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Dr. Bohumil Baxa: 

Ústavní listina československé republiky a vliv 
cizích ústav. 

1. Stát českoslovelDlský V1znikl revolucí: prohlášenim tehdej
šiho predst.alv/itele národa čeSlkoslove'"l,ského, Národního výbo'ľu, 
že swmostatný stát če/sko/slo.venský v.stoupil v ži/vot. Tím uha-sly 
vše,chny úva;zky, jelž, pOlUrt:aly naše z'eme k d.yna,stii a k ra1ko.m~ko
uher.ské m'onar,chili, a bylo vytvoriti' 1...10'vé ústavinÍ základy, jež po 
období rev'olučnílm .by.ly konečne dány ústav'ní liiS'tinou z 29. ú~lora 

] 920 čis. 12!. :sb. lZ. a: nar. , 
Pri buďovámí úts:talv.lích základu každéhO' ,nového s.tátu nutno 

dbáti dvojího: jednak jest tY'to základy ,staveti na domácí záklaJdy 
právní a pfi.rOlzene lSe .z~etelem na ducha a povahu ~národa, je&lak 
jest si bedlive všímati také cÍlzÍch vzoru, tak ,aby to, co v CÍlzÍlclh 
ústavách jest pokrokového a moderl1ího a jako takovéseJ sku
tečne také 'oISlYedči'I0', mohlo !)ýti prejato v právní rády domád. 
V tomto SJmef1u klebyl úkol, tech, kdož ústavu na'ši budov:ali, ni 
kterak snadný. N,al ďOlm'áJckh zákl'adech p'ráV1ních ,s/taveti bylo 
velmi težko. Znalmená preice: již sama revoluce .preťrže'ní dosa
vadního práwklíh0' vÝ.'Vloje: Ale revoluce ,sa:motillá nebyla by ko~ 
flc'člne ani tak na záv.adtu. IRelVoluc,e muže totiž býti nekdy jen 
zev\ní, t. j. mUlže ,zlUamena:til jen sv,ržení do s'avaidní autoirity a 
'nahrazení 'jeh(Q' piredstavitele'm novým;, ani'ž by v-nitrní zákl,ady 
pJ:"ávní nejak podstatne se ,menily (na pr. ,revolu:ce franc.Qru\Zská 
r. .1830, t. zv. ,čeflve;ncová). Potíže ,záležely 'IV tom, že byl0 nutno 
budovati na z,celéi nových: zákla!dech práv1l1ích, ježto dos av adlní 
základy napr~sto nevyho.vovaly, resp. zmenou pom:e'fu .byly pred-
tiženy. Nehude prece, Idoufám, sporu: ,o to, že če,slký stát ne

zanikl llél:Jprosto ani piO státop:rávl1ích prev1r<:i.tech provede;nýdl po 
t". 1848 a že čelslké\ Sltátiní právo; Ine:pozbyJo ,SIvé pla,tn'osti , byť j zu-
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stalo v podstate jen právem l'atenťnírn. Dokladem toho jest, ne
·pľihlíží.m,e-li k aiktum pa:noVlnický,rn z oboru ipráv.a" lenního po r. 
r 848, I.státní .sm,louVlaJ mezL »Rakouslke;m«( a Bavolískem na úpravu 
br,anic .mezi Čechami a Bav.orslkem z 24. červ-na r862 Čís. SI. f ·. Z. 

a; krá10vský r~skr~pt z r2. 'zá.fír87L Proto bylo by lze slI1ad ph
!puSitit,i Ináhled, že /pfohlášenÍJm, Národního výboru z 28. Hjna ,I9'r8 
stát český n~byl ustaven, .nýbrž ,vlaS!tne jen .zno'vu.zŤizen, -ov;šem 
rozšÍ;reb.1Ý ,o , čá.>st územ:Í ,bývalého kr á IIQv:ství uh erslkého . 

. Av,šaik na tomto historickém, právu českém s,1:a:veti nebylo 
lze. Máť toto historické :právo základ sk·rlz naskrz 'm1onarch ilcký , 
(jako vubec český progra1m státoprávní z dob býv.alého Rakou
SIka vy,cházel ,z mOlnat1chie) a práve to, cQ! z tohoto p'Fáva zus.talo 
alktJUáln~m é1JŽ nanalše doby, IViZtahuje Ise z' ,prevážlTIé části jen tla . 
instiiuce monarchické. To vše okarnižikern, kdy pro sliá:t ,česko -o 

slovenský byl a zvo.Iena ,státní for,ma ,r~publilkán ká,. pozbyfo oVlšem. 
praktické ceny. Rovlnež státolprávhí a ústav,ní ~kta;díba; zemí ko-
runy české nemlohla býti zálkla:dem ,m'oderní skladby českolslove(t1- · 

.ského státu. Stát český byl ve svém jád1:1u srtátem felde:rali,stiJcký1m~ . 

v:e kterém jeru.1lQta "tátu by.Ia predistavOíVána I!úále,m, ur·čitÝ,mi iln
. stit\xcem,i královskýimi, z živlll stav.ov'ských !pak zej"lménasq)oleč--
ný1m inkoláJtem; a'le zem'eJ sattny- :jinaik byty ·saJmositatné stáJto--

. prálvlní ,celky majkí z\vláštnÍ IsvlOtl' ústavu a zvláštní svoje snemy·" 
Takováto zfLzení /Se dOl čes'ko.slove!Dského státu nehodi,la. P.ro náš 
stá t, .rozlohou l.t1vkterak značný, :ne{}101poručova.ly se zemfsiké· Sibory 
zákol1odár.né, když ve svetoV'ém pochodu právotvor.ném poz,oru~ 

jeme zreim.é ,snahy o' budování jakéhosi soukromého ,pr-iv.a .meJz'i
národníhO' a k,dyž jednírm. :Z nej'duležitejškh ú'kO.1l1 našeho zákono
dál.1stvÍ hu de sjednotili prá/vo i správu .v celé ob~asti republiky . 
Rovnež vedie tec:hto\ :duvddu 'vecných iduvody: stá,tnepo'littilClké 
tu by ly , kte,ré rozhodne 'mlttviily proti federa:liSltické sous'talVie na.!Ší 
repub.liky. I IP'0s.trállCe ústaw:nÍ nebylo tu základu, 'na kterém 
byio by lz~ sta,!!eti. ú ,stava: českých .zemÍ byl a ústavou iSrtaivolv
sl "Q1U alpremena techtD ú.stav, v mlodetmí ústavy- representwbivnÍ' 
·byl.a (.J.a rozda oid Uher) státo.právní'tni .prevJ'aty v r. I848 zne~ 
možnena. Na techto zák'lade,ch budovati ústal"vu . čes:koslovenské 
republ~ky l11ebylo .p.roIste a!ni ,rny,slitelno. 

Domád rády prá!vní nebyly takto ,fiIožny p'ro vyhuidoválDÍ 
stá:to:práv'ní a Úl9tavní skladby naší republ~ky. ROlVtrež ani rády 
r.akoUtské pro' 'svllj ·lži:~ans1:!ittlcjonaJism nemohly. býti Vlzoirelm 
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'pri zdelávání naší ústa vy. N a,op.a'k hesllo »odra:koLl'štit se « platilo 
za,jiSité i v tomtd 'abo~u. 

BylO' tedy UluI1mo lVylbuddvati ústavu na'ší republiky na xá
kladech 'Úp'lne lilOVý'ch, 'paidie ,vzoru ciJzích. Zde bylo avšem treJba 
ne}vetší obeúetnosti. ,Bylol za,jisté nutno pl-ijímati tyta cizí vzory 
s nálež,itYnl zlretelelm na, pO!VéllhUl a ducha: Inároda. 'N áJš :nárO'd 
vs~oupil pres noc ze srtawu po1cfruIČi do úp'lni !?'Vobody. POIstrádal 
tr,adic j,ak 'pol iti-c'k ýdl]. ,tak' i ú:stavlních a parla,me.ntaích, (neboť 
byly-li tu 'Ze star,ého RakaU'ska nejaké takové tra,dice, byly toho 
druhu, že .byla záhodno z nid1 se vymalniti, p'ež aby se ,v nic:h 
poOkračovalo). ByIa tedy nUltno tyto cilZí .vzory pfiz:pusobiti 'duchu 
a povélJze náro:da, nebať :ka"Ž\dlá ústava má ~aji.srté had\aotu pO:UiZe 
relatilvní. Pfi tam dáIe byIo IV revolučmím N ára c1n ím shromáždelní 
mÍti stále :na pa'meti, že z dUvoOdu nár-odn~palitických ,billde nUltno 
záJkodnJLiOU Im'oc ústavní hsrtiny PQjis,titi, takže nebude lze snadnO' 
jl men:iti, ,a ta; :čl!ni v: tom" pHpadé, že by IS'~ již v, nejbliiŽších 
dobách pociť-ovala potreba ji v určitých bOldech z'meniti neb opra
viti. To ,vše by ly dJu v<ódy , které pfímo vol,aIy po rnejvertší a:pa'tr
nosti pri zdelávámÍ úSltavy. Bylo tu nutnO' všechby nejlepší síly 
národaJ IshrOlm:áž,diti: k tomutO': slpoleč'11ém'u dílu, jak theoretiky, 
tak i Ipralktiky, jäk ko,nečne jsme m·ohli ,pozarO'vati u jilný,ch Iná
radu, a dále. postupavati tempem veI.mi zvoLným ,Pri ,dí1e. 

A tu jest ap:ralVdu. vílce :.iež podivno, že téta aipatmositi vubec 
l1ebylo šetfeno. Ač se již od prev:ra'tu dobre vedelo, že bude ll1utno 
pf.ikročiti v 'dobe p,almiellne brzké k zdelánÍ definitiv,ní ú.staJvy , ne
by.la pa dlauhou dabu nilc pi'i:prav'ováno. Ú StaJVlií llistina se pori
zo-vala pH,mo nikv,ap. »V krátké dobe m'usila býti a byl a vyko
nána práce, jež by ZaJ nor,m:á1ních ,pomeru vyžadovala nekolika
nisabné odoby .«l) 'A dále . . Dstavní li!shna byLa zdelává.ia prlimo 
s vy lou,čen~m vere}nO'Slti 2), a:č by lo 'dosti schapných lildí v národ.e, 
ktefí by by.Li s nejvetší raldostí se té práce zúčastnili. Vždyť i, 

1) H o e t z e l: Ú stavní listina československé republiky, Sborník 
v ed právních a státnkh , roč. XX. , s tr. 2. 

2) Z toho dúvOldu si 11'edove du vysvetliti , j ak mohl Ho e t z e l 
(tamže str. 2.) napsati: »PI-ímo prek vapuje, že širší verejnos t i odbo rná 
skoro nič~m neprispela k dílu pro náš s tá t významnému. « Pravdou j e, 
že ' širší verejnost nemohla vúbec ničím k tomu prispeti pros te z t o he 
dt1VOdu, že z této činnost i byla úplne vylo ucena . Viz k tomu mttj č l á 
-nele »N ebezpečná hra s ústavo u ," Národ , roč . I V., čÍ s . S, 

1* 
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p,fávnická fakulta sa,m-a p~~mo nabízelarevoluč:ilím-u Nár. shro
máždenÍ svoje služby; a návrh jedInoho člena ústav,ního výboru y 

aby k jednání o ústave v tdmto výboru byli pribráJlli eXiPerti 
z právni,cké fakulty, byl samým ústavním výtborem za-mítnut. 
J ednání o ústa'VIní listi'ne dálo se v :nejv'etší tajnosti a verejnost 
česká i oc1homá nesmela se o prubehu a obsahu tohotO' jednáLl'í 

( n~č~ho do:~.e~e:i .jvsou o\~káJzá'l1a ,p~t~ze n~ t,o, co tu a tam v no
v111acb, z castt .1 neme,C:ky-cb, do vereJllostI proklouzlo. 

2. Stát československý jest vyhudová"l na _principu demo
k,rati.ckém. VYSlvítá to ze vst.upní vety ústavní listimy a: v'ý·slolv.ne 
jest to stanOIveno v § I. úst. listiny, jehož oldst. I. praví: ))Líd 3) 
jest jediil1Ý zdroj veškeré stá,trú- moci v republiice čes'kosloven
ské.« Ve vlácbí zpráve du'Vodov'é se praví zcel,a správne, že tento 
paragI1af chce býtí ,slélivmostnim .prohlášenÍ:m zásady v prvé r<lJde 
politické, že v republice veškera moc ve státu pochází z 1i.du. 
POldob-llÝ úvod býv á ,pri' obvyklý: v repuhlikánských úSltavťÍJch. 
Zaji,sté. 'Pozorujeme jej ve Z1l1ení více méne totOŽIném v ús<tavních 

:,) S hlc cl iska nizvoslovnéllO bylo by lze llv ésti , že správnejší vý
raz byl by tu »národ~, 'ponevaJdž celek obyvatelstva státního v demo
kracii zoveme spíše národem než ' lidem. V názvosloví cizojazyčném 
vidíme, že se užívá výrazu: nation, peuple (franc.) , nation, people a 
contr. folk (angl.), nazione, popolo (ital.) atd.; v tomto názvosloví lze 
užívati obou výrazu jako synonym, kdežto v českém jazyce cítíme prece 
jakýsi rozdíl. Správne tedy po mém soudu zní vstupni '\teta naší ústavní 
'listiny: J>My, národ československý ... < Když :t národc dává ústavu, jest 
zajisté on sám zdrojem veškery moci ve státu, nikoli však »lid«. 

DOIložiti sluší, že vstupní veta ústavní listiny naší republiky jest 
prevzata z ústavní listiny Severoamerické Unie jsouc takrka doslovn)'m 

jejím prekladem : 
V stupni veta úst. listiny Severo

americké Unie. 
» We, the people of the United 

States, in order to form a more 
perfect uniOIn, establish justice, 
insure domestic tranquillity, }:pro
vide for the common defence,. 
promote the general welfare, and 
secure the blessings of liberty to 
ourselves and our posterity, do 
ordain and establish this Consti
tution for the United States of 
America. « 

-

'-- --

V stupní veta úst . listiny repu
bliky československé. 

»My, národ československý, 
chtejíce upevniti dokona}ou jed
notu národa, zavésti spravedlivé 
rády v republice, zajistiti pokojný 
rozvoj domoviny če skoslovenské, 
prospeti obecn ',mu blahu všech 
občanu tohoto státu a zabezpečiti 
požehnání svobody príštím poko
lením, prijali jsme ... ústavu pro 
československou republiku, jejíž. 
znení následuje.« 
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listinách .1ekterÝ'ch kal1tonu švýca'rských, na pr. bernsikém, élJP
pe:nzeIlském, ženév,ském, dále v Severoamerické U'niíi m. j. 
v ústavní lis,hne státu ' Pe.lsyl'vanie a Oklahoma, a rovnez' 
v ústavních liSti.léÍ!ch republ,ik mexické, ' argentiInské, brasilské 
artd. ~V jiných republilkéÍ;nskÝ.ch státec~ zase máme ustanovení, 
že nár.od sám jest to, který zakládá stát resp. federaci, tak na pr. 
ve slpolkové ústave š.výcHrské, v ústavní listi'ne Severoamerické 
Unie a ,pod. Naproti tO\mu v republice francouzské, j.ak rov~le'ž 

pripdmíná vládní lz/práva dl1VodO'vá, tohotO' ustanove,nÍ ,postrá
dáme 4), CO'Ž o'Všem má svoje zvláštní duvody, jak :rlÍže ješte bude 

4) V památném Prohlášení práv' človeka a občana z 26. srpna 1789, 
kteréž pak prešlo do první t. zv. revoluční ústavy francouzské; zacho 
vávajílcí ješte fcxrmu monarchistickou, z ,3. záfí J79ľ, výslovne jest sta
noveno, poprvé na pevnine evropské, že zásada svrchovanosti spočívá 
v národe. Zásada tato se opakuje v t. zv. ústave girondinské (čl. 26., 

27.), v ústave z 24. června 1793 (čl. 25.), v ústave z 5. fructidoru r. III. 
(z 22. srpna 1795 čl. 17.'). Naproti to;mu ústava z 22. frimairu r. VIII. 
(z 13. prosince 1799) postrádá tohoto ustanovení, jež ovšem jest jaksi 
nahrazeno tím, že ústava byla predložena národn k prijetí a .jím také 
(3,009-445 hlasu proti 1.562) prij ata; arciť vstoupila v platnost dfíve než 
byl a niárodem prijata. V 'Osnove ústavy t. zv. senátorské z 6. dubna 
1814 toto ustanovení rovnež schází, ovšem i zde jest v čl. 29. stanoveno, 
že ústavu jest predlolžiti národu k prijetí. V ústavní charte z 4. června 
1814 zásada tato prirozene chybí, ponevadž tato ústava jest vybudová'na 
na principu monaíľchickém. Avšak i v t. zv. Acte Additionnel z 22. dubna 
1815 tato zásada obsažena není; predmluva k nemu však nafizuje, že 
tento. akt bude predložen národu k pfijetí" což se také stalo, a národ jej 
(vetšinou 1,532.327 hlasu proti 4.802) schválil. V osnove ústavní listiny 
vypracované snemovnou poslaneckou z 29. června 1815 rOiVneŽ postrá
dáme tohoto ustanovení. Avšak v Prohlášení práv Francouzu a základ-

. ních zásad jejich ústavy z 5. července 1815 čteme opet vl čl. L, že 
veškera moc vychází z národa. Ani v ústavní charte z 14. srpna 1830 
vy,dané po t. zv. červencové revoluci nemáme této zásady, ačkoli pro
hlášenÍ snemovny poslanecké z 7. srpna 1830, které pi:edcházelo vydání 
této charty, výslovne zrušuje »podle prání a zájmu francOluzského ná
rodu predmluvu k ústavn} charte (t .. j. z 4. června 1814) jakožto uráže
jící dustojnost n'árodní. « 

Teprve r.evoluce z r. 1848 uplatnila opetne tuto zásadu v plném 
rozsahu. N ejen že v čl. 1. ústavy z 4. listo\padu 1848 vydané ,jménem 

. národa: francouzského " opet čterq.e, že svrchovanost 'záleží v souhrn
ném celku občan;tt francouzských, a v čl. 18., že veškery moci verejné, 
ať. jsou jakékoli, prýští z národa, nýbrž i delegace jednotlivých moci 
státnich príslušným orgánum vychází doslovne z národa. Ústava 
z 14. ledna 185~ vydaná presidentem Ludvíkem N apoléonem na základe 
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uvedeno. Avšak ustanovení, že v'eškera moc ve státu vychází 
z ~1ároQida, není jen v ústavách s,tátu republikánských. Vidíme, že 
i ústavy :nekterých stéÍJtu monarchických obsahuií tuto . zásadu~ 

Tak ústava belgická v čl. 25. Ivýs'loviIle stanoví, že veškera moc 
prýští z národa a rv dusledku toho v čl. 78. st,ano'ví dále, že král 
má jen ,tu ,moc, kterou mlu fOTmálne pr..ikazují ústava a zákony 
z.v};ÍštIllÍvydalné L.la zá.klade ústavy. Podstatne totéž ustlél'novení 
mají ústavy rU/mIU\l1!ská (čl. 31.) a i-ecká (čl. 21.). 

Ustanovení, že veške.ra moc ve státu prý,ští , z Ulároid~, vy
sv'etluje :se duvo'dy historickými. Zás'ada svrcho'Vanosti národa 
stala se totiž koncern 18. a v prvé polo'Vici 19. století vudčí my
šlénkou Iiberá~l1ích nauk polit1ických a klade se jako proti'va zá
sady svrchO'vamoSlti patllovlllikovy (princip demokratický a contr. 
prineipu ' monarchÍJckého). Odtud vidíme, j 3:k se ústavní monar
chie rozlišuje ve dv'e kategol1ie: v ústaN,ní ',monarchii vYDudo
van'ou 'na: prindpu demokratickém '(monarchie v,zor'll han,couz- ' 
skobelgického čili monarchie parlamentní) a v Í1sta'V'ní 'monarchii 
vybudovallou ,na pr~ncirpU: monarchickém (monarchie v/zoru ne
meckého). Tím lze si vysv~ethti, proč nekteré úSltavy mona,rchic
ikých státu ,pH,mo vkládaly v ústavní Listinu princip demokratický_ 
To ovše:m melo :výzlnam jen theoretický. Tak jsme mely Tesp. 
máJme mona'rchie, kde tato zás,ada ,nebyla uložena v úSltav.nÍ li
stinu, a prece 'monarchie ty náležejÍ k mo'narchiím padélJmentním 
(Anglie, Italie, Sr.bsko atd.). N alProti tomu by.1y monard1ie, kde 
všechny zmeny ústavy se .predkJ.ádaly néÍJro,du k pfijetí všeobec
ný;m hlasováním, ale nebylo tu par1amentarismu, ba ani pravého, 
konstitucional,isffiu (císa'l-ství fraJ11couzské za N apoléona III.). 

predchozího schválení základních jejích zásad všeobecným hlasováním ná
roda vetšinou i/z milióntl hlasu výslovne v čl. 1. "uznává, potvrzuje a 
zaručuje velkolepé zásady prohlášené v r. 1789, jež jsou základnou verej
ného práva Francouzu «. Senatus consuitum z 7. listopadu 1852, kter)rm 
se obnovuj e cíSaI-ství, uznává svrchovanost národa v tom, že čl. 8. sta
noví, že ústava tato bude, predložen a národu k prijetí. Tak se také stalo, 
a národ francouzský ji schválil vetšinou 7,824.189 hlasu proti 253.145. 
Rovnež tak tomu bylo se s~natus consultem z 21. kvetna 1870, kter)rm 
se dosava.dní ústava meni'ta v duchu soustavy parlamentní; i ta byla 
prijata všeobecným hla.sováním národa (vetširou 7,350.142 hlasu, proti 
1.538,825). V 'čl. 1. této ústavy opet čteme, že ))ústava uznává, potvrzuje 
a zaručuje velkolepé zásady prohlášené v r. 1789, jež jsou základnou 
1,' erejného práva Francouzu «. Ústavní zákony t. zv . Tretí republiky zá
sady této, jak již v textu uvedeno, neznajL 
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Prilncip demokratlický poz'byl d:nes aktuálnosti, ježto k'OrlPo-
ra:čnÍ theorie státu phnáší jej pro všechny fo~m.y S'táJtní j>ako 
saJmozrejlmý. V pr.axi pak jej uplatnila svetová válka. Všechny 
momarchie vybudova\,lé na prinC>ipu mOlnarchiakém padly a ude
laly místo re.publikäm. Naproti tomu monar,chie vyhUldované na 
principu demokll<l!ti<ckém ,pi-ežily vravu válečno:u. V modernkh 
republikách pak itento priJl1cilP se rozumí sám sebou. V ždyť tento 
princíp jest úhelt.lý!m kameneJTI stav-by mod.erní' relPuhlid<y; jím 
také dán jest odl1i'šlllý výv:oj od republik stredovekých. Frono po 
mém soudu ,bylo zbytečno vk-Iádati v ús'tavní lishnu ustanoveJní, 
že »lid« jest jedinÝlm zdroje,m veškery moci státní a to jedJl1'aik 
z toho duvodu, že vis tulPP í veta ústavní lis,tmy !vyslovuje, ~e 

národ československý dává ústavu, čímž princip de:mokraltkký 
jest .vysloven 'v plné ~vé ry/zosti, ijednak i 'proto, že »1i>d« nebý'Vá 
vždy nejbezpe,čnejší zárukou ani ústavy, ani be-zpeČlaosti p'rávní 
a yráviního poráJdlku vu:bec. U.stanovení § I. odst. I. také neimá 
ceny ,a to a:ni theoretické, ani praktické. 5) 

3. F10rma státu česko'slovenlského jest repubhkánská. Jakého 
dmthu jest VŠ<lJk repulblika čeiSkosloven.ská? § 2. úst. listiny pralvÍ: 
»Stát če'skoslovenský jest ,demokratická republika, jejíž hlavou 

5) Theoretické cenYI nemá proto" že v moderní demokracii jest 
p rincip demokratický samozrejmý, praktické ceny pak proto, že v ústav
ní listine ani v jiných zákonech tato zásada se neuplatií.uje. Lild resp. 
národ nikde nerozhoduje bezprostredne. Ústavní listina zavedla sice 
jakýsi druh referenda, ale toto referendum jest ,pouze podHzeného v)r
znamu. ;Podle § 46. úst. listiny muže se totiž vláda, když Nár. shro
máždení zamítlo vládní návrh zákona, usnéstí, aby hlasováním lidu 
bylo rozhodnuto, má-li se zamitnutý návrl} státi zákonem. Ale konečný 
odstavec téhož paragrafu výslovne stanoví, že hlasování lidu není pi-í
pustné O vládních návrzhchl zákonu, jimiž má býti menena nebo do
plnena ústavní listina a její součástky. Srovnáme-li tento odstavec se 
vstupní vetou a s § I.i úst. listiny, dospíváme k záveru, že sice národ 
dává ústavu a jest zdroje,m veškery moci ve státu, ale že pľímé roz
hodnutí jeho prostfedkern všeobecného hlasování jest prípustné jen 
v otázkách podfízených, nikoli však, jedná-li se ol ústavu neh její sou
částky. N elogičnost a nerozumnost ustanovení § 46. vyplývá tu jasne 
Ha jevo. ,Toho by.l si ostatne vedo!m i sám ústavní výbor, neboť ve své 
zpráve výslovne p:fipomíná, že § 46. neobst~jí pí-ed vedeckou kritikou. 
(Vládní zpráva dt1Vodová zde zacho,vává výmluvné mlčení.) Ale byl-li 
si sám ústavní výbor této slabiny vedom, mel se postara,ti buď o ná
ležitou zmenu tohoto ustanovení, aneb, nebylo-li to lze , proste o jeho 
odstraneni. 
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je volený' prelsident.« A § 1. oc1st. 2. téže listiny stanoví: »Disťa"vní 
listina určulje, kterými orgány sv'rchovaJný lid si ,dává zákony, 
uvidí, je ve skutek a na~é.zá právCJ.« Z techtodvou ustanovení 
plyne, že republika na,še patH k typu re~ptublik presidentských a 
con'tr. re;publik s hl:avou stáitu sboro:v.e organilsova;nou a dále, 
že jest repUlblikotli za'stupitelskou ,a c·ôntr. republiky (pľímé čili 
be,z,prostreJdní. 

U stanove.ní tato j sou však celkem rázu všeobecného. Z vý
razu »,demókraltická rejpublik,a«6) neplybe celkern nic určitéh o, 
co by fO'11mu repub.li'ky charaJkteriso:valo. Srovlnáme-.li na p i-o 
ústavní listiny státu · .mooWrchický,ch~ i bývalých, vrdíme, že se 
k lO'značení státní forimy uživá výralzu ,celkern týchž: »svrcho1valaý 
stát monarchický« (Bavorslko), »vláda: 'monarrchiJcká a ústavní« 
(Sa,sko), »vláda: ,monarchická a -repre,sentativoí (Italie) , »monar
chie obmezená« · (D~:lSko), »,monar,chie · ob:mezená a dedi'čná « 
(N orsko) , »království dedičné« (Švédsko), :> monarchie 'dedičná a 
Úlstavní« (Srbsko) a pod. A Iprece melzi te/mito je,dootlivými 'mo
narchie.mi byl ,podstatný rozdí1. 

Re.pulblika naše jest relPulblikou zastupitelskou čiri relPre,seil.1-
tatirvní. T~m v'šak otázka není ješte zo~povedena. Jest tO' relPublika 
v~ylhudorv,artá na zása'de t. ZíV. delené 'moci ve státu, .či republika 
typu parlamentního? D s'tavní výbor se touto 'otázkou v podstate 
ani neobíral, 'alle z nekte,rý,c,h vet jehO' zlprávy llze právem za to 
míti, že 'prec1;pokládal, že naše republika bude 'náležeti k typu .pa:r
la:me1íltn1mu. Týž !predpokl,a·d nalézáme u vlá-dní zpravy dLlvodQlvé. 

V čem .záleží v podsItate rozďí1 republiky vybuďované na zá
saelk, ·delené moci ve státu od re,publiky parlamentní? V typu re-

6) Nekdy výrazem Hepub1ika demokratická« se chce prímo vyzn a
čit i určitá forma republikánská, totiž republika bezprostrední. Tak v e 
spolkoNé ústave švýcarské z 29. kvetna 1874 čteme v čl. 6., že spolkový 
stát .zaručuje jednotl1vým kantonum jejich ústavy, poknd mají formy 
republikánské Hepresentativní aneb demokratické«. Skutečne také na 
pr. ústavní listina kantonu bernského stanoví. že »kanton bernský j est 
republika' demokratická «. Rovnež ústavní listit;a kantoiUu Appenzel1 
Auszer Rhoden, kteráž se cituje jako typ republiky bezprostrední, sta
noví, že kanton appenzel1ský jest »svobodný stát dernokratický «. N a
proti tomu v ústavní listine kanton u ženevského čteme, že vládní form a 
jest »demokracie representati vní«. 

Po mém sou du nebude v~ak lze bráti výraz »dcmokratická repu
blika« již také ve významu republiky bezprostrední, a literatura, pokud 
mi známo. v tomto V)TZnamU jej také nebere. 
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'pnbTiky vybU'dované na zásade dele.né moci v'e Sltátu r ozlišen í 
materiálních funkd Stát.lkh Isplývá v, jedno S' delením formál
-ním : jest zvláštní preds,tavitel m,oci 'výklonné, zvláštní !p,redsta-

I . 

vitel moci zákonodárné a rovnež zvláštní predstavitel moci sou-
covs.ké. V prtaksi provedeno : predstavíte!. mocí výkon_lé nemá 
styčných bodu s predstaJvitelelm mlOci zákonodárné a naopak (moc 
.sou:dcovská stojí tu vuibe.q saimoslta tne). President jest hlavou 
moci vládí1Í a výkonné, lministri jsou pouhými jeho úÍz(nci, pou
ze jílm jmenováJni a výhradne jemu odpovedni ; neS1mejí býti členy 
1)aJ-la:mentu, nej:sou tomutO' o~PQlveldni a parlamentu na jejich jme-
nování nijaký vliv nelp.i-ís!,uŠí. Parlament jest výhradne sbor, ' 
'rzákO'noJdárný a záležitosti správní jsou z jeho pravomoci vylou
čeny ; vIivu na vládu nen:á. N apľ'oti t.omu v ty!pU r~pu.bliky par
larrnel1tní uplatnen jest režim parlameiJtL.lí, kde sice .pojmové roz
~išování materiálnkh funkcí státních trvá, ale nikterak se nek,ryje 
s ďele:aÍJm formálním. N aqpak podstata rež:imu pa'rlamentního zá
ležíl v úzké součinnO'sti fOl1málníhoi p.redstaiVitelel moci zákono
dárné s predstavitelem moci v·ýkonné. V p!l.-axi provedeno: p.ar
lame,nt jeslt nejeí:l shorem zákqaO'dárným, nýbr.ž prová'dí so1.1JČasne 
nejúčinnejší kontrolu veš-kery moci vládní a výkonné jsa v pod
state jejím regula:torem. Ministri' jsou I.aeje'n členy .pad am etntJu, 
ný"brž jsou bráni ze strany resp. stran, které mají v parlamentu 
v-etšinu, jsou tO'mutó OdPOIVedni nejen právne, ale i poIi,ti,cky, a 
-par1amelat má osud minilsterstJva ;potud ve své moci, že od 'Hírn 
.. dUJve'ry' pusôbí jeho pád. 

Na zása-de delené Imoci ve Sitátu stál.a revo!uce francollizská7 l 

7) Výše citované PrOihlášení práv človeka a ohčana klade v čl. 16. 
delení mocí dokonce za podmínku ústavnosti (vliv nauky Montesquie
uovy) a v ústave z 3. záfí 1791 tito III . jest moc zákonodárná delego
vána náro,dnimu shromáždení (čl. 3.), moc výkonná králi, který ji vy
konává ministry a jinými odpovednými zfízenci (čl. 4.), moc soudcov
ská soudcum voleným na čas národem (čl. 5.). Ministri nesmejí býti 
členy národního shromáždení (tit. III., hl. II., sekc. 4., čl. 2 .), jsOlu však 
trestne odpovedni tomuto, které je mttže pohnati pred vysoký národní 
dvur soudní (tit. III., sekc. 1., čl. 1.) . Na zásade delené moci ve státu 
stály jak ústava girondinská, tak i ústava z 24. června 1793. Ústava 
z 5. fructidoru r. III. prÍmo vyslovuje, ze deľení mocí ve státu jest 
podmínka existence sociální záruky (čl. 22.) a stanoví rovnež inkompa
tibilitu mezi členstvím sboru zákonodárného ct úradem ministra. V ú
stave z 22. frimairu 'ro V.III. není již této inkompatibility a také zásada 
delené moci zde schází.; tak jest tomu i v t. zv. senátorské ústave 
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a zásla'du tuto v tlľvalý' život urvedla ústava Seve,I'o;amerieké Unie 
z 17. záfí 1"787. Dsta;va tato jest vybudována skutečne na pHSlné 
zásade <delené :m'oei ve státu: mOle v.1ádní a výkonná jest svereJaa 
pre,sidentu Unie, moe zákonodárná kongresu a: moc soudeo;vská 
,sou'dum. Severoa'meri.aká U.1ie jest tylpem republiky vybudovainé 
na zásade de.Jené moci ve státu. S

) 

Dsta;vnÍ listina naší republiky pridržela se t . ZN. konstituč'lll 

theor,ie, jak byh od dOlb Montesquieuovýdl vybudována: theolrie 
delené 'moci v,e státu .V § I. Oldst. 2. čteme: }) D stava ur-čuje, kte
rÝ\mi orgány Slvrchovaný ,líd si: dárvá zákony, uNádí je ve skutek 
a nálézá právo« ,9) Tím tedy jest vY1týčeno· ja:k materiální, tak 

z r. 18ľ4~ v ústavní charte z r. ' 1814 i v t. zv. Acte ad,ditionnel z r. 1815. 
Na tomtéž stanovisku stojí i osnova ústavní listiny z 29. června 1815; 
avšak Prohlášení práv FrancOUZtl a základních zásad . jejich ústavy 
z 5. července 1815 praví: v čl. 2. výslovne: ~ Delení mocí jest zásada 
naprostol nutná kvybudování svobody a lc jejímu zachOlvání. « V ústavní 
charte z r. 1830 postrádáme opet .zásady delené moci a výslovne jest . 
st anoveno, že ministri mohou b)Tti ileny 'jedné z obou snemoven (čl. 46.) .. 
Ústava Druhé republiky z r. 1848 stanoví v čl. 19.; »Delení mocí jest 
p rvní podmínkousvobodné vlády «; čl. 28. zavádí pak inkompatibilitu 
p lacenéhq úradu verejného s členstvím národního shromáždení. Tytéž 
zás ady ob sahuje ústava z r. 1852; avšak senMus consultum z '8. zári" 
1869 odstrai1uje inkompatibilitu mezi úradem ministra a členstvím se
nátu nebi sboru zákonodárného (čl. 3.); tak také senatus consul,tum 
z 21. kvetna 1870. V iz k tomu i E s m e in: Éléments de drOlit constitu-
t ionnel fran<;ais et comparé, Paris , 1909, str. 175. a nás!:, 392 a násl. , 
D u g u i t - Mon nie r: Les constittltions et le s principal es lois politi 
ques de la France depuis ľ789, Paris, 1908. 

8) V praxi ovšem toto delení dusledne provésti nelze. Budov.atelé : 
t éto ústavy: stáli . n~. zásadách hlásaných ,Montesquieuem (vi z m . j. 
B ry ce : The A merican Commonwealth, New York, 19II , 1. , str. 29.) , 
avšak dobre vystihli on1\Y1 Montesquieuuv pri líčení anglické ústavy
(viz čl. ľvIj a d i s ol n il v v'e sbírce The Federalist Čís. XL VII.); ovšem 
n etajili se tím, že od theorie do praxe Je st v tomto smeru daleko . M a- · 
d i s o n výslovne praví: » . . . the degree of separation which the maxim 
re quires, as essential to a free government, can never 'in pr ~l ctice be duly 
maintained «. The F ederalist, Čís . XL VIII . Sama ústava nemohla pak 
t uto zásadu do;držeti . S enát na pr. není Jen sbOl'em zákonodárným, ný
b rž zárovei1 instancí , v j ejíž pravomoc spadají četné záležitosti správní. 

!l) Tento odst avec má na 'mysli trojí funkci státní moci = zákono- · 
dá rstv í, správ u a soudnictvÍ. Avšak znení to fest potud vadné, že výraz 
l uvádí zákony v e skut ek « neho.dí se na správu státní v celém jejím roz- 
-ahu. Správa nenÍ! j en uváden~ zák onu ve skutek" n:)rbrž v ní máme' 
ješte roz sáhlý obolr činnos t i) t. zv . vo'Iní , pro kterou jest smer<::>datna 
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i íormální delení funkcí s tléJn ích . D stavní listina pak sama odli
šuje tyno fUlnkce podle hla!v: hla:va II. obsahuje moc zákoo.o'dá'r
nou, hlava III. m/cic rvlá1dní a výkonnou a hlav,a IV. moc sou Id
cuvskou a to' podle obou hled,is,ek. Na' .první pohled tedy, poikud 
byehom prihlíželi jen k znení ústa:vl,1í .1i(stiny, zdál0 by se, že ús,ta
va z2Jmýšlela na,ši republiku jaka republiku vybudovanou na: zá
sade delené moci ve státu, tedy :ty~pu alm erick ého'. Avšak tento 
zjev neismí nás 6.liikterak mýli ti. N,a1še ús'tavní l,istina: v' ťomtO' 
Sjm\eru jen následovala: v;z,o'ruJ ústav; j~ných. státu, jež se dosu:d 
z vliVl.ť k'Oll1stituční nauky Mo:nte,squi,euovy :11evyma~1i1y. Vezlme
me-li na ,pr. ústaiVu belgickou, vidíme, že zde jednotlivé funkce 
státní oj.SOiU od:ilišeny iP.odi1e OIbou hle,di,sek. A pr.ece Belgie jest 
vedIe Anglie prím'O typem monarchií par1a,mentních. A pO'dolbným 
zlpusobem jsou pofí.zell1y ústav'ní lisiÍ'ny jiných ,StátLl. 

Pro zod\I)Q'vedffi.í OItá:ziky, do, jak6ho druhu sluší na'ši repu
bliku zara'diti, j,est s.m:ero;da:tný pdm,er Nár. shr,omážderrí k hlaJVe 
61tátu a k vláde. Poidle § 70. úst. listiny 'pres,identrepu!bliky jm:e
nuj.e a prqp'Ouští, vládu reSlp. mi'nistry,10, aniž by IPodle tohoto 
para.gratfu b'yl- v tom,to' sme'ru nej"akým' ZlpLlsobem ohme:zen.

ll
) 

iniciativa predstavitelu této správy, t. j, vládu v pravém smyslu, Správa 
tedy zahrnuje nejen moc výkonnou, nýbrž také vládní, jak také správne 
v hlave IV. ústavní listiny jest vyznačeno. 

1~) Podle zákona z 13. 'listopadu 1918 Čís. 37. sb. z. a nar. o proza
timní ústave byla vláda vOllena Nár. shromáždením a jemu také skládala 
slib. Vláda byla odpovedna Nár. shromáždení a toto mohlo jí také vy
slovením neduvery kdykoli odvolati. Zákon z 23· kvetna 1919 Čís . 27I. 
'sb. z. a nar., kterým se menil zákon o prozatímní ' ústave, zmenil na tom 
jen tolik, že právo jmenovati a propoušteti mini stry bylo pi'irčeno presi-

dentu republiky. 
11) V ústavách jin:)Tch státu .t aké se nesetkáváme se zjevem, že by 

hlava státu v právu jmenovati élj propouštt~ti: mini stry byIa\ nejakým 
zpusobem obmezena. V Anglii na pi'. nikdo nepochybuje o tom, že de 
jure král má: -ve výkonu práva jmenovati a propoušteti ministry na
prosto volnou ' ruku. V ždyť úredne ministerský kabinet dodnes je v pod
state jen v:)Tbolrem tajné 11ady královské a ministl-i jsou zváni »his Ma
jesty's servants «; ba vyraz »kabinet « byl až do nejnove jší doby pojmem 
úredne neznámým (ješte v ,ro 1851 prohlási;]a snemOlvna obecných, že 
ústava nezná výrazu »kiabinet« a poprvé byl tento výraz pripušteÁ 
v r. 1900). Srov. m. j.S i d on e y Low: The governance o.f England , 
London, 1914., str, IS a násl. V Belgii jest toto právo královo rovnež 
naprosto. neobmezeno; podle čl. 65. ústavy »král jmenuje a odvolává 
své ministry <1: , aniž by; tu dále v celé ústave bylo sebe menší obmezení. 
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A..v,šak toto právo presidenta republiky není tak nasikr.ze neohme
.zenO'. Ú!stavlnt lis,tina našÍ' rť)publiky, odchyLne otd ústalv jiných 
,státu, stanoví 'pi-ipad, kdy president r~pu,bl,iky jest prímo podle 
znení ústavy vá:zám minis1try Ir,eS[>. vládu propus1titi. Podle § 78. 
odst. I. jest v prípade proje:vu nerduvery vláda p'ovinna »poldati 
demisi ,do rukou: pre:sidenta rťjpubliky, který určulje, kdo vede 
vládní veci, p'okud Inová vláJdla nebude ustavena«. Tím im(plidtc
jest obsaženo, že pres~de~t 'republiky n6muže vládu, jíž byla pro .. 
jevena nelduvera, IPlroste podržeti a preJs prolje-v ,neduvery prejíti, 
jakoby ho tu neby,lo, nýbrž tímto projevem jest váJzán. Musí dOt
jíti .k ustavení nové vlády, k,terou ovše,m }mernuje opet president 
republiky sám, ov,šem na pOldlklélJde n01ve se vytvofivších parIa
mentních pomeru. Zde tedy o >osudu vlárdy nerozhoduje pre~idetnt 
republiky, nýbrž IP'Olslanecká 'snemovna Nár. shromáldení. ústav
ní listina 'n~ší relPubliky pojala v tomto s,meru do úSitavy ustamOl
vení, s kterým v ústave nijakého státu srežimerrn parlélJmentnÍJm 
se 'ne,setJkává,me, jež vsak v twkový,chto stát~ch se pokládá prosIte 
z,a samo~úedm.é; ona ,dusletdky politické odpo'vedno'sti vládní vlo
žila primo ,dD ú~tavního zákona. A tím :prichází.me: 'k dalšímu 
bodu: k politické odpavednosti vlády. 

ústavní lilstilna zná dVOjí druh O'dlPovednosti ,ministerské: od 
povednlO:st vlády a odpovednost preldsedy neb členu vlády, tedy 
O'dlp-ovednost sb-oru a tocl;piovedl1'ost jedill.1cLl resp. odpoved..101st kolek
Úvní a od[>ovednost indivi,dúální. Ona jest stanovema v §§ 75-78, 
ta:to v: § 79. Odpcwednost kolektiv/ní jest vY'slovena pOluze iV,še
oberne; na'proti tomu oldjpovednost indivilduálni je,st stanovem.a 
zcela presne: poru.šení ústavní.ch nebOl jiných zákonu, jež se stalo 
v oboru úrední 'pusobnosti úmysl.ne'nebo z ,hrubé nedbalosti. § 75· 
úst . .lísti'ny praví: »Vláda je odpovedna poslamecké 'snemo'Vne, 

'f e Francii právo presidenba republiky jmenovati a propopšteti ministry 
se vyvozuje z čl. 3. ústavn~ho zákona z 25. února 1875: »11 (= le Prési
,dent de la République) nOffime a t o,us les emplois civils et militaires ll , 

TOVneŽ bez jakéhokoli obmezení. Práve tak je tomu v Nizozemsku 
čl. 77. ústavy: »Král ustavuje ministerské departementy, jmenuje jich 
chefy a propouští je, j~k se mu za dobré uzdá «, v Itaiii (čl. 65. úst. ) , 
v Rumunsku (čl. 93. úst.), vRecku ( (čl. 31. úst.), v Dánsku (čl. 13. úst. ) 
atd . Ve skutečnosti však ve všech techto státech právo hlavy státu jm e
l10vati a propoušteti ministry jest ústavními zvyklostrni, nik oli však 
nejakým zákonern, podstatne obmezeno, jak parlamentní režim s sebou 
prináší. 
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která ji muže vyslovi,ti neduveru«. Zde nenÍ v'yznačeno, o }aký 
Slpeciá~ní druh O'd;povednosti jde; pouze ze ,znení § 79 ,a contr. a 
dále z odlišnéhlo rázu Isankce plyne, že tu nejde ° od/povednost 
právnÍ. Ve z'práve ústa:v,ního výhoru se pi-ipO'míná, že tu jde 'o po
litidkou 'odpoved:1Ost vlády. Duvodová zp,ráva vlád-ní mrlUlvÍ tu 
° »,s'olidární«, odpoved-nosti vlá y, ač z celéhoAextu není pochyb-
nos<ti o tom, že i zde se m·ínÍ od{P'ovetdnost politická. 'V § 75. 'll1enÍ 
míne.1a ji,ná odpovedn ·st mini;s.terská než pollti,cká. O tu zde také 
jde.Odpovedl1ost 'právIní ne1Paldá zde na váhu, takže možno v této· 
stati ° ní ubec :pomlčetiY) 

J~ ) Tato odpovednost právní , neb jak vezpráve ústavní ho výboru 
a v duvodové zpráve vládní se praví, tre/stní, (obou techto výrazu se 
Užívá promiscue), vyvinula se po stránce hmqtné z puvodní neodpoved-
nosti krále ( )) král se nemuže dopustiti nijakého bezpr~v í « ) a po stránce 
formáIní z t. zv. odpovednosti formáiní čili kancelárské. Prvotne zajisté 
královský Medník I(ministr) ručil svým podpisem po prípade pritisk-
nutí~ pečeti za to, že obsah listiny o.bsahuje pravý projev vule krá
lovské, resp. skutocné usnesení královské rady. Pozdeji, když stavové 
zjednali sobe vliv i na úŤ:é1dy královské, ručí príslušný úredník (ministr) 
svým podpisem již neJen za, f,ormální shodu obsahu listiny s dOltčeným 
projevem královské vuľe nýbrž i za to, ze projev tento neobsahuje ni-
čeho, co by se pľÍčilo zákonúm: státním. Vývojem doby formáIní stránka 
odpovednosti ustoupila naprosto do pozadí a zustala zde odpovednost 
hmotná: úredník (ministr) prejímá SV)1m podpisem odpovednost za celý 
obsah listiny. Obsahuj:e-li dotčená listina neco protizákonného, spadá. 
odpovednost nikoli' na krále, který sám ničeho zlého se nemuže do-
pustiti, nýbrž výhradne jen I1Ia príslušného Medníka (ministra); ba tento 
se nemuže ani odvolávati na výslovný rozkaz královský a jím se nejak 
ospravedlňovati . K této skutečnosti se pridružuje další zjev, že totiž se 
vyžaduje, aby kiažd)T akt královský byl spolupodepsán príslušným mi-o 
nistrem. Spolupo.dpis ministerský stává se takto podmínkou platnosti 
královského aktu. TaktO! se vytvorila právní odpovednost ministerská, 
jejíž sankce jest v Anglii impeachment,. po prípade povestný bill of 
attainder, na pevnine pak obžaloba miúisterská. Vývojem politické od
povednosti ustupuje však oldpovednost právní naprosto do pozadí a 
obžaloba ministerská stává se zbraní nepotrebnou. 

Odpovednost 'politická vyvin~la se pozdeji než odpovednost právní 
a po dlouhou dobu šly oba tyto druhy ministerské odpovednosti vedIe· 
sebe, aniž by se presne od sebe odlišovaly. Kolébka politické oapolVed
nosti leží v Anglii, jež jest 'vubec kolébkou režimu parlamentního. Zá
klady této po'litické \od.povednosti sluší shledávati ve skutečnosti, že 
parlament zjednává sobe vliv na jmenování členu královské rady a že 
zjednává si pudy zásada, že tito členové musí míti duvéru parl·amentu. 
Se zjevem tímto setká-váme se v Anglii sice již na sklonku stredoveku" 
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Zaj.ímav:o jest, že úSltav,ní listina nevy týk á 'vÝiSlov!.ie 'od1Po-
vednost politick,ou; v tomto smer~ jen následuje vlzoru úsriavnich 
lisún jiaých ,státu/3 ) ovšem odchy1uje se tu potud, že s.ankci [p o
Htické odp()lv,E)dmo~ti klade prírnD do ústavy (viz výše) . 

. PoEtická Odpolvednolst ulPlCl!tňuje 'se výlučne' 'v !poslanecké 
snemory'ne Nár. ·s hrom álžJden.Í , :.iikoli taJké v senátu. Zpráva ústavo. 
ního výboru praví, že senátu nebylo .priznál1io právo uiplatňovati 
p.oliÚckou odpovednost proto, aby iPh rU1z:nbm složení obou s,ne
moven vláda Ise mohla Hditi podle vetšiny jediné z nich. Nap~oti 

ale první záredky politické OIdpevednesti datují se teprve z pezdejší 
deby vlády Vi,léma rII. Od téte de'by ustálila se tetiž zvyklest, že král 
bere syeje rádce jen ze člentt parlamentu a jen z jedné pelitické strany 
aHe té, která má ve snemevne ebecných vetšinu. Takte, se ujala ústavní 
zvyklest, že edpeveden jest parlamentu nejen každ}'T ministr z jakého
keli perušení sV)'Tch pevinnestí, :(le1dpevednest právnl), nýbrž že vedIe 
teho. jest celé ministerstve edpevedne z vedení záležitestí státních (ed
pevednest pelitická). Sankce právní odpevednesti jest impeachment, 
sankce pelitické odpevednesti jest nedttvera parlamentu resp. snemo,vny 
ebecných a z teho, vyplývající záva,zek ministerského. kabinetu sležiti 
úrad. Tímte zpusebem se vyvinul režim parlamentní již v prvé pelovici 
18, stel. v plné své ryzesti. Z Anglie pi-ešel pri restauraci Beurbenu de 
Francie a prástrednictvím Fra,ncie pak de jin)'Tch státu evrepských, ve 
kterých se ustálil režim parl'amentní. Srev. k temu zejména milj Par- • 
lament, Praha, 19131 str. 16. a násl., 34. a násl., kde také príslušná litera
tura jest uvedena. 

13) Peuze v ústavách dveu státu, pekud mi známe, máme výslevná 
ustanevení o. pelitické edpewednesti. Jest te predem Fnancie. Čl. 6. úst. 
zák. z 25. únera 1875 staneví: »Ministri jseu snemevnám selidárne ed
pleve dni z po,všechné pelitiky vládní ... « Toto. ustanevení prevzala de
slevne ústava turecká, s tím telike rezdílem, že o. pelitické edpeve'd 
nesti rezheduje tu peuze snemevna peslanecká; čl. .30 ústavy medifi
kevané r. 1909 zní: »Ministh jseu snemevne peslanecké selidárne ed
pevedni z pevšechné pelitiky vládní .. . « Pedebné ustanevení máme 
v Dánsku (§ 12. Jústavy): »Ministh jseu edpevedni z vedení vlády c:, a 
z části i vi ústave bývalého. králevství srbského. (čl. 135): »Ministh jseu 
králi a nárední skupštine {)idpevedni ze všech aktu prevedených ve vý
kenu svých :ľunkcí. c: 

V ústavách jiných státu se .však s takev)'mite ustaneveními ne
setkáváme. Naepak predpisy ústavní techte státu depadají takľka vý
lučne na edpevedno'st právnÍ .. Tak jest tOImu zejména v Belgii, jejíž 
ústavní listina jest pre nás petup duležitá, že na ni mely silný v1iv vzory 
anglické, zejména pekud se týče režimu parlamentníhe. Tak ternu by le 
i v ústavní listine franceuzské z r. 1830. Po vzeru belgickém vidíme 
v pedstate táž ustaneve:ní v Recku, Rumunsku, Lucemburku, ,atd. 
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tomu vláJc1ní zpr~va dUlViodová praví, že se tu byla pridržemO' té 
čás,ti zvlášte francauz,s'ké thearie, která z duvodíi jednoun,O'Slti pri
znává jen ,poslanecké snem/avne právo SIVým voterm neduvery 
zipu'sabiti pád celé vlády. Vládnrí Zjp'ráv.a p'élJk dále ce~kem prodl1obne 
líčí, jak jest upravena a jak se uplatňuje politická odpovednast 
v All/glii a 've Fmncii 'Siprá!vne .pripa:mínáajíc, že v Severaam'eócké 
-Uni~ a palitidké adprOlv:edl11asti mili1is:ter.ské vubec mluviti nelze; 
v dadaťku pak jen zcela strUlčne se pripam~ná, jak jest 'Ulpravena 
mioisterSlká ' adpavednasť v nekiterýoh ramá>lský,ch republiikách 
am-e:rických. Pals'trádám' v téta' vládní zprá:ve vy.líčeni politi'cké 
odpavednasti v Be1gii, ,calž by byla velmi zajímava, ježta Be'ltg-ie 
byla vedIe Fra11'cie !první pevninskou ,monarchií 's p'arlalIue.ntoLm 
režimern' ;,v té tO' zemi má Úl.ké režim pa'rlam,entní již svoje tradi,ce. 

Ustanavení ús,tavJ1í lÍls,tÍrny !>laší republiky, že ralzhadavání 
o palitické a dpave'dJn:osti leží výlu,óne v rukách paslanecké sne
mavny, patrebuje pO' mém soudu ,panékud abšÍrnéha J.1ozbaru 
a ta 'iÍim: s/píše, ponévač tc? nenÍ jediný pfi-pad, ve kterrém se sa
matnou ústaViní listinou za j i,šťu je pO'slanecké snemovne prevaha 
naJd senátem'. Vidíme rta zeJj.ména v § 41 odsot. 3·, § 43, 44, 48 
odst. 2 . Argumentace pJ.1a prevahu poslanecké sllemO'vny na'd se
nátem obsažená ja'k ve z:práve Útstavníha výbaru, tak i ve vládní 
zpráv:e tnpí ;pa Iffiém soudu jed:n~m nedalstClJtkem/; drží se príliš 
jed:nostr-aJ.l11'e his"DarÍsmu IPrehlížejíc za,časté ,maderní myšlénkav)r 
V')Tvoj. Obema temta zpráváJm jeSlt sme'rodatný totiž p,arla,men
tarism a>'1glick)T. Jest zaji,sté 'nesp arnO', že p'ar.lamentní relžim a -l1-

gHcký byl ,studnicí, odkud bylo ha}:1e čerpána ve v,šech pevnin
ský'ch monal1chiích ,vy;bulcLavaných na ,principu demalkr.ati'ckém. 
Ale rovnež' tak jest ne,s!po1r,no, že tento anglický režim pa,r1ametní 
byl vyvalán ',a Ipadmínen ,zvláštnÍImi dOlmácími 'pomery polirti'dkÝlmi 
a hoslp'O'cLár,skÝími a mel tedy 'P'adkla:d ~pecifi'cky anglilcký, a že 
a,d'liiilé ,pom(ery politické lna :pevnine evrO'pské privodily tu určíté 
modifikace tohotO' reži'mu, tak'že vš~m ,práve.rn tnjužeme fu mlu
vi,ti taJké o' Ipar1aJmentfl'~m režimJu pevni"-lIském. J estliže a!nglidký 
palrlaJmentaTi-sm ustálil naprastoUl prevahu snemov,ny obecných 
nad snemlOV:nOiU 100rldu, byl ta ,paUlze dusledek p-ojetí, že vládu Vé 

stcitu vykonává V po'dstate nira:d ,sám. Protó ta snem'avna, do 
klteré členy volil sám národ, totiž slnemov'na! obecných, Imusila 
nutne ,l1Iabýti prevla'hy na'd tou snem;oWlau, ve které člell's,nví Ulde
laval ,sám krála v níž saujstaJva rť1presentativní byla uplatnena 
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v mÍre prasikrovné, totiž i..la'Ct snemOIvnou IOI1dil. OdJtudJ vid~mer 

že kde se jedná o ,právo sam;ého národa, rozUlmÍ se tím .vždy 'jen 
snemovna obecných. ] ežto národ to byl, .který povoloval 'králi 
berne a jiné dáv:ky, osnovy zákonu rázu fi,nanč~Ího m:usily býti 
predJkládány snemovne tobecných, která také výlučne . o nich rOlz
hodovala; snemovna' lordu k u1sinese.nÍ snemovny obecných jen 
pristupovala'. Ježto miniIStri byli právne odpovedni zastulpitelstvu 
národa, byla to snemovna obecných, 'která ' o impea,chmellltu roz-' 
hodovala; snemov,na lordu jeul s.auldila. A ravnež lZ tý'chž ,:duvodu, 
když se v Al11glii ustálil režim :parlamentní, byJa ta z,ase jen sne
mlovn,a OIbe~ných, k'terá paEtickou. odpovedlnost uplatňovala a 
o osudu ministerského kajbinetu rozhadovala,. což v .'dnešnÍ dabe 
jest vystupňaváno tím zipusobem, že a osudu ministerského kabi
netu rozhodují prí'm'o 'v 'oLby všeobecné Ida snemovny obecných. 
A prpto také t. zv~ . PaJrlia;ment Bill, (bežne z,vaný ,ta1ké Veto Bill), 
'PrijaJtý po dlauhém a úporném {lis/ta'vnÍm zápa'su14

) obem'a snemov
nami a králam sankóonovaný (dne I8. s,rpLl.a r. 19II), klterý nyní 
!pfím:o Izákanem zaručuje snEimolvne lobecných LlalProSJtau ll1ad ... 
vládu naJd snerrnovnau lo.rdu, jest pouze konečnÝJm a pnmo nevy
hnute,lný,m dllsledkem tohoto historického vývaje a ústaV1nÍch a 
politický/ch 'pomeru v Anglii. ' 

Ty to ústavní zvyklosti anglické mely značný vIiv na úpravu 
ústavních pameru 'v o:sta,tnkh státech. Vidíme, že všude jelS<t sťa
noveno, že ·osnovy zákonu ráJz.u finančního jest predkládati nej
prve snemovn.e dalnÍ i že právbí 'odiPa'Vedn'os'i minis:tersikou uplat
ňuje prostreďkem 'abž,aloby minilsterSlké pra'V~dlem jen snemovna 
dahlÍ.15) Z téhož ,duvadu r:ovnež jen SlnemOVl.le dolní bylo pri-

!4) O tomto · boji ústav ním srov. zejména L o well: The govern
ment of England, New York, 1912, díl L, str. 423. a násl., L own. u. m. 
str. VII. a násL, H o II and R o s e: The rise of democracy, London. 
1912, str. 256. a nás!., Hl or w i ll: The problem of the House of Lords, 
Political science quarterly, roč. XXIII., str. 90. a násl. , Es m e in: Élé
ments de droit constitutionnel fran<;ais et comparé, Paris, 1909, str. 168. 
a násl., II09. a násL, V i a II ate - C l a ude l: La vie politique dans les 
deux ffiO'ndes, 4. eme année, P'aris, .:r911, str, 6i. a násl. , týž: 5. eme 
année, Paris, 1912, str. 85. a násl. 

Doložiti sluší, že názory anglické o vyvýšenosti snemovny qbec
ných, pokud se týče billu finančních, nad snemovnou lordu, byly uplat
neny v ústavách Unie Jihoafric~é (2L 60.) a Unie Au'stralské (čl. 53.) . 

1(;) Z tohoto pravi'dla máme však n:ekteré výjimky. Ve Švédsku 
vznášÍ obžalobu ministerskou zvláštní ústavní výbor celého parlamentu 
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znáváno práJvo uplatňoViéIJti O'dpov.ed:no'$t !politickou.16) Pokud 
p rednO'sti 'O'hledl1e zákonu finéJU1!Čil1kh a ulplatňO'vání prá'Vní o.d
jpovednO'Slti minúSltťifls,ké se týče, nebyLo pO'jetí výše uvedené mo~ 
derním vývojem úSitwvníim dO'tčeil1o. Avšlak ohledne O'd.:poveduosti 
PO'hhClké PQlz'oruje.me v nauce státovedeClké z,meny názoriL Ne
sluší totiž prehlížeti, ·že náhledy vý,še uveldené mely více mén.e 
n~prasté oprávnťi1Í v dlobách dfí'Vejš1ch, kdy vla-stní,mi represen
tall!ty národa' byly: opravdu jen snemoVlny po s Ian e:dké, k'dežlto. 
snemov,ny hO'r,ní ,mely ráz j akýchsi SI.1emiQIven ,pa11lských. A vlšak 
vývoOjem dO'by Ise po.mery zctlstupitelské v pevnins,kÝlch sltáte,cÍ1 
najprostO' zm:el1'il,y. JsoOu dnes státy, kde l1l'yš],enka zalstupi1elsiká 
se uplatňuje ve ;snťJmQlVl,le horní touž mevQlu j.aJko vesnemO'vn,e 
dolní, kde tedy obe snemovny jsou v podstate stej-nými re!P'r~lsen 

tč:ľnty l~árodia. Tu pak za:ji,sté nebude duvodu ani právního, ani 
politického, proč by jedna s-nemlQvna ,mela míti nejaJkou pi-evahu 
nad snemavnO'u ,druhO'u, a ,toO t1m méne, po:nevadž obe snemovny 
již Old prvopočátku tvorí státoprávne ve svém celku jeden zas,tu
pitdský sbor národa, parlallnent. Z toho duvodu ,'lC/muže n~pHšte 
palitioká !prevaha bý-ti vyhra\zena snemovne ,dolní, nýbrž i v tQlmto 
smer_u bude se tlp'!'atňoVlwtil ja:kost a zldatno'Sit o.bou snemoven. 
Zmeny ty !pozorujeme jak -v praxi, tak i v theorii. Tvur-cové ústa-
vy Severoameriaké Unie na opi-o vycházeli vlivem ,aaghc:kéÍ1O' nojetí 
z' predipo:kladu j že snemovna úepres.entantll kongresu hude miti 
dtllsledkem toho, že jest sborem vO'1eným pľímo od národa, pi-e
vahu nad sel1átern, který a.ž dO' r. I9I2 bylobesílán legi'slalturam-i 
jednotliivýJch státu . Ale skuteč'ný vývoj v-ecí nedal v tom,to smeru 
tvurcu,m ústa'Vy z-a pra,V1du . Dnes miá ,seaát nalprOlstou :pre1\Tlahu nad 
snemovl1O'u r<'1presentélJ11'tu: kde.žtO' !se.nát je,st sborem požívajícím 
naJpľ'O's'té úcty al vážno'Slt~, jest ,slnemo.vna reipreSe'11lta11lttl prélJvý 
opak toho. A rovnež tak je,st tom'u i v theorii. ,V A'nglii O'v,šem 
theorie vlivôm Ip'olitických .a ústa-v1ních pomertl, zej,ména' i dll
sledkern P ,arliéljme-nt .Aictu z r. I9I I jest· jed:nOltnéhO' néÍJz'Oru, že 

(riksdagu) podle čl. 106. ústavy. V Nizozemsku vznáší obžalobu dolní 
snernovna, ale i králi p,rÍsluší toto právo (čl. 164. úst.); rovnež tak jest 
t omu v Dánsku (čl. 69. úst.) a v bývalém královstvL srbském čl. 136. 
ú st..). V Rumunsku 'všJak pľísluší právo obžaloby oberna snemovnárn 
i k ráli čl. 101. úst. 

16) Právne zaručuje toto právo výlučne snemovne poslanecké jen 
ústava turecká v ~l. 30., jak výše v poznámce 13, uvedeno. 

Sbornik ved právních a státních. 2 
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u[platňování politické odjpovédnosti pľísluši výlučne snemovne 
obecných; t'0 ostarne je.st i základ ang'lického režírn'u p'arlaJment
ního. N ajproti tomu ve IFraJLiói nenÍ theorie jeJdnotna. Zde samotné 
znení ÚSitaJVy znameni silnýj odkJon od parl.amentarismu angli
cIkého. Cl. 6. ús'tavního zá:kona z 25. Úinrora 1875 ,stanoví totiž, že 
m ilfli,s tri jlsou solidá'n..1e odlpoveldni snemovnám z p'Ovšeehné poli
tiky vládní. PrárvlO UJplatňovaltÍ J)olitickou odtpovednosrt: jelst tedy 
salmo.u úSltavou prizná'TI'o obemaJ snem(ov.n<Í!m. Pres to hlav.a t. zv. 

klaJsické školy fnancouzské Esmein o. u. m'. str. 738 a nfusl. hájí 
zásaJdu, že právo rOiz,hodovati o o,sudu m,inis'terstva pHsluší v)r

l'U/Člne snemOVI..1e pos,l'anecké a že pritznati tOlto právo také senátu 
znamená \pfivéSlti do. je,mitlého ústrojí pa:rlamentního nekonečné 
zmartJky čl: U'vés,ti celý režim p'aJrlamentní ad absur-dum. N alPr:01: í 
tomu Duguit (,T.raité ,de droit cons,ti tutioo.t..1el , Paris, 191 I, T'Ome 
II., s.tr. 500 cl! násl.) , tvrdí, že obem'a. snemov,nám pHsluší srtejné 
právo ,rozhodovati "0 o.sudu mioislteTstv;al !prave m. j., že vJád~ jest 
povi'lll1ia hájiti svoji politiku pred obema snemovnami, ,a nesdlvá
lí-li ji jedna zohou, jelst P'O'Villll..iaJ .po.dati demilsi. Ste~oého náhledu 
jest i Moreau (PrécilS élémen'1:aire de dnoit cons,ti,tutionl1el, Paif'is, 
191 I, str. 368 a l1ásl.) a PieT1re (T,r:ai,té de droit politique, électo
ral et ;par1amentaire, Paris, 1893, Sltr. 671 a násl.)17) V I,talii, kdé 
senát není isborem. voleným, k!oní se theroie k ',.iáhledu, že o o'sudu 
ministersteV1 iľo:Zihodovatji' !pHsJIUJš'Í pOUJze snemorvne poslanecké. 
Tak Miceli (,Pr~11'cilPii di di'ritto costituúonale, Milallo, 1913, 'str. 
864., 865.), Orlando (,Studi'i gliuridi'ci suI governo parlam,e~iltaTe , 

At1chilvio Giuridioo, v:olume XXXVI, 1886, 'str. 574 a nás.!.), Oon
tuz:zi (Diritto cOisti'tuúonale, MlÍlal1'o, 1907, s,tr. 230., 253.), TaJm
haro (Il diótto cos,titulZiona'le italiano, Milana" 1909,slÍ.r. '217. , 
218., 2430 a' nás,l.).18) NatpJioti t~imUI v Belgii, k,de senát jest 
sborem jen voleným a ústava phpouští roz;puštetlí jak snemovny 
!poslanec/ké, tak i senátu, tlheOtrie, zdá se, kloní se ,k II éÍJz.or.u , že 
!poE'tickou odpovedl1'oSlt mohou upla tňovaJrti obe snemov,ny (Srov. 
E rr e r ,a: T.r.ali,té de ,droit pUlbUd belge, Pat1Í-s, 1909, str. 208 . 
a násl.) 

17) Praxe v dobe nejn.QIvejŠí, jak správne také pfipomíná vládní 
zpráva duvodová, nekloní se k náhledu Es m e i no v u. Máme aspoň 
pr~klady, že vláda pod:ala demisi na základe toho, že senát neschváli l 
otázku dt'tvery položenou od vflády! , 

18) Avšak praxe ani zde není jednotná. Jsou četné príklady, že se
stavením ministerského kabinetu byli povereni i členové senátu. 

'-- '-
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Theorie .pevninská 'jest tedy v této otáz,ce delena. Polkládá;m, 
jak jsem ostatne již výše nalzk1ačil, za správiný ten náhled, že ve 
stwtech, kde obe snemovny jsou Ipi-ím1o voleny náJrodem, pokUId 
ov.šem ús'ta·va: sama otázku tu nerozhoduje, politickou odpoved
nOls/Ť. 'Uipla;tií.ují obé sn~mlovny stejnou merou. N áhled, že právo 
to pHsluší výhradne snemolvlne dobí, lze dnes všÍ-m právern pIO

l11áJ.siti za konservativ'ní a dokonce za jakýsi politi,cký predsu'
dek. 19

) N.a tomlto politic'kém predsudku jest založeno i UJstanovenÍ 
§ 75., 78. ústavní li<stiny na;ší repubLiJky, což tí,m .více vY'slUjpuje 
na jevo, ježto zlpusob volby do ohou 'snemovea Nár. shromáždení 
j~st až na odlišl11ou hranici v,ekovou ,práva volehního a snad' jti1né 
složení volebnkh 'krajtl, oož v:š,ak jest vec jen form'ální a tak ne
pa<trného výzaamu, že vubec nepadá na váhu, .ve své podstate 
týž. 2

()) Podle naší úSltavy j'sO'u jak poslanecká s'l1emov.na, tak 
i senát sltejne záslulPcinárolda a pokládám za pochybené ustano
vení, že p.osl,anecké SinemiO'Vne se v m.l.ohý'ch Slmerech zajišťuje 

prevaha nad senátem, oož zejména vystupuje na jevo pfi urplat
ňování !politické odpovedno-sti. 21

) Náhleid, že by poslanecká sne-

19) Rovnež jen z politických predsudku si vysvetluji u nás odpor 
jist:)Tch vrstev resp. stran proti existenci senátu. Zdá se opravdu, že se 
tyto vrstvy nedovedly vymaniti z predsudku, že v dernokratickém státe 
snemovna horní nemuže znamenati nejakou panskou snemovnu rakou
ské monarchie, nýbrž zastupitelský sbor práve tak volený jako jest po
slan.ecká snemovna. 

201) Z toho duvodu l1ed0Vedu si vysvet'liti, jak , zpráva ústavníh o 
-výboru muže, pri § 75. mluviti ' o »ruzném složení obou snemoven<r. To 
práve žádali zastanci pl1avé soustavy dvoukomorové, aby složení ohou 
snemoven bylO' odlišné, ale ústavní výbor a s ním revoluční Nár. shro
máždení na to nepristoupili. Podle ústavní listiny naší republiky jest 
složení jak poslanecké s~movny, tak i senátu v podstate totéž. 

2ť) Nelze tu také prehlédnouti, že pokud u1Platňování p,olitické 
odpovedl1osti se týče, jest v naší ústavní listine neduslednost. Vláda jest 
odpovedna pouze poslanecké snemovne. J akými pr-ostredky se uplat
ňuje však politická; odpovednost, nechceme-li sáhnouti pfímo k nej
zazšímu prostredku § 78 ? Jedním z prostredku takovýchto jest zajisté 

. práv'o členu snemovny činiti dotazy a podávati interpelace na vládu 
a její členy. Podle § 52 úst. listiny jest však »každá snemovna opráv
nen~ interpelovati predsedu a členy vlády ve vecech jejich pusobnosti , 
zkoumati správní úkony vlády, voliti výbory, jimž ministerstva posky
tujtež informace, usnášeti se na adresách a resolucíchc. Druhý odstavec 
téhož paragrafu stanoví pak povinnost vlády odpovídati na interpe
lace členu snemoven, cOž v zákonech o jednacím rádu poslanecké sn e-

2* 
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movna byl a sbarem po výtce pJO.li6ckým a se!l1éÍJt sborern po výlnce 

zákoltllOdár.ným, Ipolklá,dám za f,ikci nič~m neodiivodne,nol1 a za po
li tický 1P1-eds,~dek, 

movny a. senátu jest správne vyloženo v ten zpu sob, že tím se rozumí 
ústní neb písemná odpoveď na interpelaci aneb odeprení odpovedi 

uááním duv.odtt (§ 68 resp . 67). Právo činiti dotazy a podávati inter
p elace priznává se stejne čl e ntun jak poslanecké snemovny. tak i se
nátu. 

V dttsledku § 52. úst . listiny budou tedy . členové senátu podávatí 
dotazy a iDiterpelace na vládu, která má povinnost o interpelacích se 
p rohlásiti. Ponevadž pak ·-právo podávati interpelace není obsahove vy
mezeno, mají členovél senátu právo podávati interpelace i ovecech 
eminentne politických a vláda má ústavní povinnost na ne odpovídati. 
Ale podávatj interpelace znamená up},atňovati odpovednost vlády, a ob-
ahují-li interpelace veci čiste p.olitické, jde tu o politickou odpoved

nost. Podle § 75. úst. 'listiny jest však vláda odpovedna pouze poslane
cké snemovne, nikoli také senátu. Bude-li vláda: odpovídati také n a 
politické interpelace členu senátu - a podle ústavy má povinnost 
toho - bude i senát uplatňovati politickou odpovednost. A tak proti 
znení a ducl~ u §75. vytvoH se praxe, že vláda jest ·odpovedna také se
nátu , ovše~ senátu bude se nedostávati sankce § 78. Ale to na pod
state veci nikterak nemusí vaditi. Bude tu záležeti na kapacite obo.u 
nemoven. Dosavadní zkušenost pak ukázala, že senát osvedčil často 

mnohem vetší politickou prozÍravost, než snemovna poslanecká. 
Ale muže se ,dostavtti také pravý opak. Co se stane, když na pr-_ 

vláda odepre odpoved . na interpelaci podanou členy senátu z duvodu, 
že interpelace se týká veci eminentne politické po prí;pade i ' jiné du
ležité záležitosti, odvolavši se na § 75., že totiž jest odpovedna pouze 
poslanecké snemovne, nikloli však také senátu? Zpráva ústavního vý
boru o § 52 proste se nezmiií.uje. Naproti tomu vládní zpráva duvodová 
praví , že · n edodržení povinnosti predsedy a členu vlády ó~plovÍdati na 
interpelace snemoven »melo by v zápetí politickou odpovednost vlády 
podle § 75 . a nás1. ústavní Iist iny «. Tento ná hled mttže býti správný, 
jen IJ.okud se týče poslanecké snemovny, nikoli však také· pokud se týče 
enlátu. Senát nemuže prece uplatňovati politickou odpovednost, leč že 

by s e poslanecká snemOVrlJa za každých okolností postavila za práva 
enátu . Ale vzájemný pomer poslanecké snemovny rt! senátu nemusí 

býti vždy nej lepší, a není vyloučeno , že by poslanecká snemovna 'pfímo 
neb nepHmo dávala na jevo vlá,de, že si nepreje, aby tato odpovídala 
n a inteľpelace podávané členy senátu, pokud se budou dotýkati vecí 
eminentne politických, chtejíc si s poukazem na § 75. úst . listiny vy
hradiťi uplatňování politické odpovednosti výlučne pro sebe. 

Rozhodne jest tu nesrovna10st a dokonce i mezera zákona, kterou 
po prípade 'muže senát odnésti tím. zpusobem, že vláda na jeho inter
pe lace rázu p olitického vubec odpov ídati nebude a senát takto politický 
vliv proste ztratL 
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Shmeme-li tedy úvahy spada.jící v tenno ' obor, dOISJpíváme 
k tomuto vý,slelku. Podle ústavIní listiny naší republiky ministri 
mJonoul býti členy Nár. s(hro.máŽlclÔl1í,22) j-sou fmenováni a pro
pouš,tooi pre-sidenrte1m republiky, al11iž by toto !právo tp.res~dentovo 
byIo be,zvýhTadtaýlm, jsou i.ndiv1duál:ne ((právne) a 'so lidárne (po-
1iticky) odpovedl1.1i Nár, shromáŽidení reSlp . poslalnecké snemovne, 
CI. toto ml1že poIitiako'U odpovednost upl:atňova,ti proj evem' ne
dľnrery, kte'rý má v zéÍJpetí pád v-lády. Na záklélJde techto p.ráv\nkh 
a ústa,vnkh sk,u,tečnosltT nelze pochybovati o tom , že i podle 
ústavní .1istilny - v praxi se to plOldádaIo za sam1oz,[ejmé - naše 
r~pUJb1ika jest republikou rá!zu par1amel1.tního po z'pl1sobu relpu
bIiky f1raflcoUlzské a contr. Severoamerické Unie, t. j. re\pubIi:ky 
vybudované na zásade delené moc! ve státu. V tomto )nazoru ne
srní nás mýli,tli sl{1ute,čl1'ost , že i v revolučním Národním shromáž
déní 'i ry období porevolučn~m, již zákol..1.inérn, jsme meli rn,iniSt1:!ry , 
ktei-í nebyli členy Nár. shrornálžlc1ení.23) Ovšern dnešní stav, že 

'máme miništerstvo nepar1arnell1tní, jest poklá,da1ti za slInou úhonu 
p ar l Ctme n t3Jrils rn u. 

4. H.1ravou retpubLi'ky jes.t volený president, President repu- , 
bl1iky je volen N á1.10dm~rn Sihromáž,dením, nikoE národem. Naše 
-ústavní listina prli:jala tedy ~zor francouz,sk}r (čl. 2 . úst. zákona 

, z 25. února J875), Froč pfija,t by l vzor fratlCOUtZský a nikoli arne-· 
rický (v01ba ná,rodern), zprá:va ústavního výboru .ničeho nám I.le

pra1ví. Vládní zpráva dôvodová, která m. j. podává prehled voLb y 
presidenttl y jednotlivých státech relpublikáu.lských, oduvodňuje 

22) Výslovného ustanovení v ústavní listine naší republiky o tom , 
jak jest tomu v ústavách jiných státtt , nemáme. Ani zpráva ústavníh o 
výboru, ani duvodová zpráv a vl ádní se o tom nezmiňují. A všaK jak 
podle dosavadního vývoje, tlak i podle znení § 20 . 'odst. 4. úst. listiny 
sluši pokládati za samozrejmé. že podle naší ústavy ministri moho u 
býti členy Nár.. shromáždení. 

23) V Belgii, která vedIe Franci e jest typeril s tátu s režimern par-
1amentnÍm a contr.' Anglie, (kde se od režimu parlamentního preš lo 
v podstate již k režimu kabinetnímu), jest uznáno za pravidlio, že až 
na ministra vojemství, všichni ministri jsou členy parlamentu. Ovšem 
toto pravidlo není bez výjimky. J sou také ministri, kt eH nejsou členy . 

pa.rlamentu, což není nikterak na újmu jejich s tyku se snemovnam i, 
ježto ministri , ktefí nejsou členy p arlamentu,. mají práv,o sedeti ve sne
movnách s hlasem poradným. Viz Errera n. u. m. str. 209. 
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zpusob vI01by N ár. shrom~ž.den~m 2"4) tím, že byllo jednak !l1avá
zá:no na dOlSaV,ad1l.1Í práv'.1Í stav, jednalk i z duvlOduúčelnosti, aby 
volba presiden'bova bla pokud možno zj6dnodušena, aby jehO' vo
lení n~bylo po prljpa'de zdl10jem neklidu v národe. Oba diva zlPl't
soby volby Lze zaji5'té OIduvodnirti. Prece však m~modek v,tírá se: 
náhled, že, když Ip'res,~dent rťjpUibliky jest VOle:tlOU hlavou státu,. 
s.právnejší by bylo, wby hlaiva státu byla volôna národem a nikoli 
sibory zaJs,tupitelským,i a to tiJmslpíše, ježto u nás dusleJdkem ne-
bla'Ze pro:slulych váz:aný1ch lis,tin ne1ze pfi volbe jak do posla- 7 
necké snemov:ny, t!ak i do setláltu, m'luviti 'o nejaké vuE nár:oda. 25

) 

President republ:~ky jest volen na dobu sedmi let ('v:lor fran-

24) Vládní zpráva duvodová mluví zde o volbe meprímé« .. 1< azev 
ten nepokIádám za správný, ježto v názvosloví právnickém resp. poli
tickém zvykli jsme si nazývati vloIbami nepHmými takový zptlsob voleb , 
kde voliči ruevolí pHmo kan,dildáta, nýbrž t. zv. volitele, kteľí pak volí 
kandidáta. Proto zpusob volby presidenta Severoamerické Unie na
zýváme vším právem volbou nepHmou. V naší repubIic~ nelze mluviti 
o »nepHmé« volbe presidenta republiky, protože Nár. shromždenÍ volí 
pfíiffiO kandidáta a pokládati členy Nár. shromáždenl za volitele presi
denta republiky nebylo by správno již ani z toho duvodu, že období 
presidentské jest delší než zákonodárné (období poslanecké snemovny, 
takže budou členové Nár. shromáždenÍ, kteH se vôbec nedostanotl' 
k tomu, aby volili presidenta republiky. 

25) Nesluší prehlížeti, že Národní shromáždenÍ francouzské pi-i 
rozhodováni' otázky, jakým zp{'lsobem voli ti presidenta republiky, n e
bylo vedeno nejakými úvahami theoretickými, nýbrž spíše duvody rázu 
politického. VedIa je k tomu smutná zkušenost, j.akou mel národ fran-
COUZSk)T s presidentem Druhé republiky ' Ludvíkem N apole,onem. Podle 
čL 46. ústavy z listopadu I848 byl president republiky volen prímou 
volbou národa. Když pak došlo k ústavnímu rozporu mezi Ludvíkem 
Napoleonem a národním shromáždenÍm, odvolával se tento na volbu 
národa a v dusledku toho provedI také svuj zn:ámý prevrat z 2. pro
s ince 1851'., Toho se obávald, národní shromáždení Tretí republiky
(zpusob v/olby národem byl v tomto národním shromáždením proste
odbyt pohrdlivou poznámkou. »Ce mode déja éprouvé (l'élection par le 
peuple) n'a pas laissé un souvenir qui le recommande «) a to byl hlavní 
duvod, proč byla prijata ylOlhal presidenta národním shromáždením .. 

rov. E sme inn. u . m. str. 582. a násl. 
Doložiti sluší, že tento zpusob volby byl už velmi často podroben 

ostré kritice a že se ozývají hlasy, aby president republiky byl opet 
volen národem, aby jeho postavení bylo zejména vuči parlamentu po-· 
SÍ'Ieno. Srov. zejména Ley ret: Le président de la République, Paris ,. 
1913, passim. 
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couzský), a môže bj'rti volen jen dvakrá,te za sebou. z6
) Kjdo byl 

presidentem po dve ,po slObe jdoucí volebl11í období, nemôže bÝ.ti 
opet va.len, dokud od skončel1í pos,ledního období neuplYt?e sedm 
let. Z výkonu svého úi-aidu neillí oid:poveden. Tre,sltne môže. býti 
stíhán jen pro velelz1ráJdu a to' pred sel11átejm na obža1-obu sne
movny poslalneoké. 2 7

) 

5. Bylo rečelao již výše, že president republiky jest podlt: 
§ 2. ústavní li'Sltiny hlaNou stá,tu-. Ale Í1Is,tavnÍ listina z tétO' vety 
nep~ovedla náležité ·dúsledky. V presi,dentských reipubl,i1kách jes,t 
hlav~a státu, president, preldstavitelelm a hla,vou moci vládní a vý
konné. Tak! výslovlne prohJ:ašuje ústava Severoa'meľické Unie 
(hl. II., selkc. L , § I. úst . .listiny); rO'v',1ež tak jeSlt tomu v Me
:x,iku (čl. 75. úst.) , v Apgentine (čl. 74. úst.), v BrasiIii (čl. 4I. 
úst.). Ve fra:n cOt1tzské úlSJtave, jak slprávne pr,ipomíná dôvodová 
z'práva vládní, postrádáme sice toho usta;no'VooÍ. Avšak z historie 
a ducha 'ústtavy ply.ne se vší určitostí na jevo, že i zde preside1nt 
republ~ky jest 11lalvo'u Imo'ci vládní a v)Tkotľné; v theorii není také 
o tom 'nejmenší pochybnosti (Eslmťlin , P 'Íene, DUiguit, Moreau, 
]eze atd.). Pouze ústava naší republiky, ač také Ipr.ohlásilta pre-

l.G) Toto ustanovení jes t prevzato z ústavní zvyklosti Severoame
rické Unie. V ústave tohoto státu nepralví s e totiž ničeho o tom, zda 
odstupující president muže být i opet volen. V dusledku toho nepochy- . 
buje se v theorii o tom, že president mtlže býti znovu volen bez jakého
koliv obmezení. Avšak praxí se ustálila ústavní zvyklost, že odstupující 
president muže býti zV'o.len jete jen jednou ; po tretí jest již volba vy
loučena. Viz Br y cen. u. m. 1. str. 45" 46. Ve Francii naproti tomu 
ústava výslovne stlalnoví, ze odstupující president m{iže být i znovu volen , 
<l níž by po této stránce bylo nejakého ústavního 'obmezení (čl. 2 . úst. 
zákona z 25· ún;ora 1875) . Avšak zde, zdá se, se vyvinula ústavní zvyk
lost, že odstupující president vôbec jíž nekandiduje. Srov. Du g Ll i t 
n. u. m. II, str. 419. 

27) Pro toto ustanovení byl smerodaltn~T vzor francouz ský. P odle 
č.l. 6, úst. zákona z 25, února 1875 jest president republiky odpoveden 
jen trestne z velezrady; politicky jest neodp ovedný. Obžalobu vznáší 
naň poslanecká snemovna a soudí senát ( čl. I2. ús t. zákona z 16. čer~ 
vence r875). Podle ústavy Severoamerické U nie jest president republiky 
politicky neodpovedný. B ry c'.e n. u. m. L str. 93. praiví sice, že pre
s ident jest odpoveden národu, že však není prostredkt"1, jimiž bylo by 
lze tuto .odpovednost uplatniti; to však nelze pojímati jako odpovednost 
v technickém smyslu . Trestne mtlže býti stíh án pro velezradu , Í1platnos t 
neb jiné težké zlo'činy a prečiny ( hl. II ., sekce I. ). Obžalobu podává 
snemovna posl aneck á a soudÍ senát. 
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s~denta republlky za hlavu s,tátu, má v tomto smeru uSltanovení 
nalpflO/sto o'dlišné. D st élJvn í listina zavádí tatiž IlIavatu, \ pro kterou 
man1e bycham hledall v ústavách sltátLl repubhkánských neb rrliO

nlarchiokých ahdobu neb Vlzor, tatiž delbu moci vládní a výkanné. 
M'ac vládní a výkanln.á jes't u nás c1elena mezi presideil1ta republiky 
a mezi v,lá,du v technidkém slmyslu a ta v ten z:pllsab, že právIa 
plresidentova jlsau vypačtena taxatirvDe, vlastni však mac vládni 
al výkonná, paikud výslovme nelPrísluší presi,dentu, prísluší vláde 
(§ 64.). Podle tohato' U'staiJ.1avení vlastním predstav,itele,m maci 
v.ládrrlÍ a výkanné není tedy presidell1t repubLiky, hl.ava státu, n~r

brž VIláda. DllVlOdu \pra t1O'to ustanavení, ve SltátJl1Ím ž,i:vote v,Skut
ku zcela ajedinelé, težko lze dohadnau'ti. Pa'čáte!l< byl učioen 

v pra'Za;Úmní ústave z I3. ]i.Sltqpcitdu I918, která sice prahlásiIa, 
že president repubhky jest hlaJvau stáitu (§ 7.), avšak zároveií. 
staItl1ov,il,a, že »,mo~ výklOnll1á a '11aŤiza'VacÍ 'príslušÍ vláde«, kterall 
v,aJila Nár. shra:máždení (§ I4.) . ,Ná této zásade stála ta1ké pro
zalti'mní ústava z 23. kvebna I9I9, která zde p'rovedla pouze tu 
zlmenu, že präva j,menovati a IPrOPlOušteti vládu ;pr'iznala presi..: 
deu.tu republiky (§ I4.). N eb'li'de, tuším!, dalekO' pravIdy; dohad , 
že tvihcové pra.zatímnÍ ústavy zéXmýšleli pllVa'cLne republiku iJ.1e
presidents,kau a že '\pr,azaltÍimní ústava tato meta k tomu tVlOľiti 

jakýs.i prechod. Když v,šak atázka nep.1fesidentslké republ\i~y u Itlás 
byla pachována, nebylo zajisté již dllv:adu' .pro tata oprav/du pr,a
zvláštní ustanovení. Pi'es tO' však i definitivní ústaJva na téta 
zásade seltrvala. 

Zpráva Íls,tavll1í11a výJbaru OdL1VlOdľí.uje tato ustanavenÍ tím, 
že ústav'ní v~rbar veden byl snahou dáti presidell1tu »caž jeh O' 
jest«, a,Je zabrániti tOlmlu, aby v rukách je.dtim:ových .1ebyla SOll
stl'ec1ena príliš malci, které by mahla býti zneužita. Valání p a 
»silném« presidentu ústav'ní výbor p'rý odalal maje na my\Sli bu
doucnost a jSla varováll1 nezáJkarl11a'stmi, jim,iž aplýv,ala vláda cÍ
salre FrantÍ<ška Jasefa. D Slta:vní l~stina prý nadává p'residel11ta 
ohromnou mocí, která jej činí vdmi Slh1§m čiil1iteleil11 v kO!l1;plextl 
br.zd a prQtiváb, be,z nicbž se slP'arádaný Sltá,t neabejde. (Presi
del11t republiky m,á býti jell1 hrzdau a prativábau?, pozn. spis.) 
Práva Nár. sbra'máž\dffií j.5lau iP1"ý právy IPt1Vodní'm,i, p'ráw,a pre
sidentova plOu:b~rmi deriváty.28) Z tlOha hledislka vycházeje šIkrtl 

28) Názor tento jest naprosto pochybený. Vycházíme-li ze zásady 
§ I, úst, listiny, že »lid « jest jediným zdrojem veškery státní moci v re-
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-prý ús,taV'ní výbor plrv"-ií vetu pLlvodll1í 'Osnovy vládou ,predložené, 
Která znela': »Presiden't repuJbhky je prfe.dstaviteIem moci vládní 
a výkomné, kterou s výjtimikaJ111i nílže s.tanovenÝ'mi pr:olváJdí,Od(po
~ednou vládou a úrady, jí podfízelaýl1ni.« Ú s,tavn,í výbor nás le
doval 'prý tudíž ústavu francouzsk,ou 2!)) a vypočítává taxaJtivll1e 
v § 64. práva presidentova dalná pod zárU/ky ústavl11í ,list:i11Y· 

Vládní Z(práv,a duvodov'á [praví p'0uze, že vládll1í návrh ústavy 
pokusil se 'za'chrániti jedlJ.101tnost moci vládlaí a výkonné fO'rmu-
1ací, že president jako hl,ava s,tátu je sice preds,tavitelem (sub
jek,tem, nosi,telem) mlOcivládní ai výkoll1né, že však prímý výkon 
této moci mu pHsluší alic:i za OIdIPovednosti vllády jen v pHlPadech 
i..we.dených taxative pod Č. I. a'ž I2.; dále se však o veci nelzlmi-, 
ňU/je. Vládlií návflh ústavy tedy správne pochopil podstatu veci, 
ale v ústavnÍIm v'ý,boru nepr,ošel - na ujmu veCI salmé. Hoetzel 
ve výše uvedeném' článku p'f'áve 'v této otázce jest velmi stručný; 
-rád mu verím. 

P.o'kládám delbu ,moci vláJdní a v)Tkonrné mezi ,presidenta re
publiky a vládu za vec :pochybenou a :nerpromyšle,nou.' Plr.to,st té to 

pub lic e českosloven s ké, jsou práva Nár . shromáždéní. pr"iVl: tak práv:,
odvozenými jako práva presidenta rep ubliky. l!stavní v)rbor, zdá se, že 
otázku tuto z'amenil s orgánovou poval1ou obou t~chto činitell1; ale i 
po této stránce jsou Nár. shromáždení i' president republíky stejnou 
merou orgány bezprostl'edními jako druhotný-mi. 

2!)) Zde dal ústavní v:)rbor na jevo,' že naprosto nepochopil ústavy 
francouzské z r. J875. Ú.stava t. zv. Ti' etí republiky li ší se totiž 'od pred
cházejících ú ~ t av tím , že není obsažena v jednotné ústavní listine, nýbrž 
ve trech celk t"m velmi krátk:)rch úst avní ch zákonech, které však nevy
éerpávají ús tavní právo francouzské a dosti toho jest, co s luší doplniti 
ze všeobecn:)rch zásad, jimiž jest ovládána republik ;=( francouzská jako 
republika parlamentní. Velk:)rID omy lem bylo by tedy domnívati se, že 
ústavní zákollY francouzské v čeqrávají pravomoc presidenta republiky ; 
o ny ji jen pi"í1<Ja,dmo uvádejí, ale niko li taxative vypočít ávají. Kdyb y 
tyto ústavní zákony skutečne vxpočítávaly pravomoc presidentovu, 
v kterých ústavních zákonech francouzských by ústavní v)Tbor hled al 
a našel ustanovení, komu pfísluší plnost moci vládní a výkonné? 
Es me inn. u. m. s tr. . 572. praví. že moc vládní a výkonná jest dána 
presidentu republiky, který jest jejím predstavitelem. Ústava predpo 
kládá; a v sobe zahrnuie tuto zásadu, ačkoli ji pr)' formálne nevyslovuje. 
Omyl ústavního výboru vyvrací i vládní zpráva dôvodová pripomínajíc, 
že z práva resp. povinnosti presidenta francouzské republiky, aby kon
troloval a zaručo\:al provádení všech zákonii vyvozují Francouzové dtl
~;]edek, že president je fakticky hlavou moci vládni a výkonné. 
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Imoci ,pri:znaná hlarve státu neznamel11á ješte »silného« presidenta 
po vzoru am:e:rickém so'), ani nemusí míti v ,dusled~u ne.zákol1.
UlJO sti , jim,1ž oplýva,la vláda ds,are Fratr1tiška Josefa, jak se do-o 
ml:iÍvá ústavní výbor. Pozorujeme 'na p.r., ·že v mOl11a'ľ-chikh par1a'
mentních jest 'podle salmatné ústavy v'ýhra:dný,m preds,ta'Vitelem 
J'!l0ci vládl1í a výkonné mOlllaircha. A pfece ani v Anglii, ani v Bel-
gi i, ani v ostatnÍch ta1kových mlOlll,archikh nemají nejmenší obavy 
pred fleja..l<:Ym:i flezá:koll1U1>ostmi, které by pá,chal král. Ze zprávy 
ús'ta'vJl1ího výboru 6iší tu rakous'ká úz'koprsQist, která se d,Qlffilllív'á, 
že kaž,dé Imoci jest VlŽídy hned v úls1tave pfillnit,i, pHslušnou zá
vo,ru, aby nebylo lze ,té moci zneužíva ti. V e s,tá tu opréllVidu ústav
nÍ'm nejiPusobive}šfuni závlOT,a'mi lproti jakémulkali zn~užití státní. 
moci a nejbeziPečnejš~mi .oporami ús.ta:Vl11ího výkOll1u ka,ždJé moci 
nejsou pa'ra'grafy ú.stavy neb zák'onu, nýbrž právní presvedčelaí 
a smysl ,a cit pro právo u státnkh otbčanu.' 'Zpráva ústavního vý
boru cituje zde sice výrok známého stá,tovedce alDJglického Di
ceyho (Il!1trlOduction to 'the study of the law of the Constitubo\a,. 
lJondolll, 1908, s·tJr. 458.), ale dospívá pri tom dusledJku pľímo 
qpačném'u, .než jak by,chom z této citace Qičekávali. V AJl1iglli jest 
kr<ÍJI p~ece de jure dodnes výhradným z ák.onodárce.m, jemu pn-o 
sluší IPllnost 'm·oci vládní 'a V:ýkol1flé, v jeho jménu se vy'konává 
veske-fa moc ve státu. Na wng!Jj'cké ús'tavní pomery vlibec se 
nehodí theo,rie o delbe mlOcí ve státu 'Cv .tom omylu pľímo zás-ald
niho se dopus,til MIOl1tes1quieu i De' Lolme: COlli~titution de l' An
g,Iete,rre, Gelneve, 1793, Totrne II. a rovnež i Blad<Sltone: Com
mentairies 1., 10th edittion, Lan:d.on, 1787), a dovolávati se tedy 
angli,cký,ch státovedcu ve pJ.íoslpeeh delby dokonee i 'moci vládní 
a výkonné jest vtlbec na)pr,osto neprípadné. Prráve soustarva parla
mentní - a naše relPl~blika chce býti zajisté stá-tem s takovOruto 
'soUJstavou - 'predpokládá, 'že hlava stá-tu jest 'zárotveň hl,avloU 
mlOci vládni a výk:om.1.é, neboť ,práve ta,to' sou-stava umožňuje 
hl,ave státu, éťby se zde svými v1-alSŤJlllo silmi a schopnosItmi uipJa,t
nil a. (Srov. na IPr. postavy králu Edlu.ar1da VII. a JiE V.) 

Za.jímavo jest však, že úsrtavní lísti-na neprovedla ,patričné 

30~ Ústavní výbor zde prehHží, že moc presidenta Severoamerické 
Unie' není za normálních pomeru nikterak valná .. a jen za pomerú mimo
rádných, najme válečných, múže nebývalou merou vzrtlsti, jak ostatne 
zkušenost ze svetové války ukazuje. To jest však práve prednost tét<Y 
ús tavy. 

-- - ~ . 

~ '--
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diisledky z tét'O deliby moci vládmí a vý'konné. Prizl1ala-li určitou 
čáSit této (moci presidentu repulbliky a ostatek vláde, slušellO by 
se zajisté, ,a:by taJffi, kde jde o V'ýlkOIil mlOci s\p~cificky pres.1doo,tské, 
byld 'talké ústavou z,aji'štemo, že president tuto moc bude moci 
vYIkonati, jinými slovy, ·aby .presi~dent re!pu'hliky nebyl nék,dy sme
Šlovfua s vládou. Tomu Ivš.ak talk nen.í. Právo pOldeiPlso'VMi zákol1y 
res/p. Vlraceui 'je k opetnému projednávání pi-ísluší zajisté !podle 
ústavní lisltÍJny výlučne presiidentu republiky. Ale !podle § 47. ľÍdí 
se 'lhiita, do kte,ré doby muže p'resi,dent vrátiti zákon k opernému 
IP'rojedU1ávání, ode dne, ,k;dy u'staesenÍ Nár. s11romáždení bylo do
dáno vláJd~. Co bude, když vláda p\fesidentu republiky návrh zá
kona ať z té, ať z oné IPHčill.1Y nedodá? 31) Na tu tIO .sl<libinu pou
kazuje talké ' Hoôtz'el, 111. u. m. str. 12. pfip'OImin,aje, že ~leibylo 

možno (p-rO'saidi1ti znenlí: »'ode dne, kdy usnesenÍ Nár. s,hr;omáždenÍ 
bylo mlu vládiou dodáno.« 

6. POikud jednotEvých opráN'není Yypočte~lých v § 64. úst. 
listÍ/ny se tý.če, <sluší po mém .soudu blíže pfihlédnou.ti k opráv
nením, jež se týkají pomer:UI presidenta repu.bliky k orgál1111,m 
mod zákonodárné ·a k oprávnením v ·oborU' moci záko~lo1dáil"i11é. 

Podle § 64. oIdsrt. 4. presJildent republiky »svolává, odročuje a 
roz!poustí NárlOdní .shrromáždení aprIOhlašuje zasecLáil11 snemoven 
za uikončené«. Podle luaší ústavy dává tedy presi:de~lt podnet 
k činnosti sbaru zá,.koTIlQidárných tim, že v jeho ruce jest polo
ženo svolání, od.!iočelnr atd. Nár. shr,o,máždffi1Í. úiSt<livní lisltina 
~leprijala zde záslad obvyklých v re,publikáJnských státerch a v ne
K,terých monalichiích, že totiž se snemovny scházejí v určirt·ou 

predem st'anovenou dobu i1pso jure 32), ovšem na 'druhé strane se 

.,1) Zde lze ovšem namítnouti, že jsou to obavy celkem zbytečné, 
protože co jest právnicky mysliteIno, nemusí býti již také i politicky 
možno. Ale byly-li ústavou stanoveny všechny možné závory proti 
tomu, aby se moc presidentova príliš n'ezmohla , bylo zajisté také zaru
či ti , že president práva jemu zaručená bude moci skutečne vykonávati. 

32) Ve Francii podle § 1. úst. zákona z 16. č ervence 1875 scházejí 
se obe snemovny každého roku v druhé úterý mesíce ledna, leč že by 
je president republiky byl svolaI již dHve a za sedáni obou snemoven 
musí trvati nejméne pet mesÍcil v roce. V Severoamerické Unii schází 
se kongres první pondelí mesÍ'ce prosince, leč že by kongres zákonem 
tanovil jiný de~ (hl. 1., sekc. 4. , § 2. úst.). V Mexiku má kongres každo
ročne dve zasedánÍ rádná: první , jež počíná 16. záfí a končí IS. prosinee 
a dr}lhé začínající 1. dubnem a končící 31. kvetna (čl. 62. úst. ), v Argen-
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nepostav,ila na zásadu v nekteil-ý,ch Irnonarchiích až dosud ob
vyklou, že ,práV'o svoláv,ati lP'arlamea,t s\padá výlučne v obor pr,avo
moci hlavy státu, a11iž by toto právG ústavou nôb zákoneJm bylo 
nejaik modifikováno. Byla pfijata jakási stl7ední ces.ta, což vlád'Ilí 
zlpráv,a dllvodová taJké velmi dobre oduvodňuje, podle které jest 
[)rávem preside:1t,o'Výtm svolávati Nár. shromáždení k rádným za
sedáním, ovšem jsou tu staJl1io'Veil1y ur6té termimy, ve kterých jeiSt . 
ráJdné zasedání sV'olati; k ml~mlorádi11é:m!U zasedání muže je však 
!president sv'olati kdy'koJi . N a'd to pak jest po'staráno v tom prí
pade, že ~y s,nad !president oedostál povinosti sVGlati zasedání 
fácImté, .o to, ze obe 6J1emO'Vl.ay mohou se k návrhu vetšiny resIP . 
menši,ny sejíti samy na vy,zvání svých pi-edse,dll (§§ 28.-3 I.). 
Pok-ud .pak se týče otázky rozlPouštení snemO'vel1, prijala ús'tavní 
1~stina z.3Jsadu, že pres:ident rejpuhlilky muže rozpustiti obe S(ne
rnoVlny. V re(p'ubli'kánský,ch státech ol1ooí obvylklé, že by president 
mel právo rO.z\pustiti Sl1emlovlny.· P,ouze ve Francii mu že presi
dent tak učiniti, ovšem potrebuje k tOIID/U souhl.a,su senátu (čl. S. 
-ústaJVlního zákona z 25. února 1875) .33) II staiVní listina se tu pri
clržela v.zoru ústavy be.lgilcké, pod\le které má hlava s,tátu právlO 
raz.pustiti snemov,lY la to buď obe najednou, aneb ka,ž'clou zvlá,šf'. 
Froč naše ús'tavtl1í liiSltina !prij,ala toto u.stanovenÍ, ani .ve zpráve 

tine zas.edají snemovny v i-ádném zasedání od ľ. kvetna do 30. zár~ a 
samy prohlašují zahájení i ukončení zasedání (čl. 55., 57. úst.), v Brasi
Iii schází se kongres, pokud zákon nestanoví jiný den, 3. kvetna a za
sedá čtyfi mesíce (čl. 17. úst.) . 

Ale( i v nekterých monarchií.ch schází se parlament ipso jure v den 
ústavou stanovený; tak jest tomu v Belgii, Nizozemsku, D'ánsku, Švéd
sku, Norsku, :Recku a v Turecku. 

Ovšem ve všech techto státech výše jmenovaných pHsluší pra
vidlem hlave. státu právo svoláv~ti snemovny k zasedáním mimorád
ným. 

33) Že v republikánských státech hlave státu neprísluší právo r02-
poušteti snemovnu poslaneckou, lze si vysvetliti m. j. krát kým trváním 
zákonodárného období. Tak na pr. v Severoamerické Unii jest období 
zákonodárné dva roky, v Mexiku ro,vnež dva roky, v Argentíne čtyri 
roky, avšak poslanecká snemovna Sej zde obnovuje z polovice každý 
druhý rok, v Brasilii th roky. Z ostatních románských republik ame
rických má nejkratší obdoM zákonodárné Salvador (jeden rok), nej
delší Nicaragua (šest let); avšak zde se poslanecká snemovna obno
vuje každého, druhého .roku z jedné tretiny; jinak se tu pohybuje zá
konodárné období mezi dvema až čtyrmi lety. Pokud senátu se týče, 

obnovuje se tento ve, všech výše uvedených republikách vždy partiálne. 
\ 



)

) 

.0 

JÍ 

:1-

3t . 

'k 
í
il Í 
). 

r; 
II 

l
. t 
[-

D 

l 
~. 

Ústavní listina českosloyetiské republiky a vliv cizích ústav. 2~ 

ús.tavnÍh~ výboru, ani ve vládD.1í zlPráve duvocbvé se nevysvet-' 
luje. Duvody ,toho jS'OiU však na sLlade. Období zákonodámé 
v naší re.publice jest, jak správne vytý!ká také zpráv.a ústavního 
výboru, zajisté pi-íliš dloubé, pokuld Imi z,nárrrw, nejdelší ze všech 
státu: :šest let pro snem'Ovnu Ipos.laJ11eclkou a o'sm let Ipro senát, 
u kterébo zejlména i t'O p,adá n:a váhu, že se obno'vu.je Llikoli par
tiálne, jak u senátu bývá obvykl~, Illýbrž integráLne, jednou za 
osm let . Diisledlkem s'Oulsltavy listin/né . není uDás dlo\plňovadch 
voleb, které z,a sOU:9talvy volebnkh okresii bývají vdmi dobrým 
ukazatelem · s'mýšlell'í národa v mezičasí zákonodánného období. 
V živote Ikaždého ,státu se dos"tavuje zajisté často sta'V, kdy jest 
nuUno p'red rozhodnutím dule,žitý,ch udállos<tí zjednarti si p'redem 
jaslao ve s'mýšlení národa. K tomu slcyuží nové voliby , které zna
me.nají zde dotázání se národa, v jinirch pak pľLpadecb, zejména 
v ústavnídl StpOredl vážnejšiJho rázu, odvolání ,se k národu . 

. Z toho duvodu v,šÍlm p'fávem ús.tavní listiilla pr~pustila rozpu.s.ti-· 
telnost .i/alk snemlQlvlay tposlalneoké, tak i senátu. S hledÍls.ka práv
niokého nehy,lo by totiž· du.slecLné, kdyby bylo llze rozipustiti to
láko síDemovnu poslamecNa.u, nik'oli však také ,s'enát, do kteréhOo 
se volí v podstate na techže zásadách a jehož obdobi jest do
konce delší než 'Sln.~mlQlv.ny poslanecké. S hledi'9ka poli,ti-clkého palk 
s'kutečnost, že byl,a by 'fOzlPustiteJ.na jen snemovna tpOlsl'anelcká, 
senát všaik niko'li, v'edla by k clL1lsledkuJ11 politicky velmi 1P0váž
li'vým, ,když by se ve snelmovne pOlslanecké diisledlkem· ;prlOve
de/Llých al,ový,ch viOleb objevily již nové proudy, odlišné od cel
kového smýš1eoí senátu, kue,rý by stál ješte na stavu voleb ·sta
rýd1. Z toho duvodu 'lze SI Ulstanov'elní,m § 3 I. úst. l'istiny jen 
, ouh1aJsiti .34

) 

FOIkud vlasmího obo·ľ'u m:OIci zákonodármé se · týče, vidíme, 
že president repubIlky pOtstrádá práva zá;lw'llodámé ilnic~atirvy. 

Podle odst. 6. § 64. má .presldeLl't právo pouze doporulČtova ti N á-

34) Doložiti sluší ovšem, že soustava vázaných listin v naší repu
bIice zavedená činí jakékoli do.tázání se národa neb odvolání se k ná
rodu naprosto ilusornÍ. U nás nevolí totiž národ, který revolučním N á
rodním shromáždenÍffi byl o svobodu hlasovací pripraven, nýbrž v pod
state výkonné výbory politických stran. Za takovéhoto stavu vecí nelze 
ovšem mluviti o dotázání se národa neb o odvolání se k národu, nJýbrž 
vlastne jen o dotázání se .výkonných výboru politických stran resp. 
o odvolání, se k ri.im. Má-li pak takovéto dol1:ázání se neb odvolání ne
jakého významu, jest zajisté více než pochybno. 
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rodnÍ!mu shromáž'dení »k úvaze OIpatrenÍ, která pokládá za nutná 
a' účdná«. P110Č ÚistavníliSitima nepfiZlnala rpres~demtu rqpubliky 
právo zákouodánlé inilc1élJtivy, ze ziprávy ústavh1ího výboru se ne
do'Vídáme. VláJdní zlPráv,a diivodO'vá vša,k p.raví, že se tak stalo 
po zr,alé úva.ze, nehoť inkiativa zákonodál1ná není prý príli š 
prakti,cká ami tam" kde ús.ta,va takorv'éto ,právO' presidentu výslovl11é 
udelude a dovolá!vá se (pI-ílmo Francie. Avšak po mém sOtUlcLu '.'lení 
dovolávání se francouzské ú,stavy na míste. Ve státu, kde hlava 
státu jes.t zároveľí. preldlsltavitelelm a hlavou mQlci vláduí a výkoo.1-
né, není právo zákonodáotmé il1iciativy priznané hlave státu zajisrté 
pf1Eš iprakbaké, L1eboť vláda a hlava stáJtu s:p/aJdá zde juristic,ky 
TV jedno, byť i IPO~itiCiky se tu 1I0zlišova~o mezi hlavou státu a 
vláJdOlu, v technilckém smyslu: hlava státu vy,konává Iprávia ústa
vou jí priznamá pouze prostredni'ctvim O'd;povedný,oh mitt1i1stru , 
ji,chž souhrn jako jednotný sbor zovem'e vlád0Iu. ISteží byl0 by 
tedy lze si 'preds,tavi,ti, že by hlava státu podala nejaikou O'snO'vu, 
s kteriO'u bYí 1V1áJda l!1e!sOluhla:silia,: o'sjno1va zá;kona pódaná hlavou 
s,tátu jest nutne návrhem vláda:lÍ'm a naQ:pak. V takovýchto stá
tech Iprirozene ioi,ciatitVia zátkOlnOldárná pri.znaná hlave státu atb
sorbU\je 'iuiciat~vu vlády; právo .zákonodár.1é ~nici,ativy v,~dle hla
vy ,státu také v.Iáde ústa~a ' Ine(priznává. (Neprisluší-li na pr. 
v SeveroameriJoké U'n~i právo z,ákO'nodárné inilciativ'y presidentu 
relPubl,iiky, jest s,atm,ozrejlmo, že neprísluší 'aoi vláde, ,~terá podle 
ústavy 'je.st pouze exponemtem pre.sidenta, nikoli však také kon
gresu.) ]in'élJk jest tO\ITI(U však v našem 'státu, kJde moc vládmí jest 
delena ; tu ,zajiSité [pHlkladu Francie nelze se dovoláV'aiti. 

Dlsta,V'ní listi1TIia pľidržel,a se 'Zde vzolru amer:i,ckého. Podle 
ústavy Severoameócké Unie postrádá tOltiŽ president zák 0110-
dámé i'<1iciativy; má všalk práJvo dOtporučovati kongresu tk ú:vaze 
»všechna opatrení, je'ž pO'kládá z,a nutná a úče1ná« (hl. II. , s,elkc. 
3., § r).,35) 36) 

35) N edostatek zákonodárné iniciativy presidenta Severoamerické 
Unie pO'dává se; prírno , z povahy tohoto státu; jeť vybudován na pHsné 
zásade delen.é moci ve státu, a tvurcové ústavy nedovedli to srovnati 
s touto zásadou, aby predstavitel , moci výkonné mel také nejaké účas
tenství v pochodu zákol11odárném. 

V praxi však tento nedostatek jest hojne nahrazen právem presi
dentovým podávati kongresu poselst'ví, kde jsou obsaženy časté námety 
zákonodárné, jichž kongres neopomene použiti. 

36) Z velikých románských republik amerických se pridržela vzoru 
Severoamerické Unie pouze Brasilie, kde president nemá práva zákono-

-- '-
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Podle § 64. odSlt. 5. má president repubLiky koneč'ne .právo 
.»vra,ceti s .pr~pomíl1lkami usnelsené zákony a podepilsuje zwkolruy 
NáJrod.l~ho shromáždení ... « Obojí toto. právo. SOIUVilSí úzce spo'lu . 
S právem podepiso.vati zálkony, nemá-li o.všem právo toto býti 
bezobsažnou fOfimaJlitou, jÍJste jôst spoje:11o právo v určitých pi-í
p~dech v!iaceti návrhy zál~ontl Slboru,m zákonodárným k oipetJruérmu 
projednáváJní. Zde ús'tavní listina se pfidržela vzoru ústav státu 
reiPt1IbIikánsk)Íich.37) Ov,šem práJvo vraceti "lávrhy záJkonu !k opet
nému 1P1"ojeclnárvání, není ve všech republikách Ulprave.lO IStejným 
z[pusobem. ,N elPi-i,hl~žílme-1i k rozdílUm ve lhutách, do' ktelré jest 
návrh vráti;ti, aK t. zV'

1 
kVOHl predeps,a'ném;u pro setrvání Illa 

puvodnílm nwvr:hu, pDzorujeme t.u zlílačný J."'ozdí1 v 'dosa,hu tohoto 
práva mezi ústavou fra'ncouzslko'U a Úisltavoul Seveľ'Oamericlké 

Unie. Podle francouz,ské ústavy má pres~del1t republiky 'právD 
žádarti mlOt.Íivovaný,m poselstv~m obe sl11emovny a opetné projed
l1iávání . návrhu zákona, ,což ,s/"le.movnYi nemohou ode:pfíti. Zdali 
však k usnesení, že snem'ovny se;trvávají na ,SVéiffi puvoclnim ll1á
vlfhu, jest tfe:ba vetšiny pro'sté 'či ikvalifi!kov,ané, ni'čeho se Zlde 
l...1epraví. Podle 'USltáleného mínení ,slia,čí v'šak vetšina pr,ostá. Se
trv,a~jí-li tedy obe SIl1ém.ovny [prosto'u vetš ill1 o Ul na svém; náJv1ihu, 
jest preside'I1lt !povilnen záJkon vyhotoviti a dáti vyhláshi. 38) Avšak 
dusleclkem sou/stavy iParlélimentní pre!sident toho.to práv.a neuž'Ívá 
a historie Tretí republiky nezazk'lamená,vá jediného !pHpadu, že 
by president byl záJkon t!1ôpodepsal. V Severoamerické Doii má 
president republiky právo v'ráti.ti n~po.dt1Ps,aln,ý hill té snemovne, 
z které vyšel; jest všalk rovn,ež :povi,nen udati p~o to duvody. ,Se
trvá-li tato snemm71a,a dvoutretino'Vou ve.tšinou všech svých člel11u 
na s>vém us.nesení, jest bill dodál1 snempv"~e druhé ; usnese-li se 
j dru/há ISnetnovna ma nem dV1outretinovo:u vetšJi/Ilou , vše'ch svýtch 

dárné iniciativy (čl. 36. úst.). Naproti tomu Mexiko a Argentina pri
znaly poldle/ vzoru francouzského presidentu republiky právo zákono
dárné inciativy konkurující s právem kteréhokoli člena jedné zobOl! 
snemoven (čl. 65. mex. a 68. arg. ústavy) . 

37) Ve Francii čl. 7. úst. zákona z 16. července 1875, v Severo
americké Unii hl. L, sekc. 7., § 2., v Mexiku čl. 71., v Argentíne čl. 72" 
" Brasilii čl. 37. úst. 

38) Es m e inn. u. m . str. 880, a násl. , D u g u i t n, u. m. II" 
str. 328. a násl., Mo,l' e a u n. u. m. str. 26'9. a násl. , Pi e rr e n , u. m. 
str. 851. a násl., Je z e: Éléments du droit public et administratif, Paris , 
1910, str. 27. a násl. 
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čl enll , s,tává se bill i b6z podpi.su pre·sidentova záJkonem. Hlasluj e 
e vobou snemov(n<ÍJch .poulze »,a.no« a »ne « 'a podle jmei11, což 

v p roto'k0i1u dltbžno zjistiti. Tohoto svého práva užívá presidel.1t 
dosti často a zi-ídlka se odváží kongres , ježto verejné míll1ení se 
t u p ravildlem staví l1a stral1JU pre-sidentovu, na p{'1'Vodn~m své)m 
náv,rhu se1rvaiJi. Vrác.ení Ineip'odepsa1ného billu k 'opet.1ému pro
jednávání Iznalmená tedy pravidlem .pád dotčeného billu. 

UstavIní 'hstin.a l1éuší republiky p.i-idr,žela se v tomto smeru 
ú stavy Severoa~meri,clké Unie. Svedčí tomu ostatne i d05.élIvla'Cbí 
p raxe, neboť v pOImenne krá"tlké dobe exilstence naší relPubliky 
minne tu již pfílpady, že president republ,l.ky vrátil záklOny UJSil1e
IS.ené Národní'ln shromáždel1,ím tOlmlUtoi k opetnému Ipt1ojedlná
vábí. 39

) 

Jakou právuí povahu. má podpi,s presi,denta republiky n.a Clá-
ko'ne podle úSltavll1í lÍJstil11Y ll.1alší repiublilky? Vládl1í zp'ráva duvo
dová - zpduva Úlstavního výboru .o tom mlč.í - ' pravÍ, ~že v rE1Pu
blilkáCJh se IL pravidLa; sbor zá!kOinodárný pokládá »za jediného 
tvltrc,e p,rávníiho 1-áJdu, t. j. jeho usne,senH m.ají z p,ravidla mo c 
zá'kOlnu«. »SpOilulPltsobnOM presi,denta re'P'uhl,i,ky má tu zpr,avidla 
povahu pouhého ú/konu vyhlašO'vacího (prom u 19.a.oníbo ) .« Podle 
doslov:ného ZInení' 11StwVy president jen podeipisuje IUlsnesell1é zá
kO.ly a na zákonech' se uSl!1áší jen Nár. shr'Omáždení, nikbli také 
p resi,dell1't. Jest , tedy podepisování zikonuakte,m moci záJkono
dárné, či výkOinll1é? (Chteli-li by-chom pi-ihlížeti jen k formáIn í . 
soustave 'ústavlnÍ listiny, dOISIPeli bychom k náz'Oru, že podťJ)iJso

vání záJkonll jest a:ktem moci vtlácbí a výkonné, ježto se o to/m 
m luví v hlave tretí ústavní li'st1ny, je,ž obsahuje mOlc 'vládní a 
výkonnou. Ale fOlflmállní s'Oustava ústalVní li,stiny ne~mtUže býrti 
Slmerodatna pro zodpov'edení té to 'Otázky.) Otázku tut o zodpo
v Í'me, rQlzlôžÍme-lil celý pochod zikonodárli1Ý v jeho jednotlirvé 
fase: zdelávání ohslahu zákona, salDlkci, promulgaci apublikalci. 
P resident reptl.lbIilky na první dve fa:se nemá vEvu: aIJ.1i nespoIu-, 

3 9) V ústavní li stine p o-strádáme ustanovení o t om, které snemovne 
bud e takovýto nepodep saný zákon dodán. Zpráva ústavn.ího výboru i 
vládní zpráva duvodová o tom mlčí, a rov.než ani H Ote t z eln. u . m. , 
ani We y r : (Sou stava československého práva státního, Brno, 1921) se
se o tOI111 nezmiňují. Z ust anovení § 79. jednacího rádu poslanecké sne
nlOvny a § 78. jed. r ádu senátu sluší však mÍti za to, že zákon se v raci 
té komore, z k teré vyše], 

. l 
~- -
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pusobí pri zdeláJvání obsahu záJkona, ani nezako.1Čl1!je pfípra'vný 
pochod zákOllllodámý Him, že projevuje, že zákonem má se státi 
to, lna čem se obe slnémovny souhl,aisne snesly, resp. na čem se 
o,pr,otii 'sená'tm 'piľedepsabou Iv'etšinou: usnes;J/a; '6ne!molV.na poIsila
netká, t. j. oeudílí s alnlkc i zákonum. Jeho čil11nost záleží pouze 
v tom, že v predelPSané fOllme zjišťuje, že tStáto;práVl11Í náležitosti 
nutné ke VZ.ni.kIU zákona by'ly skute<Číne také Siplneny, což osved
čuje sVýlm ť0d;pisem . Pr,o te~llto ClJkt uŽÍvá se v1ivem státoiVedeclké 
dlOlktriny fralncoulzlsik'é z konce 18. a za'čátku 19. století výrazu 
promlu']lga,ce. Prels.i.de,nt rep'ubliky tedy prom!ulgu1e lZáJkon, !pfi 
čemž jest .mUj . ústa;vou vyhr,aJzeno práv!o, má-Ii nejaké poohyb
f1o.sti ať }iž zobSIalbu zá!kona, ať j~ného druhu, dáti zákon N árod
ním 'shromáž'c1enlJI;n ZID'O'VU pr'Oje.dnati. Poc1p-is presirdeJ:ltuv pení 
tedy 'saUJkce v techniclkérrn srnysl'u, nýbrž pro,mullga'ce ve smysIu. 
francO'tlJz,slké theorie a vrá-cení z.á[<ona k plPetnému ,projednánÍ 
není veto ve vlals't.1Ím slIny-s lu , ponev,adž veto jes.t jellll rlUh sankce,
nýbrž ja,kési quasi ve,to, J?lro které v'šeobecne se uživá, ač ne
presne, výrazu veto odklá,dad. Z techto duvodu dosipíváJme k zá
veru, 'že podejpi,sování zákonu IPresidentem! republiky, jaJko'1Jto 
promuI.gace, ne/ní aktem Imloci zákonoidámé, .nýbrž vYlkolliLlé.40

') . 

ústavní listltna pridl1žela ,se v tomto smeru vzoru ústav re
publilkáns;ký,ch, které ,p'llav:i.JdJem mluví o právu promutga'ce, ni
kOtli ,sankce,u) 

7· Zvláštuostí na,ší ústavy jest stálý výbo'r podle § 54. ÚSIt. 
1ítstiny, k,terý v dobe, kdy Nár. shromáž'dení 'l'J.elza'sedá, čin'Í l11ieod
klaďná o;patrení, i kdy'ž by k ni1m' byIo jinak treba .záJkona a koná 
dozor 'na mlO'c vládní a výk,onnou. Zpráva ú.stavního výboru z..cela 

40.) Srov. k tomu i H o et z eln. u. m. str. 12" I3. , \1\1 e y r 11. u. nl. 

s tľ, 207. a násl. 
41) Ve Francii čl. 7. úst. zák. z 16. července 1875 výslovne praví : 

»Le Président de la Répub1ique promulgue les lois . . ,«, ústaV'a Severo
americké ústavy mluví o »schválení« a »podepisování« zákon-tt, ústava 
mexická o promulgaci. Naproti tomu ústavy argentinská a brasilská 
mluv'í výslovne o sankci a promulgaci (čl. 86. resp. 48. úst.). Avšak 
v techto dvou republikách nelze bráti slovo sankce v technickém smyslu, 
jako akt moci zákonodárné, neboť ústavy zde mluví také o právu san-kce 
kongresu; sluší tedy sankci se strany kongresu bráti ve významu aktu 
povahy zákonodárné, kdežto sankci presidenta republiky v povaze aktu 
moci výkonné; tomu nasvedčuje ostatne také skutečnost prá~ní, že 
l):esident m á tu jen veto odkládací. 

Sborníkved právnich a státních. 3 
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SipráVl!1le odôvodňuje úízení této i:Á1Jsti.uuce ; vládní Zipráva duvo
dová jest tu ,cellkejm dosti stručná. Pokládá.m tuto inst~tu.ci 'Z a 
velmi' zdarillou . V živote každého stártu mohou zajisté na.stati 
prípady, kdy il1U!tno -'u6niti okamlŽirté opatrení, k nemulž jeJst trC!ha 
p,rivole'ní par1almentu, aniž by bylo lze čekati, až se par1amem.t 
sej.de. Anglidký ,paTlaunelntaliis'm ' zná taJkové pripady, kdy vláJda 
ČÍlní určÍ/tá neodkladná opatrení na svuj vr,ub ateprve dodateČl1e 
si je dáv á lPar1él1mentem t. zv: ~ indemni.t,n'Í aktou ,sahválirtr.42) A v ji
riých státech nejsou podobné zjervy ľídlké . To zaj~sté meli tVUI 

rJavé naší Úlst~vy l..1a mysl'i a rz úvah techto se zrodila ÍlilstiltUtce 
Stálého výboru. J e.st to , jak Sjprávne ,praví vládní zprávaduvo-· 
dová, jakýsi surogát Národního shromáž.déní. Obdohu tohoto 
Stálého v~ýbÚ'l1U shledárvá~me jen v ústave mexické v iJ11stirtuci per
manemtnÍ deputace podle čl. 73., 74. ústavní list~ny.43) 

Polkud tétO' inSltituce se tý,če, souhla:sím naprosto s Hoeltz
l~:m tl. u. m. str. IS., že se Stálý výbor môže vyvi~1.o.uti na bla.4o
dá'inou ÍnstitUJci naší rC[Ju!bli.ky. Ovšem zde bude zaji'sté také 
mJnoho záleželti na duchu, v jaJkém bude veden. Zkušenost z letní 
doby IDlinu-lého rok'u SI tmto Stálýrm· výborem neo:pravňolVa'la 
1< príliš ve liký:m\ 'l1aldej'Ím do budoucnosti.44) Také sluší p.filPome-

42) Viz 111. j . Die e y n . u. 111. str . 47. a passim. 
43) Podle te ch to ustanovení jest na dobu, kdy kongres nezasedá, 

sne1110vnami volen zvláštní 29členný v)rbor (IS ze snemovny poslanecké 
a I4 ze senátu), t. zv. permanentní deputace , jež m á značný vliv na 
moc vládní ,a výkonnou; má právo m. j. svolávati buď k návrhu moci 
vládni a výkonné, aneb QI své újme, ovšem slyševši pre dem tuto moc, 
kongres neb jen jednotlivou snemovnu k mimol'ádnému z'asedání, dává 
presidentovi republiky souhlas' k jmenování ministru, diplomatických 
zástupcu neb generálních konsulu , prijímá prísahu presidenta republiky, 
když nastupuje úrad SVltj atd. a má také. určitá práva v oboru moci zá
konodárné. Jest to proste jakýsi surogát kongresu. 

44) Rozumíme-li výrazu »neodkladná 4: opatrení v tom smyslu, že 
jde nej en o opatrení, jež nestrpí odkladu, nýbrž současne jehož exi
-stence a nutnost nebylo lze predvídati v dobe, kdy zasedalo Národní 
shromáždenÍ, dospíváme k; záveru, Žej činnost tohoto Stálého' výboru 
v letn~ dobe minulého roku nevyhovovala duchu ústavy. Videli jsme, 
že výbor tento! vyrizoval veci, které nebyly nikterak neodkladné a n i 
nepredvídateiné. Ba z poradu jednání jeho jsme seznali, že mnohdy až 
kol triceti takovýchto »n.eodkladných c: vecí bylo vyHzeno v jediném 
sedení tohoto výboru . To zajisté nemohly bý-ti samé veci neodkladné. 
To již nelze srovnati ani s literou, ani s ducllem ústavní 1istin)~ . Z p raxe, 
jaká tu zavládla v letní dobe minulého roku zdálo se opravdu, že tento 
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nalU ti , že tento Stálý výbar prekračil jii hraJLlilce <:Né p.rcuvamoci 
vytčené vadst. 8. c'i1:avaného § 54. v op,atrení ze dne 25. ' sr:pna 
1920 o ú(pr'ave a úhrade ,cen mJlýns!kých! výrabkll čÍ:s. 494. 5b. 
z. a 111Iar. 45

) 

8. ]deme-:li dále Ipa c.i.zkh viz.orech v naší Úlstavmí liSlti:l'le, sJhle
dává:me totO': O pl'atnastivaleb do s'll'emav~e,n. ro'Zhoduje z1Vláštní 
v,olební sauld (§ 19. Úis,t. li,stiny). Až do- nejnavejšich dob p,atr-ho 
jaJksi k aut.onambí funk'ci lParlam,entu, že parlament sáJm' TOIzho
dav,al všechny atázky týkajicí se pHslu,šenství členll ke sba'nu, ze
jmén.a tedy, že byl vjnej.vyšší a kanečné instanci razhocLčírn .o pr,i
pušte.aí zvaleného. 'paslance do snemlOvny. Ta vytvbhl angli>cký 
p,ar1a:m,entariJsml, .ale tentO' zjev. neby1 ne,známý ,ani 'llavo-daib'Ý1ID 
sn.e.m;um stavov'ským. Avša!k práve iJ.la klasiJcké pUlde par1amenta
riJsmu, v, Anglii, byla; 'z téta zásady ,ulČinema výj1mlka, re,sip. tatto 
záJs1ajda byl a lapuŠitena: Old r. 1868 nerazhoduje zde Ó \platnasti va:leb 
parléllmenit re-SIP. snemavna -obecných, t!1ýbrž sou~i. 'Pfílkladu Ang;lie 

Stálý výbor se stane institucí pravidelnou, naproti tomu však Národni 
hromáždénÍ, jehož surogátem má býti pi-ece Stálý výbor, institucí vý

jimečnou. Praxe tato silné upomínala na staré doby rakouské, kdy, co 
nebylo lze prolsaditi v i-íšské ratdé, se vyi-ídilo známýul § I4. a fíšská 
rada se k tomu cíti buď odročila neb dokonce uzavŤela. Na štéstí e 
prípady tyto neopakovaly, a doufejme, že se také opakovati nebudo'U . 

45) Porušení ústavy shledávám predem v tom, že se zde porušuj e 
zásada státoobčallské rovnosti vyslovená v § 106. úst. listiny; když n a
jednou veškero obyvatelstvo státní se neoprávneným zpusobem detí n a 
dve tHdy: na osoby pQdrobené nemocenské pojistné povinnosti a na 
osoby této povinnosti nepodrobené, a když obema temto tfídám se 
méľí nestej nou mérou. Meniti zákony ústavní vymyká se však 'z pravo
rnoci Stálého výboru (odst. 8., lit. b). Dále shledávám porušení ústavy 
v tom, že 'Stálý výbor prekročil hranice své pravomoci uloži v svým opa
trením nové trvalé finanční povinnosti občanum (odst. 8. lit. c). Zde arci 
bylo by lze namítnouti, že dotČ!ené opatrení Stálého v}-boru pozbývá plat 
nosti dnem 3r. s rpna 1921, tedy že tu nelze mluviti snad o »trvalých c: 
finačních povinnostech ve smyslu výše citovaného' odstavce. Ale tak 
tuto otázku formulovati nelze. N emuže prece jíti o to, je-li pusobnost 
určitého o'patrenŕ časove predem vymezena, neboť pak dítsledné ani 
opatrení, jehož piisobnost byla by predem vymezena na 30 neb 40 le t, 
nemohlo by zakládati »trvalých « povinnosti. Téžište veci leží v otázce, 
jde-li tu o určité dávky periodicky se o-pakujíd, čili nic. A výše uve
deným opatrením se ukládají dávky periodicky se opakující; proto jde 
tu ot trvalé finační povinnosti. Z toho duvoodu pfÍčí se toto opatrení 
ustanovení lit. c. odst , 8. a jest neústavní. 
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následovalo Švédsko: podle čl. I I . a 22. Riksdagsordningu modi
f,ilk'O'vaného zfuklQlny z 26. ún ara 1909 'rozhoduje o \platnosti voleb 
do obou snemoven slPráv,ní divL1 soudl1í. Naše ústavní listina pri
dr'žela se tu v'zoru anglidkého a to vším prá vem. J eSlt j en na prlo
sIpech politické mravt:lOsti, když o p'latnosti vloIeb do snemO'ven 
neroJZihodujíslllemov,ny Slam'y, kde jest :se až príliš obá'vati stra
TIli:C:ké zauj,atosti, :nýlbrž nes,tT,am,ný volební ,soud. 

Mluví'm-li již o' auton'O'mní funkci parIa,mentu, pokládá.m za 
záhodno z:mínilt~ se také o otá.zlce, do jakého typu parlameL1.tu 
sluší v ,tomto smlenl čÍtati naše Nár. :shromážd&1í. Jest Nár. shro
máždéní ,parla,mient ,autonomnÍ či neaUito:nomnÍ, t. j. pfísluší sne
movnám Nár. shrom:ážd&1'Í vÝ,lučné práviO u~pr,avlOvati si svuj jed
n~cÍ rád, anilŽ by 'jiné,mu č~nítelä ve státu príslušelo právo o tom 
SIPo luro.zholovati , či jlsou jednad rády snemoven up.ravell1y zvlášt
nÍ,mi zá'koQlny a snémlovnáJm prÍsluší !pauze právo v rámci tohOlt0 
zákona vydah podr,abnejší predpisy? V tomto druhém prípade 
dlu*no :pak oVlšem r;ozez.lávati zákon o jednací,m rá.du a autonomnÍ 
ráld jednací. K ty!pu' parlam entLl neau1)Q1nomníah náleží ze}mooa 
pa:r1a1me,nt šv'édský a patrily sem parlament srbský, bÝ.vlalá r'íšsJ<:á 
r,ada, králo'v,ství 'a; zemí na ríš,ské rade zasltoupelaých a býv,alý 
fí'Šlský snem uhe,r,ský. Jednad rády poslanecké snemlOvny a sem.átu 
j,sou upraveny zákony a to: z IS. du.btnLl! I920 Čís.,32S. sb. z. a 
l1Wr. pro posla'necikou sll1em1oV'n.u a z IS. dubna I920 čÍs. 326. pru 
s el.1át. Oba dv.a tyto záikiOny mají výslovné ustanovení ° to\m" !které 
predjpisy lze zmeniti autonomnim uSillesenÍm dotčené sInémovny; 
par,ag-ra'fy ty jsou vYIPIQiČlte!DY; taxative. K " tomu se druží' zákon 
z IS. dUlbna I920 o organisacl kanceláľí snemovoy p:oslanecké a 
enátu čÍs. 328. Vild~m'e tedy, že s'11emiovnám našeho Nfur. 51hro
m~ždenÍ ne,'pr~s:luší výllu/čné právo ,UJPravovati si svoje jednaCÍ. 
rády, nýbrž pauze v ráJmci zákonu .o jed.laJcím fádu. Sluší tedy 
naJše ,Národní shromáŽld,ení raiditi k' p.arlamelltllm neautonoim
nim. 46

) Zde tedy prejaty byly rakouské tradice. Ovšem není pre-

.. 0) Na veci nevadí ovšem niktuak skutečnos t, že obé snemovny 
j sou nadány oproti osobám tretím pravomocí vskutku rozsáhlou. Jest to 
zejména predpis § 28. jedn., rádu obou snemoven, Podle tohoto usta
novení ml1že z usnesení výboru predseda neb zpravodaj býti ZmOCnell 
predvolati vedie znalcl1 i svedky a oprávnení toto jest dotvrzeno sankcí, 
že: krivá výpoveď svedka pred v)lborem jes t trestná jako krivá výpoveď 
pred soudem. Toto ustanovení jest pi-ejato z anglické ústavy (standing 

, o rd er č . 86" 87. z 20. února 1872). 
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hlížeti, že zlde lna váhu padaly duvody státne re.SIP. národ!ne p o
litické. 

9. E1StitJuci v Evrqpe a vlastne ve všech kulturnich ,státedl 
novou zavádí ústavní listina' v čl. II. uVlQlzovacího zákona, totiž 
ús,ta,vlní soud. ús'tavni li:stina zavedši Iro'zdí1 mezi zákony ústav
ní:mi, který.m pfrilZnalra zvýšenou moc zákonnou, a 'zákopy p,fost}T
mi ;Pfij,ala, j,ak Slpirávll.1e pľilPo\rnÍ'Dá zp-ráva 'ústavního výboru, sou
stavu ústav ztm,ulý'oh a contr.ústav pružný-ch. ·A:však není-li ht 
install1lce, Ikterá by tu1:O' zvýšenou zM{onnou moc zákonu ú.5'ta.vn~ch 
tarké chránila, ne'aí zaji'šteno, že ústava bude tél!ké v"ždy dodržo
vá:na, a ústaviní zá:kony zus,tálVají z vaJné čás,ti taktO' pouze t. z·v. 
leges imlPerfectae.' To dO'bre postrehli tvur,cové 'ústtavy Sev6ro 
amerrické Unie a odcllováll1Ji byvše tr.adicemi své vlasti o' miO·ci 
anglického s·oudce, vy,stujpňovali ješte moc sOllJdcov.slkO'u p-fi-znavše 
jí práv'o rozhodorvati o' ústavl11osti, zákona. Ústav,a Severoa1merické 
Ul11ie vyh!udoval.a totiž jél!koUls,i hiera,rchii zákbnLt s nestej nou mocí 
zákonnou, takže záikon na: vyšším stupni má vyšší mlo'c zákáTIln o'u 
než zákon na stupni niJžším. Tato hierarchie zák:d~1tl jest: spol
ková ústava, spolkové zákony, ú'sta'vy jednotlivý,ch státu, zákony 
j.ednotlivých státu, a zántlka z,adlovávání této hierarchie jest dá:,1,a 
v rUice sOUidu. Shledá-li teldyamerický soudce, že nekte:rý zálko'h 
v nižší stupnilci lPHčí se zá/konu ve stup-nid vyšší, :napľihlíží pri 
5vé.m' rozhodnutí k tomuto zálkonu a 'nalezne za ,právo, jakoby 
tO'hoto zákol1a tu '"lebyIo, t. j. prO'hlá'sí dotčeoý zákon z:a lleústavll1 í 
(l tedy za ne:platllýY 48) 

47) Bryce n. u. m. , 1., s tr. 247. a násl.. Saripolos: La démo 
kratie et l'électi bn proportionnel, Paris 1898, Tom e 1., str. 331. a ná~l. : 
k tomu i B u r g e s s: The chief questions of present american politics , 
Po'litical Science Quarterly, roč. XXIII., str. 395. a násl. 

48) Také jen moci soudcovské v Severoamerické Unii jest deko 
vati, že , když počátkem 19. století na t a l ve lk}:- presun politických stran, 
ústava byla uhájena a resp. vlastne dobudována v tradicích strany fede 
ralistické, která v p'rvních letech trvání Severoamerické Unie mela n a
pro'stou prevahu. 

Doložiti sluší, že v nejnovejšÍ dobe lze v Unii pozorovati proudy , 
které chtejí obmeziti tuto kromobyčejnou moc soudcovskou. Po vzoru 
instituce nedávno zde zavedené, t. zv. popuiar recall, na základe které 
lze lidovým hlasováním odvolati verejného zľízence kdykoli pred vy
pršenÍm jeho' úradu, usiluje se o to, aby bylo lze soudcovský nál ez, 
kterým nekter)T zákon byl prohlášen za neústavní a tedy za neplatný, 
l'ovnež takový-mto hl~cwáním Zft1šiti. To znamená odvnhti se od SOtHh, 
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Fr.ancouzská revo1uce zaimýšle1.a: si,ce také vybudovlati záruky 
dod!ržO!vání ústavy, ale pOlku-sy po'dnilknuté v tamto s:meru jednot
lirvými ústavami zusltaly bez trvalých úč~nlku.49) V 'jiný,ch státech, 
zejinéna eVf'Oplský,ch, soudoovských záruk ústavnkh záklOnu, až tla 

jedin,ou výjilmlku,50') postrádáJm,e. 

MyšienIka úS't,a'vy Severoame,ľiC'ké Unie, že o ústa'VInolsti zá
konti mají' rozhQidovat~ soudy ' a ,že oelOdv,islO'sť souidoorvlská jest 
tedy nejlťiPší zál1u(kou bezIPečnosti nejeil ,práv\l1í, nýbr,ž i ústavní, 
prejata by1a naší Í1!staVlní listinou a uslkutečiae;na zfÍJzen'ím zv'láJšt
ního "UstaJvníbo souidu (čl. II. a: III. UVOZIOV. záklOna, ~terý byl 
pr,oveden zákobem ze dme 9. 'bre'zna I92O' a ú.stavním, soudu č. 

162, sb . . z. a nú.). Podle § 7. tohoťo zákana jest ústaV'.lí ~oud v)r
lnóne :pfíshlliaýrozhodov:ati o tom, zda-li vyhovují: 

a) záikOlny ,relPubliky čeSlk'oslovens!ké a zxkony snemlu Pod
ka'rpatské R:u's,i zá.s:adé čl. I. uvo-z. zákona k ústavní listine, 

b) 'prolZatilmní opa,tremí podle § 54. úst. listiny; ustanovení 
odst. lit. b tohoto para,gira..fu; 
sanlkce ,palk ,nálezu ústaVl.lího slOudu jest dá;na § 20. tohoto zálkona,. 
podle kterého ode dne uvere,jmell1í dotčeného nálezu ve Sbírce z. 
a nar. j.·so'u! zákonodáJrné 'sbory, vláda, v.šed1l1y ú.ľ.ady a soudy 
rnálezelm, vázáll1Y. 

k národu a povýšiti národ za nejvyššího sOlldce . Úsilí toto došlo také 
n~dežitého výrazu v ústavní listine státu Colorado, jež stanoví: vydá-li 
nejvyaší soud nález, že 11lekter)T zákon jest neústavní, muže 5% voliču 

žádati, aby tento soudcovsk)r nález byl pr-edlO'žen národu k všeobec
nému hlasování; prohlásí-li se pak pfi tomto referendu vetšina voliču 
proti nálezu, zákon dotčený zllstává v platnosti pr-es opačný nález nej
,ŕyššího soudu. Viz Ja me s W..,. G a r ne r: La révocation des agents 
pubJics par le peup le allX États-Unis, Revue du droit public et de la 
science politique en France et cl l'Étranger, Tome XXXVII . (roč . 

J920) , č. 4. 
40) ' T. zv. ústava girondinská zavádela v tito VIII. právo censury 

všech zákonlt a vllbec všech aktu legislace, jež by odporovaly ·ústave: 
p rávo censury príslušelo prvotním shromáždením. Rovnež 'dIe čl. 28. 
Íl tavy z r. VIII. mel tribunát právo rekursli k senitu proti aktum 
sboru zákonodárného, jež odporovaly ústave. Avšak r ekurs nebyl pľí

p L1stn,ý proti zákonum již promulgovan)Tm. 
50)Pouze v Norsku pi'ísluší soudltm právo zkoumati ústavní plat

úos t zákonll. Viz M'orgenstierne: Das Staatrecht des Konigreiches Nor
w egen, Tlibingen, 19I1 , str. Il 5. (ve sbírce: Das offentliche Recht der 
G egenwart, svaz. XIII.). 
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Za:velenÍ ústavnÍho soudu sluší jen vÍ'tati, nehoť tím dána 
jest jiste siLná záruka ústavlno:sti v naší re-publice. 

IO. Konečne dlužno se také zmíniti o hlave ,páté ústavní li
stiny, která 'jediná 'o J)ráve.ch, svohodách a po'V"irľnostech občélln-
kých. O hodnote techto ,státoO'hč,anJSikých práv ·..1emíním: se zde 

Ší.riti a pouka,zuji na celkem slP'rávD.1'é vývody vlálclní zlprá-vy QU
vodové. D stavnÍ l,istina naše phdržela se zcle vzoru takrrrGL všeiCh 
ústav svetO'vÝ'ch, které ~vlášte zaru,čují tato t. ZN. 'P['áv,a státo
občanstká. Výjimiku. zde činí pouze Anglie, Francie (a bÝVlalé kirá
lovství uhers.ké), iV AJngliii se p'ojetí práv státoobčansikých v mo
derním smyslu 1.1ť1ujalO'. V)nsvetHti si to lze z části tím, že zcle 
není vubec IPsané ÚiSt.a·vy, (j.ako jí l11emelo ,býv.alé králoNství uher-
ké), alčkoli určitý ,základ !práv státoobča,nských shlerdáváme ve' 

sta\rškh zá~<oneoh: ze 7. června 1628 .(The Petition eXJhibited .... 
concerning divens rightsl andi liberties lof the ' Subj ects), z 13· 
úJl10ra 1689 (Aln Act ded,areing the rights and liberties, o.f the 
Suhjects ... ) a konečne z 12. června 1701 (An Act for the fur
ther hmitatiol11 O'f theOrowIl and better s·ecUil·ing tbe r,ights and 
liherties o.f the Subject), zvalnými krátce petition of ri,ght, bill 
of rights, A,et of settlement. V zemi 'tradičního 'príroo kOL1seriv;a
tilsmu a lP.i-ís'illého smy:slu a citu pl'O právo, kde dve re,vo.Juce (1649, 
1688), jež bils,torie smajzati nemiiže, zais:tírají a omJou'vají se 
zná\mý·mi Iprávními hkcen:ni angli,cký,mi, v zenú, kde svoboda jak 
ÍlDidivi,duální, tak 'i 'poli,tiC:ká korení v nekolikasta,letém vývoji a 
má již 'svo'je mocné tr;adice, nebylo a není trelba, jak státovede'cká 
liter.atura a!.:1gli1dká télJkňkélJ jeidinostejne hlásá, ~wO'bodu státoobčan": 
skou nej:aký.mi pisanými .záJkony zvlášte fonmulovati. Jinak jest 
tomu však ve F.r,ancii. Není zajisté bez zajímavosti, že v zemi , 
kele poprvé ,nal pevl1i.ne ' evropsl<é by/la v 'p,amátném Prohlášení 
práv človéka a ohčana státoobčaJl1ská .práva fOllmulováL.1a,pO/PIrvé 
na pevnine eV'ropSlké bylo od této f.ormula.ce opet upušteno' ; ústélJV
ní zálkol1y Tretí republilky ;postrá:dají usitanovení o' s tátoobča.n

sikých práv'ech. To oVlšem nezmameL.1á, že by tato práv;a zde byla 
pozbyla IPra1ktid<ého svého vÝlZ1n:a~mu, ný,brž, .Ťa/k se shoduJjí státo
vedci fra'l1\CO'u:zští, že p'r~va. tato se stala elo té míry obecným 
prelS!V·edčení,m národ<ť fifancouizského, že llebylo uznállO za zá
hodno v ústavl.1och zákiQIne,ch je vytýkati a zafiučovati. 

N aše ústavní li s till1a· ll1enkÍsleldov.ala v tomtO' srn'eru ústa'V"y 
ani anglické, ani franoouzis1ké, nýbrž pridržela se VZOrLl stairších. 
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Právem. VytoČení státoorbčallllských práv neaí nutným jen v mo 
ll1ar,chiich, nýib'fž zajilsté i v demokracií.ch: práva státnÍ'ch ob-Čom u 
Islluší hájiti nejen nwhonu, nýbrr-i i, :dolu. Souhla'sím tu úplne 
s Hoe'tzlem .n . . u. Im. str. 2I., že jest tO' veLká vy:možeL.1.OIst p;ro 
ohčéllny, že ústavní lÍ'S1tina sam/a ohraničuje jejiah prá.vní s.féllu. 
O 'jednotlivých techto právech, j~ož i o povinlllOlstech (témléi
ka,Židé státoO'bčajnSlké právo má s~'uj rub ve státoobčaI1lslké p o
vinnosti) blíže 'pojedlaivati, pOikládám v tét'o stati za zbyteČlné. -

Ve svý,ch 'vývod-edIl pr~činil jsem) tu a, tanľ iki"i:tické po
známky k nekterým Ulstanovell1Í:m ú.stavní lilstiny. Tím ovšem 
lnení m~neno, že by aa'še ústav,a nebyla dobrá. Vycháúme-li z po 
jeti o .rela'tivní hodnote ústav, dJo'spívárne presvedčení, že naše 
ústarva, není-li velmi; dobrr-á, je z,ajisté pri nej.menším dobrá a 
nelslOluží S'vý,m tvurr-,cum :..1ikterak k necti. Na rnnešnkh záJkono
dárdch! 'jest, aby na ,dí1e zdirll1e z.apO'čatém' lpokračoval] a aJby 
ze1jlmiéna jedll1ia i'n:stitulce, jež, laniž by byl a součástkou úls,ta~y 

tvorí v.rldhal .p·ollitid<é ne:mr.aivnoS'ti, kalí radost z ústavy a dáva 
svedectví naší ,polititclké ilnferiority, jež není u nižádll1ého z ikul
turl..1Ích ná'rodli, a v níž jS'me se 'opilčili ,po Nem.ed<Ju a Ra[<oulsku, 
toúž smutne proslulé váJzané listiny, co nejdríve oidstranili a vrá 
tili nárO'du opet nej.cennejši Iprávo politické, totiž s'vlObodul vo 
lel:mí. Jeť svoboda ,volebni nezbytným pfívlaiSťkemi 'S'v'obodk1ého 
nál1oda, bez ní jest k,a'ždý národ pouhým hlasov.acím stádern. 

Na konec jelst si jen 'prMi, aby se ústava s'tala u nás bez
pečným záJkladem! pHštího nalšeho [)'rávního a Stá~lího vývoje a 
áby na jej~m podJkla1de mohly se vyvinouti, v bývalém Rakous:k u 
talk 'soustavne ubíjené, Iprávmí presvedčení a Slmysl a cit pr,o prá
vo, jež, jsou neybezlpečnejš~m, zá:klcudem kélJždého Slpoi-ádaného 
státu . 

Václav Vojtíšek: 

Soud a rada v královských mestech českých. 

I. 

DI\,a hla',viní lo'r/gány /séljlTIols;prá\vy mests/ké; b:yJy soud it rada 
mes'tská, aJ o nid1 mOIžno pre!d\pokláldaiti, že byly zfízeny v mestech 
českých IOd salffi',ých jejid1 (pOlčát1kii Aspoi'í. stUlpeň, k nemuž dospel 
v)rvoj meStiSlkého' úize'ní v Nemecku, zalt1eseného do zemí Inaši1ch 




