
:samotné, jako spíše to, že je jich přÍliš mnoho a že se přes ně přechází přÍliš lehce. Rozmohlo se 
členství poslanců a senátorů ' ve správních radách obchodních společností. Dvě stě advokátů mezi 
:poslanci a senátory získává nejlepší pře a soutěží i s venkovskými advokáty, protože je dráha nic 
-nestojí. 

Je známo, že od r. 190.5 existují ve Francii pense poslanců a senátorů. Jejich maximální výše 
byla před v,álkou 2.400 franků, ale pensijní pokladna byla vždy tak vyčerpána, že maximum nepře
kročilo nikdy 1.800 franků. Dnes se poměry změnily. Poslanec, ktery zasedá po dvě období (je-li 
zvolen po prvé v doplňovací volbě, počítá se mu doba od jeho volby do konce období za čtyři léta) 
-a splatí do pokladny ve 24 splátkách 86.400, má právo v 55 letech na pensi 32.400 franků. Rodiny 
-mají právo na pensi při úmrtí poslance nebo senátora, ať je počet splátek jakýkoli. Deveze vysvětluje 
tyto výhodné sazby tím, že pensijní pokladna se doplňuje nepoužitými rozpočtovými částkami sně
movny (senátu), hlavně interkaláři. Při tom je možno, aby si poslanec, který přešel do senátu, platil 
na dvojí pensi, případně bral pak současně i pensi z jiného úřadu nebo pokladny. Autor brojí proti 
tak značným pensím a jejich hromadění. Neméně přísně se staví proti ctižádosti francouzských 
poslanců a senátorů a proti bojům o ministerská křesla, jež prý dnes vycházejí téměř vždy z pohnutek 
,osobních a nikoli programových, jak tomu bylo kdysi. Uvádí, že od r. 1920 měla Francie 22 vlád, 
-v nichž se vystřídalo 24 ministrů práce, 22 ministrů veřejných prací a jen 16 ministrů pensí. 

Deveze je proti poměrnému zastoupení, poněvadž prý oddaluje voliče od poslance a vnucuje mu 
kandidáta, kterého třeba ani nezná. Vše se pak řÍdí z Paříže a tím se přitužuje centralisace, jíž je 
-i tak ve Francii dost. Je pro většinový systém, který také přispívá k zvýšení zájmu o politický život. Volič 
-se zajímá více o kandidáta, který třeba vyšel z jeho kraje a má být přímo za tento kraj zvolen, než 
-o kandidáta, který je mu vnucen. Politický zájem je nutný pro demokracii. Většinový systém je také 
jednodušší a volič mu lépe rozumí. Je zajímavé, že v zemích s většinovým systémem není stranické 
roztřÍštěnosti (Anglie, Amerika). 

Pokud se týká pracovních metod sněmovny, stěžuje si autor, že se nezjišťuje quorum pro platnost 
jednání v plenu, zásada, zachovávaná i pN valných hromadách soukromých společností. Rozhodně 
se staví proti tomu, že při hlasování podle jmen může jeden poslanec hlasovati za jiné. Tím se poru
šuje zásada osobního hlasování a podporují se absence. - Deveze je dále pro úpravu otázky t. zv . 
. pozměňovacích návrhů, jichž se podává mnoho z agitačních nebo obstrukčních důvodů. Dále pro 
úpravu otázky interpelací a dotazů, které rovněž zdržují sněmovní jednání. 

Devezova knížka nepřináší v celku nic nového. Má však dost zajímavých podrobností a podává 
-zajímavý, třeba že ne vždy přÍznivý pohled do francouzského parlamentarismu. V březnu jsme zde 
referovali o velké francouzské anketě o reformě metod parlamentní práce. Devezova knížka je novým 
důkazem, že se o těchto věcech ve Francii hodně mluví. Nejde sice tak vědecky do podrobností jako 
:anketa Revue des sciences politiques, ale je zato zajímavější ohlasy, jimiž reaguje veř~iné mínění na 
některé vady a chyby francouzského parlamentarismu. Dr. Konstantin Jelínek. 
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