu. Js.ou-li 
tyto součty zbytků stejné, přikáže se mandát str,aně, která 
obdržela v celé r 1epublice vÍc ,e hlasů; jle-li počet 
stejný, rozhodne los. 
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Mandáty v druh~m skrutiniu neobsazlené obsadí se_ ve 
s k r u ti n i u tře tím. 

Ústřední vol,ební komise rozdělí strany, ke kterým se při 
druhém skrutiniu přihlíželo, ve dvě skupiny: 

I. skupinu tvoří strany, na jejichž kandidátních listinách 
jest nadpoloviční většina kandidátů jedné nebo víoe n á -
r'0 dno s t n í ch m e n š i ll, německé, maďarské nebo polské. 
Pr'0 otázku, ke které z těchto menšin dlužno kandidátní 
listinu přičísti je ~ozhodnou ná ro dno s t, k I).íŽ s'e přihlá
sila větší část kandidátů téže strany; přihlásili-li se kan
didáti k různým jazykovým menšinám v'e stejném počtu, 
l~ozhodne los. 

II. skupinu tvoří všechny strany ostatní. . 
Podle týchž zásad rQzděli ústřední volební komise strany, 

k nimž se při druhém skrutiniu II e při hl í ž 'e 10, ve sku
piny A a B. Při tom včítají se do skupiny A pouze s traIlty , 
s nimiž n á rQ dno s tn ě stejné stra-Fly byly zařaděny do 
skupiny 1., '0statní strany včítají se do skupiny B. 

Ústřední volrební komis,e sečte všechny platné hlasy všech 
stran, k nimž se ve druhém skrutiniu nepřihliž.'elo,. 
pokud patří do skupiny A nebo B, z celé republiky dohro
mady, dělí souoet těchto hlasů počtem :neobsazených man
dátli, zjistí tak volební číslo, jímž j'est celé číslo heze 
zlolnku dělením vyšlé, rozdělí mandáty m,ezi skupiny I. 
a II. a na to mezi strany každé příslušné skupiny podle 
zásad II. skrutinia; při tom je základem výpočtu s o u če t 
vše c h h I a s, ů str a n ě v r 'e p u b I i c e o d ,e v z d a n Ý ch. 
(Celý stát nl.á se Za j 'e di n Ý volební kraj.) 

Z jednotlivých stran zvoleni jsou ve II. a III. skrutiniu 
za poslanoe podl'e počtu mandátů na stranu připadlých kan
didáti podle pořadí, jak jsou uv'edeni na- kandidátní lis
tině. 

Kandidáti, kteří při prvém, druhém i třetím skrutiniu 
vyšli na prázdno, jsou náhradníky. O jednání ústř'ední vo.
le.hní komise sepíše se zápis, který všichni členové podepíší. 
V něm budiž uvedeno, kteří kandidáti při skrutiniu byli 
pI~ohlášeni za zvol'ené poslanoe a kteří jsou náhradníky. vý
sledek skrutinia se ihned vyhlásí. 

Ministerstvo vnitra vydá zvol ,eným poslan
cům osvědčení, kt 'eré zvol ,eného opravňuje 
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vstoupiti do poslanecké sněmovny a účastniti 
sej e jí hoj e d n á n í. Toto oprávnění pomíjí, byla-li jeho 
volba vol e b ním s o u d 'e m prohláš,ena za neplatnou. 

Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže strany 
podle pořadí, v j,akém byl uveden na kandidátní listině té~ 
hož volebního kraje, ve kterém byl kandidován poslanec, 
j ,ehož mandát se uprázdnil. Není-li náhradníka též'e strany, 
zůstane mandát uprázdněn až do k on ce volebního období. 
Náhradníka povolá ministerstvo v nit r a, které vydá povo
lanému osvědoení, opravňující ke vstupu do poslanecké sně-o 
movny. Stížnosti proti volbám upravuje zákon o voleb
ním soudě. 

§ 59. Předpisy trestní o volbách. 

U stanovení tr,estní j sou zbytečně přísná a sotv,a budou 
proveditelna. 

Nejde-li o tr,estný čin přísněji stíhaný, trestá se: I. Jako 
pře čin. I. odepř,e-li př,edseda kr,a j ské volební komise nebo 
jiná osoba k tomu uroená přijmouti kandidátní listinu a 
vyhověti i jinak povinnostem v zákoně uv,edeným; 2. dá-li 
předseda krajské volební kQmise nebo jiný úředník, obecní 
starosta nebo zřízenec zúmyslně nebo z hrubé nedbalosti vy
hlásiti, rozmnožiti nebQ dodati nesprávné kandidátní listi
ny; 3. odnímá-li kdo voliči bez jeho výslovného souhlasu 
kandidátní listiny nebo škrtá-li mu v těchto listinách; 4. mě
ní-li kdo proti ustanovení zákonů voličské seznamy veřejně 
již vyložené; když kdo 5. vydá volební komisi nestejné hla
sovací obálky; 6. neodvede volební komisi nedoruoených 
legitimačních lístků; 7. nešetří zákazu o podávání nápojů, 
obsahujících alkohol. Pokus je trestný. II. J.ako př,estupek 
soudem stíhaný, když kdo 1. se snaží vykonati právo vo
lehní v,e víoe než j.edné '0bci; 2. 'Odepře ověřiti podpis vo, 
ličův na ~andidátní listině; 3. odepře oprávněné osobě vy
dati legitimační nebo hlasovací lístek; 4. žádá za rozmno
žení kandidátních listin oeny nepřiměř,eně vysoké; 5 .. nedá 
svým zaměstnancům nebo podříz'eným prázdno k výkonu 
volebního práva; 6 . . proti ustanovení zákonů zabraňuj ,e na
hlížeti do voličských seznamů ,a činiti si výpisy; 7. neza
chová zúmyslně lhůt, j-ejichž zachování je zákonem naří-
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zeno; 8. když osoba k tomu p'Ovinná nevyloží včas volič
ských seznamů. III. JakiQ p,řestupek P.o I i t i c kým i ú řad Ji 
stíhaný, když kdo I ~ ,agituje v budově, v níž jest místnost 
volební, aneb v budově té zřídí volební kanoelář; 2. V'0 I b Y 
bez '0 m I u v TI é hod ů y .o d u s ,e ne' z ú č a s t TI í; 3. neo
právněně podpíš1e, nemaje v.ol,ebníh'0 práva, kandidátní lis
tinu; 4. kandiduje vědomě na několika kandidátních listi
nách; 5. nesplní povinn'Osti praoovní, při oemž s druhým 
ods'Ouzením P1}O tento čin muže býti spoj,ena ztráta živnosti; 
6. podal ve y,elkém počtu svévolně zoela n:eodůvodněné re
klamace; 7. vykoná volební právo, ač ví, že nemá pod
mínky. 

DiQhlédací úř,ad politický hdí nad řádným a včasným pro
váděním všech úředních úkonů v'Olebním řádem obci naří
zených. Shledá-li nedbalost neho nesprávnost, může, zacho
vávaje praviQm'Oc komisí ve volebnhn řádě ustanovených, 
úkon zcela nebo z části dáti 21}ovésti v I a s t ním i .o r g á n y 
n á k I ad ,e m ob c 'e. Obec nlá pak práv.o pastihu na pavo
laných orgánech 'Obecních. 

§ 60. Stálé seznamy voličské. 

Zák'On ze dne 19' prosince 1919 č. 663. sb. dal předpisy; 
a stálých "seznam,ech voličských. V každé obci zřídí s,e stálé 
seznamy voličské. Do stálých seznamů voličských buďtež 
zapsáni všichni státní 'Občané republiky, bez rozdílu pa
hlaví, kteří v 'den vyl'Ožení seznamů viQličských překročili 
2 I. rok věku, mají hy d I i š t ě v abci ,aspaň tři měsíce, po
čítajíc zpět ode dne vylažení voličských seznamů, a kteří 
nej sou padle zákona výsl'Ovr;tě vylaučeni. 

Vyloučeni ze zápisu jsou: 
I. kdož právoplatným výrokem soudním zbaveni byli 

práva volně nakládati svým majetk,em; 
2. kdož upadli v kankurs, pokud řízení kankursní trvá, 

jakož i ti, na jejichž žádast se pr'Ovádí řízení vyr'Ovnávací, 
pakud nebylo pr'Ohlášen'O za sk.ončené; 

3. kdaž právaplatným razsudkem s'Oudu tr'estního ods'Ou
'zeni byli pro takový trestní čin, pro. který p'Odle platných 
ustanovení nastává ztráta volebního práva do obcí; 

4. kdaž j sou v donuoavací praoavně. 
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Podle zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 56 sb., nezapisují 
se do stálých seznamů v'Oličských voj 'e n s k é 10 S o byv či n
n é s I u ž b ě a a k t i v n í o s o b y čet nic t va; nemohou ani 
voliti ani býti voleny. Budau-li z činné služby propuštěny, 
budou z,apsány dodatečně, _ když mají ostatní padmínky. 
Zařídí ta předseda rek I a mač n Í kamise. 

Při kterých činech tr'estných má odsouzení za následek 
ztrátu práva volebního, výslovně se nepr,aví. Patrně jsou to 
jako dříve všechny zl9činy a pak přestupky krádeže, pod
vodu, zpronevěry, i přečin lichvy. (§ 6 zák. z 15. list. 1867, 
č. 131 ř. z. a čl. IX. zák. z 5. března 1862, č .. 18 ř. z.) Zá
kan z 19. března 1923, č; 50 sb., n ,aochr ,anu republi
ky upravuje (§ 32) ztr,átu čestných práv občanských i vo
lebních při ods'Ouz,ení pro delikty padle toh'Ota zákona 
spáchané. N e n í -1 i z v I á š t ním z á klOn e m y Ý s lov n ě 
ustanoveno, že ztrá ta prá va volebníh'O nastá vá 
bezpodmínečně, smí být vysliQvena j~n t ,ehdy, 
kdy ž čin byl s P ách á n z PQ hnu t e k n í z k Ý cha n 'e
čestných (zák. z 18. března 1920, č. 163 sb. z.). 

Zvláštní důvod ztráty, práva volebního. iQbsahuje zákon 
o ochraně volební sv'Obady z 26. ledna 1907, čís. 18 
ř. z., když se někdo prohř,eší pr'Oti čistotě voleb. 

Ztráta volebníh'O práv,a musí být v Ý s lov ně prohlášena 
výr o k 'e m s o u d u; v řízení por'Otním lná por o t a roz
hodnouti 10 ztrátě volebního prav.a. Ztráta volebního práva 
pom~jí u zločinů po 3 letech, u přečinů a přestupků po 
I rooe, počítaje ode dne ukončení trestu. (Zák. z 14. čer
vence 1922, č. 253 sb.) 

Každý občan může býti zapsán pauze v obci jediné. Roz
hoduje by d I i š t ě. Dle rozhodnutí správního soudu roz
umí se bydlištěm zdržov.ání se na určitém místě v úmyslu, 
núti tam t r v ,a I Ý po byt. Vůle voličov,a, míti v určitéln 
lnístě trvalý pobyt, patrna bude padle vnějších okolností. 
Volič nepř,estane však bydleti v obci již tím, že se dočasně 
vzdálí, jen když z okolností bude patrno, ž,e má úmysl, opět 
do obce se vrátiti, jakmile?dpadne příčina, pro kterou se 
vzdálil. Právě stálé voličské seznamy mají za účel, zjed
nati pevný přehled po voličích v obci a změnách jejich po
bytu, zároveň pak urychli ti volební řízení, poněvadž 
hude dosti času, důkladně prozkoumati všechny prostředky 
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opravné a reklainace ,a přípravy k v'Olhám nedají pak tolik 
p~áce při voličských seznamech. O to se volby urychlí a 
zJedn'Od,:ší. Má-li občan ně k o I i k bydlišť, přísluší mu roz
h'Odn'Ou~1 se, ve které 'Obci chce býti zapsán do voličských 
seznamu . 

. Vylouč~~i ~'e záfisyu jS'OU v~ec příslušníci Y<ojska a čet
~~ct~~ v CInne sluzbe podle zakona z 8. dubna 1927, čís. 

V I'Y k' . 'O ICS e sezn.am y sestaví .a vede mís t n í V'O leb n í k o-
Hll s ,e, která SI~ zřídí pr'O každý V'Olební 'Obvod. Místní vo
lební k~~is'e~ skládá s~ ze s. t.a r o s} y oboe neb'O jeho zá
stupc~ JIm Jmenovaneho, Jak'O predsedy a ze čt y ř až 
o s ml pří sed í c í ch. Přísedící a náhradníka za každého 
přised~?í~o jmenuje dohlédací úř,ad politický na dobu tří 
let; prl JmenlOvání ,a při doplňování členů k.omise během 
ob.dobí přihlížeti se ~á ~ tomu, .aby p:o?1e možnosti, všechny 
st~:any Y ,a ~o ,rlOvnomerne byly v klOmIsI zastoupeny a dbáti 
pr~ uroo;~nl OSQb ?ávrhů stran. Strany podají návrhy vždy 
neJpozdep I. prOSInce 'OnlOho roku, ve kterém končí tříleté 
období. Při doplňlQ~ání komise vyzv'e úř,ad st:r~anu, j1ejíž člen 
'Odpadl, aby do IOsml ,dnů podala návrh. Do rozhodnutí úřa
du InohlOu si stěž'ovat~ strany návrh podavší do tří dn ů 
úde dne: kdy byly vy:rozuměny. Nadřízený úřad politický 
rozho~e s urychlením ,a s k'One Č nIQ u pl ,a tno s tí. 

P'OhtIcký úř,ad dá nejméně 'Osm dnů před I. pr'Osinoem 
.onoh'O rOyk,:,. ve kterém k'On~í třHeté období, .obecním úřa
dem vyvesItI po dobu 10 s m I dnů vyhlášku, ve 'které 'bude -
uveden pooet místních komisí a budou str,any poučeny do . 
kdy .a, u které~'O úřadu mohou navrhnlOuti členy míst~ích , 
kOHllSI a koml~e rek~~m.ačI~í., Oboe, které nemají více než 
500? 'O~yv:atelu, tVOrl J1edlny obvod volební a s,estaví se 
v nIch JedIný seznam vlOličský,a to podle popisných čísel 
don1.ů. Obce s víoe než 5000 obyvatelů rozdělí politický 

. úř~d dohlédac~ na ně,k.olik ~~~vl~dů volebníc~. Pro každý 
z tech~o .obvodu sestaVl se zvlastnl seznam Viohčský, a to po
~le uhc ,a náměstí do 'Obvodu poj,atých, v ulicích a náměs
~Ich ~odl~ čí~el domovních. Voličové budou vyznačeni pří
Jr:1.,enIm, ]menem, dnem a r'Okem nar'Ození a zaměstnánhn. 
Prlpravné práce prlO sestavení voličských seznamů vykoná 
.o b e c n í úř,ad. Seznamy budou vyhotov'en y ve čtyřech stej-
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nopisech, které podepíší všichni členlOvé místní k'Omise. Ode
pření podpisu nečiní voličský seznam neplatným. 

,Star'Osta obce zašle před vyložením jeden stejnopis volič
ských seznamů politickému úř,adu dohlédacímu, u něhož 
je iřízena pr.o . dotoen'Ou obec reklamační komis'e; další tři 
stejnopisy vyloží k veřejnému nahlédnutí po d.obu o s m i 
d o t k Yd Y Y 5 v 5' , n u, a o az, 'Orocne I . cervna a I . pr'OSlnOe, ev-ent. na-
sledujícího dne všedníh'O. Do dne veř,ejného vyl.ožení budou. 
mítní k'Omisí v seznam1ech voličských pr10vedeny veškeré
změny, během uplynuléh'O pololetí nastalé. Vyl'Ož,ení se-, 
zn:an1.ů v'Oličských .oznámí starosta IOboe veřejnou vyhláškou 
a způs'Obem v 'Obci 'Obvyklým; vyhláška bude v 'Obci a osa
dách v-eřejně vyvěšena ' po oelou dobu reklamační. Ve 'vy
hlášce bude uveden počáteční a k'On'ečný den 'Osmidenní. 
lhůty, místo a hodiny, kde a kdy možnlO ka'ždému v s'ezna
lny ~ahlédnouti ,a budou v ní IObčané poučeni, že y této. 
os .mldenní lhůtě mohou u IOhecního úřadu proti vylože
ným seznamům P'Odati nám i t k y. Voličské sleznamy budou 
k nahlédnutí přístupny nejméně tři hodiny d~nně; v.obcích 
přes 5000 obyvatelů nejlnéně P'O 'Osm hodin denně. Do s'e
znamů má každý právo nahlížeti a činiti si IOpisy a výpisy,. 
plOkud tím nevylučuj 'e jiných z výk'Onu téhož práva. Po. 
touž osmidenní dobu v obcích o víoe než 20.000 obyvatelů 
starosta dá v každém domě vyvěsiti seznam voličů v domě 
tom bydlících. Na správné dodržování těchto ustanovení do
hlížej í členlOvé mís t n í komise . 

V 'Obcích s ví oe než 5000 IObyvatelů bude seznam voličů 
k žádosti kteréhokoliv občana včas rozmnož'en a nej déle
první den r,eklamační lhůty vydán. Kdo s'e domáhá rlOzmno
ž,eného seznamu V'Oličského, 'Oznámí to staro.stovi ohoe nej
déle o s m Ý den př,ede driem vyllOžení. Při tom žadatel slo
žiti n1.usí v 'hotoV'Osti IObnos pravděpod.obně potřebný 
k úhr,adě výloh výtisků jím objednaných. Nesloží-li, nebude 
žádosti jeho vyhověno. Po dodání výtisků vyúčtu j,e ohecní. 
úřad se žadateli složené zálohy. K ustanovení tomuto vedly 
pochybnosti v případech, kdy ž,adatelé, seznavše, že náklad 
na rozmnožení seznamu je příliš velký, nesložili poža
dovaného 'Obnosu. Proto musí plOdle zákona býti potřebný 
obnos sl'Ožen současně se žádostí o r'Ozmnož'ení seznamů . 
P'Oněvadž pak 'Obecní úřad v době podané žádosti nebude 
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ještě věděti, jaký náklad bude, má sl!Qžiti žadatel obnos, 
který pravděpodobně bude potřebný k úhr.adě výl'Oh. Po 
dodání .objednaných výtisků vyúčtuj ·e 'Obecní úřad s žada-

I I v 'I h v' v v , , v • l'k te 'em s oz,en'Ou za o u, pn eemz sml mu uctovab to I o. 
obnos, který j-est nutný k náhr.adě výtisků jím obj,edna
ných. Žadatel může se d'Omáhati r'Ozmnoženého seznamu 
též jen !Qhl'edně j 'edn.otli vých v.ol,ebních obvodů. Neza
placené výl'Ohy vymáhají se politick!Qu ex ·ekucí. 

Námitky p~oti vylo.ženým seznamům . v'Oličskýn'l dlužn!Q 
podati pisemně u 'O b e c n í h o. ú řad u vle lhůtě 8denní. Prá
V'O podati námitky přísluší občanům, kteří buď ve v!Qlič
ských seznam'ech již z,apsáni jSo.U, anebo s,e domáhají, aby 
byli do Vo.ličských seznamů zapsáni. Námitky mohou býti 
podány buď pDOtO, že 'Občan byl ne op r á vn é n ,ě z a
p s á n, nebiQ pr'Oto, že občan k volbě .oprávněný n 'e byl z a
ps ,án a.že viQlič nesprávně j 'est o.znaoen .. Jedny námitky 
smějí se týkati pouz'e j'edné .o8'oby; k námitkám ustanovení 
tomu nevyh.ovujícím se nepřihlíží. Strana j,est povinna uvésti 
v námitkách skutečnosti k j·ejich odůvodnění a má podle 
m'Ožnosti o s věd čit i správnost skutečností tvrz'ených (ne
musí dokázat, jen p!Q dle mo ž nos ti osvědčiti). Jde-li 
o námitky p r.o t i z á P i s u v.olič·e, bude mu ihned námitka 
oznámena s dol!Qžením, že může do tří dnů podati u 'obec-
ního úř'adu své vyj ádření. . 

K r'Ozhodování o námitkách podaných pro.ti voličským 
seznamům zřídí se r ·e k I a m .a č n ík -o m i s e u 'Okresníh'O 
úřadu p o. I i ti c k é h.o, pro města statutární u politickéh!Q 
, v d v , d v , , h }( . kl ' d ' v d ura u prImo na rlzene .o. omls'e s a a s'e z pre -
sedy, kterým jest přednosta p.olitického úřadu neb!Q 
úředník jím určený, a z osmi ,až dvanácti přísedících. Pří
sedící a náhradníka za každého přísedícího jmenuj,e pře d
seda reklamační k'Omise na dobu tří let. Při jmeno
vání přihlíží se k tomu, aby podle m'Ožnosti všechny strany, 
a to rovnoměrně, hyly v komisi zasto~peny podle návrhů 
stran. Strany podají návrhy vždy nejpozději I. prosinoe 
onoho. ~oku, ve kterém končí tříleté období. Při doplňování 
komis.e vyzve úřad stranu, jejíž člen .odpadl, ahy do 'Osmi 
dnů p'Odala návrh. Do r.ozhodnutí úř,adu mohou si stěžo
vati strany~ návrh podavší, do tří dnů ode dne, kdy byly 
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vyrozuměny. Nadřízený úřad politický ~ozhodne s urych
lením a s k.!Q n 'e č n!Q u pl~tností. 

Stížn'Osti podávají se u onoh.o úřadu, iehož r!Qzhodnutí 
béře se v.odpor (nař. z 3. pros. I9I9; č. 664 sh. z.). 

Obecní úřad př,edloží námitky i s vyjádř'ením dotoeného 
voliče spolu se všemi stejnopisy s,eznamů nejdéle čtvrtý 
den po uplynutí lhůty ~eklamační pře d sed.o v i rekla
mační komise. Reklamační komise rozhodne o námitkách 
do I4 dnů ode dne př,edl!Qžení s platn!Qstí k,o.nečnou, 
Qpraví Violičské seznamy, podepíše je, sdělí svá ~ozhodnutí 
s o.becním úřadem, I3hy je 'Oznámil těm, jichž se týče, a 
vrátí 'Opravené tři stejnopisy s'eznamů IObecnímu úřadu. 
Obecní sta~osta vyloží IOprav-ené seznamy v-oličské k veřej
tnému nahlédnutí po osm p.osledních dnů měsíoe červenoe, 
pokud se týče ledna. Pro t i r o z hlO ·d n u t í r 'e k 1 a mač n í 
k'O m i sem .o ž n.o s i stě ž tO vat i k Vo. leh ním u s o udu. 

Podl·e stálých s'eznamů voličských provednou se volhy do 
parlamentu, obcí, a do oněch shorů, o nichž tak hude sta
nov'eno. Voličské seznamy, upravené řízením, které má 
býti zahájeno I5. prosinoe, hudou podkladem pro volby, 
při nichž hlasy se !Q~~v~dají v době ode dne I. únor~ ?,o 
31. červ'enoe následuJlclho roku, .03 s,eznamy, upr.avene rl-' 
zením, které má býti zahájeno I5. červnem, pro volhy, při 
nichž se hlasy odevzdají v dohě ode dne r. srpna téhož r.oku 
Jo konoe ledna r'Oku následujícího. 

K výsledkům řízení před vol .e b ním s o ude m přihléd
ne se toliko potud, pokud obecnímu úřadu hude dodáno 
(úředně nebo stranou) rozhodnutí Vo. 1 e h ní h o SQ u d u 
nejméně desátý den přede dnem volhy. Změny. tím nast~lé 
p~ovede ve VQličských ,s,ezn~mech, v m~stní ~~mlse. K:0ml~e 
jm,enované m!Qhou se platne usnasetI za prltomn.ostI kaz
dého počtu členů. Rozhodují nadpoloviční většinou hlasů; 
př,edseda toliko, JSQu-li hlasy. rovny. Kdyb:y sta~osta ~bc~, 
obecní úřad nebo místní komIse nevyk!QnalI pOVInnostI za
konem jim uložených, jest státní správa oprávněna ~činiti 
vhodná .opatření. na náklad ohoe. 

Jako dodatek k zákonu uvedenému vydán hyl zákon 
ze dne 23. l,edna I920, č, 44, kterým se mění a doplňují 
některá ustanovení zákona z'e dne I9. prosince I 9 I 9, č. 
663 o. stálých s'eznamech VQličských. Obsahoval některá pra-
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vidla přechodná. Důležitější zm.ěna iest v tom, ž,e právo 
podati námitky přísluší nejen 'Občanům, kteří buď ve vo
ličských seznam,ech již zapsáni jsou, anebo se domáhají, 
aby byli do viQličských seznamů zapsáni; nýbrž mimo to 
i každému obč ,anu z.apsanému do voličských seznamů 
k t e r é klOl i v iQboe t é h o ž viQlebního kra jle. (Pří plad veřej
néh'O oznámení - actio popularis.) 

§ 61. O parlamentarismu. 

Parlamlent jest k ol eg i á 1 n í ln státním orgáriem. Je or
gánem p ,eriodickým, nikoli permanentním, funguje čas 
od času na zvláštní sViQlání. Parlament je též orgánem b e z
pro s tře dní m, tj. kom petenoe jeho plynou pří m o 
z ú s ta v y, nikoli z delegace jiného státního orgánu, ~rovna 
tak jako kompetenoe vlády. Vláda a parlament jsou dva 
bezpr'Ostřední orgány státu. Existenoe ~ funkoe parlamentu 
spočívá bezprostředně na úst a vn í m řád u stá t ním -
zřízení parlament.ní samo bývá také často zván'O zřízením 
"ústa vním". Parlament a vláda jsou orgány rovno
cen né v tom, že své kompetence 'OdviQzují přím'O z ústavy. 
Vláda parlam'oot svolává, uvádí jej v činnost, parlament 

v k l'dv , d V
' P'd t ov , v 'V h vsa v a e nenl po rIze-no reSl ,en nemuze pravne nloe o 

parlamentu rozkazovati, parlament vlády nemusí poslou
chati. Parlam'enty mají však postavení pouhého ne sa mo
s t a t n é h 'O státního orgánu; vůle parlamentů ne ní nadána 
přímo závaznou mocí nařiz'Ovací. Parlament může u 1'0 Ž i ti 
v I á d ě, že určitá opatření n1.á zaříditi a pvovésti, alo n e
m ů ž 'e sánl 'Občanům udíleti přímých vozkazů. Vláda vždy 
musí být vykonávána ve jménu státu ministry a podříz'e.-:
nýn1.Í úřady; jen tyto orgány mohou uplatň'O,' ati moc roz
kazov,acÍ. 

Parlament svolává se čas 'Od času, llezasedá perlnanentně; 
legislativa nevyžaduje stálé, nepřetržité čjnnosti jako správa. 
Parlalpent svolává prlesident jako nejvyšší orgán e x~e k u
ti vy: parlam'entární 'Organism 'Obdržuj~e impulsy od exe
kutivy, aby mohl počíti svoji činn'Ost. Cinnocit parlamentu 
závisí 'Od aktu presidentova. Parlam,enty jsou státními or
gány, zaujímají však postav'ení zvláštní, jsou iQrgány 
r e p r 'e sen t ,a t i v ním i, mají zastupovati organisaci stá t-
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níh'O lidu vedl'e organisací byriQkratických. Mají zastu
povati také z á j my veš ke r é ho státníhiQ lid:u. Periodické 
obnovování rnandátů členů parlamentu má zaručiti shodu 
názorů parlamentu s vleřejným míněním, aby r,epres'entaoe 
byla co nejúplnější. Representa.)e parlam·entární má na
prt)ti vládě celou řadu iQprávnění, j 'ež dána jSiQU k tomu, 
aby veř,ejné hospodářství státní vedeno bylo v stálé rovno
váze s finančními schiQpniQstmi veškerosti státní a aby správa 
řídila se sprayedlivými potřehami státního lidu. Členové 
parlamentu vycházejí z lidových vol'eb: jmeniQvání či kreaoe 
určitých orgánů státních děje se tu v'Oličstv'em. 

Zk'Oušení legitimaoe zvolených poslanců a 10 věř o v á ni 
I b b ' I d V

' vv 1 ' vk l' Y'O e yva o . rIVle svereno par amen tu samemu, ac 'O 1 . 

nepochybně zde šlo o úklOny soudcovské při rozsuzování 
o platnosti volby. Ověřování yoleb poslaneckiQU sněmovnou 
samou j.e v duchu konstituční diQktriny lib,erální; 
t ' v v v " I b v v· 1 t ' I' d V lm, ze se overovanl vo e sveruJe par amen ll, ma v ap. . 
být odIlata příležitost, vykonávati j.akýkoliv vliv na volby; 
výrok par lamentu může volhu konanou pod vládním ná
tlakeln zrušiti. Na druhé straně však právě při ověřováni 
voleb hledí parlarrlentní majiQrity .a politické strany 
vůbec využíti své moci a moh'Ou jí snadlhO zneužíti rozho
dováním ve výbor,ech legitimačních dle stranických zájmů. 
Odtud v celé řadě moderních státův odňato by10 .ověřování 
voleb par1amentním kolegiím a svěřeno je zvláštním dvo
rům soudním, 'Orgá.nům S'O u d co v s kým, jako samostatná 
záležitost jurisdikoe. Jde tu o určitý ,druh nálezu koneč'rtých, 
'O vozsudky zjišťovací či uroovací. 

Parlamentarism náš spočívá na zásadě b i k a m 'e r a I i
s mu; jako ve všech skoro státech evropských má parlament 
náš taktéž dvě kom'Ory. 
Obě sněmovny zpravidla j S'OU r'O v TI <O cen n Ý m i činiteli 

zákonodárnými. Sněmovna hiQrní je zrovna tak zákonodár
ným sborem jako poslanecká, její složení SPiQčívá však ohy
čejně na jiném základě. J.en u nás js'Ou obě komiQry svým 
složením si zoela podobny. 

Poslanci dolní kiQmiQry voleni j sou u nás na 6 lc!, do s,e
nátu na 8 let. · Každá sněmovna má jiné volební období, aby 
se zachovala jistá ke n t i n u i t a v orgánech zákiQnodár
ných. Doba trvání mandátů je příliš dlouhá. Poslanci 
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po dlouhém období již nepředstavují pravý ohraz smýšleni 
v,oličstv.a a jS'0U sváděni k různým pr'Ostředkům, aby si za'
chovali mandáty. Ovšem příliš krátké trvání mandátů a 
v , v I v, 1 t o b' v , caste zmeny ve s oz·enI par ,amen u puso I zase n e-p r I z-
n i v ě na správu .a exekutivu vl á dní; snadn'0 nastává kolí
savost '0patření vládních a nes tál 10 S t vládní politiky ru
hec, neboť vláda podrobena je náhlým změnám dle různých 
programů jednotlivých str.an. Dnes ta, zítra '0na stran:}. udá
vá směr vládní politiky, a exekutiva i správa oelá přijímá 
směrodatné impulsy dle toh'0, j.ak s'e mění staniQvisko vládní. 
Čtyřleté mandáty by stačily. 

:Mandáty ještě kratší znam,enají rozčilování Vloličstv.a stá
lými v'0lbami a oelé zasedání parlamentu má pak pro po
slance jen význam přípr.avy .a .agitace, aby opět byli zV'0leni. 
, Horní kiQmiQra se živly dědičnými la jmenovanými jest 
původu .an g I i ckého. 

Jmenovací a dědičná soustava an g 1 i c k ,á má výhody, 
ale takl> značné nevýhody. 

. V horní sněmovně může vláda poskytnouti mandáty 
oněm, kdož by jinak poslaneckých mandátů ne ob drž e 1 i 
huď že mají odchylné politické přesvědčení, než veškerost 
voličstva, buď že s'e činně p'0litickéhiQ živiQta dosud neúčast
nili. Při jmenov,ání členů horní sněmovny má k'0nečně 
vláda přHežit,ost 'Opatřiti si 10 db 'O r n í k Y z kteréhokoliv 
oboru. Účastenstvím vynikajících '0db'Orníků nabývají úsud
ky sněmiQvny horní vět š í váh y. V tom je výhoda horní 
k'0mory jme n o va né, -že vynikající politik'0vé ,a odborníci 
dostanou Sb do ní bez ucház,ení se '0 přízeň voličstv.a a ž,e 
se jim tu poskytne lehoe příležitost názory své uplatniti. 
Také v konstitučních doktrinách vždy se uv,ádí na prospěch 
bikameralismu, ž'e svojí h'0rní sněmovn'Ůu poskytuje 
m'ožn'Ůst vynikající živly společenské získati pro politic
ko u pr á ci. 

Napr'Oti tomu 'O d p ů rci bikameralismu ukazují zase na 
v h ' v t" t h " 1 t' to, ze ornI snem'OvniQU nas' ava pro a ovanI param'en ar-

, h ' v v , v t ' l' 1 v nIC pracI, a ze tatosnem'Ovna ma m'OzniQs , vyp'OVI- I S uz-
hu, zastaviti dle vůle státní stroj. Mimo to děd i č n á a 
j m ,e n.o van á horní sněmovna svým sl'Ož,ením je příliš 
vzdálena sněmovny poslanecké, takž,e ztr.ácí poriQzumění pro 
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postavení a náz'Ory V'O I e~ Ý c h zás~upc~ a pak v muze d~
cház'eti k vážným k'Onfliktům m1eZI '0bema snem'0vnaml. 

Nevýhoda je v tom, že horní sněmovna dědičná a jm·e-
, o vb' VYJ Vt h ' v ovna Hovana ne m u z e yt r'Ozpustena. ez o ornI snem , 

nemůže být rozpuštěna, mohou se v ní udržov.ati
v 
ne~ěnící 

se p~litická př'esvědčení. ~ch.ází ,častý ~a be.zpros~r.ednI . sty~k 
s vohčstvem. Odtud zvyka Sl vlada vzdy Jen naz'ory sn e
m'0 v n y po sta n c ů míti za bezprostř,ední ,:"ýr.az veřejného 
mínění, neb'0ť n'Ůvými v'Ůlbami stále udrŽUje se souvIslost 
názorů voličstva :S názory zvolených' zástupců. Když pak 
jen poslanecká sněmiQvna podává ~~ád~ obr:a~ v'eř'~jnéh~.~rlÍ
nění snaží se také vláda vždy pnzpusobltI SVOJI polI-u.ku 

, I k' v vd především názorům v~ol,ené pos anec.: snemo~n y, , ve '~uc 
dobře že ve sněmovne hornI, od vohcstv.a vzdalene, naJde 
snáz,e 'prostřed~y, jak ji z~s.kati. ~námýv je v k?nstituční~h 
státech úkaz, ze pro pohtIku vlády vzdy smerodatna Je 

'především sněmovna poslanecká. P'Ůlitický význam siQustavy 
bikamerální není tedy tak značný. V P'0měru obou 
sněmiQven politická váha stále více překládá se do sněmovny 
poslanecké. Címnúpl?ěji ~~ěmovna P?sl~?ců p:!dá;rati bude . 
pravý '0braz smyslenI v'0hcstva, vychazeJIc z prlmych:oleb 
lidových, tím větší politickou moc bude představovatI na
proti dědičné a jmenované sněmovně horní. 

V praktické politioe p r IQ j 'e v ne d ů v ~ ryse stra~y sně
movny h'Ůrní nemá také toho významu, Jako od snemovny 
poslanecké. Vytv'0řil'Ů s'~ ~? n s ti tu ční p ~a -: i ~ I,?, že m~
nisterstvo má odstoupItI .l,en tehdy, ztratI-h duve:u sne
movny poslancův. Politický vliv horní komory ph řízení 
státu i význam její účast,i na záko"nodárství k I es á. I de
baty nejvíoe významné, při nichž pr'Ojevuj.e se d ů v ě r ,a 
vládě, pravou svoji v.áhu mají vždy jen v'~ f'němovně po
s I a n e c k é. PiQslanecké sněmovně také zachovává se právu 
pře.cl n '0 s t ní při podání predloh; tak předliQh!, finanyční 
a nejdůležitější z nich, ro z p 10 č 'e t, předkládaJl se vZ9-J 
nejr,rve, sn~movně P '? s I a, n ~e c k é.

v
• ~oslv~e~káv. s~ěm'Ů~n:;l, 

maJlc VIce casu k proJednanI, pouzIJe pn duJ.eZlty~h pr~d~ 
lohách každé příležitosti, aby probr,ala všechny '0~a~ky,. J'ez 
právě zajímají veřejnost. Horní sněmovna neffilva nIkdy 
tolik času, neboť ji '0byčejně vláda nutí, aby předl'Ůhy 00 

nejrychl,eji skonoov,ala. Ježto poslane.cká sněm·ovu.a zpra-
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vidla muz,e se zabývat vládními předltOhami j.ak dlouho 
choé: má také kri tik ,a její pro vládu větší význam, 
než ~l1ěmtOvny horní. I vieřlejnost vypozorov,ala tuto větší sílu 
kritiky v poslane~ké sněmovně ,a obrací se se svými stíž
nostmi ,a ž,ádostmi př,edevším vždy na členy po s 1 a n e c k é 

, sněmtOvny, aby podali interpelaci, kdežto interpela~í v horní 
sněmtOvně takřka n ,e u ž i v á, leda výjimečně. ~ tak sně
mqvna ~?~ní ptO 1 i ti c k y, pozbývá v svého pťtv;odního vý
znamu clnltele rovn'Ooenneho se snemovnou poslaneckou. 
_ U nás, kde obě sněmovny, svým sl'0žením jStOu si tak po

dobny ,a pravděpodobně vykazovati budou po Violbách vždy 
tutéž většinu , když okruh voličstva j 'e m,áltO jen změněn" 
mohlo zcela dobře zůstati při ktOmoř'e j ,e di n é. Stejně na 
~on:ec zvítězí sněmovna poslanecká, tak, j.akiOby byla jen 
J'edm,á kom'Ora. Senát může pak sl'0užit j'en na lepší uspo
řádání předloh; ale na to by stačila řádná por,adná k.omise 
a nebylo by třeha nákladné horní k'0m'0ry. J,en zřídka se 
stane, ,aby s'enát vrátil nějakou předlohu sněmovny posla
necké nebtO j i snad z,amí tl ! 

PtOčet členů sněmovny poslanecké nemá nikdy býti znač
ně rozmnožen. KiOl,egium 'p,říliš velké je aparátem poměrně 
těžkopádným pro úspěšnou práci zák'0nodárnou a kontrolní 
napr'Oti vládě. Také těžiště vešk'eré práce zákontOdárné v těch
to v,elikých parLam'entech překládá se stále vÍoe do v ý
bor Ů. Výbory parlamentní stáv,ají se takřka zák'0nodár
nými komisemi, j,ejichž schopnost bude tOvšem různá dle 
složení parlamentu. Zvláště význam ,a moc výb.oru rtOzpo
čtového stále stoupá. 
, Volební právo do sbtOrů z,ák.onodárných byl.o u nás co do 

podmínky v ě k u upr,aveno pr.o každtOu sněmovnu z vl á š t ě. 
Hr,anice věková j'e oelkenl. přiměřena ; bývá v různých stá
tech v,elmi různě stanovena; je z toh'O vidět, jak i "vše
.ohecné" právo hlasovací v každém státě j i n a k se utváří. 
Rozhodně hr.anioe věková n 'e nl. á být stanov'ena příliš níz
ko, ježto jde 'O důležitou účast na opatřování záležitostí 
stá t ní ch. K voli t ,e ln 'O s t i 'z.a p'0slance třeba je, aby 
kd'O dosáhl věku vyŠŠíh'O. Náš volební řád nezná obm'ezení 
volitelnosti i n k'0 m pa, t i h i 1 i t o u úředního postavení a 
mandátu poslaneckého; státní ,a veřejní úřednici veskrz'e 
jsou volitelni (s nepatr:nou výjimkou) . 

260 

Z práva volebního stav'em svým vyloučeni bývají důstoj
níci a V.ojáci v činn -é ,službě. Bylo ' tOffi:u tak skoro ve 
všech státech 'evropských, ,aby armády nebylo užíváno poli.:. 
tickými stranami za nástroj agitace ; a s ohl'edem na to, že 
těžk'0 by, bylo lze zaručit sv'Obodu v.olby při pož.adavcích 
kázně voj'enské. ' 

Z aktivního ,a pasivního práva v'0lebníhtO dále bývají všu
de vyloučeni ti, kdož vlastních ,svých zál'ežitostí zoelasam.o
statně opat~ovati nem'0htOu, tedy osoby, stojící j 'eště plOd 
mocí .otc'0vskou, poručnickou nebo plOd kur,atelou. Skor'O 
ve všech z,emích vše ob 'e c n é h 'O práva hlas'Ovacího: býv,alo 
obvyklé vylučov,tlt z práv,a volebního ty, kdož požívají pod
por chudinských; i v zemích demokratických vedla k po
dobným ustanovením 'Obava, že se podp.orovaným bude n '8-

d o stá vat potř,ebné ne 'O d v i s los ti. U nás d.ri,es podob-. 
lIlých předpisů n 'ení. Zmenšená jednací schopnost těch , 
nad jejichž jměním prohlášen hyl konkurs, vedla taktéž 
k vyloučení jich z práva volebníh'O, po dobu, p'Okud k'0n
kurs není ukončen. Vyloučeni býv,ají dále všichni, kdož od
s'Ouz,eni byli pro trestné činy ze ziskuchtiv'Osti spáchané a 
pro ' některé přestupky, v nichž obzvlášť nízké smýšlení se 
jeví; 'Os'0by tak'0vého sm ýšl'ení nem'0h'0u ovš,em na funkcích 
veřejných brát účast. Při zločinech t. zv. poli tických 
pomíjí však dův'0d vylučov.ací zártOveň s př,estálým tr1estem. 

Základem prtO volhy jsou ve vš'ech státech seznamy volič
ské s připuštěním stížnosti rek la m ~a c ní. Reklamaci pr'Oti 
seznamům voličským může podat každý, komu v tomto vo
ličském sb.oru, t. j. v tomto volebním o k r 'e s u, volební 
právo přísluší. Reklamaoe podává se buď prtOto, že v se
znam v.oličský z,apsány byly ,osoby, jimž volební právo ne
přísluší, a žádá se pak z,a vyloučení těchto nevtOličů - e x
rek 1 a m ,a ce; neb.o podává se reklam,ace za úoelem, aby 
oS'0ba, jež v'0lební právo má ,a v seznamu byla vynechána, 
dodatečně do seznamu byla zařaděna. Buď t 'e d y, že z a
psáni byli nevoličové, nebo ž'e n ,ebyli zapsáni 
vo 1 i čo vé. 

Všeobecné právo hlas.ovací přineslo nutnost přísnějších 
předpisů na tOchranu čistoty vtOleb. Volby parlamen
tární a do jiných veřejn.oprávních sborů repres,entativních 
bývají postaveny pod zvláštní t r es t ní 'Ochranu. _ 
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U nás platí d.osud zák. z 26. ledna 1907, č. 18 ř. 
zák. Kdo by chtěl půs'0bit na výsledek v'Ůleb tím, že by na,
hízel, sliboval aneb poskytoval voličům majetkové výhody, 
kdo by voliče podpláoel, za účelelu, ,aby bud svého voleb
ního práva nevyk'0nali nebo je vyk'Ůnali v určitém umluve
ném směru, dopouští se trestního čin u. R'Ůvněž tak, kdo 
by se dal ptOdplatit. T.aktéž potrestán bude ten, kdo by v doo 
volby voliče h.ostil v'e veřejných místn'Ůstech. Zakázáno jest 
dále 'Ůhrož'0vání ,~ z,astr,aš'Ůvání v.oliČů maj'etk'0vými újma
mi nebo jakýmikoli pvostředky násilnými, poškoz'ením na 
těle, cti, sV'0bodě, dáled'Ů n u c 'o v á n í k v'0lhě prostředky 
násilnými; i když po v'0lbě by někdo v'Ůliče 'Ůhrož'0val ,a 
zastrašoval za to, že volil jinak, dopouští se činu trestného. 
Rozšiřování k I a m n Ý ch z p r á v o době Ja místě volby, 
nebo '0 tom, že určitý kandidát se kandidatury vzdal, když 
v'Ůlioové nemají již příležitosti, aby se ' '0 pravém stavu věci 
přesvědčili, j 'e trestn'0. F.alšování výsledku hlas'Ůvání nebo 
ne'Oprávněný výk'0n ' v'Olebníh'O práv.a z,a jinéh.o v'0lióe, f.al
šování lístků .a užívání jich, neb'0 zbraňování Vloličům, aby 
mohli vykonat své v'01ební práv'O - ' vše to je pr'0hlášeno 
za čin y t r e s t n é. Neoprávněné zj,ednávání si vědom'0sti 
'0 tom, jak kdo hlas'0val, je z,akáz.áno. Veřejné hostění vo
ličstva trestá polit. úř,ad pokutami. S'0udním tOdsouz'ením 
pro přečiny tohoto zákona z 26. ledna 1907 ,č. 18 ř. z. na
stane ztráta práva volebního. Obecně uznávala se všude po
třeba, oelit výstřelkůlu .nedov'0lené agitaoe. 

Také sV'0b'0da shromažďovací chrání se při vol
bách mnohem přísněji. Kdo by rušil shromáždění v'0liČů 
neb'0 shromáždění, sV'0lané k projednávání záležitostí v 'e
ř e j n Ý ch; .ať násilnostmi, ,ať neoprávněným vniknutím a 
zatlaoovápím ' přítomných, dopouští se činu trestnéh~ dle 
zák. z 26. ledna 1907 Č. 18 ř. z. Kdo jako nev'Olič vědrO-

v , v v , v , hO h "h cl v me a neopravnene zuoastnl se sc uze, -o mezene vy ra ne 
na presně vyluez'enou skupinu voličů a př'es vyzvání schůzi 

, o vb' , v d t t' Ut' db' neopusb, muze yt ura em po res ano s an'Ovenl po o na 
při dnešních našich poměrech agitačních nemoh'0u být 
OVŠeIU pr'Ováděna a zůstanou bez účinku. 

V olí se u nás dle s k r u t i n i a I i s ti n : volič j1ednJ1m 
aktem v'0lebním volí své z,ástupoe všechny. V'Olič odev?:dá 
hlas pro cel'Ůu listinu, t. j. pro stranu, nikoli pro jednotlivé 
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'Os'0bn'Osti kandidátův. Kandidá ty j sou tedy vlastně 
jednotlivé p'01itické strany. S'Oustav.a listin přísně 
v á za n Ý ch, kde volič nesmí si listinu sestavit sám a sá!ll 
si určit p'Ůř,adí kandidátů, trhá osobní svazky volioovy s kan
didátem, nehoť strana bude kandidovati také oS'0bnosti'l . 
jichž volič nezná. Ovšem může takto strana prosadit do 
parlamentu zase 'Os.obnosti vynikající, jichž by voličstvo ne
volil.o, že nejsou populární. Dnes tento případ nebude častý 
u nás; kde naopak z,ásluhou vázaných listin projdou spíše 
kandidáti bezvýznamní. V'Olič má dnes naproti sobě pouze 
v Ý b .o r y p o' I i ti c k Ý c h str a n; tyto j S'ŮU přím.o součást
mi aparátu úředníh'O. V áz,ané listiny neplatí právě za pro
jev důvěry v.oličstvu · a na účast při v'0lb-ě mívají účinek 
.opačný. Než úzkost z t. zv. d 'e ka p i ta c le byla veliká. 

Dek ,a pit ,a c le z nam'ená , že při soustavě V'O I n Ý ch listin 
mohla by některá velká strana, jíž na počtu hlasů tolik 
nez.áleží, nařídit části svých voličů, aby v.olili kandidátní 
listini dr u hý ch, ,ale aby za t'O z těchto listin vyškrtali 
všechny osobnosti významnější, jmenovitě vůdoe druhých 
str,an. Vůdcové by se pak do sněmovny nedostali. 
Změna '0 b:e c ní hlO řádu v'Ůlebního zákpuem z 12 . . oer

venoe , 1933, . č. 122, připustila po prvé uV'0lnění přísně . vá
zaných kandidátních listin v tom, ž'e volič uvnitř listiny smí 
vyznačiti, k t e r é m u k a n d i dát 'O V i dá v á pře d n 'O s t. 
Stačí j-enpodtrhnouti j,eho jmén'Ů na hlas'0v,acím lístku. 
Jest to kandidátní listina '0 ,m e ze:n ě v á z a n á, nik'0li ještě 
v'Ohiá. 

Co d'0 úpravy sč í tá II í h},a s Ů zvítě-zil'Ů u nás dnes oblí
hené heslo z,astoupení p'0 měr n é h 'O, m,ající zaručiti za-
stoupení menšin. . 

Naše dnešní S'0US tavy , dle švýcarských vzorů zavedené, 
se skrutiniem opětovaným, jsou si~e přesné, ale půs'Ůbí 
značné vnitřní nesnázep'Ůlitickim stranám, k'0h'Ů z kan
didátů :dát do druhéh'0 skrutinia. M'Ožn'Ůst značné ztráty 
hlasů taktéž není vylouoena. Řízení je z dl'0uhavé , nehoť lIla 

poprvé neobsadí se mandáty všechny a zbude jich hodně 
pr'Ů počítání další. Čím, 'Ovšem' přesnější soustava, tím slo
žitější. Soustav,a jednoduchá nevede zas.e k výsledkům přes..:. 
ným. Namn'0ze jde také jen _10 'Otázky čistě ptOoetní. Ide,ální 
'0braz ,z,astoupení m,enšin znamená však také, že tam,-. jkde 
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j-est víoe stran, budou pevné většiny voztř'íštěny a na k'Onec 
nebude zde větší politické strany, která by m'Ohla př·evzít 
vládu. Zastoupení mlenšin přinese k'O a I i c i m le n š i n. A 
tak výhody z,a s toupelIlí poměrného jS'OU víoe etické, než 
politické povahy. Vláda koaliční jest pvo každý stát .obtížný 
způsob vlády. 

Stálé tříštění stran la nem'Ůžnost pevné v.ětšiny- vedly 
v poslední době u nás k ref'Ůrmám, které mají zlabrániti 
zastoupení str,an příliš m,alých a odpadlíků 'Od str,an vlád
noucích. Tím naše "poměrné zlastoupení" uchy1uie se na 
konec zas·e k starému principu majoritnímu. Řada na
šich v'Ůlebních experimentů tím však asi sotva jest uk'Ůn-
čena, zejména s 'Ůhl,edem na v á z .a n é volební listiny. . 

§ 62. Cinnost parlamentti. 

Leg i s I a tu rn ípe r io da poslanlecké sněm'Ovny řídí se 
časově šestil'etým obdobím v'OI'ebním. Počítá se O' d ·e dne 
v'Ůl 'ebního. Otázka, může-li legislatur'ní perioda být par
lamentem v konkrétním případě a k určitému účelu p ro
dl'Ůuž lena o něj laký čas, jmlenovitě, můžle-li parlamlent 
prodloužiti si legislaturní periodu až potud, dokud nedo
končí některé naléhavé práoe své, musí být zodpověděna 
dle ústavy. Legisl,aturní perioda určena je -v ústavním z á
~'Ůn ě. Není tedy p'Ůchyby, \ že může být změněna, tedy 
I p r 'O d 1'0 II Ž le n a z měn 'O U on'Oho zák'Ůna. K změně ta
k~<?vé třeba j'e vš,ak z á k 00 n a úst .a v n í h 'O , tedy usnesení 
'O boOu sněmov,en o změně ústavy. - Zák'Ůn tento musil hy 
být usnesen za p'Odmínek, j,akých se vy~.adu je k změně 
ústavy, t. je kvalifikovanou většin'Ou. Ani vláda 
00 své újmě, ani poslanecká sněm'Ůvna sama ne m ů ž ·e si 
legislaturní 'Ůhd'Obí prodloužiti, neb'Oť nemůžle poslanecká 
sněm'Ůvna sama libov'Olně ad hoc měniti zákony, jež usne
s'erl:Y býti musí vždy za souhlasu 'Obou zákon'Ůdárných či-
nitelů, 'Ůb'Ůu k'Ům'Or. -

President můž·e sněmovny 'Odročiti neblO uz,avříti neb'Ů 
sněmovny můž·e r'Ozpustiti. Je-li sněmovna 'Odročena, n ,e
konaj í s.e schůzle ,a pr'Ůj lednávánípr,ací s,e na dobu od-

v , v v' J' k v k o b v 'v r'ŮoenI p r 'e r u s u J 'e. lna vsa zustan'Ou 'O e snem'Ovny 
ustav,eny, funkoe předsedů trvlají dál'e a sněm'Ůvna po 'Opět-
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Illém sv'Ůlání (po uplynutí 'Ůdvočovací doby) zap'Očne s'e 
svými pr.aoemi tam, kde: na nich p~estala při odr'Ůčení a 
pvo stě v nich pokračuje. Kontinuita zasledání 'S,e zach'Ovává. 
Sněmovna sama nes mí se odročiti, nesmí 'O své újmě svoji 
činnost přerušiti. Naproti tomu u z ,a vře .ll íči pvopuštění 
pře ru š uj e k'Ůn tin ui tu v·e vyřiz'Ování prací parlamen
tárních a vůhec v zasedání: princip d i s k'Ů n ti n u i ty za
sedání; princip tento spočívá na uznávlaných ústavních 
zvyklostech a byl přej ;at z Anglie. Na základě anglické 
ú~tavní z v y k 100 s ti z,a chovává se táž praxe 'Ohledně u z a
vírání také v jiných státech levropských. VŠlechny zále
žitosti, v minulém zasedání nevyřízené, musí v n.o v é m 

d " b' t' d v, k ' v , z a s ·e · a nI s'e pr'Ů Ira I zase o pocat u; praoe snemovnl 
se př .erušuj í; v novém zasedání nelze naváz.ati na dří-
vější. . ' 

U nás tyto uvedené účinky u z a vře n í .parlamlentu na
stanou jen tehdy" když v uzavíracím dekrletu bude tak 
v Ý s lov:rl ě ustan'Ůveno; .mim'O tento případ n ·e n í u nás 
r'O zdí I ume z i uzavř,ením a p 00 u h Ý m 'O dr,Q č e ním 
sněmovny. 

President jako náčelník ·e x e k u t i vy ie 'Oprávněn parla
lnent vozpustiti. Užije 'Oprávnění tohoto dle návrhu v I á
d y. Odtud zdál'Ů by se, že práv.o rozpustiti parlamlent vede 
k II a d říz e n o s ti ex le k u t i v y a k P'Olitické pře vaz ,e 
vlády nad parlamentlem. Ale s úspěchem může vláda roz
pouštěcího práv.a užíti jen jedn'Ou. Vrátí-li se jí 
sněm'Ůvna v témže složení zp ,ět, je vláda na k'Ůnec 
nucena se podr'Ůbit parlamentu. Rozpuštění poslanecké 
sněmovny má v tomto případě pro v I ád u jen význam 
'Ůdkládací, totiž ten, žle n.em usí hned na poprvé se 
podvobit parlamentu, nýbrž že svůj ústup rozpuštěním 

dkl 'd' P VtV' I'd vd 'tá' Vf 'O a a. o vozpus enl va a vz· y OCl -se prImo na-
pr'Oti v'Oličstvu a stává se j 'eště víoe závislou na tom, 
koh'O jí v'Ůličstvo pošle do parlamentu. P'Olitický vliv vo
ličstva po r'Ů z pu š t ěn í se vždy ještě stupňuj ,e. 

Sporno u nás, zda při uplynutí pr ,a videlného viQleb
rního 'Ůbdobí mají být volby provedeny také do 60 dnů 
jak'O při vozpuštění sněmovny. 

Každá z 'Obou sněmoven upravuje sam'Ostatně svůj je d
na c í řád i vlastní řízení disciplinární. J'ežto kaž·dá sně-
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movna usnáší se s ,a m ,a na svém' v I a s tni m vnitřním řádu 
jednacím, b Ý v á '0právnění j-ejich, stanoviti si vlastní jed~ 
nací řád, počítán'0 mezi t. zv. "a u to n o m n í fu n ke e" . 
Název tento je nevhodný. Při úpr,avě jednacíh'O řádu n e
j de o a u t'0n'Omii v pr,avém sl'0v,a smyslu, nýbrž '0 PQu,hé 
vymezování a ohraničování k o ql p ,e t ,e n c í '0 r g á n ů stá t
ní ch. "Auton'Omii" dle právního řádu můž'e míti toliko 
k o r po r a c e, především korporaoe pr.áv.a veř'ejnéh'0, po
kud je '0právněna -V určitých směrech samostatně upravo
vati právní poměry svých členů. Parlament ne n í však k.pr
porací, nýbrž k'01egiálním orgánem státním, orgá
neIn jako jiné úřady státní, a úř,ad žádný ne m ů ž e mít .. " uv, ", k 'k d' ", "autonomn. Zlvanl vyr,azu " orporace za .ono arne ne-
má přesného smyslu. ~orporace, v jejímž jménu parla
ment svá práva vykonává, j\e jedině sám stá t. Ustanoveni 
jednacího řádu neobsahují leč vzáj-emné vymezování kom
petencí lorgánů státních, ohraničování kompetencí členů 
určitého kolegia úř,edního. Př:edpisy j'ednacího řádu o hlaso
v,ání, interpelacích, podávání návrhů jsou částí př·edpisů 
.o organisaci stá t ní; j sou to správní nařízení a r'eglem'enty 
dané úřadu v zájmu jeho úředních záležitostí. Ustanovení 
jednacího řádu jsou k tomu, aby chránila instituoe státní 
v obecném zájmu státním, nikoliv individuální práva členů 
parlamentu. Normy jednacího řádu dány jsou k tomu, aby 
zajistily spořádaný chod prací parlamentu. Účel ,em kaž
déh'0 jednacího řádu a k ,a ždé hlO o prá vn ění k úpravě 
jednacího ř,ádu je neruš'ené a přiměřené vyřizování parla
mentních prací, pr,ací stá t ní ch. 

F'0rmy jednání sněmovního uprav,eny jsou jednak n~kte
rými předpisy ústavy, jednak zvláštním zák'0nem o jed
nacím řádu a konečně v l ,a s t ním i j'ednacími řády senátu 
i poslanecké snemovn y. Náš jednací řád ne 'll í rozdělen na 
část stálou, na pravidla, která platí pro vše ch n a zasedání, 
a na část pIQmíjející,na ustanov,ení, která jS'0U dána vždy 
jen prIQ je dn'0 z,asedánía pomíjiejí s j .eho zakončením. 
Ona ustanovení, která o j 'ednání dal sám úst a v ní z á k o ll, 
mohou být změněna jen ve formě k změně úst a v y vyža
dované, totiž k v ,a I i f i k o van o u vět š i no u. Ony před
pisy pak, jež obsaženy j S'0U v z á k o n ě o jednacím řádu, 
n1.'0hou být změněny způsobem, jímž dějí se změny ,o b y-
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čejných zákonův, t'edy jen oestou zákonodárnou. 
Konečně předpisy v l .a s tll í h o jednacího řádu obou sně
moven podléhají změnám sa mo s ta tn Ý m i u s n ,e se n í
m i každého z obou zákonodárných sborů. V tom je také 
největší nehezpečí pro mino;itu, že v těchto . částech 
může být j'eduací řád změněn, kdykoli se majoritě zachce" 
a to i z,a dosaženÍln konkrétního úč·elu stranickéh.o; majo~ 
rita může svým usnesením upravovat jednání i pro každý 
jednotlivý přípa,d; j,ejí zvůli není dána žádná mez. 

Taková je for má ln í p I a t n '0 s t a z á vaz n o s t j-ed
nacího řádu. 

'Naše jednací řády, j.ak senátní, tak poslanecký, obsahují 
(čl. 1.) seznam předpisů, které mohou být měněny .a u t 0-

~IQ~~!m usnesením sněmov:OJ (počet zapisovatelu, po
rad reCI). 

Důsledek ~znané zásady ve ř 'e j n o s ti proj,ednávání par
lamentního Je také, že za p r a v d i v á časopis'ecká sděleni 
o veřejném jednání sněmovny a 'Otiskování jich nikdo ne
může být volán k zodpoyědnosti. Cokoli však by bylo y ča
sopis'e dodán.o z vlastní iniciativy k onomu pravdivému 
sdělení '0 pr'0j'ednávání sněmovny, jako kritisování posla
nE;ckých ř,ečÍ, poznámky, polemiky, nepožívá imunity. Ta
to imunita vztahuje se jen na sdělení tisk ,em, nikoli na. 
sdělení ústní, ,a jen na sdělení j'ednání ve ř 'e j n Ý c h, nikoli 
tajných. Dle stanoviska dnešní praxe nemusí jíti o sdělení 
určitého cel é h o uzavřeného proj ednávání. Praxe přizná
vá imunitu bez'e všeho i řečem jednotlivým, vytrženým, 
ze souvislosti oelku, i zlomkům takových řečí. I obsah spisu 
konfiskov,aného, jehož r.ozšiřování je zakázáno, může být 
dnes im unis'Ován ,a heztrestně uveřejněn; stačí k tomu~ 
aby obsah spisu v celém svéIn znění učiněn byl obsahem 
interpeiaoe; věrné 'Otištění takové interpelace požívá imu
nitv. 

Ministři a náčelníci úř,adů centrálních jS'0U 'Oprávněni 
účastniti se vš 'e ch pórad, i v Ý bor 'O v Ý ch, a vládní před
lohy buď oS'0bně nebo svými zástupci zastávati. Mohou tu 
kdykoli ,a jak často ,chtěji slova se chopiti. Když v p'0sla
necké sněmovně ujme se slova vládní zástupoe a před tím 
již hyl přijat návrh na konec debaty, je tím debata opět za
hájena. 'Každá sněmovna může přím'O po'žadovati, aby 

267 



ministři ve sp.ěmovně byli přítomni, ale toto 'Oprávnění j1ejí 
neni zaručen'O žádným pr'Ostředkem pr'Ováděcím. Nechoe-li 
ministr, nebude přítomien, aniž se mu 00 stane. Výbory a 
k'Omise sněmovní j sou 'Oprávněny pr'Ostř,ednictvím předs,edy 
sněm'Ovny IOd ministrů a zástupců vlády žádati vysvětlení 
a inform,ace, které by, si přály, i mohou za tím účelem zá
stupoe vlády ·do svých schůzí pozvati, ministři mají pak 
přímo p -o v in n o s t vyhověti. " 

Ministři mohou interpelaoe hned zodpověděti nebo slíbiti, ' 
ž,e -odpov,ědí později, neblO i s udáním důvodů 'Odpověď ode
příti. U nás stanovena je skutečná zákonná p o v i II n o s t 
ministrů interpelaci ' z'Odpověděti, nebo jsou plOvinni aspoň 
udati důvody, pro ·které zodpovědění se odpírá. Není dáno 
ministrům na libovůli, chtějí-li odpověděti, byť i v praxi 
odpověď jejich sle nedá vynutiti. 

Náš jednací řád zná také n á vrh n ,a k'O n 'e c de b a t y 
- k 110 tur u - starý prlOstředek pDoti prlOtah'Ování jed
nání, franoouzskéh'O původu. Návrhu na konec debaty užívá 
se s oblihou pro ti 10 b str u k c i. Majorita návrhem na ko
nec deb.aty dovede také vždy překaziti každou debatu sobě 
:nepohodlnou. Majorit,a užívá toho prostředku i k pohodlné
mu umlčování minority. Minorita IOctne se vždy před ne
bezpečím, že nebude moci dát proj.ednati samlOstatný svůj 
návrh. A tak návrh na konec debaty, ' j'e-li užíván majori~ 
tou bez'Ohlednou, stává se skutečným týracím nástrojem 
proti minoritě. Častým takovým omez'Ováním slova parla
ment na konec stává se hl ,asovacím strojiem a ruší se 
jedna m'ezi základními podmínkami parlamentarismu, totiž 
volnost slov ,a.· Majorita musí tedy prostředku tohoto 
užívati opatrně, tím více, ježto je jí mysliti i na to, že ně
kdy takřka přes noc může být zatlačena do minority. 

Předsednictv'O dnes obyčejně smluví s kluby,: kolik řeč
ník!! vyšlou do debaty (kon tingen tování řečí). 

Cím menší svoboda jednání, tím 'horší kvalita zá
konodárných prací. ,Vláda, která. ví, že přísný jednací 
řád znemožní kritiku oposioe a ž·e IOchotná pr,acovní .většina 
odhlasuj,e všecko, nebude si dávat záležet na pDopraoování 
zákonných předloh. Množiti se budou zákony nepř,esné, na 
rychlo sdělané, ku kterým bez delšího uvažování vláda svoji 
většinu p.řiměj e. 
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Om.ez(~vat stál'e jen volnost slova 'Odporuje zásadám par
lamentarismu, neboť parlament j,e sbor, kde se má jednati 
ve formě vývodů a prlOtidův'Odů, je přímo nejvyšší n á-

d ' , b ' Y • kd k Yd' o Y cl f Y ro II I V Y o r prlO sbznosh, . e az y muze ' ou at, ze 
na tomto flOru se jeho někdo zastane. Omezov,at v:olnosll 
slova. znam·ená odním,at parlamentu tuto povahu tribunálu 
pro žaloby občanské. Jest také záj,em státu, všechny 'strany 
a stížnosti národa slyšet. 

Instituoe k va I i f i ko va n é vět š in'y vedla dnes v 'mno
hých státech k tomu, že politické strany dávají si do ústavy 
vše c hna ustanovení, která mají být z,abezpeoena proti 
změnáín jednoduchou většinou; důležitá a méně 'důležitá 
ustanovení jsou pak hez ladu a skladu shrnuta v ústavě. 
Odtud nové ústavy býv,ají IObšírné. Stížení změn ústavních 
požadavkem kv,alifikované většiny má zaručiti · větší s tá
lo s t poměrů ústavních a vyloučiti náhlé př,echody. Mimo 
to menšinám poskytuje s'e takto ochr.ana proti panství prosté 
většiny. Minorita pak někdy i prostou sec e s s í může zma..; 
řiti přijetí př,edlohy jí nepříznivé. Naproti tomu IOny ústa
vy, které neznaj í stěžujících podmínek ,a žádné kvalifi
kované většiny pr'O změny ústavní jsou ve výhodě tím, že 
podle nich kdykoli ústavní zákonodárství může být heze 
všech průtahů při z P ů S'O b e n.o zm~něným poměrům PIO
litickým a k'Onkr,etním potřebám přítomnosti. 
, Disciplinární prostředky našeho parlmnentního řádu j ed

nacího nejsou právě mírné. Vyk'Onáv,ati moc disciplinární 
přísluší př,edsedovi sněmovny. Můž'e volati ,;k věcí" řečníky 
zabíhající ve svých vývodech, může jim p'O opětovnén1. vo
lání "k věci" odníti slovo, může řečníky volati "k pořád
ku", porušují-li z,ásady slušnosti a mravu nebo pr'Onášejí-li 
výroky trestuhodné. Bylo-li poslanci odňato sl'Ovo pro uchý
lení se od věci, můž,e se sněmovna př,es to usnésti, že choe 
v Y'k I v t' V I' , 1 Y , dk " dl 'h I recnI ~a s ys-e 1. " 'O anI (pora u e stare o pa~ alnent-:-

• ního zvyku .anglickéh'O je pokáráním, jímž předseda 
dává výraz nelibosti nad j·ednánÍlll poslanoovým. p'ředs,eda 
nlůže při tom současně s přerušením řečníka odňati mu 
h cl l y o Y , • ah I" k ne s ovo, ,a snemovna muze se usnesb, y vo anI po-
řádku bylo zaznam,enáno v protokolu. Tu již více vystu
pu je kár n Ý charakter tohoto prostředku jakožto d ů t k J. 

Z 10 S t ř ,e Jl í parlalll'entníh'O práva disciplinárního ,obj e-
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vil'Ů se na obz'Ůru o-d doby, kdy pracovní sch'Ůpnost parla(
mentů soustavn'Ůu 'Obstrukcí byla plně Dozrušena. Z pro
středku krajní n'Ůuz,e, jímž Ininorita hledí chrániti své zá
jmy, 'Ůbstrukce stala se pojedn'Ůu s'Ůustavn'Ůu negací - idey 
parlamentarismu, takže běželo přímo .o další existenčn~ 
oprávnění parlamentarismu. Zásada vlády majoritní byla _ 
porušena; pravidlem stávalo se, 00 chtěla minorita. Jednací 
řády z'Ůstř'Ůvaly práv'Ů discipliny parlamentární tím, že při
znávaly oběma sněm'Ůvnám práv'Ů vylučovací členů 
jednání rušících - po způsobu f ran c o. u z s k é h o řádu 
jednacíh'Ů kom'Ůry poslanců a dle "suspens1e" a n g I-i c ké
h o řádu j ednacíh'Ů. 

Možn'Ůst 'Ůbstrukoe má být znesnadněna. Obstrukce vždy 
nejraději zneužívá tak'Ůvých pravidel, která m,ají zabez'
pe čiti d ů k l.a d n é uvážení předmětu, takových f'Ůrmalit, 
které j sou dány za úoelem lepšíh'Ů vedení sněmovních prací 
(pausy, několikeré hlas'Ůvání, opětované p'Ůrady). Obstrukce 
převrací úč 'el oněch ustan'Ůvení, která mají zaručitivěc
né a důkladné proj-ednání předmětů, užívá jich k pr'Ůtaho
v ání a vystačí tu poměrně s nlal ými pr'Ůstředky. Pr'Ůti zné
užívání volnosti sl'Ůva obstrukcí čelí zaViedení t. zv. g u i 1-
l'Ůtiny, t. j. návrhů na konec debaty; mimo to parlament 
usnese se, že porada o ,-určité věci m u s í být skončena do 

. přesně vyměř'ené lhůty; čas vyměř,ený dělí se pak počtem 
v 'hl ' v , h v v 'k o v, , v v 'k o t' k v, v v· pn asenyc recnI u: CHYL vloe recnI u, lm ratsI reCI mo-

hou míti. V ustan'Ůvený čas se pak o věci hlasuje bez ohledu 
na to, byla-li porada skončena. Zaříz'ení toto funguje jako 
hlasovací stroj. 

Obstrukce vždy znamená s'esílení spr á v y _ a ex e k li
t i v y naproti legislativě. 

Hozpočtové právo parlamentt'l se stává ilusorním, rozpo
čet zůstane ponechán volnému uváž,ení vlády, t. j. ad m i
n i str a ti v y, bez uplatňování kontrolních kompetencí sboru 
zákon'Ůdárného a hez jeho souhlasu. Parlament zba
vuje se tak sám vlivu na činnost správy. Vláda i přes 'Ůbl
strukci musí vésti dále hospodářství státní, musí vésti cel'Ůu 
veřejnou správu a vykonávati hez př,erušení funkoe státní 
m'Ůci; žádná vláda pro obstrukci nezastaví činnost soudů 
neho správních úř,adů. Vždy však prostř,edky, jimiž OD
strukci lze čeliti, j 'e voliti v,elmi 'Opatrně, neboť se stane 
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snadnú, že z dobř'e míněných ustanovení jednacíh'O řádu 
moh?u půs'Ohenímparlam'entních zvyků vyvinouti se vexa
tornl pr'Ůstředky, které pak obtěžují samu majoritu k práci 
och~tn~u. Nel;e však také zaručiti, že zostřovací prostředky 
??delaJI s'e vy s,le ~ ~ ~.v Vše~~ny, i ty nejpřísnější, jednací 
rad~, pa.~I~m,entarnI J este map oelou řadu ustanov'ení, která 
sp'OClv,a]I Je~ na po u h é ~ u zná n í jedn'Otlivých členů par
lamentu a JS'Ůu z,aložena Jen na prostém podřízení se po
slanců; tu přijde jen na přesvědčení o ceně jednacího řádu 
pro parlamentární práci a na vědomí zodpovědnosti parla
mentu za plnění státních úkolův. Kde chybí přesvědčeni 
o pravé oeně parlamentárního života, tam nepomohou jed
nací řády sehepřísněj šL 

- § 63. Sněmovní zasedání II nás. 

, Jednací ř,ád pro sněm'Ůvnu p o s l ,~ n e c k o u vydán byl 
zak?ne~,z~e d~~ .15. dub~a I~2?,~. 32~ sb. ;',Poslanc~jsou 
povln~n ucastnltI se nepretrZlt.e vsech JednanI a praCI sně-
m'Ůvnlch. Pr'Ů každou schůzi sněmovní i výborovou vylo
že:~~ bud~.:pra '~~ ,enční listina, do nÍŽ se přítomní zapi
sUJI. NeprlJde-1I clen výboru bez náležité 'Ůmluvy do 3 po 
sobě následu.i.í~ích schůzí výborových, ztr.atí čl,enství ve vý
~oru .,a polOVICI měsíčního platu z,a nejbližší měsíc. Nepři
Jde-lI poslanec hez platné omluvy d'Ů 6 po ' sobě jdoucích 
schůzí sněmovních, ztratí nár'Ůk na oelý měsíční plat pro 
př!~tí mě~íc .. Z toho plyne prostě, že s'Obě každý poslaned 
mu~e ,udelatI. občasn'Ou dovolenou bez j,akékoli újmy fi
~~nc~ll. ~'yI-1I poslanec v témže r'Ooe (patrně kalendářlním) 
tr~~rat~ JIŽ pokut?ván ztrát?u o~lého I?ěsíční~o platu, při
kaze predseda snem'Ůvny vec vyb'Ůru I m u nit ním u', aby' 
o tom podal zprávu s návrhem. Výbor inůž,e navrhnouti, 
abJ posLanec nedbalý byl potrestán ztrátou měsíčních platů 
nejvýše na půl roku příštího. O návrhu výboru :rozhodne 
sněmovna prostým hlasováním bez debaty. V,e vš,ech uve
déných p~ípadech _ musí bý~ poslanci dána m'Ožnost, aby se 
v určené J,emu lhůtě o věci vyjádřil. Záruky, dané pro pří
tomnos~ poslanců. ve sněmovně, nejsou tedy příliš silné. 
PoslanCI. mohou Sl dělat dovolené pětidenní, aby nebyli po
kutováni; kdo z,a pět dní jedp,ou se ve sněmovně. objeví, je 
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kryt. Spíš~ by se hodilo, sraziti prostě za každou neomluve
nou schůzi hned přiměř'ený 'Obnos z měsíčního platu; o~š~~ 
sneste-li poslanec~á sněmovna pDostředek tak IOstrý. V nltr~l 
horlivost k práci se tr'estem špatně budí ,a předseda ' hJ lfiel 
z plOkut dosti nepříjemností. . 

1 k , h" k d v V'dn' Sněm'Ovna pos anec a :sc aZl se u ' vema ra ym zase-
dáním každého roku, z jar:a ,a na podzim. Dle potřeby bude 
též zas,edání mimořádIlé, svolané presidentem r~publi~!, vý:' 
jimečuě ~,h~dsedo~ sněmovny san;é; kdlby v~Tes~dent zad~st~ 
d v ,o u pe tl n snemovny za svolan~ mI~iQr~dneho za~'e~~~~ 
nedbal (§ 28 ústavy) a 'Od ,P?slednlhiQ r~dne~iQ zasedanlv,Jl~ 
Q měsíoe uplynuly. Zasedanl p'Oslanecke snemovny z~?lna 
a končí vždy s o u ča sně se zasedáním senát~. KO~Cl se 
neho 'O.dr,očuj'e a s?ěmlOvna, : 'e ~oz~~uští z m'OcI presld~nt~ 
republIky, plsemn ym prlOhlasenlm Cl dekretem. O ukoncenl 
nebo 'Odrooení zas,edání platí: 

a) Když z,as,edání bude uk!onč'eno, pokračuj 'e sně~ov,na 
při zasedání llrj)vém v'e svých pracích podle stavu, v.Jakem 
dříve sv'Oj ,~ práoe uk'O~čila. o. v v v. ....." V. 

b) Pr,esldent republIky muze vsak pnvodltI I Jlne uClnky 
skonoeného z,as'edání. Může totiž v ukónčujícím dekretu pro
hlásiti, že se práoe sněm'Ovní r'fv,e rvu š u,j í. Tí~. v~škeré 'z~
ležitosti, 'O kterých sněmovna JlZ pred bm neucInIla konec
ného usnesení, přestáv,aj'í být předmětem j,ednání ~němov- ' 
ny. V novém zasedání musí se pak se vším začítI znova. 
Po takovém přeruš,~ní prací sněm'Ovních může s~ v. n:o v ~ m 
zas'edání sněmovna na n á vrh v I á d y II e b o In I c Ia tl v
ní h 'O V Ý bor u s'e siQuhlasem vlády nejvýš,e us~ésti, že ~'?iQ:'ý 
výbor,. jemuž se přikáže nějaká zákonná předloha, v drI:eJ
ším zasedání již projednávan,á, ~~. p~krao.~~at v ~lOrade ~a 
základě výborových usnes'enI, pnJ~tych JI~ v P r e d c.h~
zej í c í m zasedání. Jen tedy l?-anavrh v I ad! ne~o I ~ 1: 
-cia ti vního výboru! O návrhu na tento zpusiQb Jednanl 
r'Ozhodne sněmiQvna bez porady výborové a bez deba.ty pro
stým hlas'Ováním. Sněmovna může však též 'OdkázatI návrh 
výboru. Výbor,. který. bll sněmiQv~iQ~prohl~še? zaperll!-a
nentní, může JednatI I po ukonoenI zasedanI, avsak Jen 
se s'Ouhl ,asem vlády. ... 

UstaniQvení právě uv'edená dávají preSIdentOVI repubhky 
možnost, zbaviti se prostým přerušovacím dekreten1. věcí 
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h dl ' h S v , t ." t' nep'O o nyc . " nem'Ovnl au onomle s,e lm zrovna ne-
povznáší. Bylo by býv,alo na místlO podrobných předpisů 
jedniQdušší, přijmiQuti prostě iQbvyklý v parlamentárním 
právu ,evr'Opském r 10 zdí I mez i u z a 'v ř e ním a od r 10-

Č 'e fl í m par I ,a m e n t u . . Čihit nepřeruš,ené jednání výb'O
Dové odvislým 'Od souhlasu vlády neodpovídá demokratické 
svrchovanosti parlamentární a předpis může mít také 
špatné účinky při m'Ožném konfliktu. Sp'ŮrniQ, může-Ii 
president naříditi př,erušení prací jen 'Ohledně jed n é sně
movny' třeba jen senátu, když by chtěl zbaviti se ur-
tých předloh. . 

Asi nik'Oliv, ježto podle § 29 . úst. list. z,as'edání 'O b o u 
v k ' v, vd' v snemov.en se 'OnCl vz y z a r o ven. 
c) Bylo-li zasedání pouze odrooeno, nastane v pracích 

h o, h v , h· v tá' k v d 'h a sc UZIC snemovnIC )ren prres v a az ' o [[l'Ove o svo-
lání. Všecky výbory moh'Ou i po odročení p'Okraoovati ve 
svých pr,acích. 

§ 64. Organisace sněmovní. 

Sněmovna nově zV101ená ustaví se v první schůzi sně.
lTIrovní, kteDou zahájí předseda ministerstv,a, ienž, ačkoli 
jest pouhým iQrgánem moci v Ý klOn n é, má přijmouti také 
poslanecký slib od poslancův, dát provést volbu sněmov
ního předsedy ,a dotázat se ho, z,da volbu přijímá. Když 
zvolený předseda volbu _přijme, sloŽÍ ve sněmovně slib 
taktéž do rukou pře d sed y min i s t e r s t va; na to pře
vezme niQvě zv'Olený předsednictví sněmovny a dá p~ovést 
vlOlbu místopředsedů, z,apisovatelů a pořadatelův. Místo
předsedové složí slib do rukiQu p'ředs,edy , s'llěnl0vny. Sčítání 
hlasů provedou při těch to Vlolbách poslanci, j menov,aní zase 
p ř ,e d sedlO u min i s te r s t va. Všechny Violby uvedené jsou 
p r !o z a tím n í. Definitivní volby k'Onají s'e za měsíc po 
ustavující schůzi a platí na celé volební 'Období. Výjimečně 
může však na začátku nlOvéh'O zasedání žádati nadpoloviční 
většina vše c h poslanců písemnou žádostí za nové volby. 
Na žádost tuto j,est položiti volby na denní pořádek příští 
schůz,e. 

Poslanecký slib skládá se v první schůzi sněmo~nÍ, před 
volb'Ou. předs,ed y sněmiQvn y, a to do rukou pře d. sed y 
m in i s t ,e r st v ,a, j1emuž vůbec v ustavující schŮZl sně-:-
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movní jsou dána taková práva, jakoby byl nadřízeným sně
~vně. Př,ed prvním vstupem do sněmovní síně má každý 
poslanec prohlásit v kanoeláři sněmovní, ku které n á r od
nQ's ti se hlásí, a má podepsat tam .pvohláš'ení, Qbsahující 
fQrmuli slibu, oož se j 'emu na oertifikátu potvrdí. Tím 
j'est poslanci zj1ednán přístup do schůze sněmovní, v níž 
pak p ř ,e d s e da min i s t le r s t v a dá př,ečíst f'Ormuli slibu 
'a pos1anci na jeho vyzvání jednotlivě podáním ruky a ústně 
slib slQží. Poslanci, později do sněmovny vstupující, složí 
tým~ způsobem slib předsedovi sněmovny. Odepření slibu 
nebo slib s výhradou znamená z t r á t u man dát u, kterou 
prQhlásiti může v první schůzi ministerský předseda, v po-
d v • v, h hO' h v d d v z eJslc sc UZIC pre se a snernovny. 

Tyto pLředpisy jednacího řádu, obsahující vlastně j 'en 
prQváděcí nařiz'ení k § 22 ústavy 'O slibu posl. , ne j s 10 U 
v odporu s ústavou. PlOuhý vol,ební oertifikátposlanecký 
I.l'ezj'edná nyní již také přístup do schůze sněmovní, nýbrž 
třeba j'est zachování předepsaných formalit před slibem 
v kanoeláři sněmo~ní. . 

Poslanci ,slibují zde úřední přísahu podobně jako úř,ed
níci; sankoe na .odepření slibu jest přísná a, sesiluje jen 
j-eště jejich úřednický charakter. Rozumí se, že poslanci 
není bráněno, aby při vstupu do sněmlOvny v'e zvláštním 
ohražení nevyjádřil své přesvědčení politické, byť i toto ne
pohybovallO se na půdě platné ústavy. Předseda a místo
př,edsedové sn ěm.ovní slibují zachovávání záklOnů a ne
stranné zastávání úřadu dle svého svědomí. 

p 'v d d ' t v d cl ' v , v, v d d re se ·a a mlS opre se ove snemovnl tVlOrl p re s e -
III i c t VIO sněmovní. TlOto vede záležitosti sněmovny se tý
kající, a za tím účelem shromažďuj-e se buď ke schůzím 
oelého p~edsednictva nebo vede správu př,edsedou a úřa
dujícím místopředsedou. Za pomlOcné orgány má zapiso
sovatel'e a pořadatele sle sněmovní kanoeláří. Předsednictvo 
úřaduj e i po skončení funkčníhlO ohdobí sněmovního až 
d t '" , hO vl' v O o us avupcI prvnl sc uze nove zv-o ene snemovny. pra-
vomoci předsednictv,a IObsahuj,e je,dnací řád tyto předpisy : 

P v d cl . tl' , v, V" v d d b I. re se 'filC vo c 'e e usnaSI se za rIZenl pre se y ne .o 
místopředs'ed y: a) především o v Ý k I a d u . jednacího řádu, 
h) o .odnětí náhra,dy poslanci nedbalému nebo vylouče .... 

, ) d b v d' v , dk hO' v , h lIleIIlU, C 'O o e a , ·enlm pora u sc UZl snernovnlc , 
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když sněmovna sama tak neurčila, jakož i pořadí, jak stř~
dají se místop~edsedóvé, úřadující za př,edsedu, a Z~pl
sovatelé; d) o IOrganisaci sněmovní kanoeláře a výdaJích 

v v 'h v , , v , t' v ) z rozpoctu sn.emovnl 10, o ZrIZ'enl snernovnl s raze, e . 10 . 

tisku návrhů, pře k I ad ,e cha peticích i 10 způslObu uve
řejňování zpráv 10 j1ednání sněmovním, f) 10 vyloučení pro
j-evů, hezpečnost státu ohvožujícíc~ a. uráž,ejících z návrhů, 
dotazů a interpelací. Zde tedy předsednictvu dává se moc, 
)rovozovati p 0'1 i ce j .ll í c ,e n s u r u proj ,evů poslaneckých, 

í hude tř'eba opatrnosti, aby, tato moc nepřeš~a ~: potl~čo
vání jiného pQlitickéhlO p~.esvě~čení, kodyž .P?hoeJní, }?0J,my 
j sou tak široké. Př'edsednlctVQ Jest zpuslOblle k usnase~l za 
přítQmnosti aspoň 1/2 ~lenův ~~ usn~~í se prlOs.tou ,v~ts~ou 
hlasů. Předs1eda hlasuJe taktez a prl rovnostI hlasu Jeho 
hlas rozhodu j-e. 

2. Předseda svolává sněmovní schůze .a j'e řídí, dbá nad 
zachováním j-ednacího řá~u a P?tádku v, ~oI?ě, udě!uje 
sloVQ stanoví a klade Qtazky prl hlasovanl 1 prohlasuJe 
jeho ~ýsledek. Kdyby porušen byl.pořád~k V1e,s~~ůz~, ~~ž.e 
ji př,erušiti nebo ukončiti. Ruší-li gale!le, da Jlv v~khdlt~; 
ZakončuJ"e schůzi. K výkonu úředních JehlO opatrenl slouzI 

v, k vd' dán' v d také sněmovní. stráž, kterou opatrl prQ az e zase 1 pre -
s'ednictv:o celé v dohodě 's min. vnitra. Stráž, pokud fu~
guj-e jako sně~ovní, pO~,říz'~na jest výh:,a~ě př'eds,edQvI: 
Místopředsedove zastupuJI predsedu se :VSI )ehlO pr::vomocl 
na jeho příkaz v pořadí, j~akp~'edse~nl?t:o urc~lo. ~~
nastupují automaticky, ~ý~rž Jest treh~ mdi;lduel~lho :pr~: 
kazu předsedo~a, aby J,eJ zastup~ovah. ~Qra~a~ele pec?-J~ 
'O p'Ůřádek v oelém domě sněmovnlm. Za J'ednanl a chovanl 
se stráže sněmovní bude zlOdpověden dle Qhecn ých zásad 
min i str v ni tra. 

O o r g a n i sa ci kan c 'elá ř í sněmovny pos~anecké a se~ 
nátu vydán byl zákon ze dne 15. ~ubna , I920, c. ?28, s~: z., 
doplněný zák. z 9. červn~ 1922, c. ~86 .~b . Opatrenl, ured~ 
nictva přísluší předserullctvu ~~žde, s~em'?~,~ v o d~ho?,e 
s přísl:ušným ministerst~'em .. U~~dJ;I~1 . v'er'eJnl z~stavaJl' 
i když služhou sněmovne byh prlka~a:nl:. Vv Qs(~bnlm st~~ 
onoho úřadu odkud sněmQvně byl~ pr:l!del~nl. Odvolanl 
na žádost př,~dsednictva pvovede rr;~ister~tvo a, úře?ník 
vrací se do svého QblOru se zachovanlm vsech ,uaroku n,a 
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časový postup. Přiděle í úředníci jsou služebně podřízeni 
předs,ednictvu o b o u sněn'loven. J S!QU úředníky v ,e ř e j n ý
m i se všemi výhodami úředníků státních. 

Člen sboru zákonodárného nem ůž'e být současně 4ř,ed-
níkem sněmovním (in ko m pa tib i I i t,a). . . 

§ 65. Předměty jednání. 

Předměty j-ednání poslanecké sněmoQvny tVoQří: I. zprávy 
a PIQdněty presidenta r'~publiky (ty-bo poQdněty n ,e z n a m e-

. n ,a j í oQvšem žádnoQu zákonoQdárnou iniciativu presidentovu), 
2. návrhy a proQhláš'ení vlády, 3. zákoQnné oQsnovy a usnesení 
z'e sen á t u, jakož i návrhy sněm. předsedy ' a poslanců, 
4. zprávy výborů a stálého výboru prIQ nařízení nouzoQvá 
(§ 54 úst.), 5. dotazy, petioe a provádění voleb sněmovníoh . 

Návrhy vládní a samoQstatné iniciativní návrhy poslanecké 
PIQdávají se pís,emně ve sněmoQvní kanoeláři, při čemž ná
vrhy poslanecké vyž,a,dují podpisu ,aspoň 20 poslanců. Po 
vytisknutí rozdají s'e poQslancům. Návrh musí oQbsahovati 
přesnoQu formulaci tohoQ, na oem sněmovna se má usnésti, 
roQzvahu 00 finančním doQsahu návrhu ,a návrh na úhradu 
potřebného nákladu. Návrhy bez těchto předepsaných for
malit, nedostateoně foQrmuloQv,ané nebIQ bez náležitého počtu 
podpisů, nebudIQu předmětem jednání. Ovšem návrh 'll a 
ú h r ,a d u může být zoela všeohecný ("z daní") nebIQ nedo
statečný a mylný; agitační návrhy se tím nezam,ezí. Při 
značném poQčtu ,a větším oQbj-emu návrhů může předsednictvo 
na ochr,anu p~oti obstrukci je dát vytisknouti pouze u vý
tahu se sdělením, že úplné návrhy jsou vyloženy ve sně
movní kanoeláři . O projedn,ávání návrhů se předpisuje: 

,a) Návrhy v I á dní, tiskem rozdané, dají se v nejbližších 
v t ' hO' h d ' v d pe I sc UZIC na 'ennl pora . 
b) Samostatné návr~y poslanecké, písemně kanceláři sně

m,ovní podané ,a pak tiskem roz,dané, přikazuj-e sněmovní 
předs,eda výhoru i nic i ,a t i vn í m u. J,akmile j sou tiskem 
~ozdány, nemoQhou již být odvolány. Budou-li zamítnuty 
výboQrem iniciativním, neboQ budoQu-li z,amítnuty y' prvním 
či druhém čtení, nesmějí ~ýt znovu poQdány, dokud ne
uplyne 6 měsíců od z,amítavého usnesení. Předlohy, sená
tem usnes,ené, avšak definitivně po dr u h é po s I a ~ e c-
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kou sněmovno. u zamítnuté, nesmějí být v žádné 
sněmoQvně před uplynutím jed n o ho ro k u znovu podány. 

Na PIQčátku prvního z,asedání zVoQlí sněmovna dva vý
bory, iniciativní a rozpočtlQvý. Tyto jsou obliga
torní. Podle zákona z 18. června 1924, č. 14[~ sb., jest 
obligatorní ještě výboQr inkompatibilitní. Na návrh 
vlády nebo na písemný návrh aspoň 2 I poslanců může 
sněmovna zříditi i jiné výbory á stanoviti, koQlik mají mít 
členů, oož stane se prostým hlas-ováním bez debaty. R.ov
něž na návrh vlády, předsedy sněmovny nebo 2 I poslanců 
může sněmoQvna prostýn'l hlasováním bez debaty usnésti, že 
některý výbor prohlašuje se z,a permanentní. O obligator
ních dVIQu výborech a o výborech ostatních jest ustanoveno: 

I. V ýbor i nic i a t i vn í zkIQumá samostatné iniciativní 
návrhy poslanecké nejprve předběžně a j,est zavázán, učiniti 
~ozhodnutí do 30 dn-Ll po tOln, co návrh byl jemu přikázán, 
ač nebyla-li sněmovnou určena lhůta kr,alší. V případě skon
cení 'sněmovního zasedání mezi běžící lhůtou počítá se nová 
lhůta oQd začátku příštího zasedání. Předseda iniciativníhoQ 
výboru přikáže návrh některému členu výboQru, aby ja~o 
zpravoQdaj podal zprávu. Kdyby byly námitky proti osob
noQsti zpravoQdajově, zVoQlí jej výbor prostým hlasováním bež 
debaty. M,enšina, jsoQUcí proti zVoQlenému, jest oQprávněna 
zVoQliti si zpravoQdaje menšiný. K věci promluví z p r a v 00-

daj většiny i menšiny. Na návrh předsedův může vý
bor prostým hlaS'ovánÍln bez dehaty p~o oba zpravodaje oQb
m'eziti dobu ' řeči, nikoli však pod 10 minut. 

.V ýbor oQpět týmž způsobem rozhodne, zda návrh přikáže 
se k řádnému projednání některého příslušného výboQru, či 
zda se zamítá. O usnesení vyroQzuměn bude předseda sně
movny a první z podavatelů návrhu. Kdokoli z podavatelů 
návrhu může na to do 3 drtů u . předsedy sněmovny navrh
nouti, aby sněmQvna změnila zamítavé usnes,ení iniciativ-
'h'b v d d vk' V'Vt' h O ' v dl v' v nI o vy oru; pre s'e a v ne tere prls I sc UZl pre OZl vec . 

sněmovně, jež rozhodne prostýV1 hlasováním bez dehaty. 
Když sněmoQvna žadateli vyhoví, přikáže předseda sněmovny 
návrh dle svéhoQ uváž,ení příslušnému výboru .. Na návrh sně
movníhoQ př,edsedy může sněmovna usnésti p~ostým hlaso
váním bez debaty, že () různých návrzích iniciativních roQz
hodnuto bude j 'e di n Ý m hvomadným hlasováním. Návrhy, 
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<> nichž iriiciativní výbor včas nerozhodl, přikáže předseda 
sněmovny na ~ávrh některého z podavatelů dle svého. uvá
ž,em některému příslušnému výbQru. 

Výbor iniciativní, z obavy před IObstrukcí dle francouz
ského vzoru k nám zavedený, jest prostým pDtl.ačo.vacÍnl 
strojem na návrhy každé menšiny. Osvědčit se může proti 

v' v I' .. v, h dn v d' 'v menSlne ma e; mmonta pDoetna, roz o e ve ,ena, za nlZ 
stojí dDsti odhodlaného voličstv,a, na konec tak příliš trpěti 
nebude, protDž,e v jednacím řádu najde pro plnou schůzi 
sněmDvní vždy ještě dDst prDstředkův, aby se uhájila a aby 
s'e s ní musilo vyjednáv,ati i platiti jí žádanými koncesemi. 
K zmírnění ostrosti parlamentního boje pDdobné výbory ne
přispívají. Nemá dávat iniciativu k činnosti, nýbrž ji spíše 
zadržovati, aby . se nepodávaly návrhy zbytečné a nevěcné. 
To však v ničem nepomohllO! 

2. Ro z po č to. v Ý v Ý blO r projednává předlohy r'Ozpo
v , h ' M' v k k vd' 'k' k vd' ctove a ernl. lmo to vsaaz a osnDva za Dnna a az y 
návrh, jimiž se z,atěžují státní finanoe nad rozpočet povo
lenj,mus,ejí být, i když byly projednány již ve výbDrech 
jiných, pDstDupeny j ,eště výboru rozpDčtDvému, a to před 
pDDj-ednáním v'e schůzi sněmovní, ,aby rozpDčtDVÝ výbo.r 
mohlo tDm pDdati svoji zprávu s hlediska úhrady. 

3. Výbory ustavují se tak, že nejprve jeden z výbor'Ových 
členů, j'ejž určí př,edseda sn ěmlOvny , dá provést volbu vý
borDvého předs'edy, náměstků a zapisovatelův. V důležitých 
případech může být výbDr svolán i samým př,eds,edDu sně- o 
movny. NadpDloviční větš~na všech členů výboru může kdy
koli žádati za novou volhu všech či některých funkciDnářů 
výborových i zpr.avoda je. Volby nové jest ihned prDvésti. 
Předseda výboru j,est 00 do řízení jednání a prostředků dis
ciplinárních nadán týmiž právy jako. pře d sed a sn ě
movny. Návrhy jednoduché a stručné smějí být na usnad
nění jednání ve výboru podávány též ústně , připustí-li tak 
předs1eda a nepDdá-li vě ~šina pří tomných členů prDti tDmu 
písemTlých námitek. O návrzích fDrmálných a takDvých, 
které neDbsahují ani věcných změn ani dDplňků prDjedná
vaného p~edmětu, rDzhoduj 'e se vždy prDstým hlasDváním 

. bez debaty. VýbDr může týmž zplisobem usnésti však prD
vedení debaty; týmž způsobem, bez debaty, může být i j ed-
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nání prohlášeno z a d ů věr n é nebo může být usnesen'O, že 
j 'ednání výborové se neuv'eřejnL 

4. Ministři ,a jimi vyslaní úř,edníci, jakož i pře d s e da 
sně m o vn y, jsou o:p!'ávněni dostaviti se do všech schůzí 
výborových, uchopiti se tam slova a podávati návrhy .. vý
b'Or můž'e se prDstým hlasováním, bez debaty usnéstI na 
tom, že určitý ministr má se osobně dostaviti do schůze vý
borové k pDdání žádaného. vysvětlení; pDzVie jej předseda 
výboru. PDslanci v š i ch n i j' s 10 U op r á v Ti ě n i taktéž být 
přítomni při jednání některého výbDru, mimo případ? že 
výbor usnesl se na j'ednání d ů věr n é m. U snesení na J ed
nání důvěrné může -Však sněmovnDu na návrh 2 I poslanců 
prostým hlasDváním bez debaty být změněno. Při jednání 
o. rozpDčtu, předlohách daňových a pDvDlení konbng1entu 
branců, přítDmnost poslanců ve výbDru nesmí být vylučo
vána. 

Výbor může volati si znal oe a poradoe, slyš,eti svědk~ ve 
věcech veřejné pDvahy, nebo dát je soudem vyslechrio.utI za 
účelem vyšetř,ení některé záležitDsti, o níž výbor Jedná. 
O svědeétví platí ,analogicky předpisy trest. řádu. V,eřejní 
úředníci nesm,ějí 'Odepříti výpDvědi .z důvodu úř,edníhD ta
jemství; pDslanec však smí odepříti svědectví 'O, věcech, kt~ré 
j-emu hyly svěřeny jako. členu sboru zákDnDdárného. KřIvé 
svědectví před výborem jest ' trestno jako. pře d s o ude m 
(zde výbDr příliš se vyvyšuje ~ není přeoe sDudem řádně os~
zeným, aby si mohl osobov;ab pravomDc soudcDvskou a chra
niti svoje vyšetřování prDstředky tak ostrými). DonuC'en~ 
k svědectví před výborem provedou soudy. Znalec ne ma 
povinnosti vyhověti vyzvání, svědek ano. . 

5. Kdo. do výboru jest zvolen, jest zavázán YDlbu přI
jmouti, leč že by byl již ~}enem dVDU ~ýborů jiných. Po
zbude-li pDslanec pro. nedbalDst mandátu výborDvéh;> .. nebo 
když nemůže přes 3 neděle schůzí výboru se účast~ltI, po
žádá předseda výboru předsedu sněmovny, .aby nařídil nDVOU 
volhu do. výboru. ZpravDdaje o návr?u, výbD:u přikáz~
ném, určí předseda výbDru; vznese-h se prDtI tDmu na
milka, zvolí zpravDdaje výbDr prDstým hlasováním bez de: 
baty. K platnému jednání ve výhDru třeba jest přítomnostI 
jed n é tře t i n y členů. Usnesení dějí se ~pla~ně prost~u 
vě lšinou příbDmných, i předsedu v to. pDčítaJe, Jenž hlaSUje 



v.ždy naposled. Při r'Ovn'Osti hlasů j 'est návrh zamÍtnút. vý
bor může svá usnesení odvlOlati jen dotud, dokud výborová 
zpráva není rozdána již sněm'OYIlě. Odvolání musí být ve 
výboru usnesen'O jednlOhlasně nebo většinou přítomných, ale 
asp'Oň tiQ I i k a hlasy, k 10 I i k fi ch bylo pro d ř í věj š í 

, Od' li sne· sen I p U ViQ n 1. 

6. Když určitý návrh výb'Oru v některé záležitosti záleŽÍ 
ještěna riQzřešení něj .aké 'O tá z k y pře db ě ž n é, navrhnouti 

o v 'b v v b h dl d V
' , k v db v v muze vy or snem'Ovne, ,a y r'Oz 10 a , rlve otaz u pre ez-

nou, před hlavní věcí, ,a debata ve výb'Oru může být odro-
v v d h dn t' v t' v db v v , V ' oena ,az o r'Oz 10 u I snemlOvny v o azoe pre ezne. e vy-
b'Oru jedná se tak, že zpr,av'Odaj př,ednese věc, p'Ořídí pak 
10 výsledku jednání odůvlOdněnou zprávu, a když ji výbor 
schválí, z,astává pak usneslení výblOr'Ové i ve sněm'Ovně. V ý
biQr může také zmocniti př,eds'edu a zpr,avodaje, aby sarili 
důvodovou zpr,ávu vypraoov,ali ,a přím'O sněmovně podali. 
RlOzdaniQu již ve sněmovně zprávu může výbiQr odvolati jen 
tehdy, když k tomu sněm'Ovna svolí, ,a to prostým hlasová
ní;m bez debaty. Menšina výb'Oru, mající aspoň 1/5 členů, 
může podati sněmlOvně sVioji zvláštní zprávu, jež' r'Ozdá se 
slOučasně se zpráv'Ou výbiQrlOvou. Z v I á š t ní h o z p r a v 0-

·daje m ,enšiny pro schůzi sněmiQvní vš ,ak nelze 
zříditi. Když některý návrh bude přikázán dvěma či více 
výborům, může se 'O něm jednati s o u č ,a sně, á to tak, ~e 
s'Obě výbory zřídí k poradě o takovém návrhu 's p o leč n o u 
komisi, do níž vyšlou každý stejný počet členů, a schválí 
pak společniQu zprávu komise pro schůzi sněmovní. 

Rozpočtový výbor, jenž 'ObdrŽÍ návrh, v jiném výboru již 
projednaný, připojí k oné výblOriQvé zprávě pouze svoji zprá
vu s hlediska f in ,a n ční úhrady. 

Na návrh svého předsedy můž'e sněmovn,a se také usnésti 
prostým hlasiQváním bez dehaty, že výbor má 'O návrhu po
dat zprávu do určité lhůty. Nebude-li lhůta dodržena, 'aniž 
výbor žádal z,a priQdloužení její, může ji sněmiQvna sama 

. j-eště priQdliQužiti, anebo se věc dá na denní pořádek sně
miQvní i bez zprávy výb'OriQvé, při čemž zpraviQtdaje určí 

v d d '" v , pre se a snemiQvny samo 
Mezi výbory sněmovní náležela též ú s p'O r n á parlamentní 

kiQmise, zřízená zákonem z I2. srpna I 92 I, č. 30I sb., pr'O 
spořiv'Ost ve veřejné správě. Velk'Ou činn'Ostí se nevyzname-
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nala, proto byla z n o v u zří ze n a záklOnem z 28. prOSInce 
I932, č. 205; má 24 členů z 'Obou sněmoven. 

§ 66;. Sněmovní schůze. 

O sněmovních schůzích platí: 
I. Schůze js'Ou v'e~ejné a jen výjimečně na návrh 'p ř e d

s 'ed ů v n ·ebiQ člen ,a v lády smí být konána schůze dtl
věrná. Nikoli na návrh jednotlivých poslanců. U snese se 
o tom sněmovna, když posluchačstv'O se vzdálilo, prostým 
hlas'Ováním bez debaty. Také pr'O 'Odpověď ministr'Ovu na 
interpelaci" určitou m u s í být schůze priQhlášena za tajnou, 
žádá-li z,a to ministr. Jednání o rozp'Očtu a věcech 
daň o v Ý chm u s í být v ž ,d y ve ř e j .ll á. V důvěrné či taj 
né schůzi smějí zůstati pouze členové vlády ,a j'ejich zá
stupci, po případě též sněm'Ovní zřízenci, určení předsedouj 
zavázaní zachov.at úřední tajemství. ProtokiQlyo tajn~ schůzi 
se neuv'eř,ejní. 

2. Zahájení, ~a ukončení schůze přísluší předsledovi. O ná
vrhu někoho z poslanců, ,aby se ve schůzi pokračov.alo, roz
hiQdne sněmiQvna 'prlOstým hlasováním. Týmž způsohem, bez 
riQz pravy, lze na návrh předsedův př,esunout stanovený již 
PiQř.ad jednání, neb'O na návrh př-eds,edův riQzhodnout, že 
jednání o některém předmětu má být přerušeno a má se 
priQjednáyat dříve ·některý jiný hod denilÍhiQ pořádku. Když 
během z,as'edání již I4 dní nebyla žádná ,schůzle, jest před
s'eda zavázán ji svolati do 3 dnů, žádá-li zato vláda neblO 
2/5 poslanců písemn'Ou žádostí s udáním požadovaného po-
ř,adu j-ednacího. . 

Schůze zahajuje s.e v ustanoVieniQU hodinu. Sdělení vlády, 
předsednictva, výbiQrů, došlé zprávy, dovulené, .a vůbec for
mální věci, o nichž r'Ozhodu je ·se p~ostým hlasováním bez 
debaty, budou dle uznání předs,edova oznámeny nebo naří
zeny kdykoli m,ezi schůzí, neb'O na začátku, nebo také až 
ke konci schůze. Při 'Obšírněj ších ISděleních má předseda 

v t dk' t· 1 v v db' v, moznos ,'O aza 1 pos anoe proste na to, ze po ro ne znellI 
jest vyloženo ve sněm. kanoeláři, aby se neztráoelo tolik 
v v v R . , k k dVl' v d casu v,e snemiQvne. 'Ozpr.ava ,a poznam a e s e enI z prle -
sednictva doviQluje s'e j,en, pokud jedn,ací řád tak výslovně 
připouští. RiQzpravy a řeči podr'Obné může př'edseda 'Odká-
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zati až na konec schůze (předpis směřuj'e proti protahování 
jednání při obstrukci) . 

3. Způsob porady j1est předepsán tak, že .o 'p ř e.cl 1 10 h ách 
z á koQ II .o d á r n Ý ch ,a 10 sm10uvách mezinárodních, vyžadu
jících schválení sfiěm!Qvny, iedná' se v'e d vo jí in 'č ten í, 
10 ostatních předmětech y ~ediném čtení. O zprávách vý
boru, návrzích vlády a poslaneckých j,ednati lze teprve, až 
uplyn!Qu 24 hiQdiny 'Od rozdání tiskem. Zprávy tiskem roz
dané se již nepředčítají. Při obsáhlých a důležitějších zprá
vách rozdělí předs1edadle svého uvážení r!Qzpravu při prvním 
čtení na poQvšechnou ,a p!QdrlObn.ou. V oblOU de.batách, 
generální i speciální, lOb drží slovoQ nejprve zpravodaj. Kdy
by tento svých povinností neplnil, určí zaň předseda :refe
rentem jiného člena výboru. 

4. SloQv,a smí se uchopiti j'en ten, koQmu 'j,e předseda udě
lil. Chce-li předseda v debatě ř,ečnit, iQdevzdá předsle~ictví 
a převezm'e je zase po řeči; mluvit musí ' stejně jak!Q jiní po
slanci s řečnické tribuny. Řečníci se hlásí u předsedy buď 
písemně před schůzí neboQ mezi schůzí ústně, až do doby, 
dokud není usnesen konec dehaty .aneb!Q dokud předseda 
neudělí sl!QvoQ ~eferentovi k závěr,ečnému doslovu. Řečníci 
hl~sí se k ř,eči pro návrh nebo proti němu. Ř.eči k iednaci
mu řádu; oS!Qbní a věcné poznámky dov!QluJí se Jen dle 
u vážení př 'eds 'ed!Qva ,a nejvýše na 5 minut. (Důkladné 
obmez:ení voQlnosti slov.a a přílišné s'esílení pr,avomoci před
sednické - vedla k tomu úzkost před !Qbstrukcí). 

Při zahájení debaty !Qznámí předseda sněmúvny ř,ečníky 
dosud přihláŠoené. p!Q řeči zpraviQdajoQvě, jenž mluví první, 
předseda udělí slov.o vždy tak, aby zachováno bylo pořadi 
řečníků dalších, jak ke sl!Qvu se hlásili, při čemž však nej
dříve přijíti má k slovu řečník 'pr!Qti návrhu, 'a to 00 

m!Qžno některý z fečníků výb!QroQvé menšiny, jež podala 
o předmětu zvláštní svoji zprávu. , V dalším ~ají s'e dl~ 
m!Qžnosti střídati vždy jeden řečník pro návrh a Jeden proh 
němu. Když mluvil již člen někberého klubu, !QbdrŽÍ jin~ 
člen téh!Qž klubu slovo teprv'e tehdy, až promluví řečnícI 
všech .oněch klubů, jejichž č,lenové se dosud k slovu nedo
stali. Řečníci smějí si místa vyměniti, musí to však p~edse-
dovi sděliti. Nikdo k témuž předmětu nesmí mluvitI více 
než d v ,akrá t 'e. Sněmovna na náyrh předsedův nebo někte-
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rého z poslanců může se usnésti zase prostým hlasováním 
bez debaty, že doba ř'ečí má být omezena. \Při debatě gen~
rální nesmí být doha ř'ečnění om,ez,ena pod 1/2 hodiny a při 
debatě speciální pod 5 minut; zpraviQdaj má ' zde vždy vy.--. 
hra~,en~, dVlOjnásobn~u dobu řeči. Kdo při vyzvání k řeČI 
nenI pntomen, ztratI sloQvo. . 

5. Ministři a j,ejich zástupci mohou v,e sc~~zích kdykoQlI 
se uchoQpiti slova, i víoekráte, i když debata J~ž .byla. skon--. 
oena, avšak bez př,eruš:ení jinéh!Q ř,ečníka. HlaSUJí Jen, JS1ou-h 
poslanci. Na pís 1emný návrh 21 p!Qslanců sněm.ovna může 
se prostým hlas!Qváním bez debaty usnésti, ž,e ~:čitý čle:~ 
vlády nebo j1eho zástupce má se do schůze dostaVIti a p~~at~ 
zde vysvětlení. Může žádat!Qsobní přítomnost. Vyzvany ' ma 
povinnost vyh!Qvěti na poz~ání. sn~m. ,.př~dsledy. . " 

6. Formální návrhy o tom, Jaky ma byt postup J ednanl, 
musejí být taktéž podány písemně a sně,movna u~~áší se 
o nich prostým hlas!Qváním bez debaty. N 'e vy ž a dUJ 1 p.o d
po r y. Návrh na oQdr!Qo~ní neh~ na vráo~n~ výbor~ s uděle
!Iiím direktivy lze podatI kdykolI; bude-lI vsak zamlt~~t, n~
inůže být během jednání 10 témž př,edmě~u v téže schuzl ope
tován. Každý poslanec smí navrhnoutI k!Q ne c deb a ty; 
sněmoQvna 10 t!Qm r!Qzhodne proQstým hlasiQváním bez debaty, 
když již promluvili aspoň ~, ř~č~.íyci: p!Q přij l~tí ,nyá,;~u na 
koQ n e c de ba ty smí pr!Qmluvlt JIZ J,en ,greneralnl r'ecnlk pro 
návrh a generální řečník protiv n:ě~,!. Generální ř:ečn}.ci ~vsta~ 
n!Qví se dohiQdou oněch, kdoz Jeste k sl.ovu byh prihla~elli 
před přijetím návrhu na koQúec ,~ehaty. ,Nedohod.n?~-}I s'~ 
v 5 minutách ( !), r!Qzh!Q~~ou zap~l.so;atele yl?se,~' pn c~~z 
vyl!Qs!Qvaný' smí poStOUpItI sloQvo Jlnemu prihlasenemu r~~
níku. Po řečnících gen.erálních obdrŽÍ závěrečné slovo JIŽ 
j-en zprav!Qdaj výboru, ,a není-li ho, tak udělí s~ .p~~n~mu 
z navrhovlatelů, jenž však m~že sloVioy .:P!Q~t01~pltI Jmemu 
z podav,atelů návrhu. Uchopí-lI se p!Q ~nJetI ?avrh~ na ko
nec debaty ještě . slova zá s tupce v lady, Je s t tlm de
b a t a z n 10 v u z ahá jen ,a. 
, Ze všech ustanovení jednacíh!Q řádu jest patrna př~lišná 

úzkostliv!Qst před 'Obstrukci. Všude obm'~z,~v,ání .~olno.stI s~o
va samé rozh.odování bez debaty; 10 kaz de mahckostI poQza
du'je se písemný návrh; zkraoování !hůt a řečí je .tak!Q;é: ~~ 
sbor stává s'e hla S!Q v ac í m eS t rOJ e m bez proJednavanl, 
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· všude pož.adování většíhiQ počtu poslanců i k podávání zcela 
j-ednoduchých návrhů. Účinky moQhou s'e však také iQbrátit: 
v dobře míněných ustanoQv'eních jednacíhiQ řádu moQhou . s'e 
koleje vyj'ezdit také v oQpačném směru a úzkoQstlivé předpisy 
jednacího řádu na konec stanou se týrajícími proQstředky; 
také px:o většinu. K znásilňoQvání menšiny ies~ příliš častá 
příležitost. Obstrukci nevyloQučí sebe větší přísnost, vzbudí 
jen roztrpoení. A zbytečných řečí jest u nás stejně stále 
dosti; z·de s,e přísnoQst neosvědčila. Par lam'en t není -ien hla-
s o va c í m ,a p ,a r á t·e m p r 00 v 1,lá dní pře dl 10 h y ,ale také 
n~r'Ůdn~~ výb'Ůre~ priQ stížnosti, kde volnost debat má být _ 
predevslm zachov.a:na. ' 

Stane-li se sněmiQvna hlas.ovacím stroQj-em pr.o vládní př,ed
loQhy, budou nej,en záklOny stále horší, ale upadne také každý 
zájem poslanců na jednání ,a schůz,e nebud'Ůu navštěv'Ůvány. 
K čemu s'e účastnit, když smluvená věc bude iQdhlasoQvána 
tak jakiQ' tak? Ani ~posioe na konec nebude již ztr~ceti slov, 
když schopnoQstí svých členů vůhec nemůže využíti. 

TěžkopádnoQst jednacíhiQ řádu, kde v pestré směsi promí
chány j sou právní předpisy s instrukoemi a manipulačními 
pokyny, bude zároQv1eň se sVoQjí nepřehledností i pro každé
ho př.edsedajícíhoQ důkladnou zkouškou způsobiloQsti. Tím 
spíše, ježto z úzkoQsti př,ed obstrukcí praviQmoc předsedova 
po diktátorsku jest povznesena a při výkladu jednacíh.o řá
du j,est takřka neobmezeným pánem. Nehezpečná zde oesta 
pvo lihovůli a znásilňiQvání, bude-li se nuoeným výkladem 
jednacího řádu 'Oddaně sloQužit , vládě a oQchotné vládní vět
šině. Než ani většina nebude mít z j'ednacíhoQ řádu takúvého 
na konec žádného prospěchu, neboť úzkoQstlivý jednací řád 
žádá při každé příležitosti tak kvalifik'Ůvaný pooet poslanců, 
že se při naší netečnosti poslanců a roztříštěnosti stran tak 
značný počet l'eckdy nesež·ene :a většina bude každé chvíle 
v vozpacích. 

O jednací ř 'eči dány jsou podrobné předpisy. Vláda 
a , funkcionáři sněm'Ůvní i výboroví užíViají v sněmovním 
jednání jazyka státníhiQ. RoQvněž ,projevy poslanců dějí s,e 
v téže ř,eči, ,avš,akposlanci jiných nároQdností mohou v pr<ř 
jevech užívati své ř·eči mateřské. K samostatným návrhům 
a dotazům v jiné řeči, než sněmovní, můž,e podavatel sám 
připojiti překlad do sněmovní ř'eči státní a překlad ten jest 
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pak podkladem jednánL Jinak opatří překlad kaneelář sn~
miQvní a tento př,eklad j,est pak taktéž podkladem jednání. 
Výhr.adnou je dna cí ř 'e čís n ěmo vn í jest takto jazyk 
státní. Návrhy formální, věcné návrhy vedlejší, pozměň'Ů
vací a doplňov,ací, které mají být předloženy k jednání a 
hlasování ve sněmoQvně a výbiQru, nebudou-li podány v ja
zyoe sněmovním, musí být oQpatřeny překladem se strany 
podavatelovy, jinak s'e k nim n,ebude přihlížeti. Jen překlad 
bude sloužiti za podklad j'edriání. Stručné a iednoduché ná
vrhy jinojazyčné, které hy nezdržoVialy iednání, může však 
př.eds,eda sněmovny dl'e svéhoQ uvážení dát ihned př'etlum'Ů
čiti do sněmoQvního jazyka, ústně prohlásiti a do jednání a 
hlasoQvání připustiti. Při v,elkém návalu sam.qstatných ná
vrhů a dotazů jinoj ,azyčných, neho při takovém jejich 'Ůb
j·emu, že sněmovní kanoelář hy jich ,ani do týdne nem.oh1a 
přeložiti, j'est předsednictvo iQprávněno, .ony návrhy a do
tazy podavatelům vrátiti k připojení překladu do týdne, 
Nestane-li se tak, znamená to, že 10 návrhu či dotazu jednati: 
se nehude. 

PoQslan 'ec může mluviti j 'en řečí st.átní, n ·ebo 
řeč í 'O n é' 'll á rod n o s ti, k níž s e o h I i g a t 00 r II ě P ř Í-
h lá s i 1. . .-

Formule o slibu poslaneckém bude čtena poslancůl11 ji
ných národnoQstí též v jejich ř'eči i mohou ve své řeči slih 
sloQžiti. Kdo ji př.edčítá, není řeoeno. Taktéž při hlasování 
dle j m'en moQhou užíti jazyka svéh'Ů. , TiQtéž platí o slibu ně
kterého jinoQjazyčného člena př,edsednictva. V priQtokolech 
sněmovních uv,eřejní se proQjevy jinojazyčné pouze v pře
kladu do jazyka státníhiQ, jejž může opatřiti huď poslanec 
sám do dvoQu dnů nebo sněmovní kanoelář; projevy v pů
v'Odním jazyoe uveř,ejní se jako přílohy zpráv. Předsednic
tViQ jest oprávněno ·dát př'ezk'Oumat a opravit př,eklady, které 
dodali poslanci s.ami. Odpověď zástupce vlády nebiQ sněmov
ního funkciiQnáře na dotazy a interpelaoe jinojazyčné hude 
taktéž oQpatřena ,př'ekladem v ř,eči podaného dotazu či inter
pelaoe. Petioe podávají se volně v'e všech jazycích národností , 
stát obývajících. Snémovní kanoelář podá o jinojazyčných 
peticích zprávu se stručným výtahem v řeči státní- pro před
sednictvo, výbor nebo sněmovnu. O.dpov~ěď na jinoQjazyčnou 
petici opatří s'e př,ekladem v veči žadatelově. 
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TlOto úřadování pomocí samých překladů je zastaralé 
a zhytečně nákladné. Návodní citlivost nevhodně dráždí, 
nehoť se žádá. stálé přizpůsobování se i v drobri Ých věcech 
jazykových. Pnoveditelnost předpisů tak složitých znamená 
nepoměrnou ztrátu času a. i značnému zaměstnanému apa
rátu způsohí ř,adu obtíží. J,azykové 'spory m.ohou pak být 
ještě IOstvejší na újmu věcného proj,ednávání. Ostatně jed
nací řád vůhec leckde půslObí dojm,em, jakoby zaváděl pí
semné formy napnoti modemímu řízení ústnímu, poža,
duje stále a stále písemná vyhotovení i ve věoech stručných 

, v , h a nezavaznyc . 
. A také nehude dobře působit, když předsedající, jiného 
Jazyka zcela dohře mocný, bude musit za veči poslance 
jinlOjazyčného stále dělat, jakohy nerozuměl a teprve po 
řeči dá se tlumočníkem informovat, zda snad jinojazyčný 
poslanec něco zá vadného neř,ekl a ,ex post jej bude volati 
k pořádku. Tu jazyková otázka převrací s'e v delší přede-
psané formality, zcela zbytečné. _ _ 

§ 67. Zostření řádu jednacího: 

Nedostatečná úoast poslanců při jednání sněm.ovním, úpa
?ek. z~j~u 10 toto jednání, úpadek umění ř-ečnického, jakož 
1 discIphny domu, vedly u nás k vy,dá.ní zákonů z,e dne 
30. května 1933, č. 88, a zákona ze dne -2. června 1933" 
Č. 89, jimiž změn-ěna hy1a a doplněna některá ustanoveni 
platných jednacích řádů poslanecké sněmovny a senátu. Ve 
shíroe zákonů a naříz,ení vyšla pak usnesení poslanecké sně
movny ze dne 2. června 1933, č. 90, a usnes,ení s'enátu ze 
dne r. června 1933, 'č. 91, jimiž obě sněmovny sruny a u to
no mně změnily si některá ustanovení svých iednacích: 
řádů. Autonomní změny znam-enají zde pouze, že sněmovny 
určité předpisy jednacího řádu smějí měniti si mimo rámec 
zákonů, jimiž stanoveny hyly jejich jednací řády, jde 
o určitou samostatnost sněm.oven uvnitř z,ákonů <O jednacím 
řádu, byť i správně nebylo lze mluviti o autonomň sněr 
movny ve vlastním smyslu, ježto sněmovna není samar 
statnou v.eřejnoprá.vní korpor,ací a autonomii v,e vlastním 
smyslu podle současné nauky mohou míti pouze k.orporace. 
Sněmovna jest _pouze k.olegiální státní 'Orgán. Tyto však 
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nemají autonomie ve smyslu vydávání záv;azných pravidel 
zákonných pno své členy. Vyhláš'ení autonomních usnesení 
sněm?vních -:e sb~roe z,ákonů stalo 8'e pouz,e pr.o větší jejich 
důleŽItost a -Jest také podepsáno pouze sněm.ovními orgány, 
nikoli presidentem a členy vlády. 

~lavní změny, které mají z,aručiti přítomnost poslanců 
ve sněmovně jsou tyto: -

Na písemnou či telegrafickou žádost poslancovu umU 
předseda sněmovny doviQl'eIloU do 7 dnů, ale jen -když _po
slanec jest zaneprázdněn nezbytnou nebo důležitou zále
žitostí. O delší dovol'ené rozhodne sněmovna na návrh před
sedův hlasováním hez rozpravy. Udělení nebo zamítnutí 
dovolené oznámí s'e poslanci ihned písemně. Také dodatečná 
písemná omluva nepřítomnosti bude uznána, když poslanec 
uv~e pvekážky, které mu zabránily vyžádati si předem 
dovolenou a když zašle předs,ednictvu 'Omluvu po pominutí 
př,ekážek. O platnosti dodatečné omluvy rozhodne před-

-seda, když nepřítomnost rnepřesahuj 'e 7 dní, nebo sněmovna 
na návrh předsedův hlasováním hez debaty. 

U v 'ed 'ené předpisy nev z tahuj í se y šak na po
slance, kt 'eří jsou členy vlády. 

Když poslanec bez platné .omluvy zanedbá 6 sněmovních 
schůzí za s,ehau jdoucích, ale v různé ,dny konaných, usnese 
se předsednictvo, aby mu byla udělena veřejná důtka .. 
O tomto usnes'ení zpr,aví předsednictvo sn.ěmovnu v nej
bližší schůzi a nad to zpraví píse~ě kluby a politické 
strany., kterých je poslanec čl'enem. Mimo to ztratí posla
nec plat na jeden měsíc. 

Když plOslanec během roku třikráte byl takto pokutován, 
přikáže předs'eda věc výboru imunitnímu, aby podal zprávu 
-sněmovně i s návrhem. V ýbor může navrhnouti, aby po
slanci byla :sněmoV1fiou udělena ve ř e j n á d ů t k a a aby 
to bylo vyhlášeno v listech úředních a rozhlášeno úřední 
korespondencí. Můž'e též navrhnouti ztrátu platu na 6 ná
sledujících měsíců. O návrhu výboru rozhodne sněmovna 
hlasováním hez debaty. 

Organisace sněmovní týkají se tyto př,edpisy: -
N Vl' v . ln' h ,vdv , ove zvo ena snemovna ustavuje se v p em s romaz 001 

do 6 týdnů po vyhlášení výsledků volhy (§ 55 VlOl. - ř.); 
schůzi zahajuje a řídí předseda vlády, přijme slib poslanců}, 
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dá pvovésti v.olhu předsedy, zjistí, zda v'Olbu přijímá. Před
seda vlády má zde všechna práva př,edsedy sněmQvního 
při řízení plné schůze. Když během v'Olebního '0bdobí sně
movníh'O nastane nutn'Ost zvoliti znovu celé. předsednictvo, 
svolá pře d s e cl ,a v I á cl y do 6 neděl sněm'0vnu k , této volbě, 
jež iest k'O ne č n á. . ' 

Plná schůze předsednictv.a usnáší se za . předsednictví 
předsedy nebo místopředsledy 'O těchto věoech: a) O výkladu 
j'ednacího řádu, b) 'O ve ř 'e j n é d ů t ce poslanci nedbalému, 
'O .odv'Olání poslanoe vyloučenéh'O ,a toh'O, jemuž bylo od
ňato sl,ov'O, 'O vyloučení poslanoe a odnětí platu jemu, c) 
'O provedení předběžné debaty '0 vládních předlohách; d) 
'O provedení druhého čtení předlohy ihned p'O skončení čtení 
prvníhQ. 

Předs,eda sv'Olává sněm.ovní schůze, řídí je, dbá o za
ch'0vání jednacíh,o řádu a pořádku ve sněmovně, uděluje 
sl'0vo, stanoví a klade otázky při hlas.ování a prohlašuje 
j-eho výsledek. Při rušení pořádku může schůzi přerušiti 
neho skončiti, když ruší p'Osluchači, může iedát vyvésti.! 
Předseda ukQnču je schůzi. 

Zapis'0vatelé zjišťují přítomn'Ost poslanců Vie schůzi sně
lllovní, dohlížejí na hlasování a konání v.ol,eb, sčítají hlasy 
a výsledek '0znamují předsed'Ovi. Ověřují sněmovní proto
koly. Úř,adují podle pořadí předsednictvem určenéh,o . 

O činnosti sněmovní dány byly tyto nové předpisy : 
Když vládní předloha byla podána, dá předseda před

běžnou rozpravu 'O ní na denní pořádek některé z nejbliž
ších 5 schůzí, kdyby žádala tak vláda neb'O se tak usneslo 
př·edsednictv'O. Předběžnou depatu z,ahajuje člen vlády. V 
r'0zpravě · sn1.í mluviti za každý klub jen jeden jeho člen 
a pak j-eště jen jeden řečník z poslanců mimo kluby. Při 
předběžn:é debatě nepřipouštějí se návrhy věcné. Po skon
čení této debaty neb,o když se nekonala, přikáže :.předseda 
vládní předl'0hu v příští schůzi výhoru nebo výborům, 'iež 
pov,ažuje z,a příslušné. Kdyby hyl p'Odán návrh, aby vládní 
př·edl'0ha přikázána byla jinému výboru, vozhodne o po
slanoově návrhu sněm'Ovna hlasováním bez debaty. Vláda 
může své př~dl'Ohy odv'Olati, dokud sněmovna nepřikročí 
ke druhému čtenÍ. 

Sch ůzi sněmovní zahaj u je předsleda. S ch ů zem ů ž e 
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býti zahájena a sn,ěm'Ovn .a j 1est způs'0bilá jed
na ti, když př í t'Omu," b ude jas p'0 ň 3 o p'Os I an ců 
v zased ,ací síni. (!) Návyhů na zamítnutí předlohy nelz,e 
činiti, nýbrž pouze návrh, ,aby se přešl'O k dennímu po
řádku, s . 'Odůvodněním neb'O bez něho. 

Disciplinární př ,e ,dpisy byly takto zostř,eny: 
Když řečník uchyluje se IOd pvojednáv,anéh'O předmětu, 

bude volán př1edsedou k věci. Za pvojevy ,a i činy p'Orušující 
jednací řád, neb'O tvestuhodné ia urážející slušnost anebo 
mravn'0st bude ř,ečník Violán předsledou k pořádku. Před
seda můž'e řečníka přerušiti, když tak žádá výk'On jeh'0 
úřadu. Můž·e též IOdejm'Outi slov'0 řečník'0vi, kterého volal 
během jeho řeči třikráte k věci neb'O pQřádku, jakož i ř'eč
ník'0vi, který -překvočil vyměřenlOu dobu své řeči. Když 
ř'ečník ·b-ěhem své řeči byl v.olán třikráte k ' věci neb'O k .po
řádku, neb'O když mu byl'O odejmuto sloviO, přestane se 
další jeh'O řeč zapis'Ovati v pvotokolu. Komu hylo odejmuto 
sl'0v'O, nesmí již v téže debatě prlOmluviti. Kdo ztratí sloy.o 
pvo nepřítomn'Ost, můž'e se v téže debatě přihlásiti .ještě 
j-ednou, nikoli však víoekráte. Komu byllO odejmuto slov'o: 
smí se odv'0lat k př'edsednictvu, které rozhodne před ukon-
čením debaty. ' 

Pr'Oti 'O b str u k ci sm,ěřuj-e tento předpis: Proj'evy a 
návrhy určené zřejmě k tomu, aby jednání se mařilo nebo 

, I v d v I ov v d dl' v svev'O ne z rz'Ova '0, muz'e pve se a se SVioenlm snemovny 
z j-ednání vyl'0učiti. SněmlOvna udělí sV'0lení hlasováním hez 
dehaty. 

Když poslanec u výklOnu svého mandátu při sněmovním 
j-ednání urazí jiného člena 'Ob'Ou sněm'0ven, člena nebo zá
stupoe vlády slovně neb'O zlým nakládáním, neb'O když př,ed
nese 'Obvinění, směřující pr'Oti -9ti uvedených 'Os'Obností a to 
způs'Obem, jenž nesnáší se s důstojností sněmlOvny, smí 

v , d 8 d o V'd ., v v d d d ' urazeny o , nu z,a ab p'lsemne u pre se y, za zave em 
disciplinárníh'O řízení pvoti pův'Odci. Žádost přikáže před
seda výboru imunitnímu. Když poslanec · při sněmovním 
iednán~ urazil někter!Qu sněmovnu neb'O její orgán, navr11ne 
předseda sám do 8 dnů písemně výb'Oru imunitnímu za
v'edení řízení ,disciplinárního. V ýborvyslechne obviněného, 
ž,ada:tele i svědky, a podá ve stan'Ovené lhůtě předsedovi 
zprávů s návrhem, huď aby se přes žádost uraženého přešlo 
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k dennímu pořádku, neb'O aby byl vysl'Oven trest v 'e ř 'e j n é 
d ů t ky, sp'Ojený plO případě se ztrátou platu na j'eden mě
síc. Návrh výboru dá se na denní poř,ad nejbližší schůz,e, 
kdež slyšen búde tolik'O ref,erent, IObviněný a ž,adatel, načež 
po doslovu r,efeventov,ě ' sněmovna 10 výb'Orovém návrhu 
ro z hlO dne. - . . 
Hodně přísné př,edpisy dány jslOu nyní 10 p r á v u v y l~

č'O va c í m. Když poslanec ve :schůzi ur,azí presidenta re
publiky, p,ředs'edu a p~eds,ednictvlO ' sněmovny, j'eho členy" 
vládu, j-ejího předs1edú neblO člena, a to pvo výkon i~jich 
funkcí, nebo odepře poslušnost naříz,ením př,edsedovým a 
maří jednání, př,edseda může rušitel,e vyloučiti na dobu dal-
v'h t " , h o v' d v v 6 hO' v, v , h Sl 'O rvanl one sc uz'e, po prIpa ,e ,az na sc UZl prIsbc . 
PrlOti tomu smí vyloučený IOdvolati se do 8 dnů k předs-ed-
lIlictvu sněm'Ovny. '. . 

Kd v I v , . d ' , t k v o v k v yz posanec lnarI Je nanl a , ze s,e ~n.'emuz'e po raco-
vati, neb'O dopustí s'e násilností, můž1e předsedriictv'O j 'ej vy
l'Oučiti ,až na 20 . schůzí. Vyloučený 'ztr,atí plat ,na jeden 
měsíc. Když vyloučený se nepodrlObí dobrov'Olněvylučova
címu r'ozhodnutí, ztratí plat j ,eště na jeden měsíc. Proti ru
šiteli jednání může předsednictvo navrhn'Outi sněmovně 
snížení platu vyloučenému ,až na jednu třetinu i na dobu 

. delší j 'ednoho měsíoe, nejvýš,e však na 6 měsíců. O návrhu 
rozhodne sněmovna hlaslOváním bez dehaty. Když poslanec 
běhmll téhož zasedání byl již jednou vyloučen, ztratí při 
každém dalším vyl'Oučení plat 'tna j 'eden měsíc. Př·edsed
nictvlO můž·e navrhnouti sněmovně v tomto případě také 
snížení platu opětně vyloučenému laž na třetinu i na dobu 
delší j'ednoho měsíoe, zase však nejvýš,e na 6 měsíců. Zase 
rozhodne sněmovna hlasováním bez dehaty. V době vY,
loučení .není vyloučenému poslanci ,dov.olen vstup do za
sedací síně a do místností výb'Ovových. (A 'což při volbě 
presidenta republiky?) 

Politické. zodplOvědnosti ministrů týkají se 
změněné předpisy 'O interpelacích. Když p'Oslari,ecký dotaz 
hude podepsán mimo taz,atele j 'eště 20 jinými poslanci, 
mění se dotaz v interpelaci. InterpeloVianý j-est povinen na 
interpelaci odpověděti písemně nebo ve sněmovní schůzi 
ústně. Smí týmž způsobem 'Odpověď odepříti, avšak s udá
ním dův'Odů. Když vláda nebo interpel'Ovaný ministr dlO 
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3 měsíců neodpoví ,ani neodepře odpověď, vyzve sněm'Ovní 
. předseda in terp~elov,anéhlO, aby aspoň IOd pověděl do dalších .-
30 dnů. Když do té doby -ne doj de ani odpověď ,ani odepření, 
věc dá se na denní pořad sněmovní schůze,. ,al,e musí zato 
do 8 dnů žádat pís1emně 2 I -poslanců. Jednání om,ez'eno 
bude ' na projev některého tazatel'e a interpelovaného mi
nistra. 

Interpelace s pís,emnou odpovědí nebo odepřením r'ozdá 
se tiskem. Taz,atelé m'O~ou interpelaci a svfoje podpisy od
volati, rovněž tak spolupodpislOvatelé, avš,ak j-en · dokud 
interpelaoe nebyla rozdána tiskem. V nejbližší 'schůzi po roz
~ání 'Odpovědi či odepření, může být navrž,en'O, ,aby se o 'Od
povědi či 'Odepř,ení .rok'Ovalo. (Patrně, když jednáni nebude 
'navrženo hned v nejbližší schůzi, nesmí již nikdy p'Ozději 
býti navržen'O a právo navrhovací jest promlčeno.) Na žá
(l'Ost ministvovu musí předseda prlO odpověď na interpelaci 

. prohlásiti '~chůzi za .důvěrnou. Pak se ' odpověď ' netiskri,e, 
~,eč bJ se na tom sněm'Ovna usnesla. Návrh na zahájení de
ha ty o interpelaci jest podati ihned ve 'schůzi důvěrné. Sně
movna, k~erá usnáší se o zahájení debaty, rozhodne sou
časně, zda debata bude v,e schůzi důvěrné 'či v'eř,ejné. 

. Když interpelaoe mim'O tazatele bude opatř'ena ieště dal
.šími 50 podpisy, a když důležitost a naléhavost věci bude 
v interpelaci řádně oddůvodněna, bude s'e interpelace tato 
míti z,a naléhavou. Interpelov,anýmusí do t 4 dnů odpo
věděti písemně nebo ve :schůzi ústně. Smí stejným způso
hem odepříti odpověď, ,avš,ak s udáním důvodů. Nejpozději 
v nejbližší schůzi po rozdání tištěné odpovědi , nebo po uply,
nutí 14 dnů bez odpovědi, .smí tazatel navrhnouti, ,aby se 
zahájila debata o předmětu interpelaoe. O návrhu usnese 
.se sněmovna hlasováním hez debaty. Při j.ednání náleží 
první slovo jednomu z taz,atelů, v interpelaci uvedených. 
Ministr interpelovaný musi se za dehaty, ujmouti slova, 
ale jen když do zahájení rozpr,avy nebyla .odpověď -tiskem 
rozdána. 

Zákon o změně jedn,acího řádu d o sen á t u ze dne 
2. oervna 1933, č. 89, shoduje se zoela &e zákonem vyda
ným pvo poslaneckou sněmovnu, až na to, že k interpelaci 
stačí mimo taz,atele podpis 10 členů senátu jiných, a že pr.o 
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interpelaci pilnou stačí mimiQ podpisy taz,atelů j ,eště po~
. pisy dalších 25 členů senátu. 

Poslanecká sněmovna usnesla sB usnesením vle sbíroe zá
klOnů dne 2. června I933, č. 90, :vyhlášeném, ze sv{samo
~t:tné pnavo;n?ci, na z~~nác~ ~ádu )ednacíh'0, majících za 
uoel, povznestI u~ovlen JlednanI snemovního. Pro každou 
sc~ůzi sně!Thovní i výhoriQvou bude vyložena pr,aesenční ii
strna, do niž přítomní poslanci se vlastnoručně zapisují. 

. M,á . s~ tak ~výšiti ~,r,~'e:senoe : 'e sc~ůzi ,a z.aručit účast" po
slancu, kdyz nuoenI JSou zlapIsoyab s'e vlastniQručně. 

Schůze předsednictv,a, jíž předsedá sněmovní př,edsleda 
,nebo místopř,eds'eda, může naříditi, .aby ze sněmovních 
sp~isů, tisk~m., ~?~dáv,aných, v vyliQučeny .byly projevy pvoti 
statu, '0hvozuJICl Jeh'0 hezpecnost, nebo hrubě urážlivé dále 
pvoj,evy, vybízející k · takovým tr'estným činům nebo' činy 
t~kl?vé ,schval~jící. · O vyloučení podobných projevů z'e ~á
pISU vybovovych rozhodne předs,eda výboru. Věci, které 
pře~sledva Sněml?Viny uzná z,a neodklwdné, př,edloží po pří
pade pr.edsednlctvu k usnesení písemnému mimo schůzi. 
(Patrně per rol1am.) 

Předseda ukončuje schůzi sněmovní a sdělí usnesení 
předsednictva o době ,a denním pořádku jednacím schůze 
př~~tí., Návrhy, aby se příští schůze konala jindy · nebo 
s JInym pvogr.amem, smějí se státi předmětem usnáš,ení 
se, když se proto na dotaz předs,edův prohlásí ;nejmén,ě 

. IOO p'0slanců. O tom vozhodne sněmovna hlasováním bez 
debaty. 

Nesmí se ujm'0uti slov,a, komu ho předs,eda nedal. .Re
feventi , řečníci, ministři, zástupci vlády mluví s řečniště. 
N;ení dovol ,en'0 řeči čísti, mimo pr'0jevy předsedy" 
vyb'Ovových předsedů ,a zpravodajů,· ministrů ,a jejich zá
st~pců~ dále mimo s!ručIiá prohlášení ,př'ednášená jménem 
nektereho klubu a CItování s označením pramene. Řečníci 
však s.m.ějí uží~,ati poznámek, napsaných jen ku podpoř·e 
pamětI. (PředpIs má patrně z,a účel j-ednak čeliti úpadku 
umění řečnického, jednak má z,a účel zhaviti poslance nu
~~néh'Ů posl'0uchání ř,ečí, které řečníku vypraooval někdo 
JIný, po přípa:dě sekr'etariát politické str.any. Monotonní 
p~edčítání. ř·ečí , jinými .vypDa 00 vaný ch , mělo jistě špatný 
vlIv na zájem .o J'ednání sněm'Ůvní. Zda však předpisy po--
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dobné m'0hou býti skutečně pvovledeny, jakož vůhec zda 
prlOYediteln~ js'Ůu vš'echny ,nové předpisy změněných j'ed-
nacích řádů, jest ieště otázka.) . '. , 

Autonomní usnesení senátu zle dne r. června 1933, č. 9I , 
obsahuje tytéž předpisy jako pro sněmiQvnu p.oslaneckou. 

. Rozumí se samoO sehou, že ministr podléhá disciplině 
sněmovní pouz·e, když jest poslanoem fa j,en v tom, ;co řekl 
j,ako poslanec . 

§ 68. Usnášení a hlasování. 

P k v, v v h ' v· cl b v 'I ' '0 S '0noene vozprave povsec ne Cl . e ate g ,e n e ran 1 

h lasuje se, zda určitá př'edl;oha zák'Onná neb'0 která z něko
lika takových předloh či OSDrOV má tvořit základ pr'0 roz·
pravu podr'Obnou nebo-li d ,e b fa t li S pec i á I n í. Před tím 
může se ovšem také hlasovat, abYI se př,es př,edlohu vůbec 
přešlo k dennímu pořádku. Nebude-li žádriá z přledlóh .při
jata za základ podrobné rozpr,avy, j-est věc zamítnuta. V po
dDobné rozpravě, která bude v k1adném případě po tom 
z.aháj,ena, ustanoví předsleda, 'O kterých částech předlohy 
se má porada ,a hlasování konati spol'ečně ,a -o kterých od
děleně. Proti · rozhodnutí předsedovu lz'e vznésti námitky, 
.o nichž sněmovna prostým hlasován.ím bez debaty r'Ůzhodne. 

V dr u hé ,m čte n í hlasuje se o ce I k u předl'Ohy. Smí 
se " k'Ůnat nejdřív-e 24 hodiny po skončení čtení prvního, 
Při 10 S n'O v ách n a I é h a v Ý ch v š .a k i v téže schůzi! Při 
druhém čtení ne ní již r.o z p r a vy. N.ávrhy podány býti 

v • , d v , hl " ", b smeJI pouze na 'O rooenI aSlOvanI, na vracenI vy oru, na 
opravu vladnéh'Ů znění sl.ohového a jazykového. Když zpra':' 
vodaj se temto podaným návrhům přizpůsobí, odpadá 
zvláštní hlasování 'O nich. 

V určitých případech možno j'est též j oe dn á n í z k r á
c -e n é . . Bude-li podána Ineodkladná předloha vládní neho 
iniciativhí lIlávrh, vyžladující rychlého vyřízení, může na
vrhnouti vláda, předs,eda sněmovny neb'Ů 2/5 všech poslanců, 
aby věc j,akožto p i I n.á prój edná:na byla ř i z e ním z k r á
c e-ným. Návrh pilný musí být dán na pořad jednání . 
aspoň 24 hodin,] př,edem. Na odůvodnění pilnosti · návrhu 
p:Domluví pouze předseda sněm.ovn,] nebo jeden z poda
va.telů pilného návrhu; nedohodnlOu-li se navrh'Ů~atelé, určí 
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řečníka předseda. Sněmovna vozh'Odne pak bez ,další roz";' 
pravy. V podrobnústech platí 'O z k rá cen é m říz 'e ní: .. 

a) Př~dseda přikáže v též'e schůzi sněmúvny, kde pilnost 
byla přij ,ata, věc výboru, který· za příslušný uzná, a s'Oru-
v v v , h v d dO t' casne se usnese snemúvna na navr . pr,e se uv pros 'Yffi 
hlaslOváním bez debaty, že výbor má dú určité neprlOdlu
žitelné lhůty plOdat '~ předloz'e či návrhu zprávu. 

b) V ýb'Or prlOjedná předl'Ohu pilnlOu v nejbližších svých, 
schůzích př.ed 'Ostatními př'edměty, 10 nichž dle potřeby 
jednání i př'eruší .až do vyříz'ení p~lného ' předmětu. Před 
zahájením rozprlavy 10 pilné zál'ežitosti usnese se výblOr bez 
r 10 z p r a v y na návrh předsedy neb'O čl'ena výboru, zda se 
má 10 pilném předmětu zahájiti g le n e r á ln í debata, jak 
se má rozvrhn'Outi debata speciální, do jaké doby má se 
k.aždá část prújednati a j.ak dl'Ouho smí k.aždý řečník mlu
viti. Výb'Or na rychl'O se pr'Omění v prlOstý hlasovací aparát. 

c) Jakmile uplyne lhůta, daná výb'Oru k podání zprávy, 
dá předseda sněmúvny předmět pilný na denní p'Ořádek 
nejbližší schůze, při oemž jlednání 'O některé jiné věci v spěi

. m'Ovně vedené může být přerušeno ,až do 'Odbytí věci pilné. 
Sněmúvna pr'Ojedná piln'Ou záležitlOst i tehdy, když výbor ' 
n.epodá žádné zprávy; zde jm,enuj'e pak zp~avodaje př,ed-

d v , se a Isnem'Ovny s.am. 
d) Před zahájením p r v é h 10 čt ,e ní usnese se sněmovna 

nejprve na návrh přledsledův prlOstým hlas'Ováním bez de
haty, zda se 'O pilné věci při prvním čtení zahájí debata 
generální, jak se r'Ozvrhne deb.ata speciální, do kdy se každá 
část proj edná a 'jak dlouho smí každý mluvit. Jakmile 
všechny dané lhůty uplynou, přikr'Očí se ve výboru, po 
případě ve schůzi sněmúvní hez odkladu k hlasúvání, i třeba 
s přerušením některéhú ř,ečIiík.a. Při řád n é mst á t n í ID 

rú z p'O čtu, má-li být projednáván jaklO návrh pilný, ne
smí být lhůta výboru daná kratší než 3 :q.eděle, a lhůta sně
múvně daná k~atší než I 4 dní~ a v této době jest konati; 
nejméně 10 schůzí výborových po 4 h'Odinách a nejméně 
6 schůzí sněm'Ovních p'O 6 h'Odinách. Při řízení zkráceném 
nemusí luezi prvním a druhým čtením uplynouti přede
psaná lhůta 24 hodin. Návrh n.a jednání zkrácené jest 
múžn'O podati též, i když již výhor nebo sněmovna 10 věci 
začala jednati. 
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o náležitostech usnášení se platí: 
I. Sněmovna j.est způslObilá k platnému p.snášení se za 

přítomnosti 1/3 poslanců ,a k platnlOsti usnesení vyž.aduje se 
nadpoloviční většiny pří tom n Ý c h. Při . Dovnosti hlasů 
jest návrh .z,amítnut. Vypovězení války a změna ústavní 
listiny a s'Oučástí ústavy vyž,aduje 3/5 většiny v še ch p o
s I a n c Ů. U snesení 10 obžlallObě presidenta republiky nebo 
ministra stane se většinúu 2/3 za přítomnosti 2/3 poslanců. 
Vysl'Ovení nedůvěry vládě vyžaduje přítomn'Osti nadpolo
viční většiny PlOslanců ,a nadpoloviční v.ětšiny hlasův. ~red
s'eda hlasuje pouz'e při VIO lbá ch , al,e plOčítá S'e do počtu pří-
tomných. ď 

2. Po ukúnčené deb.atě určí př,edseda poř,ad hlasování se 
zfetelem k to~u, aby vyšIlO na jev'O pr,avé mínění většiny" 
Za účelem zj'ednodušení hlasování může předseda nejprve 
dát hlasovat 10 některé útázoe zásadní. Taktéž jest př,edseda 
oprávněn 10 d I 10 žit i po skončené rozprav.ě hlasování o 
celku nebo částech na dobu či schůzi pozděj ší a pokračovat 
zatím v jednání jiném. (T'Oto opatrné ustanov,ení má vý
znam pro případ, kdyby předseda viděl, že není přítomen 
dostatečný pooet poslanců většiny a návrh vládní neblO 
většinový by mohl propadnout; počká se, až většina s'e 
sejde; pravomoc předsedova je zde příliš velká a zneužívání 
možné.) O námitkách poslaneckých, že znění nebo pořad 
útázek mají být opraveny nebo otázky .!ozděl,eny, rozhodne 
sněmovna, když p,ředs.eda s námitkami nesouhlasí, prostým 
hlasováním bez debaty. 

3. Z půslOb hlasování je ten, že h1asujle sle pro návrh 
neb'O pDoti němu bez . udání důvúdů, obyčejně pozdv-ižením 
ruky nebo povstáním. Když výsledek pDostého hlasováni 
zdá sedle náz'Oru předsedova nebo nejméně 50 poslancům 
pochybným, dá př,eds1eda po opakování otázky buď sečíst~ 
hlasy nebo nařídí hlasování dle jmen. ' Hla~y jest sečíst! 
i tehdy, nařídí-li předseda neb'O žádá-li toho nejméně 50 
poslanců :a to pře d hlasováním. Ukáže-li se při hlasování, 
že není přítomna ani 1/3 poslanců, předseda př,eruší nebo 
sk'Ončí .schůzi. 

Hlasování dl e jmen jest př,edeps.áno: a) -dle ústavy 
v po měr u 'O b 'O U s II ě m o ve n nařízeno jest při opětov
ném usnáš'ení se a z,amítáni předloh senátu a poslanecké 
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sněmovny, ,aby se tak stalo určitoukVialifikov.anou větši
IlJOU; j.ednací řád doplňuje nyní ustanov'ení ústavy, že v ur
~itých případech pož,aduj,e při druhém čtení h l.a s o v á ní 
podle jmen; b) taktéž při opětném hlasování o předloze 
pr:esidentem k 'opětné poradě vráoené, n.ařizuj 'e ústay,a j m e
n o v i té hlasování v oblOu sněmovnách; ,c) totéž platí ' při 
pr:oh.lášení .D le d ů v .ě r J vládě; d) jinak dojde k hl,asování 
dl,e Jmen Jen z rozhodnutí př,edsedov,a. Hlas'Ov,~ní jmeno
vité znamená, ž,e poslanec s,e svého místa odevzdá tištěný 
hlas'Oyací lístek se svým jménem a s výrazem kladným či 
záp~rnýnl. Výsledek pr:ohlašuj'e př,eds,eda; podrobný výpo
čet Jm'en však uv.ádí se pouze ve zprávě sněmovní. 

O volh ,ách snémovních předpisuje j'ednací řád: 
I. D'O výboru nouzovéh'O pr'O neodkladná opatření o 2'4 

čl. ViQlí I6 členů sněm'Ovna posLanecká ia tolikéž náhradní
kův. Při volbě dle poměrného z.astoupení j 'est sdruž'Ování 
stran přípustno. Rozhodnutí, zda bude s'e voliti dle zásady 
většiny či dle pom,ěrného' z,astoupení, stane s'e ve sněmovně 
prostým způs'Obem bez r'Ozpr,a vy. 

2. Jiné volby ,a návrhy na jmenování dějí se zpravidla 
hlasovacími lístky a pr,Dstou většin'Ou hlasův. Nebude-li ná
mit~k, možno voliti i pozdvižením rukou nebo povstáním, 
ovšem vyjímaje volbu předsedy sněm'Ovny, Nedosáhne-li ,se 
při první volbě prosté většiny, hlasů, dojde k vo lb ě už š í, 
do nÍŽ přichází dv,akrát tolik kandidátů, než kolik osobností 
luá být zvoleno, a kandidáti vybírají s'e z těch, kdož . př{ 
první volbě 'Obdrželi poměrně nejvíoe hlasů. Při rovnosti 
hlasů v první neho užší volbě rozhodúe předs,eda- losem, 
~do se má dostati do užší volby, nebo kdo jest zvolen. Při 
první volbě lístek prázdný je~t počítati, při užší volbě ni-
k'Oliv; jest neplatný. . ' 

3. Na návrh ,aspoň 2 I poslanců voliti se budou výbory 
taktéž dle zásady PiQměrnéhiQ zastoupení. Při tomto 
způsobu volby odevzdají hLasovací lístky pouze ,oni poslanci, 
kteří nejsou ani členy ,ani hosty žádného klubu. Za kl u
bovní čl 'eny ,a hosty odevzdají hLasov ,ací lístky 
pře d s e ,~o y é k I u b 'O V n í. Součet vŠlech 'Odevzdaných hlasll 
dělí se počtem zadatelných m,andátů. Prázdné lístky se ~e"" 
počítají. Nejblíže vyšší oelé číslo, než které ·vyjde jest číslem 
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volebním. Jím dělí se součet hlasů, pro každou skupinu 
odevzdaných. Strana .obdrží tolik mandátů, kiQlikrát je vo-
l 1:. ' v, I b v v h1 o v ., , h ,eunl ClS o o saz'eno v souctu asu, pro stranu znepclc , 
Platí pořadí, j.ak kandidáti uv,edeni jsou na lístcích. Když 
na různých lístcích poř,adí j-est promícháno, rozhoduje se 
'O pořadí dle toho, jaké pořadí má většina lístků 'Oné strany. 

. Zbývající mandáty, obdrŽÍ strany, které při dělení číslém 
volebním vykázaly největší zbytky. Při rovnosti zbytků roz
hodne los. ' Kdypy byl někdo zvolen dvakr,át, prohlási, z,a 
kterou str,anu mandát choe podržleti, a s tr,an,a , které takto 
n1.andát ubyl, obdrží m,andát další. Ubude-li itěkt'erý čl'ťm 
výb'Oru, jmenuje zaň náhrladníka př1eds,eda jeho kl ubu; 
nebJ,I-li členem klubu žádného nebo když klubovní před
s·eda nikoho neustanoví do lhůty, dané předsedou sněmovny, 
zvolí se náhr,adník v'e sněmovně prostou vě.tšinou. 

Zde k I ub y stávají se .org,anisoVianou součástkou zrIzení 
parlamentárního, O vnitřní org,anisaci klubovní (prá
vech menšiny, vyluoování členů) není úř,edních předpisů; 
~ozh'Odují iejich s'Oukromoprávní stanovy la to j 'eště kluby 
nejsou ani právnickými osobnostmi jako jsou spolky. Za 
člena uričitého k I u b U pokládá se poslanec, který spolu 
s předsednictvem svého klubu pís,emně oznámí sněmovní 
kanoeláři, že j:est členem nebo hostem v určitém klubu. T'O 
pJatí dotud, dokud sám nebo př,edsednictvo jeho klubu :n:e-

" t ' v o b v v I kl b b ' v I ozn.aml zas·e ymz zpuso em, ze c ,enem u u ' yt presta , 
Předseda klubu nebo jeho z.ástupce jsou ' oprávněni, při 
volbě výborů dle zásady poměrného zastoupeni podpis'Ovat 
volební lístky, za všechny čl'eny klubu. p'osl,anci ztráoeji svoji 
neodvislost a stáv.ají se pouhými ' klubovními čísly. K'l li
b'O vn í h'O s t, jenž pís'emně prohlásí ve sněmovní kanoe
láři, že j'ej pravoplatně z.astupuje př,edsednictvo určitého 
klubu, jest též nadále zastupován při volhách výborových 
předsedou onoho klubu. Mezi hospitantem ,a řádným čle
nem klubu nečiní jednací řád žádného roz,dílu. Jest to při
druž'ený příslušník jiné politické strany. Pro jednání sně
movní mají kluby ten význam, že př,edsednictvo přibírá dle 
potř,eby ku svým poradám př,edsed y klubů s hlas'em porad"': 
ným. Působením praxe stala se dnes schůze vládních klu
bovních př,edsedů pod předsednictvím sněmovního před-
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sedy takřka 'O b I i g a t'0 r ním s b 'O r e m p:rr,o př'edběžI1é pro
jednává~í důležitějších záležitostí sněmovních. 

§ ?9. Projevy vlády. 

O pr'0jevecha z'0dpovědn'0sti vlády př,edpisuje jednací 
řád: 

1. K prohlášením v ládním, která nejs'0u v S'OU
vislosti s př.edmětem denníh'0 p'0řádku, 'Obdrží ministr slovo 
na počátku neb'O na k'0nci schůze nebo během schůze dle 
uváž·ení předsedova. Na pí sem n Ý návrh některého po
slance může se sněmovna prostý'm hlas'0váním hez debat,y 
usnésti, že o prohlášení vládním jest zahájiti debatu, bud 
hned nebo v některé příští schůzi. D,ebata zakončí se hla
s'Ováním, zda sněm'0vna pr'0hlášení vlády schv.aluje či ni
k'Oliv. Hlasování Inůže však býti též z usnesení sněm'0vny 
odl'0ženo. 

Návrh na vysl'Ovení nedůvěry vládě vyžaduje podpisu 
nejméně 100 poslanců ,a přikazuje se výboru iniciativnímu, 
jenž o něm nejdéle do 8 dtiů má podat zprávu. Iniciativní 
výb'0r projedná návrh tento jako jiné návrhy. Když vláda 
podá sobě v poslanecké sněmovně návrh na vyslovení dů
věry, jedná se o tomto návrhu bez přikázání výboru. 

Předpis tento neznamená 'Ovšem, že hy senát nebo některý 
sněmovní výhor anebo stálý výbor (§ 54 úst.) nesměl vládě 
taktéž vysloviti nedůvěru. Může tak senát i výbor volně 
učiniti, jen ž'e vláda ne n í v tomto případě p r á vně zavá
z.ána odstoupiti. Zda zavázána je politicky, bude konkrétní 
otázkou. Sněm'Ovna poslanecká nemá žádného privilegia na 
projev nedůvěry, jen že její nedůvěra je silnější, pr'Otože 
p r á vně přinese demisi. Pr'0jev nedůvěry poslanecké sněr 
movny nemůže být vyvážen či spraven projevem důvěry 

. v senátě. 
I předseda senátu ' má návrh na projev nedůvěry mini

sterstvu připustit k hlas'0vání, bez v Ý m I u v y, že věc ná:":' 
leŽÍ d'O výhradné příslušnosti sněm'0vny poslanecké. Senát 
stejně se může vyjadřovat 'O politickém oprávnění a schop-
nostech určité vlády, H1aj 'e také právo a povinnost kontroly 
naproti ní. 

2. Odpovědnost vlády uplatňuje se taktéž dotazy a inter-
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pel~oemi. Každý 'pos~.anec Ir~~že se ~ í sem n, ě?otazov~t: 
ministra nebo oele vlady po cInech vlady a vladnl?h ,?r~a
nův i po zamýšlených opatřeních. Na dotaz odp'0v\ mInIstr: 
ústně neb'0 pís'emně. Může .odpovědět, ale nemusl., v~ota,z 
i písemná odpověď podáv.ají se sněmovní kano~l:rI, ~l~e 
tiskem se nevydáv.ají; táž kanoe~ář dodává pa~ t:~. obop. 

_ (Nařízená písemná forma zbaVUJe dotazy p~ave UClnn'Ostl,. 
neb'0ť i dotaz nejvážněj ší takto z,aI?ladne; J ,ed~o ~ pod
statných práv parlamentrarls,mu, pr~vo ~?terpe
lační, mění se v prostou vým,ěnu plsemnosb) vP:edseda 
sněmovny neb'0 výboru m u s í na dotaz odpovedeb do 14 
dnů. Má povinnost. . . v' 

3. ~ude-li dotaz podepsán, j 'eš!ě .,aspo? 20 po~l~ncl, m~n~ 
se Y ln t 'erpel.acl. Tazany mmlstr Jest , ~avazan zodp? 
vědět interpelaci ústně neho písemně nebo může odpoved 

v d v,' d" d o d o výslovne o epnlÍl s u,, an lm , u v o I ~. , " v, 
Do schůzí sněmovních a výhorovych nem,a- nIkdo l?TI-

stupu mimo poslance a p'0vo~ané funkcio~~!e ,úř'edrtí. U st
ní ch peticí ,ani deputací sněm'Ovna ,neprlJlma; deputao~;. 
vyslané k jednotlivým poslancům do sněmovny, nemap; 
přístupu, překr'Očí-li pooet 10 žadatel~v. V ,e ~n ,ech za
sed.á 'll í sně m o vn í cha v Ý bor o v y ch n e J s o u v -o~
vodu na I km od sněmovny dovoleny na ml
stech, slouŽ.ících v 1eřejné .dopravě, ani s~hůze 
a ni p r ů vod y. Zákaz patr~ě ~á, z,a ~čel z.;Wr~nIt, aby 
nebyla ohrožována svoboda Je~nan,l snemovnlho; ,spor~o ,. 
zda dosud platí podob~ý předplvs zako~a ;shr~m,azď?vacIho 
z 15. listopadu 1867, ze v dobe zase danI sn ern'OvnIh? ne- _ 
smějí v místě sněmovního sídla a v ,okruhu 38 km byt po~ 
řádána shromáždění pod širým nehem~ 

§ 70. Styk se senátem. 

Styk po s lan 'e c ké sn ěm'O vny sev.s.enát ,em opatřuj? 
předseda. Zákonodárnou předlohu, pnJatou v poslaneck~ 
sněmovně, dodá předseda poslanecké sněmovn~ př'eds~dov1 
senátu a oznámí to ministerskému př.eds,edovl. Kdyz vpo
slanecká sněmovna' při j ~e hez,~ z~~ l z~konodárnou pred~ 
lohu, odhlasovanou s'enatem, dodá Jl I!,r,edseda posla~ecke 
.sněmovny prostřednictvím vlády presl:dentu repubhky a 
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oznámí to př,edsedovi senátu. Týž postup n.astane _ v přípa
-dech, kdy: dle ústavy, př,edloha zákiQnodárná, iOdhlas'0~a:n:á 
ien sněmovnou poslaneckou, státi se můž,p .lák'0nem i bez 
vý'slovného ,siQuhlasu senátu, buď že se s,enát v zákiQnné lhůtě 
na předllOze neusnesl a pak se má za to, že mlčky siQuhlasí" 
anebo ž,e předloha se má stát zák'0nem př'es zamítavé usne,
s'ení s'enátu. 

SněmiQvna pos1anecká iest vazana usnésti s'e '0 předloz,e 
zákiQn'0dárné, senátem již '0dhlasov,ané, do 3 měsíců ode 
dne, kdy usnes'ení s,enátu, tiskem vydané, dodán'0 byl'0 
předsedovi poslanecké sněm'0vny. Nezasedá-li právě posla
necká sněm'0vna (lOdročení, rlOzpuštění , uplynutí Violebního 
období), běží jí nová lhůta od nejbližší její schůze. Když 
se v zákonné lhůtě, neblO 've lhůtě po dohodě s,e senátem, 
priQdloužené či zkráoené, '0 věci neusnese, má se za to, že 
siQuhlasí s usnesením senátu. Návrh na prúdl'0užení nebo 
zkráoení , lhůty v!e sněmiQvně poslanecké podá př,edseda sně,
m'0vny neho příslušný výb'0r neb'0 písemně 2 I poslanců. 
Návrh podobný, j,akož i případný týž návrh s'enátu dá s'e 
aspoň 24 hodin předem na denní pořádek ,a sněimiQvna 
o něm pr.ostým hlasiQv:áním hez dehaty rozhodne; můž,e 
též hlasování odložit nebiQ návrh přikázat výboru k podáni 
zprávy. Usnesení ,dodá pvedseda poslanecké sněmiQvny př,ed
sedovi senátu a oznámí to ministerskému př,edsedovi . TýŽ 
postup nastane) když sněmovna poslanecká z,amÍtne nebo 
změní osnovu -zák'0nodárnou, senátem přijatou a odhlaso
vanou. 

Předlohy, vZ1ešlé z iniciativy senátu a v senátě odhlaso
vané, projednáv,aji se v poslanecké sněm'0vně týmž způ
sobem, jako návrhy vládní; zr'0vna tak předlohy, 
senátem změn,ěné a -písemné návrhy, nejméně 2 I poslanců, 
aby poslanecká sněmovna setrvala na usnes,ení svém, v se
nátě zamítnutém, nebo na předloze, vráoené presidentem 
republiky. Usneslení, ž,e sněmovLna P'0slanecká trvá na svém 
znění př.edlohy přes odchylné usnesení senátu, nebo že za
mítá opětovně návrh senátní, na kterém s,enát s'etrval, nebo 
že trvá na předloz,e, vrácené pr,esidentem r,epubliky, může 
se :státi j 'en plO po r ,ad ě v 'e v Ý biQ r u a v ,e .cl vo učtení ch. 

Stá I Ý v Ý bo r s n -ě ni o v 'e n pro z á lež i t o s t i n -e o d
k I ad n é můž'e být souh1asným usnesením ohou sněmov'en· 
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poukázán, aby, o určité pilné předliQze vládní nebo v oněch 
případech, kdy usnesení IOhou sněmov1en nejsou v souhlasu, 
podal .oběma sněmovnám 'o věci zprávu. Zpráva nouzového 
tohoto výhoru můž,e hez další porady něj ,akého výboru ji
ného tvořit podklad pvo j edrtání ve sněmovně poslanecké. 
Návrh na podobný postup podán být může senátem, vlá~ 
dou, předsedou poslanecké sněmlOvny po pvedchozí dehatě. 

Jinak p1atí prlO j:ednání stálého výblOru iednací řád sně
movny poslanecké. Kdežto ústava (§ 54) IOrganislOvala stálý 
výbor jako sbor pvo naříz'ení ,nouzová po dobu, ' po kte~ou 
parlament rnezas'edá, ,doplnil jednací řád senátu i poslanecké 
sněmovny př,edpis 'O příslušnosti stálého _ výboru_ ieště tím, 
ž'e '0bě sněmovny mohou stálého výboru užív,ati j ,ako s v é ho 
s po le čného vý bor u pr'0 podání zpr.áv o některé na
I é h a v é pře d 1:0 z 'e v I á dní nebiQ v IOněch případech , kdy 
usnes'ení '0b-ou sněmoven spolu nes o u h l ,a sí la nesouhlas 
dosud nebyl vyrovnán. Stálému výboru uloží se zde, aby 
o věci podal společnlOu zprávu oběma sněmovnám. (Můž'e 
tak činiti i během ' z,as 'edání sněmiQvny.) TýŽ předpis 
obsažen jest i v jednacím ř,ádu pro stálý výbor. Není po
chyby, že jednací řády ,a jednoduché zákony smějí ' sioe 
ústavu doplňo~ati bližšími předpisy, avšak musejí při tom 
z,achovlati direktivu ústavy aneb.o musejí být zvláš tě k vydáni 
bližších př,edpisů zmocněny ústavou. TiQhoto zmocnění uve
dené jednací řády pro svoj,e doplňování příslušnosti stálého 
výboru neměly, aniž z,achovalJ direktivu ústavy '0 stálém 
výboru jako náhr,adě z,a sbor z ák'0no dárný , pokud nez,a
sedá. Zas-edáni stálého výboru po dobu, po kterou sbor zá
kon'0dárný j es t s h riQ m á ž d ěn, § 54 ústavy neuvádí. Stálý 
výbor jest sbor zc-ela v Ý jim -e č n Ý ,a jednací řády nemo
hlOu j.eho užívati k pr,avidelné své činnosti zákonodárné. Do 
jednacích řádů nelze také beze váeho ykládati, nač při vy
dání ústavy se z,apomnělo. Ústav,a j-est n~jvyšší právo země., 
její předpisy a direk iva m,ají zvýš,eniQu platn'0st: zákono
dárce nemůže pozdě) j ednoduchým zákonem upraviti věc: 
jinak, než .jak zněla Jirek tiva ústavy, pod sankcí neplat
nosti. P la tí tudíž uvedený předpis jednacích řádů o stálém 
výboru jen pr'0to a j-en- potud, že povolaný 'Orgán, ústavni 
soud, nevozhodl -o j-eho neplatnosti. S ústavou v souhlasu 
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není. K'Orektní oesta při doplnění příslušn'Osti stáléh'O vý
boru jest změna ústavy. 

Jednací řád pr'O sen á t vydán byl zákonem z,e dne 15. 
dubna 1920, Č. 326 sb. z. Jest zcela týž, jako jednací řád 
sněm'Ovny poslanecké, tak že m'Ohl'O býti zcela dobře ře
čeno, že pr'O senát platí iednací řád sněm'Ovny poslanecké 
bez zvláštní publikace. Odchylky jsou nepatrné, s'Ouvisející 
s jiným sl'Ožením ,a postavením senátu; tak k písemným ná
vrhům stačí II členů senátu, kdežto ve sněmovně posla
necké tř'eba 21 poslanců, dále senát ne m ů ~ e pr'Ojeviti ne
důvěru, jako může sněm'Ovna poslanecká, ,a konečně_ třeba 
bylo několik úchylek při úpravě postupu, jímž senát jedná 
při usnášení se 'O předl'Ohách sněm'Ovny P'Oslanecké (usná
šecí lhůta povinná 6 neděl, při zák'Oně rozpočtovém a, bran
nénl. 1 měs~c). Odchylky jsou samozřejmy. 
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ODDíL VII. 

Ochrana ústavy a čistota voleb. 

§ 71. Ověřování voleb. 

vl., Zá,kon z,e dne 29· ún'ora 1_920, č. 125 sbír. zák., změ
neny z,ak. z 30. května 1924~ č. 145 sb., 'O volebním 
:S o u d ě, stanoví nejprve, jaká jest org.anisaoe soudu. ~Vo
lební S'Oud skládá se z p~esiderita, 12, přísedících, stejného 
počt~ náhradníků, a potřebného počtu stálých ~ef.erentů. 
Pr1esldentem j 'e d'Očasný první pr'esident nejvyššíh'O správ
níh'O S'Oudu. Stálí referenti j S'OU přidělováni volebnímu 
soudu presidentem z radů správníh'O soudu. Presidenta 
soudu zastupuje jako vioep~esident II. p~e~ident nejvyššího 
správního S'Oudú a v senátech senátní presidenti správního 
soudu, určení p~esidentem. 

II. Přísedící v'Olí na dobu svého volebního 'Ohdobí j 'edině 
poslanecká sněmovna. Volitelni jsou státní občané, 
kteří js'Ou znalí práv, dokonali 40. ~ok věku svého, jsou 
alesP'Oň 10 1et státníini občany a nejsou vyloučeni z právla 
v'Oliti do obcí. Nejméně čtyři přísedící musí býti z'e sídla 
~oudu. Členové volebního soudu nesmějí býti členy Národ
ního shromáždění ani zemského z,astupitelstva. Uchází-li se 
-člen volebního soudu o m,andát do Národního ,shr'Omáždění 
-:nebo z'emského zastupitelstva, nemůže až do vykonané volby 
vykonávati úřadu člena v'Olebního , s'Oudu. Byl-li zy;olen za 

,člena některého z těchto sborů, přestává býti členem V'O
lebníh'O soudu. Přísedícím volebního soudu př,estává býti 
MI,e, kdo pozbyl v'Olitelnosti. Volební soud rozhoduje v ple,
nární schůzi 'O tom, pozbyl-li přísedící členství volebního 
-soudu. Ubude-li některý přís,edící, povolá pr,esident náhrad
níka. Kdyby uplynulo volební 'Ohdobí poslanecké sněmovny 
neho byla rozpuštěna, zůstávají přísl,edící v úřadě do doby, 
.až nová sněm'Oyna zvolí nové přísedící. . 
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Uvedené S 1'0 žení soudu, kde v'Ůlba přísedících vydána jest 
v ruce politických str,an, a to j 'eště j'en je diné sněmovny 
poslanecké, j 'est povážlivé tím, že politické stnany v.e sně
m'Ůvně v'Ůliti mohou nik'Ůli dle odborné znalosti a vlastnosti 
char,akter'Ůvých, nýbrž dle pověstného kliče stranického. 
Kdo ke str,aně iněj láké nepatří, nik.am 'se nedostane, la v'Ůl,ebni 
s'Ůud může na konec mít tutéž většinu, jak'Ůu měla dočasná 
sněm'ŮV1Jla posl,anecká. Plak bude těžk'Ů s'Ůuditi nestr,anně, 
když tribunál s'Ůudoovský, povolaný k rozsudkům určova.
cím tak důležitým, 'Osazen bude dle klíče. P a k v 'Ó 1 e b n í 
s'Ůud nebud ,e vynášeti rozsudky, nýbrž . bu:d :e: 
p: r 'O k a z 'O vat i s 1 u ž.b y! Funkci volebního s'Ůudu mohl 
zoela. dobře převziti prostě správní s'Ůud, insmnoe soudcov
ská, od politických str,an neodvislá. Volební soud jest dnes 
politický tribunál. 

Když na.m~tá se, že s'Ůudoové z povolání :nejsou znalí 
prost:ř~edkův agitaoe volehní, není to správ:no, neb'Ůť každý 
soudoe j'est dáv'no zvyklý, v každém sporu opatřiti si vě
domosti nutné k jeh'Ů rozs'Ůuzení. Tím vÍoe s'Ůudce od 
spr ,á vn í h 'O S'Ů tl d u, kde jé znalců politické správy s do-
statek. A tak těžké volební spory snad také nejsou! . ~ 

III. V'Ůlební s'Ůud r'Ůzhodu je buď v senátech ,anebo Víe: 
chůzi plenární. Senáty skládají se z prlesidenta ja.k'Ů před

sedy, tří přísedících a. stáléh'Ů refer'enta, jmenov.anéh'Ů pre
sidentem s'Ůudu pro dotčený senát. Počátk'em každého r'Ůku 
sestaví pr'esident čtyři senáty :a jmenuje i~jich cl'e~y :a n~,
hradníky. Pl,enární schůzi · předsedá pr,es1!dent (vloepresl
dent) z.a přítomrn'Ůsti ,asp'Ůň pěti přísedících a stáléh'Ů :efe:-: 
r'enta, uroenéh'Ů presidentem. K'e schůzím buďtež vŠlchm 
přísedící řádně pozváni. Př,edseda senátu a plenární schůze: 
r'Ůzhoduje při rovn'Ůsti hlasů; jinak D:ehlasuje. ,. 

President, j 'eh'Ů zástupci, pří s 'e d í c í a. stá I í referentI. 
i votanti volebního soudu j.s'Ůu ve výk'Ůnu tohoto svého 
s'Ůudoovského úř,adu sám o s t ,a t n í a ne .o d v i s I í j a k o
s 'o udcové. Přísedící volebního s'Ůudu vykonají slib pre
sidentovi že budou šetřiti z"ákonů a vyk!Onáváti úřad rie-· 
stranně. :Pokud jde 'O s'Ůudóovskou činnost, podléhají pří
sedící d i s c i P I in á r n í n1. 'O c i pIe n á r ~ í s c h ů ~ e. ~o
lebníh'Ů soudu. Plenární schůz'e r'ŮzhoduJ ,e v nevereJnem 
líčení a může se usnésti: 1. na píserrinélTI napom;enutí, 2. na. 
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peněžité p'Ůkutě, 3. na návrhu, aby člen volebního soudu 
byl zbaven členství. O návrhu r'Ůzhodne po s l ,a n 'e c k á sně
n1.'Ůvna. Ode dne, kdy se volební soud na takovém návrhu 
us~~sl až. d'Ů ~?'e, kdy r'Ůzhodne .poslanecká sněm'Ůvna, :ne
m.~ze tento pnsedí~í vyk'Ůná.vati úř,adu. Byl-li poslaneck'Ůu 
sne!ll'Ůvn'Ůu zbav,en clenství, Jest na 'Období 10 l'et nevolitelný 
d'Ů v'Ůlebníh~ soudu. ' (Zd~ zůstalo 10 let!) 

Co ?o prava zk'Ůum,atI platnost zákonův a nařízení jest 
v'Ůlebnl so~d posta~'en na roveň soudům řádným. 

IV . . ~ pusobnostI v'Ůlebního soudu platí př,esné předpisv 
ta x ,a t I vn í. V'Ůlební s'Ůud: oJ 

I; r'Ůzhodli je, 'O stížnostech do výsledků reklan1,ačního ří
z~evnl, , provedeneho podle zákona o stálých s·eznamech vo

. hcskych ze ?ne I~: ~!rosinoe ~919, č. 663 sb. zák. a nař.' ; 
2. zkouma a 'ŮverllJe volhy clenů Národního shromáždění 

a zemských zlastupitelstev; 
3. r'Ůzh'Ůduje o stížnostech do voleb do Národního shro

máždění, z,em.ských zastupitelstev, výborů ,a komisí; 
v . 4. rozh'Ůd~Je .o z t r ,á tě lnandátů a o případech nes I u
~.l tel n o s t I podle z.ák. z 30. června 192 4 č. 144 sb. (V'-

v , v, 1 v :'\ 'y Jlmecna prIS usnost. j . 

j akákol~ rozh'Ůdovlací pr:avomoc spr á v n í h o S o u duj ,e 
ve v'oleb.nlch spo~'ech uvedených vyloučena. V,olenní soud 
r'Ůz~o?~ Je p ra v I d 'e 1 n ě ve schůzích plenárních. Plenárni 
schuZl Jest vyhrazen'Ů rozhodov,ati 'O stížnostech podaných 
cl? v'Ůleb čl'en ů N ár'Ůdního shron1,áždění ,a zemských zastu
pltelstev' a o ztrátě mandátu, dále ověřování Violeb členů 
~ár;o?n~ho shro,máždění a d~s.ciplinární pravomoc nad pří
sedlclml V'Ů ebnlho soudu. Pn r'Ůzhodování 'O z t r á t ě m,an-
dá t~, v ~ d ů v'Ůd ů n e v~ e s t n Ý' cha . při nes 1 u čit e 1 n 'O s t i 
rOZSlrI se plenun1 pnbránín1. 4 votantů, určených presiden
tev~', V ~statních případech může předseda v'Ůlebníh'Ů soudu 
pnkazah r'Ůzhodnutí senátům. 

Votanty jsou radové sp,rávního soudu státní úředníci 
I , , , z pov'Ů anI. . . 

V'Ů~e~ní .sou.~ z~oun1á ~ pří?adě .ověření vol'eb jen, ne
odpol u J e-II volba clena Narodnlho shr'Ůmáždění ustanovení 
zá,k'Ůna 'O složení a pr,avomoci senátu, ·dále v'Ůlitelnost členů 
N~r'Ůdní~oo shrorr:~ž~ění ,a zemských z,astupitelstev ' i j~ji~h 
nahradnlku a 'Ůveru Je tyto volby usnesením. Ministerstvo 

20 

305 



vnitra zašle po. skončené volbě všechny spisy vlOI,ebnímu 
soudu. Ověření koná se z ID 'Q ci ú ře d ·n í. 

Stížnost lze podati: . . 
,a) do. konečného. ~ozhQdnutí o. niámitkách, podaných pVQti 

stálým seznamům voličským dle zákQna o stálých sezna-
mech voličských; . 

b) pro nezákonný PQstup ve vIOI,ebnín1. řízení; 
c) p;otQže ~ ř.a de ffi' byla .nezákQnně PQpřena volitelnQst 

zvoleneho. (~hnlsterstv'O v nIt r a mu nevydaliQ 'OsvědčenÍ.) 
StížnQ~~ m'Ohou PQdati (t a x a t i vn í výpočet): . 
I. V pnpadech ~eklam,ačních 'Ohčané, kteří v stálých se

znamech v'Oličských k t e r é k'O I i 'O b c le téhQž' volebního 
k~aje js'Ou zaps'á~i, neb'O jejichž námitky, týkající se zá
pISU do. seznamů, byly r'eklamační komisí zamÍ tn u ty; 
P?litické strany ni.koliv (pQdl'e zásady klOnoentrační j.;st 
vsech~y skutečnQsb pr'O Deklamaci rozhodné, uvésti najed
nQU JIž př.ed r,eklamační komisí; 'O niQvotách volební SQud 
nej.edná) ; 

2. v případech stížnQstí v'Olebních: 
a) vo l ·e bll í str a n y ( skupiny), jež příslušnému úřadu 

př.edl~Qžily platné kandidátní listiny pro v'Olhu, jejíž výsle
dek Jest př,~dm~tem stížnQsti; volební strany jsou' platně 
zastQupeny Je dln ě zá s t u.p cem úst ř ,edn ího v Ý k'O n
n é hlO V Ý bor u str ,a n y; j e cl 'll 'O tli v í vIOl i č o v é k stí ž
n'O s t i op r á vně:n i II e j SIO u; 

b) ten, kdo. tvrdí, že mu nez,ák'Onným postupelTI byla 
kandidátní listina odmítnuta; 

c) 'Občan, 'O j ehQž vlOlbu běží; 
d). jde-lilO volhu čl'ena z'emského zastupitelstva k te r ý

k o II člen z,astupitelstva (vol i ČIO V é n i k o 1 i v). 
V. Volební siQud rozhoduj 'e, že čl'en Národního sh~Qmáž

dění nebo zemskéh'O zastupitelstva PQzbývá mandátu proto., 
ž·e a) po. VQlhě ztr,atil volitelnost, anebo b) pře s tal býti 
z důvodů nízkých n ·e b 'O nečestných pří s I u š n í k ,e m 
strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen. Nezálež'Í 
na tiQm, byl-li vyloučen, neblO zda vystQupil 
s á ffi. VlOlební soud rozhodne do o s min e děl ode dne , 
kdy dQšlo oznámení předs'edy příslušného sboru o tQm, ž,e 
nastala ztráta volitelnosti aneho, že člen přestal býti přísluš
níkem své strany. V případě tQmto lTIŮŽ,e se dQmáhati ~oz-
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hodnutí i v'Olební strana, z jejíž kandidátní listiny tento 
člen byl zViQlen, a j'est k němu vždy tř,eba přítQmnosti nacl
P yO lov i ční většiny všech přísedící'ch ViQlebníhiQ soudu a 
vsech VQtantů. 

Zde strany plOlitické plOd názvem vlOlebních skupin 
si ~těž'Ovat mohou j,áko zvláštní kQ rpor,a oe , ač právně jimi 

. neJsoOu. . 
PředchQzÍ ustanovení má čeliti 'O d pad I i c tví a kacířství 

uvnitř PQlitický.ť;h stran, aby poslanec byl nuoen stále jíti se 
stranQu, na j'ejíž kandidátní listinu byl zViQlen. Předpis sotva 
bude častěji praktický, ježto. m,ezi důvody nízké ' jistě n e
n á le ž í prostá změna politického př:esv,ědčení, ta to. j ,e hlavní 
příčina odpadlictvÍ. Ještě při volhách 'Ohecních, kde bývá 
hodně str,an s úzkými místními progvamy, bude případ snad 
.častěj šÍ. PiQjem dův'Odů nečestných je . 'Ovšem hodně širQký 
.a čistě spQlečenský, nikoliv právní; může jít i 'O zvláštní čest 
stavlOvskou, rQvněž zcela neurčitQu. Dle názoru volebníhoO 
:SQU~U jev p~jmu nečestnQsti zahrnut také Již pQj,em níz-
k t K Yd' d" , k'· , v v , • d . os 1. .az· e Je nanl nl~ e Je ZaDQVen neoestne - Je te y 
zhytečnQ uváděti tyto. dv:a PQjmy vedle s'ehe. O ztrátě man
·dátu moOžno j-ednati jen v souvislosti .s dŮVQdy nízkými 
nebo nečestnýn1.i; ,ale volební soOud přiznává . záv,aznQst PQ
slaneckých re ve r s Ů, str,aně daných, a rozhQduje PQdle 
nich! 

Kdo. dal 
. . 

t v v Vr dV r S r,ane revers, ze v pn pa e rOZPQru s nI m,an-
dátu se vzdá, když pak hlasuje proti ní, ztratí m,andá.t vý
TOk'em soudu volebního., nehQť rev'ersem j.akoO z v I á š tn i 
:S m 10 u vo u vzdal s,e výhody podržeti mandát i pro případ 
rozporu. Mandát patří straně, neboť volič ji VQlil ve vázané 
kandid~tní listině; zda ,strana smí prQti zákazu ústavy re
yersy PQžadQvat, tím volební sIŮud se nezabývá. A zbavil se 
tak iQtázky nečestnosti a nízkQsti. · . 

VI. ŘÍz'ení před volebním soudem zahájí se -stížností. 
;StížnQst jest podati písemně u vol,ebního soudu ve lhůtě 
14 dnů v tQlika stejnopisech, aby, ministerstvo vnitra a 
~aždá ze zúčastněných stran obdržely po jednlOm stej niQpisu. 
Ctrnáctiderrní lhůta plyne buď ode dne, kdy bylo stěžovateli 
doručeno rozhodnutí reklama·Ční kQmise, nebo jde-li o změ-

h I· v k' h . h V v v I ' v b llJ V seznamec vo ICS yc , o nIC z stezoOvate ,e nenI tre a 
vyrozuměti, od pQsledníhlO drie lhůty určené pro vylQžení 
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'Opravených seznamů voličských,aneho v 'lOstatních přípa-, 
dech .ode ,dne ú~ední vyhlášky konečného výsledku volby. 
Stížnost n1.usí býti podepsána radvokátem. Jde-li 10 prov,e,":' 
dené v'Olby, nemá odkládacíh'O účinku. 

J eden stejnopis stížnosti hude dodán zúčastněným str,a
nám, se zprávou, ž,e j'est jiln volno v nepřekrlOčitelné lhutě 
podati ke stížnosti 'Odpověď. Lhůta tato činí nejvýše čtyři 
neděle. Stranami zúčastněnými jsou IOsoby, iejichž zápis 
d.o v.oličských seznamů j'est předmětem stížnosti, dále ten, 
kdo vadministrrativním řízení j,ak'O str,ana vjstoupil, do
tčené v'Olební skupiny, a ti, jejichž volitelnost se p.opírá. 
M~nisterstvo v nit r ,a iest povinno ve lhůtě, ustanovené 
volebním s'Oudem, přledl'Ožiti soudu veškeré spisy jednací 
a může se v téže lhůtě vysloviti o důvodech stížnosti. Stíž
nosti, které nevyhovují ustan'Ovení z,ákona nebo nebyly 
p.odán y včas, zamítne volební soud bez veškerého ři7:,AnL 
Zjistí-li volební s'Oud, ž,e k r'Ozhodnutí -jest třeha d o
P I nit i spisy v jakémkoli směru, 'uloží to ministerstvu 
vnitra, kt,eré j,est povinno J1-;ařízené d.oplnění provésti s nej
větším urychlením. 

V zrejde-li pochybnost o v o I i t 'e I ll.o s t i některé oSlOby 
nebo jde-li o případ ztráty Inandátu, bude oSrObě, o kterou 
jde, dána příležitost; ,aby s'e vyjádřila do lhůty, s'Oudem sta
nov,ené. I pod.o pln ě n í spisů m ůž,e v.olební soud naří
diti; aby jednotlivá šetření, zrejmé:na průvody, vyk.onána 
byla některým člénem volebníh'O soudu z.a přítomnosti zú
častněných stran, anebo je při ústnín1. př,elíóení sám p ř ,e d--- 
s e v z í t i a k tomu ' konci uložiti zúčastněným stranám, aby 
nejdéle p,ři tomto líčení předložily průkazy, žádané sou
dem. N.áklady tohot'O průvodníh'O řízení hradí stát. V této 
m.ožn.osti doplnění a provád.ění ,důk ,azů patrny jsou 
r.ozdíly .od říz·ení , před spr á v ním S'O u de m, jako vůbec 
vol,ební soud ne n í Olnez'en na pouhou kasaci či zrušení , 
po způsobu správního soudu, nýbrž r.ozh.oduje u ' V1ěci 
samé. 

P.o skonoení přípr,avného řízení ustanoví volební soud 
o stížn.osti ve ř 'e j n é I í č 'e n í a pozv-e k němu ministerstvo 
vnitra ,a účastníky. Nežádá-li se ve -stížnosti, podané ve věci 
r'eklam,ační, výslovně, aby líoení byl'0 nařízeno, rozhodne 
s o u d o stí ž n'O s ti b 'e z ' I í č e n í5 a ta~ není-li naříz'eno 
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líoení, nejdéle do š'esti neděl ode dne podané stížnosti. Stíž
nosti podané pro n ,e z á k o n _n Ý p o s tup při volbě budiž 
vyhověno, je-li pr'Okázáno, že nezákonný postup mohl míti 
vliv na konečný v Ý s I re de k v-olby. Volební soud prohlásí 
v nálezu, v jaké míř,e se volba zrušuje, ,a podle okolností' 
'případu určí, kdo je volen na místě toho, jeh.ož volba byla 
zrušena. Není z,ase omezen na pouhou kasaci, nýbrž roz
hoduje u věci samé. 

Vyhoví-li v'Olební soud stížn.osti, podané pro odepřenou 
volitelnost, pr'Ohlásí toho, jehož voliteln'Ost nepráv-em byla 
p'Opřena, z,a ~v.olreného ,a zruší volbu toh'O, j,enž na jeho 
rp.ístě b:v~ nezákonně prohlášen za zvolena. Jde-li '0 ztrátu 
volitelnosti do N.árodního shromáždění nebo zemského za·
stupitelstva, způsoben.ou odsouzením pr,~ trestný čin, je 
~olební s'Oud vázán právoplatným r'ozsudkem trestníh'O 
sou d u. O unsesenícha nálezech volebníh.o soudu, kterým 
se ověřují volby, anebo se rozh'Oduje o ztrátě mandátu,. 
aneb'O kterými se vyřizují stížnosti, podává volební soud 
p{íslušnému sboru písemn'Ou zprávu. M,andát ztrácí sre teprve 
fo, r ln á I ním výr 'O ke m soudu volebního. I když man
d~t již hyl ověř,en, můžre být ztraoen, když volební soud 
zruší celé řízení v'Olební. 

Pokud zákon neustanovuje jinak, platí prro volební soud; 
zvláště pro řízrenÍ před ním obdobně ustanov,ení zákona 
() správním soudě. Totéž platí o -jednacím řádě tohoto sou
du. Volební soud má práv.o ve schůzi plenární, k níž při
béř'e všechny předsedy senátů, usnésti se na zm,ěně jedna
cí~o řádu. O říz,ení průvodním platí ·obdobně ustanovrení 
civilního řádu soudního. 

V01ební soud přičlreněn jlest dosud s.o u d u spr á vn í ln u, 
'Od něhož přibírá si úředníky j,ako odb'Orné votanty ,a re
ferenty, aby živ,el volený doplňován byl odbornou znalóstí 
úřednickou. Referent hlasuje také. Volení přísedící mají 
nárok na určitou finanční náhradu podle nař. ze 4. kv-ětna 
1920, č. 364 sb. (Drenně 100 Kč, n,ehledíc k bydlišti, a za 
cestu zvláště.) Nejméně čt y ř i přís,edící a všichni náhrad
ní,ci musí býti ze sídla soudu. Náhr,adník volí se vždy za, 
:tl;~~ité~,o, přísedícího a nastupuj,e na jeh'O místo, nemůže-li 
pns'edlcl zasedat. 
, ,Zákon z 30. května 1924,č." Il~5 sb., obsahuj,e také různé 



d~plňky původníh'O zák'Ona o v'Olebním soudě z 29' února 
192 o. Tak dáno j-e v še ob 'e c n é p r ,a v i d 1'0 '0 U sne s el
ní ch: má-li dojíti k usnesení, které se 'o\d c hyl II j e od 
právního názoru, vysl'Oveného v některém dřívějším usne
sení, jest třeba, ,aby bylo přítomno aspoň o jednohO' 
přís,edícíhiQ více, než bylo přítomno při onom usnesení dří
věj ším - leč že hy bylo bývalo pHtomno všech 12 příse
dících --,a aby pr'O nové usnesení odevzdáno bylo aspoň 
'O j ,e de n hlas víoe, než pro usnes,ení dřívéjší, vždy však ' 
aspoň 3/5 hlasů vše c h pří t ,o m n Ý ch. 

' Nehezpečné ustaniQvení : několik čl,enů se lehce absen
tu j,e a volební soud se přidrží této čisté flOr m á I n í stránky 
věci, a fiQrm,alita způsob:í, že nebude musit z,abývat se 
riQzhodováním u věci samé i vyhne se vozhodování nepří
jemnélnu. Pak však je těžko opustit dřívější stanovisklo ~ 
i kdyby sebe více nevyhiQvovalo správnějšímu nazíránÍ. 
Zcela zvláštní 'Onen př,edpis, lnající zaručit stálost , judi
katury, přiv.odí její nezměnit 'elnost. 

V případech nes I u č i te I Ii 10 S t i podle zák. z 18. června 
1924, č. 144 sb., dojde-li návrh předsednictva některé sně
IniQVn y, provede volební s'Oud z úřední moci PiQtřebná š'e
tření; zejména může si vyž,ádáti pr'Ostřednictvím předsedy 
vlády p'Odrohněj ší vysvětlení od 'vlády neb'O od příslušného 
ministerstva ,a .opatřiti si vyjádření příslušných korporací 
či 'OrganisacÍ. Členu sněmovny, o kteréhiQ jde, poskytne se 
příležitost, aby se vyj ádřil do lhůty soudem určené. K roz
hiQdování o ztrátě mandátu priQ neslučiteln'Ost žádá se pří
tomnost nadpoliQviční většiny vše ch přísedících a všech 
votantů. ' 

Jednán1 o neslučitelnosti před v.olebním soudem ,je o
právněn zúčastniti se předseda příslušné sněmovny nebo 
za sebe vyslati plnomocného zástupce. Uzná-li volební soud 
na ztrátu mandátu z důvodu obohacení, může vyslovit, že 
'Obnos, o který se poslanec obohatil, propadne ve pr'Ospěch 
chudinské pokladny jeho domovské obce; nález možno vy
konat exekucí s o u dnÍ. Náklady řízení .o neslučitelnosti 
nese stá t. Zákaz, platný pro řízení trestní o projednávání 
záležitosti v tisku, platí i pro řízení .o neslučitelnosti před 
volebnÍln soudem. 

Novelou z r. 1924 nebyly .odstraněny nesriQvnalosti pů-
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vodního zákona z r. 1920. Zůstala nes~ovnalost, že příse
dící volebního ,soudu v.oleni jsou jed in ě sněm'Ovn'Ou p o
s I a 'll e c k 10 u, přes to, že volební siQud PiQv'Olán je také k .ově
ř'Ování voleb d o sen á tu. Senát do volebního s'Oudu příse
dících nevolí. ~Nebyly blíže 'Označeny důvody nečestnosti, 
ani. 00 se stane, bude-li kdo vylouč'en ze strlany z důvodu 
čestných, ani který činitel politické strany, ať vý
konný výbor, ať klub, povolán je k tomu, raby vylučoval 
poslánce, a do j,aké míry rozhodují o tom klubovní stanovy 

' a vnitřní řády polit. strany. A kdo má vylučov,at,k~yž pDoti 
p~ogramu a příkazu str,any jednati bude valná většina po
slanců strany ve sněmiQvně? 

Jest zoela dobře myslitelniQ, že představenstva str,any ne
poslechne většina poslanců, v.ěci lépe znalá. Poruší své 
~eversy; ale ,ani neoestniQst jejich jednání není vyliQž,ená, 
,ani instanoe jasná, j ,ež ze str,any m,á je vyloučit . 

Názor volebního siQudu, v nálezech proj-evený, že při 
vázaných listinách viQlebních mandát patří 'piQlitické straně 
a že opustí-li kdo str,anu, vzdává se se svým , členstvím 
str,any i mandátu, který j-emu n.a základě členství strany; 
byl pr'Opůjčen a na členství je vázán, jde příliš daleko;i 
staniQví sám nový zvláštní způsob ztráty m,andátu, kdežto 
hy tak těžký a ostře zasahující důsledek opuštění stranJj 
musil být st<;~noYen pří m 'o v z á k o n ě. Pro 'Obce obsaž'en 
je takový předpis v zákoně z I~. července 1922, č. 253 sb. , 
dle něhož členství v 'Obecním z,astupitelstvu pomíjí vystou
pením nebo vyl'Oučením z,e strany, na jejíž jméno zněla 
volební skupina, která zv'Oleného kandidoy,ala (§ 10). Roz
šiř'Ovat zásadu tuto i na m,andát PiQslanecký, když pro man
dát poslanecký záklOn tak nenařizuje, je povážlivo právě 
také s hlediska "politické m'Orálky", neboť na konec upírá 
se tím poslanci j.akék'Oli práv.o, mít lepší a sam'Ostatné pře
svédčenÍ. P.otírat individuality politickému živ.otu také' ne
prospívá - prostřednosti je bez tak dost. 

Ověřování v'Oleb (verifikaoe) přísluší volebnímu s'Oudu 
z moc i ú ř e dní; volební spisy předloží ministr v nit r a. 
Aby se návalem 'Ověřování příliš neprotáhlo, je při něm 
vol,ební soud obmez'en pouz'e na zkoumání otázky, zda kan
didát y den volhy měl pasivní -volební právo, zda tedy 
měl v'Olitelnost, a dále již jen na zkoumá~~, labY, poslanec 
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nebyl zvolen do senátu neho naopak; lná se zamezit, aby 
nějaký voličstvu milý kandidát nezískal pro stranu dva 
rnaudáty tím, že by kandidov,al do obou sněmoV'en. Takový 
podr'ží nl.andát ,v oné sněmovně, d() které byl zv.ol,en později .. 
Vše ostatní, i co nesprávného při volb,ě se sběhlo, nemá 
při oy.ěřování významu i nebude se k tomu hleděti. 

Bude-li podána stížriost pro n 'e z á k o n n Ý p o s tup při 
volbě, nebude již pro každou nezákonnost hned celé vo
lební řízení zruš,eno a uveden znovu v pohyb nákladný" apa
rát volební, nýbrž zrušení volby nastoupí pouz'e tehdy, 
dokáže-li se, že nezákonitost m'O hla m.Ít vliv na konečný 
výsledek volby, jmenovitě nl.usil by být změněn nezá
konností takový počet hlasů, 'ž'e by to bylo přivodilo jiný 
výsledek volby. Které nez,ákonnitosti způsobí m o 'z n o s t 
takového vlivu na výsledek hlasování, bude věc vol
ného uvážení vol,ehníh.o srOudu~ jemuž se zde poskytuj,e 
šir.oké pole různého posuzování j 'e.dlliotlivých případů. Mo ž
n o s t jest mnohoznačné slovo. 

§ 72. Záruka ústavy. 

Zákon ze dn,e 9. března 1920, č. 162 sb. zák., obsahuje 
př,edpisyo ústavnínl. soud ,ě. Složení ústavního soudu 
jest toto: 

I. (Tstavní s.oud skládá se ze .7 členů, z nichž 3 jmenujíe 
president republiky a po dvou vysílají nejvyšší soud a nej
vyšší správní soud. Sněmovna poslanecká ,a senát navrhnou 
t~erna, z nichž president r,epubliky vyber,e po jedriom členu. 
Clenové vysílaní nejvyšším soudem a nejvyšším správním 
s.oudenl volí se v plenárních schůzích každého z těchto 
s.oudů podle příslušných j.ednacích řádů . Za k.aždého člena 
ustanovuje se náhr,adník ,a to týmž způsobem j,ako onen 
člen. Každý má svého individuelního náhr,adriík.a. . 

Členy ústavn~ho soudu, j,akož i náhradníky, mohou býti 
pouze osoby práv znalé, volitelné do sená tu, které ne
jsou členy žádného ze sborů zák.onodárných. Jednoho z'e 
tří členů pr,esidentem jm,enovaných jmenuje pr'esident zá
roveň předsedou ústavníh.o soudu. 

Předseda ústavního soudu složí ve schůzi vlády v ruce 
presidenta republiky ' slib, .že hude př'esně a nestranně z,a-

312 

. ,ch.ovávati všechny zákony ú s ta vní. Vyk.onav slib, svolá 
předs,eda do 'O s m i dnů ústavní soud k ustavující schůzi, 
ve které ostatní členové složí slib stejného .obsahu do rukou 
předs-edových, naóež zvolí většinou hlasů místopředsedu, 
který zastupuje předsedu, je-li z,aneprázdněp neho uprázd
ní-li se j,eho místo. Při rovnosti hlasů r.ozhoduje předseda. 
Funkční období členů ústavního soudu jest 10 let a počítá 
se ode dne ustav.ující schůze. Upráz;dní-li se za obd.obí 
místo některého člena, z'ejména stane-li se některý člen 
:členem zák.onodárného sboru, obsadí se místo uprázdněné 
na zbývající část období stejnýnl. způsobem, jak hyl'9 .ob-

o d v T.( vd' , dn v, ,'v d d b sazeno puvo ne. .I az e upraz enl oznaml pre se a ez 
.odkladu předsednictvu zákonodárného sboru, od kterého 
vyšel návrh na obsaz,ení místa uprázdněného, po případě 
soudu, který vyslal člena, j-ehož lnísto s'e uprázdnilo. Ztrá
pou členství ve vysilajícím soudě z,aniká členství ústavního 
soudu. 

II. Pří s 1 u š n.o st úst a v n í h o s o u d u jest taxativně 
vyměřena. Ústavní ~oud }est výlučně příslušný rozhodovati 
o tOln, zdali vyhovují ,a) zákony republiky zás.adě článku I. 
zákona, kterýln s'e uvozu j'e ústavní listina, a zda b) proza
tímní .opatření podle § 54 ústavní listiny odpovídaj í před
pisům ústavy. 

Ústavní s'oud rozhoduje tudíž 10 úst a vno s t i zákonů, 
o tom, zda určitý zákon jednoduch,ý neodporuje ústavě. Zá
kony takové nejsou samy o sobě neplatny, nýbrž mohou 
úst. soudem být p~ohlášeny za neplatné a teprve t í nl. t -o v ý-
8 lov n :t nl. pro h I á š e ním stá v aj í sen 'e pIa t n Ý nl. i .. 

III. Rízení před úst .avním sou ·dem děj ,e se ve 
formě obvyklé. Schůze svolává předseda nebo místopřed
seda jej z,astupující. K nálezu, kterým se zákon prohlašuje 
neplatným, je tř,eba nejméně pěti hlasll. K platnosti jiných 
usnesení jest třeba přítomnosti př,eds,edy nebo místopřed
sedy ,a Inin10 to aspoň čtyř členů. Při l~ovnosti hlasů platí 
mínění, ke kterénl.u se předseda přidal. Podrobnosti jed
nání upraveny budou j'ednacím řádem, na kterém se usnese 
ústavní soud a který schvaluje president republiky. 

V případě ne úst a v n IQ s t i zákona rozhoduje ústavní 
soud pouze na základě návrhu, který může býti podán to
lik.o od. nejvyššího s.oudu, správního soudu, volehního sou-
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du, IOd poslanecké sněn'l'0vny a s-enátu. O vznes'ení takového 
návrhu mlO hlO u se příslušní činitelé usnésti nadpoloviční vět
šinou hlasů. Nejvyšší soud, správní s'0ud a volební soud 
mlOh'Ou tak učiniti pouze v plenární schůzi. V době m'ezi 
vydáním vadného zákona ,a ieho pvohlášením za neplatný 
může i vadný zák'0n tedy platně měniti a doplňovati ústavu. 

V návrhu musí býti pře s II ě oznaoen'O, která ustanovení 
určitého zák'Ona 'Odporují kterému ustan'0vení určitéh'O zá
kona ústavního, nebo která ustanovení určitého zákona ,,, 

'h N' d' h ' vd v , v k v ." v usnesene 10 ar'O nIm s romaz enlm, pre vocuJI ustavna 
vymez'en'Ou půs'Obnost -těchto zákonodárných sborů. Návrh 
může býti vznesen pouz,e do tří le t ode dne, kdy zákon >. 
o který běží, byl vyhlášen. 

IV. Předseda zák'0nodárnéh.o shoru nebo soudu, 'Od kte
rého r:ávrh vychází, zašle tento návrh ve dv'OU IOpisech před
s-edovI soudu ústavního. Předseda ústavního s.oudu přikáže 
~ávrh některému čl'enu j.ako refer,entovi, načež nej déle do 
Jednoh'O měsíoe ode dne, kdy návrh došel, sv.olá ústavni 
S'Oud ke schůzi, ve které se rozhodne, zdali návrh byl po
dán včas a zdali patří do _ příslušn'0sti ústavního s'0udu. Ne
ní-li těchto předpokladů, odlnítne -ústavní s'0ud návrh. Ji
nak vyr'Ozumí dotčené zákonodárné sb'0ry a př,edsedu vlády 
a.:vyzve je .zár'0veň, aby se '0 návrhu vyjádřili ve lhůtě nej-

, v • dn h v, • , v t V ' v, o P v d d' , mene Je o , o meSloe ,a neJvyse rl meSlCU. re se ,a ustav-
ního s'Oudu svolá nejpozději d.o dalších tří měsíců ústavní 
soud k veřejnén'lu ústnímu líčení o předlož,eném návrhu~ 
O líčení budou vyrozun1.ěni navrh.ov,atel, vláda a zúčastněné 

-zák'0nodárné sbory. Tito mají právo vyslati k líčení po zá
stupci. Nevyšle-li některý ze zúčastněných činitelů k líčení 
svéh.o zástupce, není to projednání návrhu na závadu. 

Uzná-li ústavní soud po veřejném ústním líčení návrh 
odův.odněným, ,vysloví nálezem, k t e r á u s ta n o ven í urči
tého zákona j sou v rozporu s kterými ustanov'eními urči
tého úst a v n í h '0 zákona, nebo která ustan.ovení zákona 
Národního shromáždění překročují ústavně vymezenou pů
sobn.ost těchto zákonodárných sborů a jsou tudíž neplatná. 
Nález ústavního s'0udu dá př,edseda doručiti vládě. Ministr 
v nit r a jest _povineIí d o .o s m i dnů nález bez odůvodněni 
uveřejniti ve sbíroe zákonů a nařízení. Teprve uveřejněním 
nálezu stane se zák.on _ neplatným (rozh.odnutí působí e x. 

31ft 

n u n ~. ~ Současně uyeřejniti jest nález s podrobným odů
v'0dnenlffi v úředních listech. Uveř,ejn:ění nálezu ve sbíroe 
zákonů má ten účinek, že ode dne uveřejnění zák.onódárné 
sb'0ry, vlád.a, všechny úřady a soudy jsou nálezem vázány. 
? pla~n~st~ proz!atímní?o opatření n.ouzového podle § 54 

- UStaV~I l~sbn)} rozho~uJe ústavní soud z úř,ední povin-
-no s tl, JakmIle n1.U vládou bude předloženo. 

Ochr~na, ,ústavním soudem ústavě poskytovaná, jest dle 
uve~ene~o. zákona ned?konalá. Záleží j.en -na tom, 'že ně
ktery ver,eJn'0právní tribunál, k vznesení návrhu legitimo
vaný, nebo některá sněmovna věc ústavnímu soudu k voz~ 
hodnutí př~dloží. Stalo ~,~ý s'e tak v zájmu prá vní j i
s to ty. Ohcané, -kdyby JIch byLo sehe více, :tak učiniti 
nemohou, nemajíoe iniciativy v otázce tak d~ležité. Ne
bude-li věc povolanými činiteli předložena, bude neústav~í 
zákon prováděn dál.e. Rovněž krátká lhůta promlčecí ve 
věci tak závažné, j,ako je ústavn'Ost zákonů, ,není .odůvod
něna. Nevyjde-li neústavnost zákona v promlčecí lhůtě na 
jevo neb'O když z politických důvodů se lhůta ,necbá projít 
bez příslušnéh'0 návrhu, budou neústavní zák.ony j ak.o ne
dotknutelné ,a svrchované platiti klidně dáLe. Pr.omloení 
hodí se , do poměrů soukr'0moprávných, nik'Oli však do 
nauky o ústavn.osti zákónův. ' 

Ústavní soud nemá také možn'0sti, před ,e m zabrániti 
us~esení zákona neústavního. Nikdo s,e hlO předem nemusí 
ptat. A, k vystoupení d'0 ,d a teč n é m u má málIQ příležitosti, 
k?yž PIQvIQlaní činitelé nic nepředkládají. ZáklOn pak ne n í 
nIkdy neústavní e'0 ipsIQ. 

Nařízení z II. května 1923, č. 159 sb., stanIQvíiIláhrady 
členům ústav. soudu (předseda ročně -24.000 Kč, členové 
ročně 9000 Kč; náhrada j 'est poměrně značná, PIQváží-li se 
:řídkost z.asedání tohlQto tribunálu). . 

Jednací řád úst~vního s.oudu, usnesený jím samýln, byl 
po schyválení pvesldente~ republiky vyhlášen 29. srpna 
1922 , c. 255 sb. UpravuJe PIQstavení předs,edy, p.ovolávání 
náhradníků, hlas'0vání ,a.usnášení. K usnesení ie třeba na d
p o 1.0 v i ční většiny hlasů přítomných. Plenární schůze je 

, sch.opna usnášení, když mimo předsedu a čtyř členů jsou 
přítomni ještě další dva členové nebo náhradníci. N i k do 
nesmí odepřít účast na hLas.ování. Nejprv~ - hla-
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suje n~jmladší. Při r'Ůvno.sti hlasů platí mínění, ku kterému 
se přidal předseda. Usnes,ení vypracuj'e zpravodaj. Hlasující 
mllže až do sk'Ůnčení hlasování svůj hlas odvolati. Pře h I a
s o va nám e n š i n ,a .j e s t pro d ,a I š í h l ,a s 'O v á n í u s n e
sen í m v.á z á na. 

Ústavní soud při rozhod'Jvání .o ústavnosti zá.konů ne_ O 
může jednati z povinnosti úřední, nýbrž muBÍ vyčkati n.á 
vrh u povolaných činit,elů. Nemůže jíti ultra petitum: jest 
obn1.ez,en na rozhodování po u z 'e o oněch ustanov,eních, která 
v návrhu přesně budou .označena. Nemá m'Ůžnosti, pr'Ůhlá
siti, že i j in é předpisy někt,erého zákona j S'OU protiústavní, 
když ne byl y předm~tem návrhu, i kdyby jejich proti
ústavnost na první p,6hled byla zřejma. Rozumí se také, 
v , t ' d o v h cl . d' k' h v, _1_ 'h ze us avnl sou _ nemuze roz o ov,ah o po mIn ac rawTÍe <O 

usnášení se zákonů, jako byra-li potřebná většina nebo ná
ležitá pří tomnost a správné hlasování; můž,e zkoumat pouze, 
zda o b s a h určitého předpisu neodporuje ústavní listině 
neb'Ů jinému zákonu ústavnímu. 
Podněty na zkoumání zák'Onů, bud'Ou-li po

dány o ,d jiných čini, t 'elů, než které k tomu 
zm'Oclluj e zákon 'O ústavním soudě, postoupí 
předs ,eda toh ,ot'O soudu podl le v'Olnéh'O uvážení 
některélllu z 'Oprá vněných činitelů. Zde jednací 
řád hleděl nahraditi nedostatek zákona, že jen nejvyšší tri
bunálya obě sněmovny mají iniciativu ku vznesení ústav
ního konfliktu, čímž ústavní soud 'Odsouzen byl sk'Oro k ne
činn'Osti, neboť dosud nestal se případ, ,aby některý z t:r~
bunálů či sněmovna podaly ná.vrh na prohlášení některého 
zák'Ona za protiústavní. Předpi~ jednacího řádu nepomůže 
ovšem zase nioeho, když př,edseda nebo povolaní činitelé 
nebudou chtí~ vyhovět. _ 

Zamítnutí návrhu na prohlášení některého zákonného 
předpisu' za neústavní stane se usnes'ením, 'Opatřeným cl ů
V'O cl y. Při veřejném ústním líoení udělí předseda slovo 
nejprve zpravodaji, jenž vylíčí věc; zpr.áv,a n ,es m í o b s a
h o va t i n á z o r, j a k by měl 'O být r'Ů z hod II U t o~ Po
rady ·a hlasování o nálezu m'Ohou být účastni pouz,e členové, 
kteH byli přítomni oelélnu ústnímu líčení. Porada a .hla
s:ování jsou veřejn·3, Kdyby při poradě vyšlo na jev:o, že 
v rozhodovacích důvodech má být přihlíženo ke skutečn~-

316 

stem, které nebyly při př,elíčení předlnětem j·ednání, bude 
opět zahájeno líoení o těchto skutečnostech. 

Nálezy prohlašují se ústně s podstatnými důvody rozho-
dovacÍIni co možno ještě vtén1.ž zasedání s·oudu. (J ménenl. 
republiky jako u soudů řádných.) 

Opatření ,s prozatímnou platností zákon ,a podle S 54 
úst. list. vydaná, přezkoumá ústavní soud z p'Ů v i n n o s ti 
ú ř e dní. Kdyby jemu nebyla vládou z,avčas předložell1a, 
platí za předlož ,enádnem vyhláš ,ení v ,e sbírce
zá k o n ~l (tento nový předpis má být v z á k on ě, nik'Ůli 
v pouhém jednacím řádě). Řízení provede se, i když 'Opa
tření mezitím pozbylo platnosti; nález jest pak čistě t ,e '0-

ret i c k ý. Předm,ětem j-ednání jest, zda, v kterých smérech 
. a z jakých dův'Ůdů by m'O h lob Ý t p'O ch Y b n o, zda opa
tření vyhovuje ústavě. Usnášeje se o p'Ochybnostech, ne n t 
ústa vní soud vázán st ,an'Oviskem, které zaujaly 
sněm'Ovny při schválení pochybnéh'O opatření. Nen1.us.eji 
všechna opatření být vládou předložena ústavnímu soudu, 
nýbrž jen ta, ku kterým by jinak bylo třeba z ák ona. 

O činnosti ústavního s'Oudu má předseda počátken1. kaž-
dého roku podati za uplynulý rok výkaz pří m'Ů presiden
tovi republiky (výkaz nebude příliš bohatý, ježto se dosud 
nes t a I případ prohláš'ení zákona za pr'Otiústavní a opatř'ení 
podle S 54 úst. list. se málo vydávají). 

Jinak jest zcela vhodno, že ústavní soud n~ení volen pO_O 
dobn ým nes p r a v 'e d I i v Ý m způsobem j,ako soud volební. . 
Tam, kde při výkl.adu ústavy poslední slovo přísluší zvo-· 
lenému soudci, je nebezpečí, že soud V'O len Ý nebude na 
oné výši, 'aby vyplnil svůj úkol ,a 'snesl břímě naň uložené. 
Lavice s<óudců může být osazována dle přání a důvodů stra
nických, soudoové, i když budou čestní lidé, budou roz
hodovati dl,e motivů str,anických, budou státi pod různými 
vlivy veřejného mínění a soud bude ztráoeti tak na své
mravní vážn'Osti. Rozhodnutí, která mohou být ospravedl-o 
něna jedině z důvodll politických vzbudí přiro-reně nelibost 
a podezření 'Občanů, kteří snadno poznají, že r'Ůzsudek není 
ospravedlněn důvody zákona ,a práv.a. T,oho podezření 
ústavní soud jest daleko vzdálen. 
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ODDlL VIII. 

Občanské svobody. 

§ 73. Základní práva naší ústavy. 

Naše .ústavní listina 'Obsahuje z,aruoení základních práv 
~bčanskJc~ cel~'em v podovb~ém rozsahu, jako je ffia;jí 
ustavy pne. Nejprve pr'ŮhlasuJe se tQbčanská rovnost. 
Zásada r'Ůvnosti znamená, ž·e výsady pohlaví, rodu a povo
lání se neuznávají. Všichni 'Obyvatelé státu požíiají za stej
ných p'Ůdmínek jak'O státní 'Občané na úz'emí státním stejné 
~ úplné ochrany života a sv'Ohody, bez ohledu ná to, jakého 
JSou půvtQdu, státní příslušn'Osti, národntQsti, ravY nebo ná
btQženství. Úchylky přípustny jsou jen zoovodu práva 
mezi~ártQdního \(jaktQ při reto~si). Tituly smějí být udí ... 
leny Jen potud, pokud oznaČUjí úř.ad nebtQ povolání. Před; 
pis tento nevztahuj,e se však na hodntQsti akademické. 

Zák'Ůn ze dne 10. dubna 1920, č. 243 sb. zák., změnil 
některá ustanov'ení zák'Ůna ze dne 10. prosince 1918, č. 61 

sb. z., o zrušení šlechtictví, řádův a titulů. Připuštěna byla 
nyní vyz~a~e~ání .~ v oest~é o,dznaky v'?jenské a za zásluhy 
na poll val ecnem , JIZ udelena, buď vladou naší neho moc.
n'Ůstí spřátelen'Ůu. Naše odznaky, jež občanům za vojenské 
zásluhy hyly uděleny a nositi se smějí, jsou v zákon:ě 
pře sně vypočteny. Nová vyznamenání smějí být u nás 
založena pouze pro voj sko za statečnost př,ed nepřítelem 
nebo pr'Ů cizí státní občany za zásluhy o náš stát. Vyznam,e.
nání taková zřizují se na říz e n ím vládním se souhlasem 
presidentovým. Uděluje je bud sám, nebtQ lninistr, jejž 
zmocní. Naši občané nevtQjáci nesmějí podobných řádů 
ani přijm'Ůuti ,ani nositi. Přestupku se dopustí a potrestán 
~ude každý, kdo: I. úmyslně a v,eřejně užívá šlechtického 
tItulu nebo znaku, nebtQ řádů a vyznamenání již zrušených, 
nebo kdo své bývalé šlechtictví podobně naznačiti hledí; 
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2. kdo si tQsobuje řád ne~o vyznam'enání, aniž jest k tomu 
?grá:vně~; 3 .. kd~ v ;isku něko~~ přikládá ještě zrušený 
JIZ tItul slechtIcky. Prestupký stIhany budou S'Ů ude m. 

!ežto. ~ákon ne~oz;eznává, nesměj .í naši občané přijímati 
. anI nOSItI řádů clz'Ůzemských, i papežské v to počítaje. 

S v 00 bod a o s ob n í se zaruču j'e ,a zákon o ochraně osobní 
svobody prohlašuje s'e zla integrující součást ústavní listiny. 
Obmez'ení ·a odnětí 'Osobní ,svobody přípustno j,est pouze na 

'kl d v 'k R v v • 'kl d v , k ' za a e za tQna. ovnez Jen na za a e z a o n a sml v,e-
řejná mocpožadov,ati na občanech osobní služby a výkony. 
Každý 'Občan může se usaditi na kterémk'Ůli místě v'e státě, . 
nabývati tam nemovitostí a . vykoná~ati tam výdělečné za
m,ěstnání dle platných zák'Ůnův. Omezení těcht'Ů práv pří
pustno jest pouz'e v zájmu veřejnélll na základě z á k o na. 

Závazek, k'Ůnati státu 'Osobní služby při povinnosti bran
né, vyslovuje se ús!av'Ůu zvláště. Každý způsobilý stá tní 
10h č rau j 'e zavázán podrobiti se vojenskému výcviku ,a 
uposlechnouti výzvy k obraně státu. V podrobnostech od
kazu je se na z á k 00 n br a n II Ý, j,enž vydán byl dne 10. března 
1920 sb. z.,a kdež stanJOví se, že povinnost branná jest vše"" 
obeoná ,a stejná pro vš,ecooya musí být vykonávána tQsobně. 
Slibuje se však, že branná soustav,a bude vybudována na 
podkladě m i I i Čll í m. 

Právo sv'ŮbtQdného vystěhování se do ciziny smí býti 
ohmez'Ůváno jen z á k IQ n 'e m. Příklad podává zák . .o v y s t ě
hovalectví z 15. února 1922, č. 71. Rovn,ěž sVioboda 
majetková se zajišťuje. Soukr'Omé vlastnictví smí býti tQb
mezováno zase j,en z á k'Ů ne m. Vyvlastnění, t. j. odnětí 
vlastnictví proti vůli v~astníkově, jest přípustn'O pouze na 
základě zákona a z·a náhradu, leč ž,e by z á k'Ů n 'e m výslovně 
bylo stanoveno, že se náhr,ada dáti nem.á. Daně a všechny 
v'eř'ejné dávky smějí se ukládati jedině na základě zákona. 
Taktéž jedině na základě z á k o n a jest m'Ůžn'Ů vyhrožovati 
tresty a tresty ukládati. (Nulla poena sine lege.) Ustanovení 
·toto jest důležito jmen'Ůvitě pro tr'estní soudnictví p o I i
e e j ní; zmocnění p'Ůlicie, vyhrož'Ovati tresty, musí být na-

V"'tV dVl ' k O v v v, V , v pns e u e eno za 'Onem. vsem ze staCl zm'Ůcnenl 00 mozno 
všeohecné, neboť rozmanitost aktů policejních nemůž,e být 
žádným zákonem vystižena. . 

Ochrana práva dtQmácího jest z,aručena. Právo domovní 
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jest neporušitelno a zákon '0 ochr,aně práva don'1ovního pr'Ů.
hlašuje se z,a integrující součást ústavní listiny, podobně 
jako již dříve býv,al'O. Ús~avní zákon '0 ochr,aně os'Obní s ViO-' 
body a práv,a domácího vydán byl dne 9. dubna ' 1920, č. 
293 sb. 

O sv'Ůhodě tisku, právu shromažďov,acÍIn ,a spolkovém 
platí: Sv'Ůboda tisku, jakož i práv.o, klidně a beze zbrai1ě 
se shr.omažďov,ati i zakládati sp'Ůlky, z,aručují se státenl. 
Tisk nesmí být podr.oben předběžné censuře. Právo spol-.' 
čovací a shrom,ažďov,ací upravují z á k ony z vl á š tll í, pro 

. kteréž ústav,a dává tuto závaznou direktivu: 
I. Spolek může být r'Ozpuštěn j 'edině v případě, když, 

svojí činností porušil trestní zákon nebo veřejný pokoj a 
řád. . . 

2. Omez'ení práva shr.omažďovacíh.o smějí být zayedena,. 
avš,ak jedině z á k'Ů n 'e m, pr'O shr.omáždění na místech, urče
ných veř,ejné dopravě. 

3. Olnezení práva spolč'Ovacíh'Ů smějí být zavedena z á
k.o ne m pro zakládání spolků v Ý d.ě l ,e č n Ý ch ,a pro účast 
cizinců ve spolcích politických. . ._ 

4. Zákonem ustanoví se, jaká omezení svobody tisku ,. 
práva spolčov,acíh'Ů ,a shromažďovacíh'Ů~ smějí nastati za do-' 
by války a tehdy, když vypuknou ve státě nepokoj,e, ohro~ 
žující u velké n'1Íře ústavu, veřejný klid a pořádek. 

Právú spolčov,aci na 'Ůchr.anu a podp'Ůru pom.ěrů p r a
C'Ů vn í ch, zřízeneckýcha hospodářských se rovněž z,aru
čuje; všechny činy jednotlivců a sdruž,ení, které by úmyslně· 
rušily volnost uvedeného spolčování se, se ú s ta vou zaka
zují. Syndikáty pracovní a zřízenecké takto přhno ústavou 
se uznávají; pro zříz,ence veřejné nastupují 'Ůvš,em obm'e.
zení takového práv,a spolčovacího~ daná Vie služební pragma
tice úředníků státních. 

Právo na stávku výslovně uznáno není, jakož také uve
dený předpis nevztahuj'e s,e jen na dělnictvo; nýbrž dává 
táž práva taktéž podnikatelům. 

Právo petiční přísluší každému. Os'Obn'Ůsti právnické a 
jiná sdružení slnějí vykonáv,at práv'Ů petiční pouze v m,ezích 
své působnosti. TajemstVí listovní s'e zaručuje a podr{jb..: 
nosti upravují se zákonem. Stejně volnost proj.evu mí~ění 
se zaručuje. Každý může v mez í ch z á k:o n ,a mínění své 
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volně projev.ovati slovem i písm,em, tiskem i .obrazem. Vol·· 
n.ost proj evu mínění přísluší i osobnostem právnickým v me
zích jejich působn'Osti. Výkon práva na volnost projevu mí
nění nesmí nikomu být na újmu v jeho pracovním ,a 
zřízeneckém poměru. Na divadlo se volnost nevztahuje. 

V.olnost vědy se uznává. Vědecká badání a hlásání jeho 
výsledků, jakož i umění jest svobodno, pokud neporušuje ' 
zák'Ůna trestního. V'eř'ejné vyučování j,est zaříditi tak, 
aby n~odporovalo výsledkům zkoumání vědeckého. Zřizo
vati S'Ů u k r'O mé vyučovací a vychovávací ústavy j-est do
v'Ůleno pouze v mezích platných zákonův. Státní správě 

v, 1 v 7 h' d ' d vk v, , pns USl v r c II I ve 'e n I a oz'Ůr na ves ,ero vyuoovanl 
i vych'Ovávání. Stát má tudíž vliv po s i t i Vll í, nik.oli j-en 
negativní kontrolu. 

Dle zák'Ona z 19' ledna 1922 smějí nové vysoké státní 
školy být zřizovány j-edině z á k.o n e m. Rozdělovat dosa
vadní f.akulty neb'O zřizovat n'Ové lze rovněž jen na základě 
zvláštního zák'Ona ,a v j.eho mezích. (Zák. č. 28 sb. z.) 

Sv'Oboda svědomí ,a vyznání zaručuje se ústavou. Všichni 
obyvatelé sm.ějí stejně jako státní ' občané vy zn áv;ati ve
řejně i soukr'Omě jakékoli náboženství, či hlásati jakoukoli 
víru, j,en když výkon jejich př,esvědčení náboženského ne
octne se v rozporu s v,eřejným řádem a s dobrými mr~vy. 
Nikdo nesmí být přímo ani nepřímo nucen k úoasb na. 
nějakém náboženském .pr'Ojevu ,a výkonu, leč ž,e byl hy 
podrohen zákonné moci jiného, jako moci otcovsské nebo 
poručenské. Vš'echna vyznání nábož'enská jsou sobě před 
zák'Onem r'Ůvna. V ýk.onurčitých náboženských .obřadů a n~
h'Oženský projev můž'e být zakázán z dů~odu, že odporUje 
veř,ejnému řádu a veřejné mravnosti. Nóvý zákon v z á
jemný ch pom ěr ,ech nábo ž 'en ský ch vy znání hyl 
vydán 23. dubna 1925, č. 96 sb. 

Ústava slibuje, že manž!elství, rodina ,a mateřství státi 
budou pod zvláštní .ochranou zakonův. Tyto sliby vyža
dují ovšem teprve z v lá š tn í ch zák'Onů prováděcích, aby 
nabyly účinnosti. 

U~edený seznam 'Obsahuje většin'Ou zaručování, která 
rozumí se sama s,ebou. Vš'ecky sv'Obody zaručují s;e v mezíc~ 
zák'Onů - rozumí se sam'O s'ehou, ž,e v mezích zákona Sl 

každý může dělat, co mu libo: 00 není zakázáno, je dovo-

21 321 



leno. Přijde j,en na to, j,aký je obsah oněch s pec i á I n í ch 
zák'0nů,které tV'0ří mez,e svobody. Jsou-li přísné, j ,e svo
hoda malá. N emusel'0 tudíž ono všeobecné z,aručování ani 
v ústavě být, když o tom rozhodují jiné zákony. Ale 
zák'0n'Odárce př,ece chtěl mít sbírku hesel jak'O poukaz ,a 
'dir,ektivu pr'0 příští zák'Onodárství, ,aby se neuchylovalo. 
Ostatně hesla nejsou nikterak r,adikálnía nedosahují ani 
kroměřížskéh'0 návrhu z r. 1848. Zůstala většinou táž jako 
př,ed tím. 

§ 74. Právo národnostní. 

\ 

Co do dalších pom,ěrů personálníh'O eleme~tu s'tátního 
bývá náš stát prohlaš'ov,án zla stát n á rod 'll í, nikoli za stát 
nár'Ůdn'Ostní, byť i menšiny národnostní byly u nás po
měrně značné. J.edna nár'Ůdn'0st pokládá s'e za národn'Ůst 
hlavní, S tátotv'0 rn'Ůu , jež oelému státu vtiskuje svůj ráz. 
N ,á r'Ů d'll o s t ves mys I u p'Ů I i t i c k é m znamená siQuhrn 
všech státních .občanů, bez '0hl'edu na to, j,akéh'0 js'Ou ja
zyka. Ovš'em, má-li určitý j,azyk dojíti uznanéh'0 právníh'Ů 
významu ve veřejném životě, pak právem se požaduje, aby 
ti, kdož jím Iuluví, nebydleli na místě jen r'Oztroušen!ě 
v malém počtu, užív,ajíoe své ř'eči jen, ve vzáj,emném ~tyku, 
nýbrž ,aby tvořili určitý souvislý oelek. Z a km ,e 'll n á-
rod n í sluší považiQv,ati j1enom tu nár'Ůdnost v zemi, která 
v z,emi je trvale usazena ,a zapustila v ní historické k'Ořeny 
jakiQ uz,avřená jed n 'O t ,a ,a uplatňuj 'e se v živ'Otě celého 
ohyvatelstva jako samiQstatná národní individualita. Po
j e m n ,á rod n 'O s t i není v zák'Ůně určen . . Právo národ
n'Ostní j 'est pr.áv'0 individuální a politické, ústavou z,aru
oené. NáriQdn'Ost je buď vlastn'Ůst jednotlivcov,a, t. j. j-eh'O 
příslušn'Ost 'k určité skupině, nebo nár'Ůdn'0st znamená onu 
skupinu samu. Za rozhiQd~é pr'O poj-em národnosti poklá
dají se tyto znaky: 

1. kulturní společenství, jež proj-evuj.e se ve sp'Ůleoenství 
z,ájtnů duševních (sem počítá s'e společenství j a z y k a, li
ter,atury, písm,a a někdy též náb'0ženství); 

2. trvalé usídlení tak, ,aby byl'O možno mluviti o histo
rick'O-politické národrtostní individualitě; 

3. národn'0stní uvědomění, projevující s'e v tom, že pří-
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slušníci nár'Odnosti hledí uchovat ,a pěstovat sam'Ostatnost 
nár,~dnÍ individuality ,a že v,e stycích s jinými k~eny hl~dí 
vystup'0vat jako příslušníci urč~~é, odliš~é ~~upu;y. y 

R'Ovnoprávnost j a z y k ů v urcIte z'eml muze byt myslena 
způsiQhem d V'0 jím :' " 

a) buď tak, že v zemi vÍoej ,azyčné, ~aždá ,z ře?í jeve 
s v é m 'O b V'O cl u výhradnou a zac~iQvav~ se v uflna rovnost 
v této výlučn'Osti (r'0vnoprávnost JednoJ azycna); . 

b) nebo každá řeč v z'emi mlu:,~ná p~'0h:ayš.uJe se za 
r'Ovnoprávn'Ůu nej'en v iQbvodu, kde Jl mluvl ve;slna ohyv,~
telstva, nýbrž v .obvodu celé zeme (rovnopravn'Ůs~ dvoJ~ 
jazyčná). Pr'Ů náš stát dnes, neť'lat~ z~sada, r~v?oJ?ravn?sb 
po vzoru švýcarském, ,~~byrz prInCIp stát?l r'~cl.y P'OJ~em 
státní řeči však v ústavě urclte vymez'en nenl, nybrz udany 
jsou pouze 'Obory, kde hegemiQn~e určitého jazyka bude se 
výhradně '0svědoov,ati. ,-, , . v 

O p,říslušnosti k vydání nových ~avaz '~ych p:re~~ , 
p i s ů z ohoru práva nár'0dnostníh'Ů a Jazyk'Oveh'Ů proJevuJI " 
se tyto náziQry: . v' 

I. Pr'0 úpravu stránky jazykiQvé příslušný Jest onen Cl: 
nitel zákiQnodárný, který jest příslušný k ve c né úprav~ 
dotčené látky. Stránka jazyková j:est P?~ze vf? r ~ a I n ~ 

'část určité látky. Když pa~lament ]'eys,t p~ls~usny, k :rpr,av~ 
civilníh'Ů řízení soudního, Jest p~k prIslusny ~ake k. uprave 
stránky j,azykové II úřad~ so~d,ních, y ne~,o, J,sou-h ~~rla
menty ' příslušny k m,a~erI.alne uprav,e ZrIZenl ,?b~cnlh'Ů ~ 
samosprávy, jsou pak příslušny .také ~ yúpr,av,e Jazyk'Ůve 
otázky II úřadův 'Obecních a v samospr,av~. v , y. , 

2. Úprav,a pom,ěrů j.azykových, ~~musI byt v;~y zaleZlt~ostI 
legislativy, nýbrž může být take u~'Olemo a vec~v ,ex,~kut~vy;. 
Když se j 'edná o úpravu užívání Jazyk~v u .uradu vstatnl 
správy II státních ústavů dopravních (zeleznloe, posty) a 
li stát~ích podniků finančních ~ hospodář~kých (m'Ůn~'
poly), dovo~ována bývá příslušn'Ůst ex ·e ~ uyt 1 V ~ z ,to~?, z'~ 
tu jde pouze '0 út>r,~v:r p~dm~ne~, z~ . ~lchz ~obcane uZI~a:l 
smějí ústavů a ver,eJnych msbtucI statnlch. l!:pr,ava pO~~I
nek p'Ůdobn ých dí ti se může též ceystou? a r 1 y~ o V ~ C I J a::
kožto vnitřní zaležitost správy. · Ovsem ze n~flzenl ,pohy
bovati se musí v mezích zákona. Také v praXI dnes uprava 
p'Ůměrů jazykových při poštách, železnicích a m'Ůnop'Ůlech 
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děje se cestou nařizovací, jako kdyby šÍa o věc{ čistě slu
žebnÍ. 

3. Naproti přípustnosti cesty llařizov .ací, jmen'Ovitě 
00 do úpravy j azykQvých poměrův u s o u d ů a ú řad ů 
spr á v n í ch, jest uvážiti, že při vydávání předpisů jazy.
kových nejde o pouhé vnitřní zařízení 'Organismu úředníh? , 
nýbrž také '0 individuální práva stran, které s úřadem přl,
jdou ve styk. Úprava práva povinností 'Občanů státmch 
díti se má oestou z á k on '0 dá r II 00 u. Pak by cestě nařizo
vací a .exekutivě zůsta~a zachována pouze t. zv. v nit ř n í 
řeč ú ř e dní, t. j. úprava styků úřadů s jinými úřady (do;
piso,vání). Pojem vnitřní a vnější řeči úřední však v zákQr
kQnech určen ne ni a s'Ouvislost IObojí této ř·eči v j,ednotlivých 
'Obo~ech státní činnQsti j 'est příliš úzká. . 

Ústava naše tam, kde mluví o národních menšinách (jako 
§ 132) přiznává práva skupinám, které dle pr~vního. řádu. 
dnešníhQ práv míti nemohou, ježto národy ne'Jsou uznány 
za. osobnosti právnické nebo za veřejnoprávné korporaoe 
a nemají orgánů, které hy mohly z,astávati práva nárlOdn~ 
před veřejnopr.ávními tribunály. 

,§ 75. Ochrana menšin. 

A. Předpisy o ochr.aně menšin ' převzaty byly do ústavy; 
na provedení direktivy ,a povinnosti ulož,ené smlouvami 

, mezinárodními při jednání mí~ovém. Všichni státní občané 
jsou si před zákonem zoela rovni a. požívají stejných práv 
občap.skýcha politických, bez IOhledu na to, jakého jsou 
kmene, jazyka či nábož'en~tví. Ochr,ana m ,enšin národních 
a náboženských má být úplně poskytnuta. Rozdíl v nábQ-' 
ženství, vyznání, víř·e, jazyce a národnosti nesmí být žád
nému státnímu občanu na závadu; ovšem, dodává se, že, 
jen y m'ezích všeobecných zákonů. Rozhodují tudíž' o tom 
platné všeobecné zák'0ny. Zejména nesmí býti činěno 
rozdílu při přístupu do veřejné služby, nabývání úřadův' 
a hodn'0stí, a při výkonu jakékoli živnosti a povolání. 
Státní Qbčané m'0hQu, ovšem zase jen v m.ezíc,h v še o b e c;

n Ý ch zákonů, v'0lně užívati kteréh'0koli j.a z y k a ve stycí~h, 
soukromých a obchodnich, ve věoech náboženských, v tis
ku a spisech nebo ve veřejném shromáždění li~ovém . Touto 
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VQlností, jak hned výslQvně se ,dlOdává, nejsou dotčena prá
va, jež v těchto směr'ech příslušejí . dle platných zákonů .o r
g á n ů mst á t ním z dŮVQdů veřejného pořádku a hezpeč
nosti státní, jak'Ož i za úoelem účinnéhQ dozoru. Mají tudíž 
úřady za účelem svého práva dlOz'0ru přece rozsáh
lou příležitost , '0mezovati rQvnop~ávnost j azyk'0y.ou a po 
případě zakaz'0v,ati jednání v j,azyoe, jeh'0ž úřad není právě 
D1QCen. Tento -dodatek, tak důkladně obmezující právo m,en
šin , v ustan'0veních mírové smllOuvy n 'e nÍ. ' 

Zákon, '0bsahující zásady jazyklOvéhlOanárQdnostního prá
va ve státě, prohl.ašuj'e s·e za integrující s'0 u č á s t ústavní 
listiny. Může tudíž býti změněn j ,edině ve f.~rmách, .v. ja
kých se dějí zm,ěny ústavy ,a za podmínek větŠIny kv.ahflk'Oi
vané. Jest to zák'0n ze dne 29' února 1920; č. 1.22 sbír. z. 

Státní ,občané js'Ou slObě ~ovni též co do práva, dle v še
o b ·e cn ě p) a tn Ý c h zákonů zakládati, říditi a na vl~sthí 
náklad sprav'Ov,ati ústavy humanitní, náboženské a SOCIální 
škQly a jiné ústavy vych'0vávací. V tomt~ oprávnění nesm~ 
hýt mezi státními 'Občany činěn rQzdíl anI co do náro.dnostI 
.a jazyka, ani 00 do náboženství a km'~ne.v ,Mo~ou ,v u,:ede
ných ~Yých soukromých ústavech vQlne uZlvatI sveho Jazy,
ka ,a vykonávati své náboženstvÍ. V městech a okr'esích, kde 
ídlí zna čn Ý z IQ m ,e k státních 'Občanů jiného jazyka, než 

oeskoslov'ensk.ého, 'Z,aručuje se dětem těchto občanů jinQ
j ,azyčn)Tch, Žle v 'e v~eř lej,né~ ~ y u.~ování v ~ezí~hv vš,e;~ 
.()~e,cné v~pravy vyuoovla~~ zaJIstena JIm ~u~e ,pT~n:.erevnv~ 
1) r II e ZIt o st, aby se JIm dostallO vyuoovanl v JeJIch reCI 
lnat,eřské, při oemž vyuoov.ání řeč i stá t ní můž'e být pro
hlášleno za předmět povinný. Vymezení pojmu "z~,ačný zl~~
ll1Jek" vyhrazeno bylo z v 1 á š t tl í m u z á klŮ nu; P?J'er;t "p,rl,
měř,ená příležitost" je hodn.ě širlOký. Na školstvI strednI a 
vysoké s~e uvedené předpisy II ,e v z tah ujÍ. ' 

Když ve m·ěst,ech · .a okresích smíš,ených, se z nač n Ý m 
z lo m k e m Qbčanů, patřících k menšinám nár'OdnostnÍIn 
a náboženským, dojde k tomu, že mají. urči~é ,?bnosy být 
vynal'Oženy na výchovu, náhoženst,:ía hdumil~e s~a?y; tu 
-y případě, že obnosy ony plaoeny JS'0u ,z fo?~u ,ver,eJnych, 
rozp'Očtu státníhlO obecního a korporacI vereJnych, zabez,
pecen bude menšinám národn'Ostním a náboženským taktéž 
p ři' ffi ě ř. e n Ý po díl na požitku a používání obnosů tako-
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vých, ovšem v mezích ~~'eobecnych piedpisů ·pro' veřejnou 
spr,ávu platných. ICaž9-é násilné 'Odnár'Odň'Ování 
je s t_ úst a vo u z a k á z áno. Nešetření tohoto zá~azu může 
být zák'Onem prohlášeno z.a čin t r e s tn ý. 

B. Na pr'Ovedení předpisův ústavy 'O právu n á r'O d n <O s t
ním a jazyk'Ovém vydán byl zák'On ze dne 29. ún'Ora 
1920, zák. sbír. č. 122, jímž stanovleny byly zásady jazy.
k'Ového pr.áv,a, v našem státě platného. Ustanovleno bylo: " 
. I. Jazyk česk'Osl'Ovenský j 'est s tá,t ním, 'O i i ci e 1 ním 

j,azyk'em r'epubliky. To znamená j m ,enovit ,ě (výpoč,et jest 
dem'Onstr ,a ti vní): 

a) V jHzyoe státním úřadují všechny sou~y, úřady, ústa
vy" podniky a org.ány státní, v:ydávají se jejich vyhlášky a 
předepisují se j-ejich z,evni označení, pokud nejs'Ou s-tano
v-eny určité výjimky na prospěch národnostních m'enšin. 

b) V j.azyoe státním upravuj'e se hlavní znění státov,ek a 
hankovek. 

c) Řeč státní j-est pro brannou m'Oc řečí velící a j,azykem 
služebním. Výjimečně ve styku s mužstvem, státní řeči ne
znalým, lze užíti také jeho ř'eči mateřské. 

d) Podr'Obněj ší předpisy o povinnosti státních úředníků 
a zřízenců, naučiti se j,azyku státnímu, odkazují s,e na oestu 
nařizovacÍ. 

Výraz "iazyk oiicielní" nemá žádného zvláštního význa-
inu a znamená totéž, 00 naznačuj 'e "jazyk státní". . 

II. Úřady s.amosprávné, sbory repres,entativné, a veškery 
veřejné k'Orporaoe v'e státě js'Ou z,avázány přijímati ústní 
přednes,ení i písemná podání, učiněná v jazyce stá t ním 
a je vyřizovati. Ve schůzích a por,adách uvedených korpo.
rací jest v'Olno státní ř'eči uŽÍvati a návrhy, v státní řeči po.
dané, musí se státi předmětem jednání. Jazyk veřejných 
vyhlášek a . zevních 'Označení úřadů s a m'O spr á v 'll Ý c h 
ustanoví stá t ním o c v Ý ko n n á (nenáleŽÍ to tudíž do sa
m'Ostatného 'ohoru půs'Obnosti sam'Osprávné). Povinnost, při
jímati podání v jazycích ji n Ý c h, než j,est řeč státní, a po
dání jinojazyčná vyřizovati, jakož i připustiti j.azyky jiné 
ve svých schůzích a por.adách, mají úřady sam'Osprávné~ 
sbory zastupitelské ,a veřejné k'Orporaoe dle předpisův o 
'Ochr ,aně nár'Odn'Ostních a jazykových menšin. 
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III. d právech á :ochraně národnostních a jazykovych 
- menšin platí tyto .př,edpisy: ~ 

I. Soudy, úřady ,a orgány státní určitého soudního 
o k r e s u, ,kde podle posledního sčítánÍ" li,du bydlí aspoň 
200/0 občanů jinojazyčných, js'Ou ve všech věoech, jejichž 
vyřízení náleží jim jak,óžto úř,adům v okresu působícíl!l ' 
zavázány přijímati podání, učiněná v jazyce menšir.:y, a vy
řizovati je též y jazyoe podání, vedle v'y říz ,e ní v. j a z y ce 
stá tn í m. Je-li na úz'emí některé oboe okresních soudů ně
kolik , považuj e se oelá 'Obec z,a soudní okres j edin ý. , 

Oněch 2 ° 0/o musí ·ovšem nál,ežeti též e m e n š i něj 'e
diné národn'Osti; nem'Ohou se dvě menší menšiny, snad na 
ni skl<;idati. . 

Taktéž cizí státní 'Obč'an menšinové nár'Odnosti (říšský 
, Němec) bude požívat jazykové 'Ochrany, nehoť § 2 jaz. z.ák. 

stanoví povinnost úřadů, jinojazyčná p'Odání přijínlati "od 
př'íslušníků jazyka této men.šiny", nikoli snad j.en 
'Od našich občanů státních, a podání také v jazyce m,enšiny 
vYřiz'Ovati .. ' 

2. Cestou na ř i z o v ,a c í bude ustanoveno, z~a při někÚ~
rých soudech a úřadech, jejichž . působnost vztahuje se; na 
jediný okr,es se zákonn'Ou národn'Ostní m,enšinou, jak'Ož i při 
soudech a úřadech nadříz,ených, bude lze 'Omeziti se na vy
dání vyřízení po u z e- v jazyoe strany. (Zde může prostě 
cestou pouhéh'O nařízení stanovisk'O jazyka státního být pro 
smíšené okr,esy zase· opuštěn'O; ostatně možno toutéž cestou 
tvořiti také jednotné okresy jinoj ,azyčné hez jazyka stát
ního.) M'Oc výk'Onná ustanoví též, kterým jazykem v těchto, 
případech se bude př,ed úřady jedn.ati. 

3. V řízení trestním jest v'Okr,esu se zákonit'Ou ná
r'Odnostní m e n š i n o u (200/0) veřejný žaloboe zavazán ob
žal'Obu trestní pr'Oti 'Obžalov,anému jiného j·azyka vznésti též. 
v jazyce obžalov,aného. Moc nařiz.ov,ací zase ustanoví, zda. 
obžal'Oba vznesena být m ůž,e jed i ně v řeči 'Obžalovanéh<;> ,. 
bez ohledu na jazyk státní. M'OC výk'Onná, t. j. nařiz'Ovací, 
ustanoví, kterým j,azykem v těchto případech bude se· př·ed 
úřady jednati. ' . 

4. V případech, kde nepředchází žádné p'Odání strany, rrj.á 
v okresu se z á k'O nit 'O U národn'Ostní m e n š i n o u dosbiti 
se stran'ě vyřízení i v jlejím jazyoe, po prípadě j ,e di ně 
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v jejím jazyoe, bude-)i tak pro určité okresy ustanoveno 
mocí nařizovacÍ. Není-li jazyk strany znám, obdrží vyřízení 
ve svém jazyoe dodatečně na svoji žádost. Možno jest tedy 
ce.stou nařizovací tvořiti i j 'e ·d n o j ,a z y č n é okresy, aspoň 
pro styk · se stranami. 

5. V okresech se z á k o nit o u národnostní m,enšinou j-est 
užívati při vyhláškách soudů, úřadů a orgánů státních a při 
jejich z:evnějším označování taktéž jazyka národnostní m'en
šiny. Bude zde tudíž dvojjazyčnost (PC? př. trojjazyčnost). 

6. Vyučování ve všech školách, zříz'en ých pro národnostní 
lnenšiny, děie se jejich jazykem, jímž spravují se také kul
turní instituce, pro menšiny ony založ'ené. O zásadách, jimiž 
říditi se má m'enšinové školství, není v jazykovém zákoně 

v d . o Pl t' t dí v vb " 'k " Yk I pre plSUV. al u z vs 'eo ecna za onna uprava s '0-

ství. Zák'On z 8. června 1923, č. 137 sb., kterým se upra
vuje vyuoování jazyku státnímu a národních menšin na ško-:
lách středních, prohlašuje jazyk státní na vš 'e ch středních 
vk Já h v d Vt . , s o c za pta< me p o Vln n y. 

Mocnařizovací má vydati také předpisy o tom, jak usn,ad
něn má být po stránce jazykové styk soudů a úřadů se stra,.
nami jazyka úředního neznalými a jak chráněny mají být 
strany p~ed právní újlnou, která by jim z neznal'Osti úřed
ního jazyka mohla vzejíti. Nařiz'Ovací moc sama má vy
dati také předpisy, zaručující úspěšné provádění vš·ech no
r·em jazykového práva. Pro prvních 5 let může nařiz·ovací 
moc sama připouštěti v Ý jim k y ze zásad jazykového zá
kona, pokud . toho tř·eba bude v zájmu nerušené správy. Při 
úřadování ve státní řeči užívá se v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku češtiny, na Slov,ensku pak slovenského jazyka. 
České vyřízení na slovenské podání neboO naopak pokládá 
s'e za vyřízení týmž jazykeul. 

Spory o užívání určitého · jazyka při soudech, úř~dech, . 
ústavech a podnicích státních, dále při úřadech sam'Ospráv
ných a korporacích veřejných, vyřizovati budou příslušné 
stá t ní 'Orgány dohlédací jako záležitosti státní správy:, a tQ 
odd ě I "e n ě o dvě ci, při k t 'e r é j a z y k o v Ý s por v z e
šel. Podrobné provedení zásad jazykového zákona zůsta
vila ústava opětně moci na ř i z o va c Í. Státní moc výkon
ná upraví dle závazné direkt~vy j azyk'OvéhoO zákona také 
'Otázku uŽÍvání jazyků při úřadech sam'Osprávných, za~ 
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stupitelských sbor'ech a veřejných korporacích, jakož i při 
oněch úřadech a v,eřejných 'orgánech, jejichž působnost 
vztahuje se na menší ,obvody, než jest soudní okres, nebo 
které nemají ~véhozvláštního obvodu. 

Moci na ř i z o va c í přiznávají se v celém zákoně vůbec 
taková oprávnění, že vlastně celá podstatná. úprava zakono
dárná přešla .na moc v Ý k o n 'll .o u, a neurčitý zákon si tak 
pomohl z nesnázÍ. 

Národní menšiny jsou chráněny trestně též podle zákona 
na ochranu republiky z 19' bř'ezna 1.923, č. 50 sb., v pří
padě, že by někdo popuz'Oval k násilnostem a jiným nepřá
telským činům proti iednotlivým skupinám obyvatelů pro 
jejich národnost, jazyk nebo náboženství, -neboO by veř,ejně 
hanobil národní m·enšinu (§ 14). 

Menšina, jazykové oOchrau.y požívající, musí být trvale 
u sedlá (§ 131 úst.), nikoli fluktuující, přechodná. Vyučo
vání na menšinových školách musí se udílet v jazyce ma
teřském jakožto řeč i v y u čoo va c Í. Jazyková .ochrana vzta
huje se též na osobnosti právnické (spolky, akciové 
společnosti) a n~jen na podání písemná, nýbrž -i na př,ed
nesení úst ní (čl. 7 mír. smlouvy); zaruoena jest však -
pouze pro vně j š í ,styk se stranami, nikoli pro úřadování 
vnitřní, a styky služebnÍ. Předpisy o ochranně menšiJny 
požívají garancie m 'ezinárodnía žádný zákon ani akt 
úředn~ proti nim nemá mlíti pl~tnosti (čl .. I. m~rové sn'llouvy). 

§ 76. Jazykové nařízení. 

Bylo vydáno 3. února 1926, č. 17 sb. Z jeho příliš obšír-
ného 'Obsahu jest uvésti: . 

I. Státní správa j.est z,avázána obsazovati jednoOtlivá slu
žební místa podle skutečné potř,eby soudci, úředníky a ji
nými státní~i orgány j a zyko v ě způsobilými. 

V okre~ech soudních, v nichž podle posledního soupisu 
lidu obývá alespoň 20 proeent státních občanů téhož, však 
jiného jazyka nežli státního, jakož i u sborových soudů 

,vdo d V
' 'h dO ,vdo Vh k h a ura u na rlz:enyc sou um a ura um v onec .o res-ec , 

ustanoví správa . také po dle pot ř e b'y soudoe, úř,edníky 
a jiIl:é orgány, kteří vykázali způsobilost úřadovati a jed
nati se stranami také v jazyku této j a z y k 'O V é m 'e n š in y. 
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II. Obecnímu z,astupitelstvu přísluší v mezích naříz,ení 
ustanoviti jednací jazy~ obce, jehož užívati jest obec '0práv
něna v mezích n:ařízení. Ohecní z.astupitelstvo ustanovuje 
také v mezích naříz'ení, ut.ají-li se ' úřední výkony konati jen 
v jedn.om jazyku, či zda a v jaké míře má býti užíváno' též 
jiné ho jazyka jednacího. V ohcích, v nichž podle posled~ 
ního soupisu lidu neobývá ani 20 pDooent státních .občanů 
~~hož, ~vš~k jiného j.azyka než státníh'O, jest jazyk stá tn í 
J~ednaclm }azykenl oboe. Jazyk státní stává se v ž d y t a k é 
jiednacím j,azykem oboe, 'O b Ý v á -I i pří s I uš ní k ů j a-

k t ' t ' h b" v v, I v , k o v \ zy a s ,a nI '0 v o Cl vlc 'e n 'ez 'prls UsnI u nej-
kt ,erého j azyk ,a menšinového, který byl ustanoven 
za jednací j,azyk její. Jazyk, j'eh'0ž pří s I uš n í k ů stá t
ní ch ob č a n ů jev 10 b c i a s po ň 50 pro c 'e n t, j e s t 
v ž d Y t a k é j ie d n ,a c í m j ,a z y ke m .o b ce. 

Usnesení ohecníhlO z,astupitelstv,a, které hy hylo v odporu 
s předpisy nařízení, jest neplatné. Každé usnesení zastupi
telstva ohecního o jednacím j,azyku oznámiti j-est do 8 dnů 
bezprostředně nadřízenému dohlédacímu úř.adu\státní správy. 

Každá obec jest vždy povinna přij'mouti ústní a písemná 
podání učiněná v jazyku státním a je vyříditi. 

Jde-li o podání v jiném jazyku než státním, jest ohec" 
v níž podle posledníh'0 soupisu lidu ' obývá alespoll 20 pro
~ent .státních '0~čanů téhož, avšak j in é h o j.azyka, než který 
J'est Jednacím Jazykenl obce, povinna 'Od příslušníků jazyka 
této menšiny přijm'Outi ' podání v tomto jazyku učiněná a 
je vyříditi. Příslušn'Ost k té které menšině posuzuje se po
dl 'e jazyka p'Odání. 

III. Obec má práv'0, jestliž'e obecní zastupitelstvo jiriak 
neustanoví, podání k ní došlá vyřizovati ves v é m jed na
.cím jazyku. Je-li jazyk podání též jednacím jazykem 
oboe, stane se vyřízení vždy v j,azyku podání. : 

Avšak .obce, pro něž j 'e ustan'Oven 'Obecní neb obvodní n:o
tář; dále .oboe, v jichž z,astupitelstvu ječ len e m pří 's I li š
ní k j a z y k .a státního, jakož i oboe, v nich'ž podle P'0sled~ 
ního soupisu lidu .obývá ,aspoň 20 p r'0 cen t st á t n í ch 
příslušníků státníhlO j ,azyka, jsou povinny vydati 
vyřízení podání učiněných v jazyku státním v to m to j a
zy k u. Takovou povinnost m!ají i jiné '0bce, jestliže pádle 
posledního sčítání lidu mají nejméně 3000 '0byvatelů ,a mají 
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ú~e~ní sílu z~lal~u j,azyka s ť á t n í ho. Nepředchází-li po
~anl strany, Je-h však obecnímu ' úřadu znám.o, že strana 
J'ep'říslušníkem ja~yka stá t ní h '0, vydá jí vyřízení v tom~ 
~o Jaz~ku. o~tr,ana, J~ž se nedostalo takto vyřízení ve státním 
Jazyku, muze žádatI do tří dnů od doručení vyřízení jazy
~1O,vě nevJ?ov~jícíh~, ,~y jí byl.o dodáno vyříz,ení v tomto 
Jazyku. ZadatI lze ustne neb'O písemně. ' 

Domovské listy a legitim,aoe pro pohr,aniční styk buďtež 
vžd! a 'vysvědče?í nem,ajetnosti, žádá-li to strana, vydány 
take_ s ,tex,tem v,la.zyku s,tátn.ím na prvém místě, i když ja
zyk statnl ne nI Jednacún Jazykem óboe. 

Ve městech s vlastním st ,atutem musí starosta 
a i~~o ná~ěstkové ~ýti úplně mocni j.azyka stá t n í ho. 
Tute~ pOVInnost m,aJí starosta ,a členové městského před
s,ednlC.tva, kteří z.astupují star'Ostu ve městech, jež podr'O
bena JSIOU 'př~dpis~~ 10 městech se zřízeným magistrátem. 

Obce, ktere map ,alespoň 3000 obyv,atelův, musí míti 
:podl,e potřeby služby dostatečný plOčet úředních sil znalých 
Jiazyka. stá~ního ve sl'Ově i _písmě, nejméně však j.ednu. 
. VzeJde-h spór o tom, zda dotyčná síla úřední jest znalá 
Jazyka státního, náleŽÍ plOlitickému , úřadu II. in
s t ,a n c 'e, aby j ,azyk'0vou kvalifikaci této úřední síly pře-
zk'Oum,al ,a 'O nI r'Ozhodl. ' 

Nezná-li ohecní starosta jiazyka' státního, odevzdá podání 
prvému, po případě druhému náměstku nebo některému 
členu. 'Obecníh'O. z,asturitelstv,a z na lé m u státního jazyka, 
~y Je tlum.očII do JednacíhlO jazyka obce. J.estliže ani 
nl~d? ze členů 'O~e~~ího zastupitelstv,a není znalý jazyka 
statnlh? a nelz'e-h JInak vhodným a rychlým způslObem 
pO~'OCI .hodnověrné osoby 'Opatřiti překlad P'0dání do jed
naclho Jazyka obce, ' z,ašle star.osta oboe podání toto pod 
v~~~s~ní z'0dp'Ovědností, nejdéle do 24 h'0din po jeho 
prlJet_l, h~~pr~středně na~řízen~mu .úřadu stá t n í spr á v y, 
aby opatrll ~reklad do Jedn9-clho Jazyka obqe. Tento úřad 
'Opatří 00 neJrychleji, dle možnlOsti d.o dvou dnů překlad 
a zašle j-ej s pův.odním podáním ''0bci k vyřízení. Shledá-li 
však, že není tu nem'0žnosti svrchu naznačené, pořízení 
překladu můž,e '0depříti. Ohec nahradí úřadu skutečné vý-
l.ohy vzešlé poříz,ením př,ekladu. ' 

IV. , Příslušník jazyka státního, jemuž se dostalo vyřízení 

331 



': jazJ~~ jinéI?' muze kromě případu, kde podání učinil 
hmto JInym Jazykem, vyříz'ení toto zaslati do tří dnů 
k ú!~adu stá tni ~ p r áy vy, který. obci jest beprostředně 
nadrl~e~, aby opatrll p ,eklad do Jazyka státníh'O. Překlad 
t~k~vy Jest .s u rych le!lÍI? a v příp,adech,. kde jde o zacho
vanl lhuty, Ihned pOrldltI a strane dodatI. 
" P;o, ústní y ~tyk ,se, stra~a~i platí o~dob:~é př,e.dpisy 0 _ při
Jlmanl '~ vy;~zovanl podanI. Dle moznostI budIž vš~k vždy 
u obecnlho uradu usnadněn straně, neznajícího jazyka obce 
styk úřední. ' 

Jyestliže ~l v~~l,ed:~ ~u skuteč~ý~ poměrům nebylo to ' 
~'Ozno, muze prls~u.snlk Jaz:rka. statnlho~ neznalý j-ednacího 
Jazlka ~obce, '~~rátItI s~ n~ nejblIžší nadříz'ený úřad spr á vy 
~ ta t,n 1, kteryz n~ mIste obecního úřadu s ním věc pvo
J,edna a obsah projednání sdělí ob 'e cn í m u úřadu za úče
lem pří~lušn~~o .vyříz,~~í: !am,. kde ustan'0v,en j.e ohecní neb 
obvo~l n'0tar, Jest UZltI 1 tu J,eho pomoci. 

V Jakém jazyku dopisují 'Obce soudům, státním úřadům 
a ,or9á~~ln, řídí se podle týchž př,edpisů. J.estliže soud" 
s~tnl u:ad. neb orgán ~,ení 'Oprávněn přijmouti podání 
v J.ednacllu Jazyku 'Obce, J'est 'Obec povinna dopis'Ovati j-emu 
v Jazyku státním. 

Ne~í.-li v obec, ' s~m'?správný úř,ad nebo v,eřejná k'Orpo
r~ce, Jlmz se doplsuJ'e, 'Oprávněna přijmouti podání v ji
nem Jaz~k.u n~ž. ,s~átním" ,~neb v. jiném menšin'Ovém ja
zY,k~~ nez ,Jest J'eJ! JednaCl Jazyk, Jest jim dopsati v jazyk~ 
státnlm. 

.V. Jednání v obecním z,astupitelstvu, 'Obecní radě a v ko
mIsích děj e se jed n a c í m j a z y k ,e m 'O b c 'e. 

Ve schůzích a por,adách 'Obecních z,astupitelstev, obecních 
ra~ a komisí jest vždy m'O~firo užív.ati jazyka státního. 
Navrhy a podněty v tomto Jazyku učiněné musí se státi 
předm,ětem j,ednáni. - , 

y '? ,?b~í~h,. v nic~~ ,?bývá ~ales'po~ 20 pvooent státníoh 
prlslusnlku Jazyka JIneh'O nez statnlho, který ne n í z,ávo-
veň ,j 'e~n~cím j.azyke~ ob.oe, jsou gřísl.ušníci onoh'O jazyka 
opravnenl tohoto sveho Jazyka uZlvab ve schůzích a po
radách 'Obecních zastupitelstev, rad a k'0misí. Návrhy a 
podněty v' tomto jazyku učiněné musí se státi předmětem 
jednání. , 
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Sch.ůze '0bec~ích zastupitelstev, rad a komisí buďtež rl
z,en~ Jazykem .Jednacím', po případě všemi jazyky jedna
címI. Návrhy u~iněné v j,azyku jiném než jednacím, 'O nichž 
má se hlasovatI, buďtež přeloženy do j,azyka jednacího a 
naopak návrhy učiněné v jazyku jednacím buďtež pře
lož'eny do jazyka jiného tehdy, jestliž,e v obci .jest nejméně 
20 procent státních příslušníků '0n'Oho jiného jazyka. Od 
překladu lze upustiti j-en tehdy, když všichni zúčastnění 
členové s tím souhlasí. 

,Ale i v obcích jiných, jejichž jednací jazyk není 
státní řeč, buďtež návrhy učiněné v jazyku státním přelo
~eny do j'ednacího jazyka oboe a návrhy učiněné v jazyku 
Jednacím přelož,eny do jazyka státního, j-estliže některý člen 
obecního zastupitelstva, r,ady nebo komise o top o žádá. 

Obecn~ starosta, po případě předseda k'0mise, který j,est 
neznalý Jazyka státního, povolá ke spolu řízení schůze ná
městka zn~lého tohoto j.azyka, řeční-li člen zastupitelstva 
nebo komIse v tomto jazyku, nebo činí-li y něm návrh. 
Totéž platí obdobně pro jazyk menšinový. Není-li žádný 
náměstek znalý těchto jazyků, pov'01á př,eds-eda některého 
člena, po případě úředníka ke zprostředkování. 

Orientační nápisy na silnicích ,a oestách buďtež vždy v ja ' 
zyku státním. Jsou-li také v jazyku jiném,' buď jazyk státní 
vždy na prvním místě.. Budovu, v níž nalézá se obecrií úřad , 
jest však v~dy označiti (též) jazykem státním, nápisem stej
ných rozm,ěrů a stejné úpravy. 

VI. Proti orgánu ohecní správy, který by jednal proti 
ustanovením nařízení, aneb'0 který by se neřídil rozhod
nutím úřadu správy stá t n í na základě nařízení ve věcech 
jfazykových vydaným, může býti zakročeno podle přísluš
ných předpisů ohecního zříz,ení, po případě obecních řádů. 
Městští notáři, ohecní neb obvodní notáři použijí svého 
práva k odvolání a odporu podle předpisů ci tom platných. 

Učiní-li obecní rada neb'0 obecní zastupitelstvo usnesení 
příčící se předpisům nařízení, má dohlédací úřad spr á v y 
stá tní povinn'0st výk'On usnesení takového zasta
v i t i a p'O pří pad ě, .s e zná -1 i t'0 h'O pot ř e bu, o b e c
n í z a s t u pi te 1 s t vor o z p u s t i ti. 

Jestliže by obecní zastupitelstvo neb'O obecní rada opomi
núly učiniti některé opatřeni v'e smyslu nařízení aneho plniti 
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povinnosti podle naříz,ení ,obci náležej<ící, má do~lé~ací 
úřad správy státní na náklad oboe sjednati 'Odp'Om.oc, Jíž Jest 
potřebi. 

Orgán 'Obecní správy, který vyk'Onávaje svůj úřad úmysl
ným jednáním neb úmy~Jným IOpominutím pr.oti jazykové
mu naříz:ení 'Ohrožuje zájmy v'eřejné správy, trestá se podle 
§25 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 sb. z./.a 'll., na 
ochranu republiky,. (Ohrožování veř,ejné správy IOrgánem 
moci veřejné.) 

VII. Veř,ejné korporace podléhající správě ministerstev 
v naříz·ení uvedených, j.ako adv'Okátní, notářské k,omory, 
státní regulační kDmise, zemská komise pno úpravu řek, lé
kařské komDry, lé~árnická gremia upravují si užívání ja
zyků ve svém úřadování podle předpisů a v d uch u z á k D
na jazykDvého ,a jazyk'0véhlO nařízení vlastním 
u sne sen í lll, jež vyžaduj-e schválení nadřízenéh'0 ministra. 
JakD zásad jest zejména dbáti, že jsou povinny přijímati 
podání v jazyku státním a je v témž j,azyku vyřizovati, ze 
ve styku se stranami rlOzhodným je, vztahuje-li se působ
nost jejich v určitém případě na okres bez menšiny, či 
s menšinou, že člen korporaoe nemá méně práv než strana, 
že státnínl úřadůnl a z'ejména lninisterstvům j-est dópiso
vati a podávati zprávy v jazyku státním, a to i tehdy, 
j1e-li jednacím jazykem kDrpor,aoe některý jazyk ,menšinový, 
a není-li v tomto případě státní úř,ad podle předpisů prlOň 
platných .oprávněn přijm,outi pDdání v jedn,acím jazyku 
klOrporace, dále že ve schůúcha por,adách korpDraoe je vždy 
Ul'0ŽnlO užívati jazyk ,a státního a že návrhy a podně~y 
v t.omto jazyku učiněné musí se státi předmět,em j,ednání. 
Při z'evním .označení klOrpor,ací a ú,ředních místností jejich 
jest vždy použíti jazyka státníhlO. 

Předpisy uvedené platí také pr'0 IObchodní a živnostenské 
klOmDry, jejich ústřednu a prlO spoleoenstevní j-ednoty (sva
zy) s tím dalším ustanov,ením, že IObchDdní a živnostenské 
kDlllory, pokud js,Qu či~nými v záležitostech ,ochranných 
z;nánl·ek a vzorků, js.ou považlOvány za ,o r g án y r e p u-
b I i k y. • 

Už~vání jazyků při inženýrské kOlllDře upraví se v duchu 
zákona j,azykDvého pr,ováděcím nařízením ku provedení zá-

33ft 

kona ,o inženýrské kDmlOře ze dne 18. března 1,920, č. 185 
sb. z. a n. . 

VIII. S.oudy, úřady a IOrgány, ať . státní či samosprávné, 
JSDu povinny dáti stranám poučení, ,aby byly uchráněny 
právních új em, jež by jim z neznalosti jazyka mohly 
vz,ejíti. Strany, jimž se dostal'O vyříz'ení v j,azyku, jehož ne
znaj í, nl'0hou žádati příslušný soud, úř.~d neb IOrgán anebo 
soud, uřad neb orgán toho druhu místně nejbližší nebo tam, 
kde je zřízen obecní neb IObvlOdní notář, tohDto za vysvět
lení věci nebo z,a úst n í pře k l ,a d dodaného vyřízení. 
Soud, úřad neb 'Orgán, po případě IObecní neb obvodní no
tář j ,est povinen taklOvé žádosti vyhlOvěti, pD k u d j 'ehD j a
zyklOvé znallOsti k tomu stačí. . 

Kde by ta nebD Dna věc působila příslušnému soudu, úřa
du neb ,orgánu při vyřizování značné j,azykové :obtíž,e, muže 
v případech zvláštní důležitosti, ,a nelze-li tomu jinak .od
pomlOci, příslušný nadříz:ený soud ňeb úřad deleglOva ti 
jiný slOud, úř.ad aneb orgán stejnéhD druhu a řádli ku pto
j-ednání věci neblO naříditi, aby byl vyslán od jiného úřadu 
y j-ehlO IObvDdu slOudoe, úředník neb ,orgán s příslušnou ja
zyk'0vOU znalostí, ,aby věc u příslušného soudů neb úřadu 
pr'0j-ednal. 

SplOry 'O užití jazyka při soudech, úřadech, ústavech, 
pódnicích a ,orgánech státn~h, j,ák'0ž i při úřadech samo
spr-á-vnýcha k'0rpor,aoich veřejných vyřizují příslušné státní 
o'rgány dohlédací j.aKO věci stá t ní spr á vylO d děl:e n ě 
o d v é c i, vek t e rév z e šly (§ 7 zák.) . . 

Strana, která má za to, ~e býlo porušenD její jazykové 
právo, může sohě stěžovati do 15 dnů u státního úřadu, 
j ,enž podl,e příslušných zákonů jest povlOlán vykonávati pří
mlO dohlédací právo nad orgánelll, do jehož IOpatř,ení si stě
:žuie, pokud úřadu dohlédachllu také náleží rDzhodov,ati 
() stížn'0stech. Shledá-li tento úřad, že není příslušným, od
stoupí stížnost ihned příslušnému úřadu a zpraví 'Ů tom 
8těžovatel,e. 

Uzná-li, že jest příslušným, rDzhodne co n~jrychleji; na
řídí případné nápr,avu, která jest podle povahy věci j-eště 
nl'0žna a zpr,aví ,orgán, na který si bylo stěžováno, a jeho 

. pr'0střednictví~ i stěžDvatele. Ne m ů ž e však sám vydati vy
řízení s právními účinky vyřízení příslušného IOrgánu, 
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zejména prvý výrok zrušiti a nahraditi výrokem jazykově 
správným. 

D'0 rozh'0dnutí může si strana stěžovati k úřadu, ienž je 
nejblíže vyšším úřadem dohlédacím; o řízení a lhůtách 
platí předpisy pro tyto úřady jinak závazné. Není,-li před~ 
pisů takových, jest stížnost podati dó 15 dnů od doruĎení 
rozhodnutí u úřadl!, do jehož rozhodnutí jest si stěžováno. 
Lz ·e si stěžovati postupně až k n,ejvyšší instaLl-
ci. V rozhodnutí úřadu buď vždy poučena strana 'O právu 
stížn'0sti k vy š š í m u ú řad u a 'O t'0m, kde a do j.aké lhůty 
je. stí ž n o s t pod a t i. . . 

Shledá-li dohléda.cí úř,ad i mimo případ stížnosti, že ně
který orgán j,eho dohledu podřízený porušil jazykový zá
k'0n aneb'0 nařízení, jest povinen mu to vytknouti a můž,e 
vhodným 'Opatřením' zjednati nápravu. 

Pr'0ti soudcům, úředníkům a orgánům, kteří porušují 
proti předpisům zákona .a nařízení jazyk'0vé právo, bude 
postupováno kárným řízením bez újmy ustanovení § 25 zá
kona ze dne 19. bř'ezna 1923; č. 50 sb. z. a 'll., na· ochranu 
republiky. 

IX. Žádá-li toho ve ř e j n .ý z á j e m, aby se užil'0 státního 
j.azyka republiky, může politický úřad i kr'0mě případů, 
o nichž se jedná v předchozích ustanoveních, tam, kde 
korpor .ace nebo jiné osoby 'Oznamují něoo v,eřejný..
mi vyhláškami nebo o z nač ují n á p i syp rop o tře b n 
o b e cen s t v a nen1.ovi tost nebo jiné předměty, určené k ve
ř,ejnému užívání, jim uložiti, aby vyhJáška nebo označení 
stalo se i j.azykem státním, a ustanoviti při tom úpravu a 
umístění t.extu v jazyku státním. Platnost tohoto př.edpisu, 
jmenovitě pro živnosti hojně uplatňovaného, byla správním 
s'0udem prohlášena z,a pochybnou. 

Ustanoyení t.ato nevztahují se na vyhlášky, označení a 
oznámení v časopisech, na inserci a obchodní re~ 
k I a m u v ů b e c. 

X. Než bud e u p r a ven a otázka jaz'y'ková pro Podkar
pats~ou R?,s jeFm sněmem, platí i pro ni ustanovení jazy..: 
koveh.o narlz·enl. 

Nařízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení a provedením 
jeho pověř'eni ministři vnitra, spravedlnosti, financí; prů-
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IJl!slu; .~bch?du ·a ·.živností, yeř,ejných_ prací a veřejiiého 
z,drJlvotnJctyJ, _a tělesné výchovJ. Jen p r ~o t a to min i s'-
ť·er ,s .tva : ta: kéj .azykové n :aříz ,ení platí. ' ' ~" 

~ _. ~ 

§ 77. Ochrana osobní svobody a ,práva domácího .. : 

Úst~ vní záko-?- ze dne g. dubna 1920, č. 2g3 sb. zák., 
,obs.ahuJ~ pod:ob~ěJší pře~pisy o ochraně svobody osobní, 
dom.ovnla lIstovního taJemství. Občan smí býti stíhán 
ť~ouz~ .. vy,příp,adech, v zák??~ výsl~oyvně dovolených, ať již 
rlZen~ pnslusl soudu nebo JInemu ura,du dl'e zákona přísluš-

.n~~u. Říz~ní up:r:-.av,en'0 jest z á k'0 n ,e m. Zatčení bez dalšíh.o 
pr.lpustn~o. Jest pouze, byl-li kdo přistižen při činu ' samém. 
~lmO' ~e~to , případ připouští se i.atčení na písemný, o d .l)
vo cl ne n} rozkaz soudoovs~j, jenž musí .obviněnému být 
'dodán ph zatčení nebo nej,déle dó 24 hodin po tom.' Mimo 
~p~íp~dy, ~ákon-em výslovně určen~, nesmí být nikdo, veřej
ny?y o~gany. vz.at do v.azby. Byl-ll kdo takto vzat do v~zby, 
: musí _ byt n~J déle do 48 hodin propuštěn nebo předveden 
před úř.ad, Jemuž přísluší provésti další říze~í. Nikdo nesmí 
být.z určitého místa nebo ,území vypovězen, ani nesmí j ,e~u 
býtI - nařízeno, .aby se z určitéh'0 místa nevzdaloval; ovšem 

.-z.ase mimo případy, v zákoně výslovně ·ustan;O'vené. O pří
padném pr'0p!-lšt.ění zatčeného a uvězněného na kauci či jis
totu, rozhodújí p'ředpisy řízení trestního. ' 

D'0movní prohlídk ,a, t. j. prohlídka bytu a míst
ností, k bytu náležejících, nebo místností obchoLdních a živ-

'nostenských, jest dovol'ena opět ' jen v případech, z á k 0-

nem ustanovených, ať již řízení přísluší soudu nebo. jiné
·~u úřadu, dle zákona příslušnému. Smí díti se jen ·dle ří
,zení, . upravenéh'0 zákonem. P~ohlídka dovolena j·est pouze 
na z_ákladě písemného, odůvodněného rozk.azu soudoovské
ho., j-e.h~ . musí být doručen při prohlídoe nehó nejdéle do 
24 hodIn po tom. Komu n1.á se rozkaz doručiti, zákon Iie
p:aví. Za účelem: ~restního říz,ení soudního dovolují př'ed
p~sy t r ,e s t ní výJImečně někdy též prohlídku -bez pís;em
neh'0 rozkazu soudoovského. V tomto případě veřejný orgán, 
prohlídku provádějící, musí se řádně le,gitimovati .2, 'vydati 
tomu,_ u koho prohlídka se konala, na j 'eho žádost hnedneho 
nej déle do 24 hodin písemné potvrzení o vykonané- pro-
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hlídoe a o ,důvodech k ní, jakož i o věcech při ní zahav,e;... 
ných.J T,ento předpis platí i pro prohlídky, které dle zvlášt
IIlÍch zákonů konati se mohou za účely polioejními a finanč
ními nebo yůbec z,a účely veřejné správy. O každé dom'0vní 
pvohlídce musí být sep~án protokol, v němž j-est uvésti dů
vod záktQnný i příčinu podezření~ pvoč k prohlídce došlo 
a_ jaký byl její výsledek. Když -nenašlo se nic závadnéh:o, 
musí být straně . '0bviněné ihned vydáno písemné potvrzení 
o tom. 

. Tajeluství listovní s'e zaručuj 'e. Výjimky stanoví záktQno:'
dárstvitrestní neho jiné zvláštní zák'Ony. Kdyby některý 
veř,ejný . 'Orgán při výkonu úř,adu a služby porušil p~edpisy 
o ochr,aně sv'0hody os'0bní:a domovní, bude přísně potrestán 
(a to v případě zlého úmyslu pr'0 z 10 čin, jinak pro pře-
stupek s vysokou tr'estní sazbou). Při odstQuz'ení pro zltQčin 
j,est nalézti i na ztrátu úřadu. Každé odsouz'ení má za násle
dek ručení za náhr,adu způsobené škody dle zvláštních zá;
l{!onův. Suspense práv osobní sv'ObtQdy, '0chrana práva dó
'mácíh'O , a Itajemství listovního jest možna výhradně dle 
zvláštního zákona. Pouze zvláštním ,záklOnem můž,e býti 
'p.s tanoveno, že předpisy .o 'Ochraně uvedených z,ákladrtích 
práv smějí být omez,eny nebo suspendovány za války, nebiQ 
tehdy, když ve státě neb'O na hranicích státu na~tan'Ou udá;-
1'0 sti , 'Ohrožující zvýšenou m,ěrou státní oelek, J,eho ftQrmu 
a ústavu, jakiQž i veř,ejný řád a pokoj. ' 

Zák'0n ze dne 9. dubna 1920, č. 293 sb. z., o ochr,aně 
tří ' uvedených základních p-ráv tV'0ří integrující souč~st 
ústavní listiny i smí býti měněn jedině ve f.ormách, Ja.:.. 
kých vyžaduje se ku změně ústavy. Naproti starší~u ' z~'
konodárství, které poskytovaltQ ochr.anu p'Ouze protI zaty
kání k účelům soudním, poskytuje se nyní '0chrana i pvoti 
libtQvolnému zatýkání za účely p'0licejními. Ježto zá:'" 
klOn nerozeznává, jest za to míti, ž·e ochrana základních 
práv, zákonem poskytovaná, vztahuj'e se stejnou m~rol} 
i na 'Os'oby, podléhající zvláštnímu trestnímusoudnlctvi 
VtÓj enském u, z důvodu, že js'0u dosud ve svazku vo
jienském. I když voj'enské řády tvestní stanoví určité vý-:
jimky za úč'elem udržování vojenské , kázně, přece, pokud 
výjimky výsl'0vně zákonem stanov'eny nebyly, ochrana. 
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-ósobní svobody nebo tajemství listovního přísluší Čl~nům 
aktivní ,armády stejně. 

§ 78. O stavu vtjimečném. 

O stavu v Ý jim e čn é m vydán byl zákon ze dne 14. 
dubna 1920, č.300 sb. zák., o mimořádných .opatřeních . 
Za války, nebo tehdy, když ve státě nastanou udál'0sti, ohro
žující zvýšenou měro ·u oelistvost státu, jeho formu, 
ústavu nebo v'eř,ejný klid a pořádek, mohou býti vydána 
mimoř .ádná ·opatř 'ení, jiluiž zrušují se nebo 'ioblnezují 
dočasně některé svob'0dy občanské, zaručené ústavní listi
nou a zákonem o ochraně svobody tQs.obní, donroVIlí a ta.
j(emství listovníhiQ. Suspendována neho obm'ezena sm~jí 
býti tato základní práva: I. svob.oda iQsobní, 2. právo dQ
n110vní ,a j·eho neporušitelnost, 3. ' svoboda tisku, 4. práVio 

' spo]čovací, 5. právo shvomažďov,ací, 6. tajemství listovní. 
Bližší podmínky vyhlášení mim'Ořádných opatření jstQu: 
- a) JY-liintQř:ádná 'Opatřeni tak.ová smějí být nařízena nejdéle 
'na dobu tří mě s í c Ů, a pouze potud, pokud jsou ne1íbytně 
úutna na 'Ochranu celistv.osti státu, jehtQ f'0rmy a ústavy a na 
':óbntQvení v'eřejného klidu a pořádku. Kdy nutnost taková 
nastane, pos.oudí vláda dl'e volnéh'0 uvážení, vždy však j ,est 
~řeba, aby ruši:vé událtQsti tQhrož:ovaly stát z v Ý š ,en o u m ě-

T .o-Iu. Nestačí okamžité rušení m,enší. Zákon .o ochraně 
'osobní .svobody připouští výjimečná ustanovení i tehdy, na,
-stanou-li ohrožující události na hranicích státu (§ 13 _ 
·zák. ' z 9. dubna 1920, č. 293 sb. z.); zák'On -o mimořád:
ných .opatřeních ,připouští výjim,ečný stav pouze tehdy, 
'nastane-li .ohr.ožení u vn i t ř stá tu . (§ _ I z.ák. z 14. dubna 
) 20, č. 300 sb. z.). Z;ákon z 10. července 1933, č. 125, 
j 'enž-z'0střilzákon .o mimořádných .opatřeních, upravil nyní 
znění t(~b~u př·edcházejících záktQnů s o u h I a sně. . 
" b) Suspens'e nebo ,obm'ezení děje se oestou 'll a ř i z o va: c í, 
aktem rritQci výkonné. K mimo-řádným opatř,ením j:est . třeb.a 
'usnes1ení vlády, schváleného pr.esid.entem republiky. F'0 r
nl á ln í podmínkou j-est, že vládní ,riařízl~ní .o mim'Qřádných 

'ópatřeních musí býti vyhlášen.o .ve sbíroe zákonů, .ve vlád
:úínl tlstredním úř,edním listě ' a ov · úř'edním listě onoh.o úz·e
' i~'i, p,~o které výjim,éG~ý stav' jesť zaveden. Naříz,erií musí 
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,bft -podepsáno presidentem ,rep~bliky .a nejméně , 1!3,~ mi
nIstrů všech, počítaj ,e v to i lninisterského předsed:u ~ ,\.; J: ~ , 

c) Naříz'ení musí př'esně udati a obsahiQvati, která práva 
~ v jakém rozsahu se Z ,~šují .nebo Dbmezují, jakož i na 
}~k?u dobu a pro který 'Obvod místní stav výjimečný se za
,vadl. Suspense můž'e ' být úplná . n~bo částečná. , ,Můž:e Sle. 

. ~.z~,~h?v:at na všec~a ona ~ákladní ,práva občanská, i({~ tru
slti.;,z,akoJ? dov?luJe, n ,aJ ed.nou nepo jen na 'ně: ktera 
z ,nIch. Jednothvé , svobody ,mohou být zrušel).y úplně nebo 

:p'O,uze, obm,~zeny, dle v'Olnéh~ uvážení vlády. Meze, ulož~né 
vla,dnl mlOCI v ústavě naprotI občanům, na čas, nařízením 
udaný,. pomíjejí anebo se jinak stanoví. ,~ , , ' 

, Je-h suspendován či obmez,en zákon o ochraně os'obÍlí 
svobody, pr.áva 'domácího a tajemství listovního, m'Ohou 
n~stati tyto účinky: ' ,,', . 

I I. , Lhůta 48 hodin, do které má zatčený být bu~ pro
, plišt~n nebo předv,eden před příslušný úřad, může pýt pro-
dl'Ouzena na 8 dní. ' , ,: 

2. Státní bezpečnostní úřady smějí určité osoby : ,z urči
. téh'O místa nebo území vypověděti neb'O je internovati i m i
',m o případy v z,ákoně d'Ov'Olené. Bylo-li proti někiQmu ta
,kové opatření učiněno, musí do 8 dnů být proti postiženému 
zaveden? řádné řízení trestní, jinak iQpatření po~bývá 
'platnostI. ' , 

3 .. Pr'O určité těžké činy trestné, v zákiQně vyjmeno,vané,. 
nephpouští s'e propuštění na , svobodu ' po složení kauce. 

-T~kové trestné činy jsou zl'Očiny proti státu, proti v-eřej
nému. pokoji a řádu, násilí, delikty proti integritě 'Osohy 
a maJetku. ' ' , 
, 4. Státní úřad bezpečnostní jest oprávněn, za účelem 
trestního řízení pr'O uvedené těžké delikty naříditi ,'a P:fo
vá,děti dom'Ovní prohlídky kdyk'Oliv i bez rozkazu soud
covskéh'O. 

5.- Rovněž státní úřad , bezpečnostp.í může naříditi 'zaba
vování ,a 'Otevírání dopisův i hez soudcovského ' rozkazu. 

,Je-li suspendována či obmez,ena sv,oboda spolková, shro
.- mažďovací a svohQda tisku, mohou nastati tytq účinky: ' 

- , ~) Spolky a odbočky j-ejich, mim'O spolky výdělečně mo
:hou být -podrobeny zvláštnímu, permanentnímu' do~oru 
, úřednímu a j-ejich zakládání a trvání vůbec ~ůž,e~bÝt yá-

zá!no ' i\a zvláštní " přísnější podmínky. Činnost spolková 
:S:i?ol~l(: dosavadních může být z,astav'ena a zřizování spolků 
~'?vych n'lůže b~t vázáno na výslovné povolení příslušného, 
uradu '(nástupuJe soustava koncesní). ' 
, b) Státní bezpečnostní úř,ad může zakázati konání schůzí 

na místech, sloužících veřejné dopray.ě, vůbec. Pořádání 
~~hůzí, j~ných může být opět vázániQ na výsloýné, povolení 
urťdnl. Obm'ez,ení toto neplatí však pro schůze voličské 
IOde ,dne vypsání do ukončení voleb. -

c) ,; Vyd~vání a rozšiřování časopisů může být 'Omezeno 
~~láštním ~odmínkám. Časopisy smějí být i zastaveny, ale 
J,en vktaJní nutn'Osti. Co je krajní nutnost, posoudí 
ovš'em úřad volně; povolán bude k tomu patrně státní úřad 
bezp~čnostní, když zákon o příslušnosti -úř'ední se nezmí
n~l. Casop~sum periodickým může být ulož,ena povinnost, 
pre~k~á~ab ~ oensuře povi~né výtisky ,až dvě hodiny př,ed 
v~da:anlm ~IStU~ P~o časopIsy a tiskopisy 'Objemnější může 
hyt censurnl lhuta stanovena na 3-8 dní. Obmezení jsou 
tud~ž dy~kl~driá :a ~,ř~pomínají hodně zákony a poměry bý'
Ylale! pnsne pohoeJnl. 

P,?dl~ z.á~on~,z I? červe~oe ,1933, č. 125, jenž 'Obsahuje 
ztOstren~ mlm'Oradnych 'Opatrenl, mohou spolky výdělečné, 
které sleduj.i též politické cíle, být podrobeny tými přís . ', 
ným př'edpls-gm, j,ako spolky jiné. Členové zastupitelstvia 
ohecrtího pak nebudou moci vzdáti se svých mandátů bez 
svolení dozorčího úř,adu. ' 

, ylád~, ~,e~o o~gán vl~douy zmocn~~ý, sym! taktéž vydávati 
YYJI~'e~ne predplsy 'O vyrobe, prodeJI, drzbe a nosení zbraní 
a s treh,v,a , o průvodních listech a hlášení, '0 chování se 
a shrom,~žd?v.ání se na níístech veř,ejných, o činech de ... 
11lo?-~t~a~IVJ~I,ch a uží~ání .odznakův. I tady patrna jest příliš 
f;ohceJnl pnsnovs,t, ~lkte~ak sey ~nelí~ící od poměrů ' dřív,ěj
slch.Kd'0 porusl predplsy nanzenl, vydaných na z.ákl.adě 
.zákona '0 výjimečném stavu, bude politickým úř,adem I. in-

.-:stance přísně potr1están, a to, když nedá se uŽÍti přísnějších 
ustan'0vení zákiQna trestního, značnou pokutou nebo věze
ním, nebo také '0bojím . 

~~k~i~e P?mine nezbytná nutnost výjimečných 'Opatření, 
:maJI byb vladou hned zmírněná nebo zoela odvolána. Kdy 
to nastane, pOS'0udí vláda v'0lně. Odvolání stane se v téžte 
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f,'ormě, v jaké se stalo vyhlášení stavu výjimečn.ého (usu&-· 
sení vlády, vyhlášení v zákoníku a úředních listech,. podpis 
presidentův a aspoň 2/3 ministrův). Vláda jest zavázána 
v,eškerá naříz,ení .výjim,ečriá předložiti nejdéle do 14 dnů 
sboru z á k o no dá r n é m u a, nenÍ;-li shromážděn, tedy stá
lérriu výboru pro nařízení z nouz·e, dle § 54 ústavy dosaz·e~ 
nému. · Odepř·e:-li některá z obou sněmoven nebo nouzový 
vý~'?r .svůj souhlas s vydantm výjim.ečným nařízením, pOL 
mlJl Jeho platnost, patrne hned , od odepř·ení souhlasu. 
Rovněž pomine platnost výjimečného naříz,ení, když sbor 
zákonodárný nebo stálý výbor nouzový do I m·ěsíoe od vyr 
hlášení výjim. nařízení -neučiní o něm žádného. usnesení. ~ 

§ 79. Občanská rovnost a osobní svoboda. 

. Naše ústava vytkla oelý katalog základních práv občant
ských, a to bez užití jednotného principu. Bez soustavného 
uspořádání shrn~ta jsou tu ustanovení nejrůznějšího práv'
ního významu. Rada ustanovení znamená prostě jen n '&
g a c i př.edcház,ejícího stavu právního. Ustanov,ení tato jsou 
vyvolána jen kontr,astem s př'edcházejícím řádem právním. 
Nebylo jistě třeba tohoto nadbytečného zaručování, neboť · 
bylo stanoveno jen to, 00 beztoho již plati10. Ale předpisy 
ziaručující m.ělypožívati zvláštní sankoe s tálo s ti, jaké 
požívají vůbec základní zákony státní a normy ústavní. 

Ježto dříve nebývalo volnosti stěhovací, zaručuje se: 
výslovně, že svohoda po hy b u, volné stěhování se osoh 
i s majetkem uvnitř území ' státního nepodléhá žádným 
omezením; každý občan můž:e na kterémkoli místě státního 
území se zdržovati, nebo tam bydliště si zvoliti. Z důvodu 
zájmu veřejného, vyvolaného náhlými změnami hospodář
skými, může však i svoboda být omez'ena: tak zákon ze
dne I. dubna 1919, č. 181 sb. z., obsahov.al důkladné oh
mez,ení práva stěhov ,acího, když :qboe z důvodů by-
tových brániti se mohly přistěhovalcům. . 

Velmi ostrá obinez·ení vo 1 n o s t i po hy b u obsahuje zák., 
z·e 14. červ'ence 1927, Č. 117 sb., o cpotulných a kočujících : 
IOsobách. 

Stá.t můž·e do tohoto okruhu indiv~duelní svobody zasa
hoýab tam, kde ' z .á k ony k tomu' J,e výslovriě zmocněn" 

jako v soudnic~ví t r 'e st ním. Povinnost státu, ' nezasahovat 
do okruhu individuální svobody, zde pomíjí; podř.íz,enost 
občanů státní moci se stupňuje, oprávnění stá t u se zvy,
Š,ují a jednotlivci odnímá se právo dovolat s'e ochrany své 
svobody potud, pokud trestem svobodná j 'eho sféra byla 
umenšena. Také dopouští s'e odevzdání do pracovny donu",: 
oovací, připouštějí se p o I i ce j ní obmez,ení svobody jako 
odstrčení (postrk), odstranění se zákaz,em návratu a po
stavení pod policejní dohlídku z důvodů veřejné 
hezp~čno,sti; ro-;něž trvá zákonem odůvodněné v y po v í-
d ,a Cl pravo obcl. I 

. Dříve (před r. 1848) nebývalo, aby každý občan mohl 
nabývati nemovitých pozemků v š ,eh o druh u - nyní 

, 1 v b V ' v 1 Yd' t't' b V ov I v vys ovne se u ezpecuJ'e, ze (az y s a nI o can muze vo ne 
nabývati jakýchkoli nemovitostí a s nimi volně nakládati. 
I toto zvláštní zaručování je vysvětlitelnl{) jen z n 'e g a ce 
dřívějšího řádu právního, zrovna tak jako zaručování práv 
s vo bod y ve volbě povolání: každý můž'e za zákonných 
podmínek provozovati každou ž i v n o s t, kterou by chtěl, 
oož dříve rovněž nebývalo. Každý svobodn .ě může si vo
liti po vo 1 án í a může se pro ně vzdělá~ati, jak a kde 
mu libo. 

Kdyby měl být u nás z,aveden t. zv. numerus clausus, 
t. j. obmezení počtu posluchačů vysokých škol, šlo by to 
jen oestou z m ·ě n y úst a vy. 

Při takových právech, j,ako je právo svobodného stěho
vání se nebo svobodné volby povolání a zam·ěstnání, jde 
jen o osvědoování při r I{) z 'e n é volnosti jednací, a proto, 
že tato přiroz'ená jednání bývala dříve pod~obována různým 
omezením, uznala ústava za nutno tato omez·ení vý
s10vně odstraniti a výslovně vylo u čit i všeliká omez:ovánÍ
příštích jednání ~akových. Naproti tomu je ovšem celá řada 
j~ednání, plynoucích taktéž z při r o z e 'll .é volnosti, ale ježto 
při nich nikdy nedocházelo k om,ezením se stran y státn~ 
moci, nebylo také potřebí ohledně těchto jednání zvl~
Š t ě .z.aručovati _ jednotlivcům svohodu od zasahování státní 
mocI. . . 

Všicp,ni státní občané jsou si' royni. Stanoví se ' n~proti 
dřívějšímu stavu právnímu rovnost .občanů v právech i po
v:innostech yuči státu; negují se právní rozdíly. Rovnost 
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občanů zJaručena je '( S lOb) v:e všeobecné, ~á~ladní formuli, 
jíž' __ - říditi se ffi:ají zákony speciální. Všeohecná formu.J,e 
vJža:dlJj'e doplňování k o n ,k r é t ním i, jednotlivými zákony, 
nes-oucími se v duchu zásady o rovnosti občanské. -- Z a t Ý ch ž 
př ~A-pokladů iákonných všem dostati se má týchž práv 
a : n~ všechny st~jnědoléhati mají povinnosti ohecné -
nelz'ě Jednotlivé třídy občanů libovolně od _povinn'Ostí OSYiO
ho~ovati a jiným je ukládati. Výjimečné zák'Dny pr'Oti 
určitým třídám, vyznáním či národn'Ostem jsou n 'e p ř í-
phstny~ Byly hy pr ,otiúst ,a vnL _ 

Zák'Ony speciální m'Oh'Ou ovšem zásadu rovnosti důkladně 
po'rúš'Ovati: tak branná povinnost postihuje pouze muž'e, byť 
i Y- ústavní listině výsl'Dvně tak stanoveno nebylo (S 127). 
Z~e ~v:ýsada žen proti znění ústavy (S 106) se udrž,ela. 

·Dle zásady právní rovn'Osti zaj išťuje se dále (§ 
12,8)" _že veřejné úřady jS'DU všem státním občanům stejně 
přístupny. Rozumí se sam'O , sebou, že uznáním všeobeoné 
přístupn'Osti úřadů nenabvde 'll i kd'O práva, ,ahy byl jm,e
n'Ován či dosazen na u r čit Ý úř,ad; je dána toliko stejná. 
m'Ožnost se ucház'eti všem, kdož vyplnili podmínky kvalifi
kační. Není také z,abráněno, aby zákony neustanovily pr:ó 
určité yeřejné úřady podmínky s p 'e c iá I n í , ,ale nikdy n e
smí žádná kategorie úřadů hýt vyhr.az,ena toliko příslušní
kům n ě k t e r Ý c h vyznání, národností či tříd společen
ských. Ani duchovenstvo nemá dnes zvláštního právního 
postavení, zhyly pouze některé jednotlivé výhody. Z jed
notlivých výhod stavu v'Djenského nejdůležitější j,e 
zvláštní t r es t n í S'Dudnictví v'Dj 'enské, dosud zachované. 

_ Z rovn'Dsti před zák'Onem plyne ~ovnost před soudem; 
v justici i správě každý může užiti všech pr'Dstředků práv
ních a musí sním být st~jně nakládáno. Všichni požív.ají 
stejných p~áv 'Občanských i p'Olitických. V s'Duhlasu 
s~ všeobecnou zásadou občanské rovnosti, vydán byl zákon 
ze dne 10 .. prosinoe 1918, č. 61 sb. zák., jímž zrušují s'e 
šlechtictví, řády a tituly. Šlechtictví ,a řády, jak'Ož i veškerá 
z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud 
byly udělovány j,ak'O pouhá vyznamenání. V platnosti zů
stáv.ají tak<?vé tituly, na které lze splněním předepsaných 
podmínek -nabýti p r á vn í h '<? 'll á r IQ ku, (titul doktorský, 
inženýrský), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou 

úřední hodnost, .a vyznamená1!-í uděl'Dv,aná vysokými ~ko~ 
l3rni , (čestné - doktoráty) . Býv,alí šlechtici nesmějí uŽÍv.ati 
svého ' ródného jména s přídomkem' neb.o dodatk'em, vy
zlnač~jícím šlechtictví. (Cizozemští státní občané však svých 
titulů šlechtických u nás uŽÍvati mohou.) Užívání titulů 
šlechtických v s'Oukr'Omých uzavřených -dopisech nel -ze, 
míti za trestné; zák'On stíhá. pouze ye ř e j n é u.-žívání titulu ~ 
Občané republiky -nem'Ohou ani v . cizině platně při jimati 
vyzna~enání, pokud byla předcházejícím ustan'Ov,ením zru:" 
šena. Ti;estnÍ sankoe 'Obsahuj-e zák'On z 10. dubna 1920, č . 
243 sb. z. - , -

:Svo"b'Od ,a oso _~ní výslovně se z,aruČuje. Každý 'si může 
dělat vše, 00 zákon nez,akázal. Nedotknutelnost osobní svo
body napr'Dti veř,ejné moci z,aručuj 'e se zvláště . (Ochrana 
pr'Dti libov'Olnému zatýkání p~ohlášena byla s l .a vno u z á
sadou Habeas-Gorpus-,akty ,anglické z r. 1679, přešla do 
ústavy fr,anoouzské z r. 1791 a helgické z r . 1831.) . Rovněž 
domovní -prohlídku - až na přesně vytčené případy v Ý j i
m' é č n é j ak'D při nebezpečí z prodlení - pr.ovésti lze j,en 
na základě písemného rozk.azu řádného soudce. Zásady tyto 
znamenají závazné direktivy p~o trestní říz'ení. Vniknutí -do 
domu ~ důvodů policie živnostenské (I;lařízený klid nedělní) 
neblO bezpečn'Ostní (p~ohlídka hotelových pok'Ojů) n 'e ní úřa
du . zabráněno. Omezením 'Osobní svobody není, že každý 
musí up'Oslechnout 'Oh~slání úřadu v,eř,ejného. Omezení svo
body osobní všeobecnou povinností očk'Dvací, br,ann'Du a 
škomí stalo se na z-ákladězákonů z v I á š tn í ch. Důkladné 
omez'ení sv'Obo<Jy 'Os'Dbní připouští se v zájmu veřejném 
y -ústavech zd;r,avotních, klinikách, nemoonicích. Každá -pro
tizák'Dnně uvalená nebo prodloužená vazba z,avazuje- s t ~ t 
k náhradě škody poškoz'enému. 

Sankci t r ,e s tn í při poruš,eni t ,aj e mst ví 1 i s t'O vní ho 
ústav,a neobsahuje a nemá jí ,ani_ z,ákon .o IOchraně 'DS'Dbní 
-gvóbody z 9. dubna 1920, č. 2 93-sb. Zůstal tudíž patrně 
v platnosti starší zákon z 6. dubna 1870, čís. 42 ř. z., 
10 'Ochraně tajemství listovního, pokud- j'eho předpisy ne-
hyly z~,ěněny. , _ 

', Nařiiuje se zde šetřiti tajemství dopisů, zaručuj-e s.e 
i .' san,kcí trestn-Í, že taj 'emství listovní nesmí hýt poru
.š·enó. Stanoví se jmen'Dvitě záv,az·ek státní správy, že n e-
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smí dát pátrat po obs.ahu dOfisů, .k~eréy)í u:,~'vř,e~é by,l\~ 
odevzdány k dopravě. ZabavenI dopISU pnpoustI sea Jen PrJ 
z,atoení neho prohlídce domovní, v čas války nebo vubec Jen 
na základě r'Ůzkazu S o U d C'Ů V S k é ho, vydaného dle plat
ných zákonů. V trestním řízení přip'Ůuští se ovšem zase 
prohlídka a z,ab.avení pís'emniQstí a dopisů, pokud z á k on 
výsl'Ův,n~ z iQh~.ed~ ~a ~áj ,~m v~.řejný z~'Ů~ňuje ~ tom~t? z~
sahovanI do Indlvldualmho Zlv'Ota. DopIsem Je kazde PI-
semné sděl,ení, j-ež 'Odesláno bylo U z a v ř 'e 'll é. Oheslat .ad~e
sáta na poštu, aby si tam doris p~~d úředníke~ ,~tevfel, sl~e 
ž'e dopis bude vrácen, neplatIliQ dnve za porusenI taJemstvl. 
P'Orušení tajemství listovního neoprávněným otevřením do
pisu trestá se jako. čin trestní a d'Osti přísně. 

§ 80. Volnost proJevu mínění. 

V še 'O b e c ně zaručuje se sv'Ůbodný pnoj-ev mínění. Kaž.
dý má právo slovem, písmem, tiskem a o~razem . ~ínění 
sViQje v mez í ch z á klOn n Ý ch svobodně vYJadřovatI. Ro~-

. něž tak os'Ůbnosti p r á v nic k é v mezích své pŮsiQbn'ŮstI. 
O divadle není zmínky; není chráněno proti oensuře. C.·en
sura filmová trvá rovněž dále. Rozumí se, že plOd pOJem 
práva na v'Olný projev mínění nespadá právo sezvat si ~hl'1~
máždění, aby kdo před ním svoJ,e názory mohl.zastav~b; . 
'Oprávnění, zvát si 'Osoby k schůzím, spadá pod pOjem pr~va 
s h r'Ů maž ď'Ů va c í h o. Má být zabezpečena sVloboda pre
svědčení naproti dřívějšíI?u autoritatismu -polic~jního s,tá~u~ 
Nejdůležitější a nejostř,eJší meze volnéh~ pl'1~Jevu I~Ine~I 
dány jsou iQvšem zá~'OnlOdárstvím ! r e, s t.n 1 m;y 1 t;es.tnI pra
V'O p'Olioej ní zas~hu Je sem. ;epreSS!VnlmI 'Opatr'enlI~ll. y 

Mez,e zák'Ůnne znamenap zde vubec meze platnych pred-
pisův, i p'Ůuhých naříze?í, dle z.ákona v~da,?ých. , 

Je pak vůbec 'Otázka, J a k'O u c ,e n u m a v seo be cne za
~učení volného projevu mínění, když speciální .předp5sy a d~. 
Hl i n i str a ti vn í m'Ůh'Ůu ka ž d Ý volný priQJev dukladne 
omeziti a potlačiti? N~ní pak vlastně žádného všeobecného-

I , . , y,,, 'b v tr ' t h to práva na V'O ny proJev ffilnenI , ny rz o v J mezenI o o · . 
~,ráva rozh'Ůdují speci~lI1í předpisy ~r~estn~ a polio~jní. K?yž 
všeobecně stanoví se, ze nIkdo nemuze byt v pr'OJevu sveho 
přesvědčeni 'Omez'9ván ~.ad míru ohecnJmi z á k'O n n Ý m i 
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předpisy stanoveniQu, vyslovuj'e s,e tím jen to, co se r~)Zumí 
samo sebou, i nemá takové z.aruoování žádného praktIckého 
~ýznamu. V m'ezÍch z á k o n a stejně ~aždý ~ů.že :děla~, <:0 
mu libo; jen když zákon neporuš~Je. ObJem ~ndIvť
duální svob'Ody stejně vždy záVIsí na t'Ům, Jak bu~e 
určen v zák'Ůnech s pec i á I n í cha v celém s'Ůuhrnu neJ
různějŠích př,edpisů správních, hlavně polioejní?h. Čí~ li?'~
rálnější záklOny speciální, tím větší volnost proJ,evu ~Inenl. 

O odstranění názvů nevh'Ůdný .ch vydán byl mImo to 
ješt{ další zvláštní zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 267 
sb. z., jenž zakazuje názvy; 'Odporující dnešním PiQm~r~~ 
státoprávním a politickým. Zákaz platí pro spolky, .vereJne 
korporace i společn'Osti, veř,ejně přístupné místnostI, závo
dy, ústavy i výr'Ůbny živnost,enské a podniků průmyslových. 
B vv k· Vf , " , h ' o k ' v 10 ovnez za azuJe se zneUZlvanI vyznamnyc nazvu uce um 
,ži~nostenským .a r'eklamním. Ti, kdož názvů podobných 
užívali, jSiQU z,avázáni, do měsíce 'Ode dne účinnosti zákona ' 
závadná oznaoení odstr,anit ,a případné niQvé názvy přísluš
nému úřadu 'Oznámit. Příslušné úřady jsou oprávněny, za
kriQčiti v podobných případech z mlOci úřední a uložit těm, 
jichž se to. týče, po v~s.lechnutf, ~hy v př~~ěř,~né v lhůtě, ?e
vhiQdné názv) 'Ů~stI'anlh a novymI na.~radI~I;, SIce ~e to u:~d 
iQpatří sám na náklad zaváz,anéh'Ů majItele Cl p'Odnlku. Muze 
hýt u~ito e:x;ekuoe správní ya soudní. Neu:po~lech?ut~ ~o:kazu 
trestá se mlmo .to Jako prestupek, p'OlItlckymI urady 
trestaný. Tak'Ového přestupku dopustí se též ten, kdo by 
pok'Ůušel s,e znovu zaváděti podobná z.akázaná oznaoení a 
j[ména. · , , . " 

.0 nedov'01,ených pomnících a pamatkach Jedna zakiQn na 
,ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 (§ 26). Přísluš-
ny jsou politické úřady. . 

Ježto dříve za státu polioejníh'O, před r. 1848, bývala 
cen s li r a, neguje s'e tento předcházející stav zaručením 
s_vob'0dy tisku. Tisk nesmí být postaven pod cens.uru. 
Vládne dnes pouhý princip o h I a Š 'O v ,a c í. Censura · dIv a
d e I n í j.~ dosud v platnosti ; vztahuje s'e vš~k j .~ vn vn av Jl r?
vo z 'O V á n í kusu, bez ohledu na to, byl-II vytIsten Cl nIC. 
Na kiQnoessi vázániQ je dnes již j en pr'ov,~zová?-í ž i v ~ o s~ ti 
t i s k a ř s k é, nikiQli vydávání spisů a tIskopls.li penod.lc
kých. K vydáváni tiskopisů periodických (časopIsů a novIn) 
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stačí dnes pouhé 'O zná m e n í Óřa.du b~zpečno~tnímu a st~t: 
rtÍinti zastupitelství. SVoObodou trsk~ Jest ovsem rozl!-~etr 
nejen právoO tisknouti, nýbrž i tištěné věci .rozšiřovatr, Jak 
zpráv.a ústavního výb'Ůr,:. ;ýs~o~ně. k'Ůn~taotuJe. ' . , 
!,,'Rozsáhlé zákazy roOZSHovanl trsk'Ůplsu 'Ůbs.ahuJe zak'Ůn 

z :10. čgrvence 1933,č. 126, 'O zm.ěně zákona tiskového. 
Zákazy tyto rovnají se přím'Ů již za~tavení čas'Ůpisu za trest, 
nikoli pouhým výstrahám či důtkám. . . 

" Důkladné .o m e.zen í V'0 1 n ého pr'Ů jev u m ín ě ní ob
sahúje dnes zákon ze dne 20. února 1919~ Č. I I I sb. zák. 
a na{ Zák'Ů~ tento .ohrožuje přísnými . trestyd'uchovníh'Ů 
každéhoO vyznání, jenž hy při ~ábož'enských úk~nech a ~h~o: 
rriážděních, vyučováních a cVIčeních, neb'Ů přI vykonavanl 
úkol u kaz,a tele ' , 

··a) p r .o m 1 'O U v .a 1 o věcech státního nebo p'Ůlitického ži-
voOta, . . 

b) kritisovai platné neb'Ů navrhov.ané zákony a vládní na-
řízení" . 

c) doporučoval .. určité. p:?li~ické 'Ů:~an~saoe neb? st,rany, 
nebo zase by broJIl prob JInym pohtrckym oOrganlsaclm ,a 
stranánl, . . 

d) doporučoval neho odmítal by tisk určitého politického 
směru, 

. e) zasahoOval by do v~le~~ího záp~a~u ~a prospěch neb~ 
na škodu určitých kandldatu .a pohtrckych. stran. Ostatnl 
obmezení voln:ého ' p~oj-evu mínění zákonem t r ,e s t ním při 
urážkách a zlehčování církví i služ'ebníků jejich, zůstala za-
choOvána. , 

. Uráž~t úředníka při ' výkoOnu služby ,a urážlivě mu psát 
trestnoO jest nyní podle zákona z 14. oervence 1927, Č. 125 
sb. (čl. 4.). . . . , v , , 

Zvlášť .ostře 'Ůbm'ezuJe volnost proJ,evu mlnenl z a k o n 
n ,a 'ochr ,anu republiky z 19. března 1923, Č. 50 sb . 
(§? 15,18, 20). ~m~n'Ůvitě ' i volnost kriti~! čin~t~lů,vlád~ 
.ll 1 ch Se znesnadnuJ'e (§ I I) ,a ostrost bOJu pohtrckych ma 
býti ,mírněna přísnými p-ředpisy o ruš 'e 'll í ob 'e c n é h '0 

míru (§ 14). T:aktéž z,astavení čas'Ůpisů za t~est se zde 
připouští. .,. 

Zákon zaručuj-e sv'Ůb'0du umění a badání v ě de c ké ho. 
Věda ,a její nauka je svobodna. Badání vědecké nesmí být 

vystav'Ůváno nátlaku s žádné str,any, ani se - ~trany státu.V~c 
'da chrání se před vydáním předpisů, které hy 'Ůmezo~al~ 
sv'Ůhodu ve snahách po hledání pravdy, po pozn~ní.. Ucenl 
vědě nepodléh4 př'edbě~némri .schvalování '0 b s a hu , tohq , 
00 má se učit. P'Ůznatky , vědecké s~mějí se' hlásat bez p,ře~~ 
chozího dovolení. Vysokému uóe~í, j'ež , učí vě?ě, n~sml by~1 
předepsána žádná uoební oOsn'Ů~,~. Ovše~ .že, nek~y 1 s:'Ů,bod,a 
badání- musí být 'Omezena v zajmu . ver,eJnen:: sk'Ůdhv~ po
klJ~y na lidech mus'ejí ?ýt z.akázány, byť s'~ 1 děl! za ucely 
vědeckými. Omezena Jest pouze t r 'e s tnI m . z a k'Ů n e I)!,. 
Ovšem. m'Ůhly by být vydány i jiné 'Ůbmezující trestní ~á,-
k'Ůny! . 

T'Ůto. vše .o b e c n é pr'Ůhlášení ideálního hesla zůstává 
však iormulí bez konkrétníhoO 'Ůbsahu a náleží spíše mezi 
I~(f~u~ující m'Ůnology zák~nodávr,oov~. Je tě,žk?, o~voOditj 
'z takovéh'0 monologu v danem pnpade konkretnl pravo op-:
čanské: ' nik'0mu nezaručují se tu určitě nějaká práva. Mo
n'01'Ůgy takové patří také mezi ukázky ne z á v .a z n é h ~o ob: 
'sahu zák'0nného. Porušení svobody vědy může znamen~'~1 
'~ždy jen porušerií sv'Ůbody jedno t,l i ~ C? v y -v r~ší ~'~ tp. 
jeho právo vol~é.~o proJe.v.~ m/~~nl. ~OrU8'enl!ll s~'9j-
-b'0d.y v:ěq.y porusuJI se takto ' l J lne clanky vu~tavy. , ,.' \' 

Svobodu vědy na vysokých šk'Olách z,aru~uJe dne~ 'za~~~ 
ze dn~ 13., únOra 1919, Č. 79 sb. z. a nar., 'O sluz'ebI\lIl)-
poměru ,učitelů vysok'Ůškolský~h. Pla~í ~~e: ' . ,J 

I. Profesoři vys-okých škol Jmen'Ůvanl JSou pr'esldentmp_ 
republiky definitivně a doživotně. , " '.:. 

2. Nes měj í ž á d n Ý m z p ů s 'O b ~e m být .o'm 'e z o van 1 

ve své vědecké a učitelské člnn 'ostl. . 
, 3. Nesmějí býti proOti vlili své přel'0ženi na jinou vysokou 
škoOlu. < . ' 

',' 4. S~ějí tolik'Ů na základě rozhodnutí ~říslušn~ho ?řa~~ 
disciplinárníh'Ů, dle zák'Ůna vydanéh'0, byt p~otI sve vuh. 

, propuštěni nebo do výslužby dáni. Ta.k~ pr'Ůz,atí~né ~pr~~ 
:štění úřadu čili suspens,e může nastatI Jen na zaklade vy.-
r'Ůku příslušné insta~ce ~is~ip~i~ár~í. . - , . . ' 
, 5'. Ve sl'Ůžení k'Ůmlse dlsclplmarnl .a odvolaCl komIse dls) 
,ci plinární zachoOvána jest s a m'Ů spr á : av v,y S'Ů k ých ŠK\?~~ 
zásada svobodné volby a zásad~, že obvlneny. s.0';lz,~n . ?~~~ 
výhradně členy stavu akademICkého. Bude-h dlsclphn~~)-



"1 v, t v, b d vd ~ll~ na 'ez,em .p'Ůrusena us av'ůu zaruoena -svo 'O a ve y a 
Jejího učení, Jest v'Ůlna další stížnost na s p r ,á v n í soud. . 

6. PrQti profesoru, jenž jest členem sboru zákonodár
ného, nemůže, pokud zasedání trvá, bez' svolení sboru zá
k,?~od,árn~?vo ,ani divsci~linární říze~í být zavedeno, ani v za
haJenem JIZ pokraoovano. 
. Uvedený zákQn. ze dne' .13. únQra 1919 podává ukázku, 

Jak možno v p:axI provéstI všeobecné monolQgy zákonodár
clOvy a upr,avltI Qchr,anu SVQbody vědecké zaruoené jen vš'e-· 
obecnou poučk'Ůu. Tak i toto všeobecné heslo nlá význam 
plOtud, že dává závaznlOu ,dir,ektivu pro budoucí PQstup zá
k'Ůn'Ůdárství, dává p'0 u k a z'y příštímu záklOnodárství. Vůbec 
'nQrmy, jimiž z.aručují se práva 'ohčanská" staJIl'0ví také 
v á z .a n o s t příštích legislativních ,aktů na zásady jednou 
pro vždy v ústavě vytoené. Příštím l,egislativním akťům dává 
se tak již z pře d u positivní 'Obsah: při budoucí záklOnné 

' úp'ravě mají být z,achQvány principy ústavního zákona. 
,Dává se zákaz, aby určitá ustanov'ení příště nebyla zay,e
clena, nebo dává s~ zase rQzk.az, že určité zásady musejí být 
v bu d,lO u cn'0 s tl p'01oženy na základ zákonodárné úpravě 
předmětu. lm per a t i v 'z á klOn a zde '0 b s a huj e i z á
vazek 'Orgánů zák'0nodarných um'Ůžnit prove
d ,e n í z á s ad úst a vy pří š tím i a k t Y z á k'Ů no d á r
n Ý m i, pokud ovšem je tř,eba zákonů pr'Ůváděcích. Zároveň 
ústava určuje mez 'e příštímu zákQnodárství potud, že 
tnormy ústavy mohou ' být příště měněny ~ je ll , v tě ch 
I ,Q. r r.n ách, které př1edepsány jsou pr'0 zm~ny úst a v n i, 
t. J: Jen za s{)l,lhlasu kv,alifikované většin J. 

Ustava dává tak závazný pr'0gram příštínlu záko
·IIlQdárství. U nás pak v úst a v II í m s o-u dě dána jest 
ústavní garancie, že principy ústavy budou i v příštím zá
k'ŮnQdárství skutečně iachovány. ZákQny, od por ují c í 'zá
s.adám ústavy, budou podrobeny zklOumáni orgánu, je'nž by 
'neplatnost jejich autoritativně prohlásiL Ústavnímu s'Oudci 
'přísluší zkoumati, je-li či ' není-li zákon v odporu se základ
ním i , normami ústavy. lmperativ j-e ovš'em říz,en jen na 
orgáriy z á kQ n 'tO d ~ r n é .a bude-li se patlam'ent zdráhati 
'vydat požadov,arié prováděcí zákony k ústavě, není proti 
(tbmu ' prQstředku a zdráhání se parlamentu 'může zmařit 
' účinnost i základních zásad , ústavních. " " 

r -" 

350 

/ 

§ 81. Svoboda majetková. 

V,elmi mnoh'O luluvil'O s'e v ústavním výb'Oru o nárocích 
na veř,ejnoprávní odškodnění a 10 v y v I a s t n ě n í zvláště, 
neb'0ť šlo o uznání nedotknut,elnosti soukrQméhQ vlastnictví'. 
Nároky na veřejnQprávní 'Odškodnění nauka starší odůvod
ň'Ov,ala zásadou neporušitelnosti práv naby.tých. Jednou z,e 

, zlásad~ích P'Ou.oek práva přirozenéh'0 bylo, že práva občanů, 
nabyta dle přIrozené pov,ahy ,na základě určitého stavu zá
k'0nodárství" tv'Oří mez proti, zákonodárství příštínlu. (Za
kla4atelelu ~~~? na?ky by} H, u g '0 ~ rot i u S 1583- I 645.) 
Sm~~J n'OVeJ~I statu , pravnlho prav nabytých 'll e u zná
va J I. ~,aprot~ zák'Onodárství státnímu, nemůže býti práv 
na byt y c h, Ježto z,ákQn představuje nejvyšší vůli ve státě 
a veškerá práva podléhají změnám oestou zákonodárnou. 
.Jako není nár'Oku na vydání určitého zákona, tak také'není 
~áro.ku, ,aby z~k'On právě pl.~tný z.ach'Ován byl v další plat
,n'0stI. Dnes narQky na veřejnoprávní odškodnění odův'Ůd
~uj~ se p,rostě na základě 'Občanské svobody. Zákony 'zmoc
~uJ} ~pra~u ~ vr~hnosten~kému zasahování do svobody a 
J~,~nI lO~ca~u. Zako~y vsak pr~o všechny občany musejí 
by tI st e J ne. KdykQlIv na záklaaě zákQna uložena má býti 
některému 'Občanu 'Oběť zvláštní, vzniká z těchto zvláštních 
.lilož'ení větší oběti nárok na odškodnění. 
;., Nejdůležit~j~ím ,přípa?em Qdško~ění veřejnoprávního 
Jest, vyv~astnenl, expropnaoe. PQd pOJmém vyvlastnění roz-

1~IU]~ se ,Je dr; :0 str ,a ~ ~ ~ v r c h 'll 'O S ~ e n s k Ý '~ k t , stá t 'r; Í, 
J~mz stát v zajmu vereJnem buď ,odeJme vlastnlCtvl Qsobam 
,soukrQmým nebo jim je obmezuj,e. 
, Vyvlastnění uděluje se: 
: I. veřejn'Oprávním korporacím, j,akQ obcím, nebo 

2. veř,ejným podnikům, jako železnicím, neb.o . 
, .3. so.ukr'Omim podnikatelům, jako koncesionářům, jde-li 

'o podnIk veřejně užitečný. . 
~ Stát pr'Opůjčuje zde státní m'Ůc i na pr'Ospěch jednotl{v:.. 

cův ·a oprávněný nabývá na základě propůjčení státního 
nár'Ok\l, aby v zájmu j.eh6 podniku Qs'Obám třetím 'Odňata 
byla :práva sQukromá a aby majitel podniku sám připuštěn 
hll Jako stra~a v řízení vyvlastňQvacím . . 
I::, Pov'Olení expropriaoe vyvlastniteli pokládá se někdy, za 
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zvláštní výk'Ůn státnich 'práv výs'Ůstných 'Ůsobami soukro
luými. Jedn'Ůtlivec jedná ve jménu státu, ale může ~i při-
,vlastnit pr'Ůspěch. . " .' 'l,~." . 

" V -dnešním naš'em právu všeohecnéh'Ů - vyvlastň'Ůvádho zá
k'Ůna: dosud ·není. ,Jako vš·eobecné. z.ásady, 'Ůvládající . řízení 
YJvlá.~tň'Ůvací, sluší vytkn'Ůuti: . 
_ l -.~ 'Vyvlastnění jest přípustno j-edině - v zájmu p'Ůd~iku 
V se u ž i t 'e čné h ,ó. O všeužitečnosti podnikv rozhoQ:uJe' se 
ód případu k případu' a tl? zpravidla pr'qhláš'ením vyšších 
úř.adů státníéh. Udělení koncese . ž1elezničrií parlamentem 
neho ministerstv'em jest zár'Ůveň pr'Ůhlášením '0 I všeužite.č~ 
nosti podniku. Naše ústavní listina (§ Io.g) r e o b s a hUJ e 
však př.edpisu, ' že by byl'Ů vyvlastnění přípustn:o , j-edině 
z důvodů zájmu veř,ejného! - .'-' 

2. V případě k'Ůnfliktu m·ezi podniky j-est rozhodnouti 
na pr,ospěch podniku, jenž více sl'Ůuží zájmu veřejnému. 
(Pložaduje-li se _ vyvl<;tstnění poz1emku k úoelům silničním 
a železničním s'Ůuoasně, převahu má prospěch železniční.) 

3. Nehezpečí,. .Že z~jem veřejný bude př,ehnán, má , býti 
odvr~cen() ,v . zákpt!'ech '~xpvopriačních co možná p' ř ,e sn .ý m 

:vypočítá 'ním .a , pódri()bnýin udáním případů, v nIChž 
vyvlastnění jest Q.ovólen.o. ' .' ; 

4. Vyvlastnění říditi se má zásadou úměrnosti, t: j ,. 
s'Ůukr'Ůmé . vlastnictví nemá ~ýti omezeno víc, než nezbytně 
jest tř,eba y zájmu podniku vše u ž i te č n é ho. Vyvlastnění 
celého pře.dmětu nemá býti nařízeno, dokud s.tačí vyv last
ri.ění částečÍlé a vlastnictví nemá býti 'Ůdnímáno, dokud 

- sp~ráva vystačí se zal'Ůžením služ,ebnosti. Zák'Ůn někdy ,:ša~ 
p'Ůskytu je vyvlastněnému nárok, aby žáda! na. vyvla'stnltel~ 
při vyvlastnění částečném převz1etí nem'ŮVltostI oelé, kdyby 
zhylá část nemohla se užívat účelně, nebo kdyby byla 
z:nehodnooena. ' 

5. Vyvlastnění předpokládá předcházející úplné iodškod
nění, tů jest, buď sl'Ůžení obnosu nebo jeho z,ajištění. V po-
~r'Ůbnostech platí: 
(' -a) jest vyrovnati i škody nepřímé, 

b) možno 'Ůdpo,čítat prospěchy a h'Ůdnotu, oč stoupne 
zhývající část v ceně, ' 

c) možno na luístě náhrady peněžné~ahídnouti náhradu 
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v jin:fch výhodách a naturaliích, jak'Ů přivádění proudu 
elektrIckého, hezplatné přivádění vody, 

d) možno řízení ,expropriační zkrátiti uzavřením sn1.1ou
vy, jež obsahuj1e dohodnutí o náhradě. Smlouva platí za 
ve ř e j no p r á v n í, neboť vychází z poměrů vrchnosten
ských. 

Zásad 'O vyvlastnění užívá se obdobně i v jiných přípa
dech zas.ahování státní moci. Napvoti zákonům, náhradu 
od p í r a j í c í m, nemá nikdo návoku na odškodnění a správa 
nemůže z.a tyto nároky ručiti. 

Vyvlastnění má zjednat vyvlastniteli držení a užívání 
práv s'9 u k r o m Ý ch. Odtud vyvlastnění platí za akt ve
řejnoprávní se s'Ůukr'Ůmoprávními účinky. Občan stává se 
zde poddaným. Musí trpěti odnětí či om1ezení svého vlast
nictví. Vyvlastnění počítá se k původním způsobům nabytí 
vlastnictví (originarním). Vyvlastnitel neodV'ozuj'e svých 
práv 'Od v,Yvlastněnéh'Ů, nýbrž od státu a ze zákona. Proto 
na základě zákona zanikají veškerá práva věoná, která na 
předmětu v,Yvlastněném spočívala a na lexpropria:nta pře
cházejí také v,ešk,erá práva v.ěcná, jichž vyvlastněný požíval. 
Práva s'Ůukromá může odnímat občanůlu ovšen1. jedině stát, 
neboL vlastnictví dle zákonů j1est nedotknutemo. 

Naše ústava v 'Ůtázoe vlastnictví a vyvlastnění volila pro
~tř:ední oestu. Neuznal.a sioe za nutno pvohlásiti, že vlast
nictví jest dle platných zákonů nedotknutelno, ani že sou
kromé vlastnictví se zaručuj 'e ústavou (takové zaruoení oh
sahuj:e ústava říše německé z I I. srpna Iglg), nýhrž praví 
pouze, ž,e vlastnictví lze om,eziti jen zákonem, oož ostaŤJllě 
ie samozř'ejmo, protože na základě zákona si vlastník l11.usí 
dát líbit všechna omezení. Soukromé vlastnictví ne n í u 
nás ch ·r á n ,ě n '0 úst a vou, nýbrž podléhá změnám j edno
duchými zákony. Než každé zasáhnutí do soukvomého vlast
nictví vyžaduj:e zákonného podkladu. O vyvlastnění 
praví se, ž1e j 'est rlložno zase j ,en na základě záko
na a za náhradu, l ·eč by zákon výslovn .ě ustano
vil, ž1e se náh ra da dá ti nem á. Náhradajestpravidlem; 
jen výjim1ečně může zákon vyslovit opak. Výjimku tu n1.ŮŽe 
ustanovit ob y če j n Ý zákon, ježto soukromé vlastnictví Vů
hec n le n Í ch rán .ě n o úst a vn í m z á klOn ,e m~ 

Otázka, zda k vyvlastnění stačí vŠ1eohec:ná formule Zlnoc-
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ňující (jak~ 'Obs~uje § 3~5 obč .. zák. 'O obecném blahu), 
lI1!e~~ , z~da treb~ Je~t ~'ro J~ednotlIvé o~ory správy zák~na 
z:lastn~ho, na Jehoz zaklade byla by prlpustna expropnace 
(Jako Jest zákon 'O vyvlastnění k účelům železničním), ne
byla v ústavě rozřešena. Slovné znění ústavy nasvědčovalo 
by ,pož,adavku zák'Onů speciálních pro jednotlivé úhory 
spravy. 

Znění § 109 úst. list., že vyvlastnění je možn'O n ,a z á-
kl d v 'k I V' v • a e za 'Ona,. nevy ucuJe ovs'em anI nařízení na zá-
kladě zákona vydané. 

V uznání důsledků maj,etkové sv'Obody byla u nás záko
·nem z 3. červ,ence 1924, č. 179, zrušena rodinná svě
ř e n s tví či fideik'Omisy všeh'O druhu. Nové fideikomisy 

·nesmějí být zřizovány. 
I 

§ 82. Svoboda sdružování 

Právo,sp'Olk,o,:,é ~ sh.romaždovací zůstalo upra
veno podn~es starymI predplsy: Platný dosud spolkový zá
kon.z . 15. lIstopadu 1867 opusbl soustavu k o n c e sní, která 
plabla dle dřívějšího spolkového zákona z r. 1852, a vrátil 
se k zásadám dřívějšího liberálního zákonodárství ze za~ 
čá!ků doby konstituční v roce 1848. Spolek vzniká, jak
mII~ zakl~~atelé ozn~:nív p~s'emně z,alož'ení spolku ze nt

sk.emuv.u,radu s prIlozenlm stan'Ov. Zákon sám předpi
isuJe urClta ,nevJ~utelná ustanovení stanov (účel a sídlo 
spolku, 'Organy J,eJ na venek zastupující, práva a povinnosti 

' čl,e'Ilů:, P?dmínky spolkových usnesení, rozchod sp'Olku). 
NedoJ de-II do č ty ř ne.cl ,ě I z á P o v ě ď s P O I k u 'O d zem-
ského ú řa d u, může spolek zahájiti činnost. Z.emský 
úřad může zřízení spolku . zakázati z důvodu: 

a) kd v , v I b v , , lk v , v , , k ' , y~ uce ne '? zanzenI spo u s,e prlCI za 'Onu a pravu, 
b) kdyz sp'0lek J'est státu neb,ezp 'ečný. 
z, vd ' b' d 10 . apove mUSI yt poav,ate um stanov ve lhůtě čtyřne-

dVl ' d v , v v d ,e nI orucena plsemne a opatren,a ůvody. Lhůta počítá 

se '0vd z,a?ání stano~. D~y~~y, zápovědi ~vede.ny jsou v zci
kon,e zpuvs:ohe~ vyoerpa~aJ.lclm (taxatlvn.ě). Vliv státní 
sprav! pr~ vznlk~ ~polku Jest takto ne g a t I vn í ia. spočívá 
v moznosb zamezlb spolky nezákonné. Vládne u nás zásada 

v db v v , h k " J pr :e ezne o z oumanI stanov. en nepřesně mluví 
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se ~ nás 'O úředním schválení stanov. Z jiných důvodův; než 
v zakoně uvedených, zákaz dán býti nemůže. Jmenovitě ne
lz,e spolek zapověděti pro nevhodnost jména zvoleného nebo 
p:fi? pouhou budoucí možnost překr'0čení činnosti sp'0lkové, 
al;l proto, ž~ má ~čel totožný se spolkem úředně . rozpuště...: 
nym. D'0 zapovědI lze st(\ž'Ovati sobě ve lhůtě šedesáti 
dnů k ministerstvu v nit r ,a a odtud pak v též'e lhůtě k sou
duy sp~áynímu pro porušení práv politíckých, ústavou z,a
~uvcenych. Spolku, který nebyl zakázán, můž,e zem s ký 

. ~ r a ~ v!dab. n~ žádost osvědčení o j:eho právní 'existenci, 
Jlakoz vůbec I př,ed uplynutím lhůty čtyřnedělní může dáti 
28!datelům vyříz1ení příznivé, že pr'0ti vzniku spolku není 
ná~ite~. Týž postup, j,ako při vzniku spolku, je zach~vá
vat~ př~ zrně ně s ta n o v, při zřizování spolkůvodštěpných 

- a ,s:az,u spolkovýc~. Stanovy j-est předkládati vždy v pět i 
VybSClCh. 

SI?,?lky jsou podro?eny.dozoru úřadů p'0li tických, 
ale urady obm'ez'eny JSou J,en na u r č i té úkony dozorčí, 
v zák'0ně přesně vypočtené. Platí tu: 

. I: ~ředstavenstv'O spolku má do tří dnů po volbě ozná
mlb vcle~y vý?oru 'Okresnímu úřadu, po případě polioejní
mu redltelstvI. 
~ 2. -Vydávají-li se čl'enům výkazy o činnQsti spolkové, tř'eba 

'Jest tytéž dodati úřadu. 
3. Předpisuje-li zákon pro určitý obor působnosti spol

kov~ požadavky zvláštní, jako jednotlivá povolení, musí 
~obe spolek udělení takového ' p o vol e n í rovněž vyžádati, 
I když ' působnost ona zvláště ve spolkúvých stanovách jest 
obsažena. . . ' 

4. 0. ~a~dé schůzi spolkQvé jest nejméně 24 hodin před 
' tím UČInItI 'O zná me n í úřadu politickému nebú státnímu 
úř~d,u policejnímu (v městech, kde jS'0U státní úřady poli
ceJnI). Spolkovému predstav,enstvu jest však co do schůzí 

. ~polk'Ových uložena p o u z e pú V in nQ st · o h I a š 'Q v a c í 
1 n~n~ tudíž ~řeba vyčkatio vyříz'ení tohoto ohlášení před za
pooebm schuz,e. Za schu:z;e spolk'0vé v uv'edeném smyslu 

. t~ké nemají být pokládána pouhá shromažďování s'e k pra
VIdelným r'0zpravám při spolcích věd e c ký ch neb'Odenní 
schůzky čtenářských bes,ed a klubův. Oznám,ení o schůzi 
učiní představenstvQ spolk'Ové, jakožto jedině k tomu po-
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volané; oznárri'ení j in Ý m zřízenoem spolkQvým může být 
důvodem k zákazu schůze. Úřadu vyhrazena jest případná 
zápověď schůze pro t i z á k '0 n u pořádané; ježto proO výkon 
~ápovědi není předepsána lhůta, může úř,ad '0známiti ji 
přím'0 až ve schůzi samé. Vedle pra1ev 'en ti vní zápovědi 
můž,e úřad '0vš'em vystoupiti i r 1epressivně, tresty. 

Ve ř e j nás ch ů z e s pol k 10 V á musí z v 1 á š t ě jako ve
řejná úřadu býti '0známena. Na schůzi veřejné slnějí se 
pro j e cl n á v á ní účastnit pouz'e čl'enQvé spolku nebo zvaní 
hQsté. Přístup mají 'ovšem i jiní. Do schůze takQvé nikdo 
nesmí přijíti '0zbvojen. Když Qhlášena j,est pouhá členská 
ISchůze, n le ve ř e j n á, j,est úřad '0právněn žádati výkaz" že 
účastníci schůze jsou čl'eny spolku. Ke schůzím ml1že úřad 
posílati úředníka svéh'O, jemuž jest poskytnouti žádaná vy
světlení'0 'Os'0bnQstech, j'ednání se účastnících. O zachování 
pořádku ye schůzích má pečovati předseda. Kdyby schůzí 
'0hrožen byl řád v,eř,ejný, nebo kdyby událo se na ní cos 
protizáklOnného, má předseda schůzi ukQnčiti či rozpustiti; 
totéž platí v případě překvooení působnosti stanoOv,ami vy
tčené. 

Spolk'0vý zákon nezná nějaké d ů t k y, jež by mohla hýt 
spolku udělena. Úřady důtky užívají. Prostvedek tento lze 
připustiti 'Ovšem j'en tehdy, nastan'Ou-li zde také podmínky 
'0nQho přísněj šíhQ '0patření, jímž s'e vyhrožuj,e. Oby
čejně bývají spolky v,arovány, ,aby s'e na příště vyv,arovalj 
činnQsti protizákonné. Rozumí se samoO s'ebou, že udělením 
důtky nevzdává se úřad práv,a, zakroOčiti pro týž pvestupek 
ještě dodatečně i kárným opatř'ením, k němuž hned , pů
V'0dně byl Qprávněn. Důtka jest pouze pvoj-ev nelibosti nad 
nezák'0nn ým jednáním spolku. Spolek' může býti z le ln
s kým ú řad e m rozpuštěn j 'edině v 'případech, zákonern 
taxativně uvedených. Otázku, zda možn'0 jest rozpustiti 
spiolek též pro přestupky pol i c 'e j n íhQ prá vat r 'e s t
ní h 'O, jest ZQdpověděti z á P 10 r ně. Spolkový zákon praví 
(§ 20), že spolky nesmějí činiti, usnesení, ,která by odpoDo
vala z á k o n u t r e s t ním u. PQlioejní prá V'0 tr,estní tím za
hrnuto není. Úřad příslušný nemusí ovš'em přivýk'0nu své
h'0 práva rQzpouštěcího čekati, až dojde k pravoplatném.u 
r'0zsudku soudu trestního. 
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Spolek Hlůže býti dl~ úst a v n .Í 1 i st iny (§ I i 3) I1yní 
VtV TOZpUS en: 

a) usnes'e-li se na něčem, co příčí se t r es tn í m u zákonu, 
,~) když spQl'ek SVQU půs'Obností poruší veřejný PQkoj 

a rad. 
, N epoch yb;1:ě také , když nastanQU j ,eště dIOd a teč n ě ta

k'0vé skutečnosti, pvo které spolek byl by mohl býti za
pov~zen, kdyby ony skutečnQsti byly nastaly již v době 
vznIku spolku. Pro nezákonnQst usnes1ení spolkovéhlO ne
l11.usÍ státní sp~áv,a nastoupiti hned rozpuštěním, nýbrž 
n1ůže se spokojiti pr'Ostě s.e zasta'vením nezákQnného 
usneslení. Rovúěž může státní správa spokojiti se pouhým 
rozpuštěním schůze, na níž o záležitosti s'e jednallO. Pro vý
r,oky h'Osta neho členů, kteří n 'e j s 10 u členy výboru, nelze 
pi~ikročiti hned k r'0zpuštění spolku. MusilQ by zde dojíti 
k us~esení příslušných orgánů spolkových 10 záležitosti, ,vy
boču Jící z mezí zákona. Taktéž nelze spolek hned vozpustiti ' 
pr,o příběhy, které se staly na v le ře j n é schůzi, i když 
tato svolána byla orgány spolku. Můž'e úřad rozpouštěti 
spolky také pr'O poúhQU n 'ečinnost? Toto '0právnění 
státnj správy jest dnes '0dmítn'Outi, j-eito státu nepřísluší 
pfeoe ,ani starati se o ,dosažení účelu spolků, které zůstávají 
P'0uhýn1i k'Orporaoelni s'Oukr'0moprávními, ani nelz'e . státu 
zk'0un1ati, zda pvostředky, jichž spolek k dosažení svého 
účelu užívá, JSQU dóstatečny, anebo zda vůhec jest ' účel 
spolku uskutečnitelný. 

Rozhodnutí 'O r'0zpuštění spolku přísluší zem s k é m u 
ú rad u. Proti vozpouštějícímu' vývoku zemskéh'0 , úřadu lz'e 
podati stížn'Ost k ministerstvu ' y nit r a ve lhůtě 60 dnů. 
Úřad bezpečn'0stní j,est 'Oprávněn .až ,do k'Onečného ro~hod
nuti o rozpuštění spolku -činn'0st jeho zastaviti, jsou-li tu 
podn1ínky r'0zpuštěnÍ. Rozejde-li s'e spol'ek dobrov'0lně, má 
to představenstvo '0známiti z'emskému úřadu, j 'enž to vy
?1ásí. , Proti vozh'0dnutí ministerstva '0 rozpuštění spolku 
Jest volna stížnost pr'0 porušení práv pol i t i c k Ý ch, ústa
vou zaručených, k správnímu s'0udu. Stížnost k tomuto 
S'0uQ.u mohou však podati pouze j ,ednotlivci, kteří bývali 
členy ~polku, nikoli snad Ýybor spolkový, neb'0ť sP'0lek jako 
právnIcká Qsobn'0st zanikl již vozpuštěním. 

O sdružováních státu nepřátelských a taj n Ý ch organi-
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s.acích jedná zákon na ochranu republiky z 19' března 
1923, č. 50, § 17' 

Spolkový zákon dělí spolky na p 00 I i t i c k é a nepolitické. 
Nepodal však sám znakův, které rozhodny by byly pvo po
j,en .. spolku politického. Starší- spolkoOvý zákon z 26. listo
padu 1852 zakazoval j.akožto politické všechny ony spolky, 
"které vytýkají sobě úoely, spadající v obor zákonodárství 

b 
' v • ,,, Z'k b V 84 V't I ne o spravy vereJne. a on z 17' rezna 1 9 pOCl a. za 

n .epoli tické ony spolky, které jsou vypočteny na Zisk, 
neho které sledují výhradně úoely vědecké, humanitní, do
bročinné. Rozumí se samo s'ebou, že nelz·e každý spolek, 
j,enž proj,edruívá záležitosti v,eřejné, prohlašovati hned již 
~a spolek politický. Spolky, které usilují o reformu zá
kon'Ůdárství a správy nebo které zabývají se teoreticky státo
vědeckými a nároCLohospodářskými oOtázkami, nejsou proto 
již spolky politickými. Za spolky politické bude patrně 
lz,e považovati pouz,e ony spolky, které hledí osvědoovat 
p r a k t i c k .ý politický vliv na směr. zák'Ůnodárství a správy 
tím, že chtějí působit na výsledek voleb samosprávných 
a parlamentních (staví kandidáty . pro volby, užívají agi
tačních prostř,edkův, aby si :?jednaly vlivu na vytvář,ení p~
měrů politických a přivodily určité změny zřízení veřeJ-

, h) P v , h v V't k ' nyc . r,esnyc merl e nen!. 
Pro spolky p o I i t i c k é platí přísněj ší ustanovení: . 
I. Členy jich nesm,ějí býti cizo~,~mc~, ž.e.n~ :l ;o~oby v ne,

zletilé a př,edstavenstv'Ů spolku pohtIckeho ma by tI sloz,eno 
nejméně z 5 a nejvýš,e z 10 členův. V,e smyslu S 106 ústavní 
listiny. o zrušení výsad pohlaví mohly by však ž'eny z·a 

čl,eny být připuštěny. . " , v ' .. . . , 
2. Politické spolky museJl uradu 'ŮznamltI neJ'en Jmena 

. členů př,edstavenstva, nýbrž i jména vše ch čl e n ů spolku 
s udáním bydliště, nesmějí míti spolkův 'Odštěpných, ne
smějí tvořiti svazy s jinými spolky, ani se s nimi stýkati 

v d' , dl' o b d v " , 'h t k pvostre nlctvlffi ' le 'egatu ne 'O u rz'Ůvanlm pls,emne o s y u: 
Clen výboru některého politického spolku ne smí zasedatI 
ve výb'Ůru jiného p'Ůlitického spolku. . 
. S p'Ů I k Y n a z i s k vYP?čtené, podléhající staršímu . zá-
konu : spolkovému z 26. hstopadu 1852, podrobeny JSou 
tužšímu doz'Ůru státnímu~' Ježto ke zřízení spolku třeba jest 
zde výslovnéh'Ů povlŮle ,~í státní správy, může . úřad 
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~dykoli přesvědoovati se o tom, zda podmínky konoese 
JSou zachov~vány. Může též pro stálý dozor nad činností 
sp?lk~ov'Ůu b~t ustanoven z:- I á š t n í stá t n í k o m i s a ř pro 
kazd~ ~a~ovy spolek. KomIsař hude bdíti nad přesným za
choyavanlm, stanov. K'Ůncese může být spolku odepřena' 
n~h? odvolana . z ohled ů veř 'ej ných, aniž úřad j.est 
vazan, o?ledy ,ovny plOdvobně vyložiti. Rozpuštění přísluší 
z ~ m s ke m u u r ,a d u. K rozpuštění . spolkův, zřízených dle 
zakona z~. ~852, může ovšem státní sprá~a přikročiti též 
p;o porusenl s t,anov , nebo podmínek konoese. Přestupky, 
z~kona spolk(~veho z r. .1867 trestají s o u d y. Př,estupky 
~a~ona z r~ 1852 trestají ,g'e však dosud poli tickýmii 
urady. 
v. Zák,?n z 25. ledn~a 1914, č. 15 ř. z., jenž obsahuje slu

. z ,eh n~ pra gma tl k u úřední k ú stá tní ch, ustanovil 
(S 25), ze: 

I: Úředníkům zakazuj'e sle členství ve spolcích takových, 
kdyz by s?,ahy spolku n~~o způsob jehlO činnosti n1.ohly; 
s'e 10 ctno utI v ~ odporu. 's povlnnostmi úředníkovými. 
.. 2.

v 
~~vnez z.~kazuJ'e v~e. úředníkům z,akládati spolky, je

Jlchz uoelem Jest, rusltI nebo zastavIŮvati řádné konání 
, v cl ' I Vb ure . n~ s uz y. . 

~. Uř,edník nesmí nál,ežeti cizozemské společnosti sle.-. 
dUjící cíle politické. ' ' 

Ta~~ o~ez,~ní. P?litickjch práv IOdůViodněna jsou potře
bou urednl d~~clplmy. JInak právIŮ spolčovací na ochranu 
~ vpod'p~ru z~~mů ~taViovských a hIŮspodářských zaručuje 
u~ednlkum ,prlIn~o ustav,a (S 114). Právo ,ua stávku však 
z toho odvlŮzovatI nelze, neboť § 114 úst. list. žádného urči
té~o :(>,rostřiedku mzdového boj,e nezaručuj-e. Z důvodů di g

clvpllná,rníc~ p~ří~luší ov~e~ také státní správě vy-:
ucovaCl opravnenl upraVItI účast studentstva v životě 

. spol~ové~ cesto~ ~ a ř i z o. v ,a c í. Vstupem na státní ústav 
vy':~V~Cl podr,?buJ i~ se každý disciplině ústavu, upravené 
~arIZ,enlm spr a v ~ 1 m. Řády la ~polečnlŮsti náboženské ne~ 
JSou pod:oheny anI spolkovému ~ ,ani shromažďovacímu zá
konu, aIl! co do výklOnu kultu a v,eř'ejného jeho osvědčování ~ ' 
v O ťr,a v Uv s ~ rO~,až ~ov,a ~í m praví ústava všeobecně, 
ze Státnl obc.ane map pravo klIdně a beze zbraně se shro
mažďovati. Výkon tohlŮto práva že upravuje se z vl á š t-
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ní~,i z!kiQn,Y,. a~iž však byly tyto zákony pDohlášeny za 
soucast ustaVilI hsbny. 

Zákon 10 právu shrom,aždovacím byl vydá.n 'dne 15. listo
padu 1867. S~romáž?ění iQbčanů d~e obvyklého názoru jsou 
d'0briQv'0lne schu k v t '· 1 v , . ,. , v ',y v ,z y za u;cI.~mI sp~ ecnymI zaJmy 
a uc~lJ' Shr'0mazdenI tato nemlvaJ! organIs.aoe trvalé, j ,ež 
by pre.sahoval~ d?bu, po ktevou trvá sestoupení s,e .občanův. 
OrganI~,~c~ z,hzuJe. srev zdev zp~.avidla jen priQ dobu schůzky. 

. Shro111a~denI, k nlmz '0bcane piQ záklOtnu js·ou zavázáni, 
plOd pOJmn těchto schůzí nespadají. Zákon shromaž
diQ~ací vylučuje sáln z platnosti svých př,edpisů tyto 
schuze: 

I. ZáklOn shriQ111až do vla cí 'll e v z t .a huj ,e se na sch ůzel 
'0111 e z B ~ é 'll a z v ,~ n é . h !? s t ~. (Sv 2.) Schůz'e musí být 
o~1ezena ~a h.o~ty, Ind I ;, I '~ ': a,l n e :r:,?ř.adatel,em · pozvané. . 
': sBob.ecne PiQZVanI nestaCl. Zada se prlstup pouz·e na legi
tlI~ac~ se Jlnénem. piQz v,aní musí být plOřadateli osobně 
znalnI. (stačí ,?všem IOs'Obní seznámení se ,až ve schůzi s.amé). 
KonatI lnůže se schůz'e buď v bytě pořadatelov,ě, neblO 
v n1ístn~~sti najaté, j.en když místn'Ost byla najata výhradn.ě 
pro urcltou splOl'ečIiJost .a není tudíž vš'eohecně přístupna. 
Schůze důvěrná nemusí se úřadu IOhlásiti a úř;~d nemůž'e 
do schůzí těchto vyslati zříz·enoe svého. Soukromé schůze 
tyto požívají .ochrany prá va diQmácíh'0. Ostatně musí 
v jed~otlivén1 případě vždy, zvláště býti posuzováno, lze-li 
schůzl pokládati za dův,ěrnou či nic. 

2. Schůz,e voličské za úoel,eln vothiQv'Oru 'O v.olbách anebo 
se, zv·oleným posla!llo~m, kd~~ ,konají se v dohě vy P s a
n )T ch V'O leb a n:ilklOhv pod suym nehem; patří sem tedy: 

a) schůz,e v'Oličů, k'0nané ode dne vyps.aných až d.o skon
čených v'0leb za účelem úlnluvy 10 tom, koho za poslanoe 
mají zv'Oliti; . 

b) schůze voličů se zVlOlenÝln poslanoem, k'0nané ode dne 
zvolení téhož až d'0 zakončení všech v.ol'eb. Ustanovení tato 
týkají .se t~ž ~,?leb Qb ,e~n~c?, n~b'0ť v sam'0správě stejně 
s~ proJevu J,e o ZIvot konst;tucnl. :': ~hoda tato ,~bmezena jest 
vsak na schuze samotnych v'Ohcu; nevztahuJe se na vše-
b v v, t ' hO oecne pns upne sc uz'e. 

3. Ve.ř,ejri.é radovánky, sv,atební průvody, _'Obvyklé lidové ' 
slavn'0stI a. prův'0dy, prooessí, poutě a jiná shromáždění; 
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nebo . f'r~v'0dy .o~ř.adní při nábož,enstvích státem uznaných, 
k'OnaJl-l; se zpus'0b 'em 'Obvyklým, dle zvyku. Výlety 
spolkove dle stan'Ov př,edepsané sem nepatří. Na místech, 
sl'Oužících v ·eřejné dopravě, m'0hou'se zavésti dle ústavy 
(§ 113) zvláštní 'Omezení záklOnem. 

Co se týče ostatních shr'0máždění, dlužnlO r'0z'eznávati: 
A. Shr'OmážděnÍ v místnostech uzavřených . 
B. Shr.omážděnÍ pod širým nebem . 
Shron1áždění v místnostech krytých dlužn'0 aspoň 3 dny 

p};ed tín1, než se konají, '0známiti úř,adu a udati účel, místo 
a čas . Úřad vydati má 10 tomto oznámení ihn,ed '0svědčenÍ. 
S~vomáždění pod širým nebem mohlO u k.onána býti jen se 
s v I() len í m úřadů (s'0ustav.a k o 'll ce sní). V dohě zasedání 
sněmovního nesm.ějí tak'0vá shromáždění konati se 'V okruhu 
pěti mil (38 km) kolem místa zHsedacího. T'0též platí 10 po
řádání veř,ejných průvodů. Úřad má zakázati shromáždění 
uy,edená, j 'ejichž úoel příčí s'e trestním zákonům, nebo kte
rými hy '0hrož,ena byla v,eř,ejná bezpečnost nebiQ v,e~ejné 
blahiQ. Zda svolavatel má p r á vn í 'll á r o k na pOYiolení shro
luáždění, jež úřad podle v'0mého uvážení by odepříti nel
múhl, jest sporn'0. 
. Púdle jednacích řád ů sněm'0vních (S 74, 75) ve 

dny, kdy zasedá sněmIŮvna nebú ,některý sněIn.ovní výbor, 
nej sou v IObvlOdu jed 'll 'O h.o k i lom e t r u od zasedací bu
dovy dovlŮlleny na místech, sliQužících veř ,ej né d.o~ 
pr a v ě, lani schůz.e, .ani j.akékoli průvody. Sněm.ovna ne
přij ín1á deputací. 

O pořádání shromáždění veřejně přístupných platí po
dvobněji j 'eště toto: Cizinci nesmějí býti pořadateli nebo 
řídícín1i takIŮvých shvomáždění, na kterých přetřásají se ve
~j~é ~ zál,ežitosti. Ozbrojení nesmějí se shr'0lnáždění .súčast
nItI. Rídící a poř,adatelé lnají starati se 10 zachování zák'0na 
a o púřádek, zakročiti proti nezákonnostem" po případě 
schůzi rozpustiti. . 
Důvody zákazů shr'0máždění uvedeny jsou v z·ákoně ta

x a t i vn ·ě. ČinnIŮst z.apovidací IŮpír,ati se musí o důvod, zá
konen1. v Ý s 1'0 vně připuštěný. Důvod, že jednací řeč shr'O
lnáždění není úřlední ~ečí příslušnéh'0 okresu dohlédacíhlO, 
k záplOvědi nestačí. Zápověd musí být z,aložena na důvod
l1)Tch skutečnostech, které znalnenají obavu pr.o veř,ejnou 
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hezpečnIQst a 'Obeoné dobDo Po' uha' lll. 'O ZV nQ t v, vt'h ' b v, v . . ' S prIS I o TI e-
·ezpecI, skutecnIQstI~ll neodůvQdněná, nestačí. B.ezpečnostní 

~edostatk~ budovy JSQU dostatečným dův'Odem zákazu. Po
Jm~ y,eřl~Jné hezpe~~'Osti ~ 'O.becnéhIQ dobra js.ou však ' tak 
pru~ne, ze PIQskytuJ~ dostI šlrlQké pol'e pr.o činnost dohlé
d~c~. DI,e v~·a,z'Oru, nekdy se yyskytujícíhQ, může shromáž
de~lI pod o snym nehem být zakázáno i z j in Ý ch pod s ta t
nych d~vlOdův, než které v zákQnějsQu výsllOvněuve
deny. DUVQd pDO větší přísnost j ,est jednak mIQžnQst pří
st~ťrUv v,ětšíhlO PIOČ!U, lidu ,a těžší doz'Or, j-ednak jest shro,
m~~denl t~~'O.ve vaza~o ?a V

o 
Ý s 110 vn é plOV .o len Í úřední 

a. urad tudlz Jest IOpravnen vůbec k větší míř'e a větší inten
Slt~, své?,~ ,práv,~ dozQrčíhlO. DŮVQdy ,zápovědi jest uvésti v~ 
vyrIZ1enl z,adostI. ' 

Podle § I 13 úst. list. dovlOzuje se však také, že po dle 
v 10 l .n,é h'O U v á ž ~~ ~ í smí vbiti shr'~mážděnÍ zakázáno pouze 
na ~stech, SllOUZlClCh ver'eJné dIQpravě. 

?řad ~ů~e do sh~,~mážděnÍ vyslati vyslanoe, který má 
pravlO SChUZI r'OzpustItI v případě nezákQnitosti nebo ohro-
ž.en~?1O vle~ejnéh?,pořá~ku. ~:rl?~li shro~~ždění rozpuštěnQ, 
maJI se. hned prItomnl rQzeJItI I lze uZlb v případě nepo
~lusnostI donuoovacích pDostředků. Kompetentními úřady 
JSQu: 

a) v místech, kde zříz'eny JSQU státní polioejnÍ úř:ady, 
- tyto úřady; ) 

b) . ~ sídel?~c? městech ze,~s~éh.o úřadu, kde nejs'Ou státní 
hezpecnostnl urady, zemske urady samy; , . 

c) , ~ ost~~Ích místech politické úřady .okresní. 
StlZn:osb JS'O? volny na zemský úřad, odtud na minister

stv'O ~nltra (lhuta.8 dnů). Př·estupky,pDoti shrQmažďovací
mu, zak'Onu trestaJí se s 10 u d y. 

'Ustava (§ 113) zmiňuje se zvláště ještě '0 tom, že zák.o
neHl ,m'Ohou bÝ~v~a,v,eden~ 1~~'ezenÍ sh~omažaovacíh'0 práva 
na mlstech, SI'OUZICIC~ vl~DeJne doprave. Z tohoto př,edpisu 
nelz,e snad dovQzlOv.ab, ze by snad nemlOhla být zakázán,~ 
~?Dom~ždění na těch~o 'mís!'ech již dle dnes platného star
Sl~'~ ~a~ona s~rQm,azď~ovvac!.ho. ~at.o ,nová kategorie ShDO
ma-zdenl na mlstech, uroenych vereJne dopravě, má mít asi 
význam teprV'e pro budoucí' zák'On shromažaovacÍ. Rovněž 
zákon o mimlOřádných opatřeních (S 9), dávající policii 
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z mlO cnenI, aby zakáz.ala schůze na místech, slQužících ve
ř,ejné d'Opravě, vztahuj,e se patrně .až na příští záklOn shro
mažďQvací. 

Předpis tento (§ 9.) byl doplněn ve směru přísn.ěj Ším. 
ještě zákQnem z 10. červ1enceIg33, č. 125, jímž mění se· 
z,ák'On o mim'Ořádných .opatřeních. 

O návrzích na vydání n'O v é h 10 zákQna splOlkového a 
shromažď.ovlacíh'O se ve sbor'ech zákonodárných sioe již ně
klOlikráte j1ednalQ, nebyly však dosud uskutečněny. 

SVQbodu shr'Omážďov,ací chrání též záklOn z 12. srpna 
192 I, Č .. 30g, pro ti ú t i s k u· a n a och ran u s v o b 'O d y. 
v 'e s h rQ má ž d ě ní ch. Tr'estnQ j 'est každé úmyslné mařeni 
a rušení shrQmáždění zákQnně sv'Olaného; trestna jest však 
i II 'e 'O p r á vně n á ú č a s t nepovolaných v takIQvém shro
máždění (5 5). 

§ 83. Svoboda svědomí a školstVí. 

Na poli nábQženském svoboda přesvědčení doznala výrazu 
v uznání s v 10 b 'O d y s věd 'O m í vír y a v y zná n í. Každé-

v· ln' b d v d ' , U V
,' r mu zarucuJe se pa SVQ.o a sve · .oml a VIry. z Ivan 1. 

práv IQbčanských a politických má býti úplně ne o d v i s I é 
od vyznání náb'Oženského, j'en když přesvědoení n á b o ž e n
ské není na újmu zákonům, v'eřejnému mravu a řádu -
dodává se. Nemůže tudíž proti vykQnávání povinnosti b ra n
n é nikdo se brániti snad svým přesvědoením náboženským. 
Jinak stát nemá zájmu na změně př1esvě.<;J.oení náboženskéhlO ; 
pDO stát je to j 'ednání irr1elevantní, zrovna j.ako svobodná 
vlOlha povQlání. Nikdo nemůže být nuoen k úkQnům církev
ním, leč že by podrQben byl moci jinéhlO, ',po zákonu opráv
něnéh'O k tak'Ovému nucení, jakQ j'e-li kdo podroben Illoci 
'Otoovské. Úřady v'Ojenské ani škIQlní .k tomu .op,rávněny ne
JSQu. K církvím stát, ač jiHl dovlQluje v nit řn í samQsprávu,. 
a přes to, ž'e se' neztotožňuje se žádným kultem, nechIQvá se 
nevšímavě; chrání je proti urážkám a útokům, chrání je
jich zřízení, přizpůsQbuje s'e jejich svátečním dnům - za
vedení nedělníhlO klidu -; védle tOhlO, že stát si vyhradil 
dozor nad církvemi a vyk'Onává také policii nad kultem, při
spívá namnoze také positivně k řešení etických úkolů cír~ 
kevních, věnuje ve státním rQzpočtu u.rčité 'ObnlOsy na kult 

363 



ajehovykonav,atele. Zás ,ada r'Ozluky státu iQd církve 
prohlášena n ,ení, ač původní návrh ji měl a zpráva 
ústavního výboru jí byla přízniva. Stát dOVioluje také, ~b!. 
určité církye měly organisaci ,světlOVOU a rozšířily svoJI 
činnost přes jeho hranioe. 
Změny církevních stanov, pokud vyžadují vyššíh'O stát

níh'O schválení, schv,aluj'e vláda ,a vyhlašuj,e ministerstvo 
školství ,a nár. osvěty. I 

Zaručuje se dále plná sViQboda v y u Č o v án í, ale jen 
v luezích stá tll í ch zákonův. Každý státní občan, jenž 
sv'Oji způs'Obilost z 'ákiQnným způs'Obem prokáže, můž'e, 
kde zá k o n d'Ovolí, zakládati ústavy vyuoovací a vychová
vací ',a na nich vyuoovati. Vyuoov.ání domácí nepodléhá 
žádnému obmezení. Jinak iQvš'em s'Oukromé vyučováni 
v ú s ta ve ch, o nichž mluví § 120 ústavní listi;ny. Zákony 
šk'Olní upravily podmínky, jichž splnění se vyžaduje k tomu, 
aby kdo m'Ohl zal.ožiti ,a vésti siQukr.omý ústav vyučov.ací.; 
vyžaduje se především náležitá osobní, v~dec~áa mr,avnÍ 
způsobil'Ost učitelův ,a 'ŮsniQva učební, steJná Jako u škol 
veřejných. K podmínkám takovým nenáleží však již pří
slušn'Ost k některé návodn'Osti nebo k určitému náho
ž'enskému vyznání. O vyučování náh~ženství ve školác~ 
lIlárodních starati se lnají zřízenci příslušné společnostI 
náboženské.f Nad veškerým vyuoováním ,a vych.ovávánim, 
~~řej~ým i s oukr'On'lÝlu , přísluší stá t u práv'O nejvyššího 
rlZenI ,a dozoru. 

Školy k o 'll f 'e s i j.n í stát a j'eho zákony nemusí připustiti, 
nýbrž luá v tom v'Olnost. Může totiž jednoduchými zák.ony 
vázati vyučovací ústavy na jakkoli přísné poqmínkJ povo
l'Ovací. 

P'Oměrů škol návodních a soukr.omých ústavů vyučov.a.
cích týkají se zákony z 3. dubna 1919, Č. 189 sb., ,a z .9. 

. dubna 1920, Č. 295 sb., kdei vytoena jsou oprávnění státní 
správy nad vyučovánhu soukromým. Zákon z 9. dubna 
1920, Č. 292 sb., ,a naříz'ení vlády ze 6. listopadu 1920, 
č.608 sb." upravují pak novou organisaci školských úřadů. 

O sn 'O V Y uče b 'll í týká se zákon z 13. oervenoe 1922, 
Č. 226, jímž se mění ,a doplňují zákony 'O školách .obecných 
a občanských. K tomu vládní naříz·ení ze dne 4. dubna 
1925, Č. 64. Opat~ovati vyuooyání náboženství na uvede-
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ných školách přísluší pov'Olaným orgánům církevním s. vý~ 
hradou vrchního doz'Ůru stá tní správy. Duchovní pOVInnI 
js'Ou říditi se předpisy školními. Žáci bez ... vyznání jsou vše
iQbecně zproštěni PiQvinnosti účastnit s,e vyučování nábožen
skéh.o. Ale i žáci vyznání 'Ostatních moh'Ůu být pří~lu~nými 
úřady školními zpr'Ůštěni této povinnosti, p'Ůžád~J~~h o to 
písemně neb'O priQtok'Ůlárně jejich rodiče nebo JeJIch zá
stupci: Učitelstvu j,e z a k á z á n o, aby vyk'Onávalo ve slu~bě 
j akýmk'Oli způsobem vliv na sv'Ůbodné rozhodování rodIČŮ 

, b v k ' v, , Ml' d v v k I ' o vb' t v, o na 'Ozens em vyuoovanl. a ,ez s 'O nI nemuze. y prImo 
,ani nepřim'Ů ' nucena či zase 'Odvr,aoována od účasti při 
pobožnoste.ch, konaných miluo hodiny šk'Ůlní, s výhradou 
práv moci 'Otoovské. Státní doz.or nad vyučováním nábo
ženství vykonávají především školní inspektoři, podle zá
kona z 9. dubna 1920, Č. 292, zříz·ení. 

O svátcích a památných dn 'ech vydán byl zákon 
z 3. dubna 1925, Č. 65. Pro svátky a památné dny zásadně 
platí předpisy o nedělích, jako 0'0 do p'Očítání lhůt, neděl
níh'O klidu ye veřejných úřadech, šk'Olách, ústav,ech a pod
nicích. Vláda můž·e n ,aříz 'ením stan'Ůviti výjimky pro 
podniky veř,ejné v zájmu neruš,eného jich provozu. Zoela 
zvláštní význalu přikládá s'e 28. říjnu. Pro tento d~~ platí 
nejprv1e yeškerá ustanov,ení o ne děl í ch. Ale polItIcké a 
a polioejní úřady první instanoe mohou podle ~ í s t ní ch 
poměrů vydati pro veřejné úř,ady, ústavy, podnIky, šk'Oly, 
zvláštní předpisy, směřující k ,důstojné zevní ,'Oslav~ to~o~o 
dne. Kdo by neposlechl tak'Ových slavnostnlch pre~rlsu, 
bude uV1edenými úřady přísně p'Otr,están. P'Ůkuty phJ:dou 
do. státní poldadnJ. Předpisy o ,dnech n'Or,emnícR JSo.u 
zrušeny. 

O vzáj ,eluných poměrech náb'Oženskýc.h v y
znání vy,dán byl zák'On z 23. dubna 1925, Č. 96. DětI man
želské, jsou-li 'Oba rodioe tého ž vyznání, následují ve 
vyznání své r'Odiče. Nejsou-li vodiče téhož vyznání, násle
dují hoši 'Otce, dívky matku. Manž'elé mohou s ID 10 u vou 
určiti, že tomu má být 'Opačně neb'O vůbec, kterému vyznání 
děti mají přísl~šeti. Vyznání dětí nemanž:elských řídí se 
podle matky. Vš,eo~ec~ě. p~atí, ž,e vr:0?-ič~ v( ': dětí nema~žel
ských matka) opravnenI JSou urcltI dltetI do 14 dnu po 
narození j in é náboženské vyznání. Reversy 'O vyznání dětí 
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k'OlTluk'0li dané, js'0u hezúčinny. Kdo .oprávněn jest sta
noviti vyznání dítěte, může je také měniti, d'Okud dítě ne
nabude práv,a, samoO '0 svém vyznání r'0zhodovati. 

R'0diče, poručníci, .orgány církví a ~áhož,enských společ
lIlostí js'Ou z.odpovědni za dodržování těchto př,edpisů; v pří
padě porušení jich přísluší nejbližším příbuzným 
i církevním představeným práv'Ů dovolat se '0dp'Ůmoci u pří
slušnéh'O úřadu. 

P'Ů dok'Ůnaném 16. rooe jest každý .oprávněn svobodně 
a sam'0statně rozhodov,ati .o svém náhož'enstvÍ. Změn.ou vy
znání zanikají veškera náboženská práv,a '0Puštěné církve 
naproti vystouplému :a na'Opak. Plní se pouze závazky 
splatné do dne výstupu. Aby vystoupení z církve byl'Ů po 
zákonu platno, musí se stát ústně nebo písemně u 'O k r e s
ního úřadu p'0litickéh ,Q místa bydliště. Jedna od
hláška několika osob smí být učiněna jen za členy téže 
~odiny. Právní účinky vystoupení z církv'e nastávají dnem 
odhlášky. Úřad do měsíce vy,dá vystouplému písemné vy
řízení a zpraví o tom orgány .opuštěné církve j,akož i 'Orgány 
církv,e nově zv'0lené. 

Duchovní určité církve nesmějí ' vyk'0návati náboženské -
úkony a úklOny duchovní správy naproti členům jiné církve, 
leč že by za to byli požádáni od '0s.ob k t'Omu oprávněných. 
Úk'On taklOvý byl by právě bezúčinný a. úř,ady byly by za
vázany, na žádost postižených nebo příslušné církve posta
rati se o přiměřenou odpom'Oc. Nutiti příslušníky jedné 
církve k příspěvkům a službám na náboženské či dobro
činné účely ve prospěch jiné církve, j-est přípustno pouze 
v případech vécného patronátu neb'O ze Zvláštních důviQdů 
soukrom.oprávních, listinami prokazatelných, po případě 
knihovně zajištěných. Nár'0ky takto nezal'0žené na přísluš
níky jiné církve jest mlíti za zaniklé. Duch'Ovní nesmí od 
příslušníka jiné církve žádati jiných poplatků, leč z,a úk'On 
vykonaný skutečně na jeho žádost a jen v téže výši, jako 
žádá od příslušníků své církve. . 

Podle § 122 ústavní listiny přísluší veřejný výkon kultu 
všem církvím bez rozdílu, jen když neporušují tím 

, dobrý řád veřejný. 
Nikdo nemůž,e být nuoen, aby ustal '0d práoe ve svátec

ních dnech cizí církve. V neděli j,est však po čas b'Oh.oslužby 
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zastaviti všechny vreřejné práoe, nejsou-li nezbytně nutny. 
Také 'O svátcích kterékoli církve za hlavních bohoslužeb 
jest na blízku k'Ostela z,anechati vš'eho, 00 by mohl'Ů rušiti. 
T'Otéž platí pro náboženské průvody na veř,ejných místech, 
kudy se průvod ubírá. Žádnou nábož'enskou obec nelze 
nutiti, ' aby se zdržela zv'Onění ve dny, kdy nemá se zvoniti 
po~,e př,edpisů jiné církve. 

Ve školách, navštěvov,aných příslušníky různých církví, 
, má se vyučování zaříditi tak, aby i nábOlženská mrenšiJn.a 
m'Oh~a své .náb'0ženské povinn'Osti vykonáv.ati. V.ojáci a cho
vanCI veř,eJných ústavů státních, m'Ohou, pokud toh'Ů státn~ 
správa sama nez,ařídí, žádati .od svých církví, aby se jim 
?o.~tal'O náboženského vyučování a úkonů od duchov.nílch 
J'~Jlch vyznání, pokud to není v .odporu s příslušnými před
pISy. 

Náb'Oženským vyznáním podle zák'Ona rozumí se i stav 
"h 'ez vyznání". Platí o něm totéž, 00 'O jiných církvích 
a j-ejich členech. 

P'Odle § 124 ústavní listiny js'0u sobě všecka nábož'enská 
v!znání (tedy i státem dosud výsl'Ovně neuznaná) před 
zak'Onem r'Ovna. ' 

~aše zákonodárství proti církvím bylo původné poměrně. 
b.oJovné. Hlavně proti nejmocnější církvi. Ale boj ten k.on
čll v úmluvách s kurií papežsk'0u (1929) projevy nezvykle 
mírnými. Projevilo se zde totéž, co .o poměru m'ezi státem 
~. církví z dějin jest známo: že zákony, i když podaří se 
JIm .ovládnout rozum, jen těžko doved'Ou ovládnout city. A 
zvláště city tak živé, jak'Ů jest př,esvědčení nábož'enské. Ani 
franoouzské zákony odlukové (19°5), ani radikální ústava 
španělská (1931) nedosáhly toho, .aby jejich románské ' ,zlem,ě 
pvestaly být stejně nábožensky založ'enými. A živ'Ůst tako
vých citů zremě IOvládajících, j,akým jest vír,a, nepřem'Ůhli 
během ústavního vývlOje doby moderní ani státníci tak m'Ůc
ní.a vynikaj~cí, jakými byli C ,amilllO Cavour (1860), 
a 'ID O t to B I S ma r c k (1871), ji však nepř,emohl ani N a
polelOn. 
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