
ŽiupllÚC'h zastupitelstev, k~eré js-Ou orgá!ny, plo'radními (l tlsnáš'e j.i
dmi se, 'k:dežto moc výklO\nnáJ ph.'SluŠí župlnÍlffiiU úř:aidm 'lVli01hl()!u 
ted'y~ sbory župní i o'kfr,esní z' vla'si-ní ['niciati:vy Rloldávati návrhy 
úřadům ve věc.eoh spr,ávy župn~ 'j oIťresni, 'ale i vlládJě v'e ý,ececnl 

týkjajícLch se oeléhb tS:t.~tu. Pečují .Q. Isprávní a h1o'spod1ář'3ké z'ájm:y 
ohyv:a~le']stvaJ účwstnÍ l';e ro:zh1oldová;ní veřej'niOprá'vnfchl sporu žUlpi
nimi oonGÍi'ty. Kond)uě mají i 'O,ffi!ez'e-ruojU '}(iamlpetenci právotvorno-L. 
,a: to tehdy) pHztn'á-li župnímu zastup1tel,S'tv.u v1áda vÝI3Í'c lvně, pr'á:V]o! 
vydlá;vlati v určité věci prováiCIlěci na ř.ízlení, dále pak; v ·nom S'l1ll)'lS[u~ 
Žle m1ahio[U vydilÍ;vati .Te sv'éml ,abv:odu VI rámci platn)Í:chi zá!klonů 'na 
úpr,avu SVÝlch' zVl ášt'nich: poměrů závaZ:né p,r,á'vní :nOT'mly. FlnaJuČ'nlě 
budlQ!11 -žtulPY i OIkfresy vyb:a;vieJ;1Y právem vybírati r101platk'YJ přt
spěvky, přir,á,žk'y,a p!ožad~o.y\3.'ti i pJu,ění na,turá[!nÍ. 

Z4)<'Qn župního zřízení je plolllZe dílč.í re~orm'o'll. Netý;k!á s,e 
eeJé .orgíatnisace, nýb'rž piouhéhb 'vj,se'kiu z' ní. Niž'ší élálnky(ohoe) 
t, vrch!allky spn4,vy (úř,ady úsHedlni) na re~olrmLt čekají. Je tlarke 
Z'řejmlo, že ~ák~ony ryze 'org,anisačními ,neb!ude reforma ISpráv1nj 
zde~:a; vyóerpaJna: zbý,vá úprav/a: řiz'ení sp'r.áv1níh'oJ ruče,nÍ s:t.átll 
,a jeho'orgátn.ů a mruohb jiného. Úspéch delé refiorlm\y jest 'hetpoď
mÍn'ečně ziá,vislýj na c~lklo' vé, ,od základu pnovedené převýcho'V1ě 
1O\~yv,a1eJstva i úřednictva. 

Několik poznámek. o úpravě moci 
zákonodárné v Č. s. ~. 

Dr. Jiří Edelstein. 

l. ÚST A VA . . 
"M'oe z,álk'OiIIodárnolu vykonává ,p,ro úze'm~ oelé Cesk~1s1oven:ské 

re'P!Ubai'k~y N áf,odlni shro!máždění, sk~ád!aljicí '3e z:e dlv'OiU Slfllě lm'oiven : 
sn,ě.mlo,vny pO'slaneck'é a sen.á:tu." Tak stairuO'vi § 6 ústavní listllny. 
J~o!U V ~ěm ohsaženy ďv,ě důležité zá'sa'dy: N ároldnÍ slúOlm'ážd'ani 
jes't Z1~~a:d'ně jediným z'ákblll'oId1árný,lTI' o.rgánem

' 
pna delou reptub~ik;ut 

orgalnisov,~no, pak Jest podle 3ystémlll dvoJ~k'O'morovéh'o. 
Přir,OI:tený,m dů&le.dkre'lTI~ a vlastně joen k1oln'statDlv;áiniml pO,Uh'2iho 

f1ajktta }est předpis lJrvého 'od:stavoe §; 7, že iá(k1olnlOdárná (a správní) 
čiJrmOlSt ze'mský:ch ,sněmů z anilda. Nebioť L~á'kloJ1!oďárná činnlost 
sněmů ze:m'sk'Ý,ch neb~,lla lodstra'lliěnra teprve t'out'ol ústta,\nou. Ta 
b;yl'al zru'šlena ' již §I 4 pno.z,atimní ústavy, taklže i k'ďyb'y: ústa vnf, 
listina ne!ohs.ah:ovaLa to:h:oto vý:sloiV1néhlo přcedpd'Su, iá:klonocflár1niá: 
mlQlC' sněmů z'eJmlslk:ý;'C'h, a vlastně i sněmy, samy b'y zrušetny "Z'ú
s~ail'y. A kdyby byly zvítězily; ná'zlory stolu:penců zemE,k'é aut!o
nomie, .é!J v replulb1ice m:ěd:o, exi<stOl'vati zvLCÍJš'tnJ zákbll'OIdJárstV'i z~!ml 
sk!é, pak' nehyI,o b'y t ,o pTolsté ' .uznání existujicíh!o. práva, 'ný!b:rž 
z:e;mÍ1ll' hyla b:y Hm udětlena pravom1oc z clel a' nOI\~<Íl, jíž 'té dohy 
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(t. j. když ústavní listina naby.La: úči,nlTl,o ,sti) nem.ě]y. A nemlolhLaJ 
by b'ýti zachov,á,TLa též 'k1cnUnuita se sněmy předlvá1ečnými, lJ1ebolť 
Anne'ns'k:é p;a-tenty ;na 'pHklad ,z;áikbnolŮárno\u; činno,st čelskéhio sluěnťu 
pOiuze do'časně 'suspendovaly, v,áilkla ji 'V 'ostla'Íních' 7emíchl Je!n 
přenušiJIa , pflozatimní ú,staV'a však1 a norvát :úp'rava mioci záklo'niO-
dárné i výl(\onné ji úplně 'odlstra'ni'kt., ' 

Výl;e ib;Y10 řečenol, že Zi~sa'dně jediným zá!kiolnotd'á,rnÝim prgá-, 
I1cm pro cdotU, republiku jest Národní Ishlr,o'm1áždělnÍ. Avš:aik j!en 
v z,ás,acLě, ne bezvýjimečně jedJný'm. Neho,ť viedll.e N. s. hude 'V'. re"\ 
pubHce exlst:ovati }eště je-den sbor z;ák!o!l1o!dárný~ totiž ' ~'ilIě'm: Pod.., 
ka,rpatské ' RUJSi. Sněm, 1ento blude :ill'oci vydáv'atl í,'ákÍOiny, plnol 
sa'm!ospr,ávné úz,emlí P.odikfarpatské Rusi, lavšakl ploluze v obore chl, , 
kt€ré ,určHa ústava repu'bHky ·Ceskoisllo,venlslk'é. Jsou to v,éci jialzy, ~ 
kové, vY'uČ!ov1aCÍ, nálblOiženské a mí'stní ,správy a jiné zá1ežitJolSlU, 
jež naň př.enes'ou z:áikfOlfly rei)uba~ky C'esk\OISrrOve'ns'ké - tedy Zlá
i<.Jooy, na 'nichž se Ii1JSlnese Nár;Q.d!ní shirlolm'á,žjdlěn'Í. S'něml tento Oidi
vtQ.z'u,je svou p'ůs,olbino3t tuiliž jedině z ústlavy rep;ubQiiky Ceskio~ , 
sl-Otvetnsk'é. Sm;!lou.v.a Saint-Oerm'ai'fl'3k:á tv'oři ~ice Z'á/k1'ad pro ph
pojeni tohoto území k repub'hce Ceskoslovensk'é, roz=,ah' auto
llJo,mile jehO' v'šlak' stana/ví j,edině z,ákio'ny vyšlé z Nár.o'dníhlo sh'no
mážděnď, aj to tak, že zúžena Imuže b'ý,ti ,a,ll'to!l1olmie POtdlk'arpat.slk'é 
Rusi jedině z.ák'O'ny vý:s}ovně ,olZ'l1ia1čenými jak10 ús1a'V'ni, nové úkloly 
všalk' jí mlOho,u b'ý,ti přiděl,ellly' zák:olny prOlstÝ1mt 

Mim'Olděkl vnucuJe se tu :sr-o,vn CÍ!ni s bÝiv:a;!'OIUI říš'skou radou fla
kooskou ,aJ 'Sně,my zem:s'l<Ýimi. Js'o.u tu však plo.ď:;tatné rozdíly, ,V:y
p!ýv,aj.ící ze zcela roz:d'ilného plO/stavenÍ 'byvjaíých' zemí a PiOdlklar~ 
p.at.skié Rusi v celkovém Istátu: Jest Inesp/ornol, že v.c s tup!ni,d, do 
níž b'ylo by mož'no zařladiti rOzlm'anité , veřlej/l1'o'P'l'á"r'ní ÚZiťlI1l'fÚt 
korporaoe, stojí Po dk'a.rpa t'S'k:á, Roll!.; lI1lÍže než :I1Iěkdle jš'í "korUlntrI-Í 
země", Hebas z,ák1o,notdJárná půs'o:blno.st jej:íhlOl sněmlu byla v Ině~ 
k~erém smlěru širší než t,ě'chto, . Ne'bioť Jak' Plodo,tyjkrá důvOdová' 
zpr,á;va ústa,vního' výjbbru i ~láJd!ní k ústavní 1LsHně, vyv.a.zuJe se 
jak; ~Iajnw lexlstell1~ 'a.1.ft,olnldm~,e tbhotOi Úiz:e:mÍ, J,ak j }ej:í r'o'zSlahllsŤ!éÍltio
pr:ávlně jedÍ'n~ Zi ústavy repiubJik!:y čcsk1o'S'lo,vensk'é) 'ne tedy ze 
smlllOiUv'y Imezinlárodru neh z 'v'lalStní úst.a vy tohotů územÍ. Úprava 
púslru;š'l1Iosti sněmu Podkarpa;ts'k'é Rusi jeví Sle jalk:Ot vyloučení Illrči~ 
tý,ch záležit'OIstC na niťh'ž uISlnáš,cl,QI ,,Se ji'na:k! N áfla.dní shr,om:á'ž~ 
děniJ a na nichž se tak'é pro 'ostatní úzein:í '11;snášÍ, z! p,řísluš'I110ť3iti 
N,ánoldního s'h1rIQlmáro:e'nÍ a ,pHáJělení jkh do p'ř~S11uJšno3ti sn~ll1iU. 
Mezi z,ákío:nodárstvim Cesk!Oislovenské rep:U;brri'l<'y a -P,o,dlk!arpats:ké 
Rusi není piom· ěr výlučnasti, vyplývající zl vIla!sŤnÍ ústavy) ll1ýorž 
jest "to druh jakiési z'ák'onJadárné 'deleglace pro určitou část stát
niho 'úze.lT1IÍ. -

Pa. tét'o lodbiočce vraťmle se .op,ět ,k' N.á'rOldn~mlLlI ~hrom'áždtl~nL 
N. s. sestá,y:á, jak svrchu, p:OIdlo,tk!nuta, ze ,sněmlo'vny posla'ncdk\é 
a stlIlJá1:u. Jen po'Zvolna, pr'o(ni'kala zá:Sialda systém'u d~nojk;():mono. 
vého, posléze' však pfeCle zvit,ězila', zaj,ilSbé 'klu pr'OIspiěchu h:u
dquciho z,áJ{lol1odárství čes'k 1o's10 vens'k'é hlo. Neboť že by nyměj'Ší 



N. s. byllo zcela vyholvlov,al,o svému účeiu, jak: odpůrci s'enléÍJtu 
tvrdiIJ, TIe;lz:c j PI()~.uzuJe-li se kriticky jeho, činno:st, tak' \:taeb 
uznati. Vinu nesI,o -na, tom jednak jehO' s:l,O' že ní, jed!nak J~d'na,cí ~iÍld, 
zvl,áště pokud UlllIožňlOlval rychlé projedln:ání zák'onů, což' poklá
dáJ1lo za hLavní přednost sy,stému j'edn'o/kbm1orovéhlo; b'Y1lo však 
naim'fl'Ozc: příčino,u c:hatr,né přečast:o, -tech1mk'y z.áikonordáflné. 

Byly pr,onrá,šc:ny četné vý,tk'y proti nyněJší úr:rav,ě slo:žení se
nátu. AvŠ'a'kl byl'o správně 'již něk:o~ak'ráte ploldoflCnu t :o , ž'e Ja,ť je 
slioženi 'senátu jak!ékbli, již ta ntkolnolSt, ž,e o každém záklOnu bu'de 
mlo~l1io jednati ď\lia'klt·át, jrest z'ár!1ko'll l,epškh vÝlsJ,edku práae zá
kionodárné a umožní vy~arovati 3ť čE't1nÝlm' o'm1yltlm. 00, 'hrá:ní 
k!on'ečně politickým stranám d ioibč'a,nstv,u v tom, ab'y učinily senát 
skkl'tečně sbor'em vYl11ikajícíc:h' ol.sJo!b', u nich'ž by nozhordova'fo Ina\kioui 
jich postaveni v té či loné po:litické stra/ně" rýjbrž p'ředcm _Jkh 
old'horn:í kvalifikace, ía'k'že by byU kand~dolváln[ i vynjk:ajJci oJd
blornici, třebas nebyli č~lnni p'oI~i,Nc:k'Y a /st~li m\~m\o\ strany? OVŠell11' 
b'Y'lo by kl tvm u třeba) ,aby veřejný, žhmt se ponek'ud pdiploilMi
soval, vzájeJ11il1J p!olmiěr stran poHticky,ch stal se stabJ.inejší la téz 
(!()1y.áJnějšj a rozhOldo'v,a'la u nich ne tak' snaha sfrh:nJOuti na s~be 
v,eškeru moc, nýbrž ,oMed_ ja'kl na. zájmy státu, tak! i na IOdhornou 
zdatnO'st 'kandid'áti'l. -

Obě sněmlovny jlS'ou sněmlorvnami vl()lletl1IÝi111i. Sněmo'Vna tpoSlla
l1ecká má 300, senát 150 čl ,enů, v,ollelflý;ch plo'dle tých'ž zásad.': v,še 
{)'b'eoné, ro'vné, přim é, tajné p'r,á;v~ol htaso'vaoí, pO>fl1Iě.rnÉ zalstouplf!l1L 
zlá'vazné lisNny (§ 8: a -13 úst. 1istiny~ § 40 řádu v10lenÍ diOl p\ols L 
snem1ovny). jren podmď,nk'y \·,o/!.ebiního práva jSIOIU růzin'é. Pro ,a:ktiv!nj 
vloikhní právlo diOl posl,a'nec'k'é 'Sněmovny vyžlajdluje 'se dhkona1ný 
21. rcik, dio 'senátu 26. r!oik, pro pra'S3ivnj dio plOsl.a,nlťck1é 30. rok Iél 

J třilleté občanstVÍ čes.k' 8ISJ '0'Verns'k'é, -do se,n,Mu 45. nok la des.etUeté 
lob'čal11shí. Jinak' y'ollcbní řád pro posllaneck;o:u sll1ěmov'h,u paaH 
i 'Pro senM, s t loru úehyJkbu, že vOllební kraj'e }SIO,U rozdílné, sv'ý
jimI<::oH totiž \~ollcblního k'rajre pra,žs'k'éhb, prre ŠlO v1ského, těšíns1k.ého 
a Po'dk'arpatské Ru.si, tVloří vždy dva V'oí~ební 'k't-:a'je p/QI.~I,a!l1edk,§ 
sflJemlO'\liny jeden vo~;,eb/ni k lraj senátu. 

V'olc1:mí období plOs'1aneck:é sněmovny Jest šestJleté, selnátu 
lO'SmHcté. Obě snělm'olv'ny V'oJí se vždy celé. Vfáida navrhol\falal 
prartiáillni "\()binov,o'vá'nÍ senátu tak, ahy v k'rajíchi oZl1lačený,chl ISU

'dýmí čísly bylo pro prvé V'o~bly a pa:kl pro V'oí"b'y po roz'PlU'š'Mln~ 
senátu vyklonal1é, voJ,ebiní 'olbidJobí -čtyřleté, PIO d;alškh čtyřechl 

'letech aby se k1o'l1a:Jy v,olby ve voli bních k'rajich 1ich'ýc'h. Teplfve 
v p'oiSledJní chví'li, ve rSchůz~ ú3tavníhO' výlblo:r;u, ,dne 21. ú,noTa, hyJa 
tatlo zásada 'O'pl.uště.na. Stlano1veno, že senát m'á se oihnoV'ovati v:žldy 
celý. Že tlO' není ku prQlspiěchu v,ěci, jelst zřejmlOl. Čá;stečnýrn' IOb 
TIlOvo'válnÍm senátu chce se dodlW u 'n.ěhb Viětší stahlhty la lkro,n ... 
HnuHy, aniž by se mobrl zároveň (oiďciziti smýš~,e'nÍ IvoUrntVlal. 
Vole'bini o:hdiobí p'os~anec'k/é 'SJněmovny i 'sen.áitu jsou příliš d1iouh'á, 
n:ezvy'ldť dl1oruh,:Í zvláště pr'o repuo1iku, ta'klže p'rávo, plf,esi,cJ!entov:o 
rozproluštěti sin.ěmo:vny 'nezůstane :a'5i Je'n na p'a']1!Íř -~ a Ina,skytr:e 



~'e pŤHežito;st p,ouiíti jeho, vysk'Ytnou-Ili se vážné rozp8'ry metl 
vMdou a ně'kter'ou sněm,olvlnou aJ Vll,ád!a blulďe mHj jistotlu, Žle 
sne:movrw za těchto d'!'oruh'ý.ch pehod nepotSk1yiuje jH v:ěrný db1raz 
::;my'š'I:ení vdičs1\'a. A Ještě jeden 'důs~ediek l mloh!olU ,a pTavd;~
jJOd10b1Il>ě též budoiU míti tat'o dlouhá obidlobá: ž'e o flál~aidě íVe 
',',občstvu a, změnách v jehlo názorech bllde 'Se ll'su:z'Ova,ti p!OlchlJe 
\'oJieb' obecních, jež se k;o!l1,ají v lú,atšÍ'Ch' obdJobích' a lna růz'nÝ;dh 
má,silech v růzl1lo:u dobu, obecní volby z,ů<stanou věcí poiItick1ý,ch' 
stratn a zabrání se tím IOldpOlIWso",áni ob'cí, dO'ž po 1J>rvých vO'l-
bác'h .P'0 'kHda~'o se za úóelné. (Poik'račo,vánL) 

K dnešnímu stavu pozemkové reformy. 
Dr, Bohumil Kučera. 

Po1itick'é osamolstatnrění našeho ná,roda phne:;Io s sebbu, že 
ot,á'zlka refo'rmy půdy byla ,m:o'cně posunuta do, pop,ředí.· Nebyly 
1'0 . snad jen hi'S'bO'ric'k'é reminiscenoe na plo'Zie'm1k!ovou eXp'rlQ!p:riac~ 
Jl řiliS1lu šnÍ k II našeho n á,r o da vít éz;e m ' hč,l,olhbT's'k 'ý/ml, 'n Ý br ž hla. vln 0 
<.11 g r {t r n ,í o r i e n t a c e h o' s P ,Ol d á ř s k é pol i ti i 1< y 's tát ů, Iklte n~ 
hOlS'Jwdátským ,důsledkům svět.ové nilky byly rnej'b'iíže. Neníť p10-
chybnosti) že zvláště naše vá~ečná isolace lod h'olsp'odláís'k~~hb styku 
; cizinou uja:snil3. všem vý,znam\ Wilsonova vo,leb1ního h'esl'a,: vše 
ser 10 d -í z.P' ůdy: a pfláJvě Io:na uk'ázala na d:Meži1:lolst z'ell1lěd.ells'ké 
pro'du'kc;c lwO celý ho'Spod1ář,Stký život ",tátu. Po,v'á1ečná z!ltálsob'e'l1,á 
:PJOrt [cba nejnutnějšJch hospoldiá'ř:;k 'ý,c:h' statků plří intenlsiv:ní v,alutní 
derlOuiě a so-učasné po( ltic'k~ nervo,s.1l;ostí nepůsoibna jen V na:šel11 
mfi a rd.é[ll1' státě, rlýbrž i ve ,státech před váJk!ó'u sv;ěto'Vý trh' 10Iv!á-

J dajkích, j . v Německu, Anglii ,a, franciJ, že plr,olb~éml z'vde'blenlj 
-a zintensivnění zem,~dělské pr'o!dukce staJ se Inejp'alčivějš,ím prftO-

bl é'mrem h os porl á řský:m. . 
Kdežto na pi'ik !~a:d v Německu držba zemědě,ls'k1é pů'dy, Vy jí

mlay<C latifundie \' Prusk:u, jest celkem stejlI1lolmlěrntÍi, jest IU 'nás 
zcmě,dč.lsk:á poJltika pro přittolI111I}o'St ' vyčerpána reformo.ll (pO zem -

f.,,;:V,VO'l1 jak'o,žto předfYO,k 'J.ardu pro dalš.í a,grá'rní p'rob~émy. A s 'Ohle
dem na k 'řik1.a vé nestejnom :ěrné rozdiě,le,ní piů-dy, jm

'
e11l0ivHé v'e 

~mie,ru p!oprulačllÍ,m iá,v,adlnéJ nemůže rpřek1valpIOlvati, ž:e \Vieř,ej:n,~' 
,tnÍln f ní s pa t řu je" r o z ř'eš e n.Í r e f,olr'm y půdy kU č k ' ,oldls t r arněini Idrn~š
níc!h vyži\',o\'acích lni.s:í, třehaže tOtlO' pojímání plolzemlko'vé rc
fo'nn~' jest p'říJiš p'o\'rchní a jedl1'o:sha.nné. ] e stl i t 10 V a ti, že 
t a ik d II 1 c žit Ý n á no d oh lo. S P o dl á ř s k Ý r r 'o hl é m, i a kým' j le s t 
i
4 e for map ů d y) m' u s í bl ý, ti ř.e š e 'TI 't e pr r v le prOs v .ě ť 101 V é 
\ '~á~C'c:, kdy nekli ,ďná a k pře"ratům n 'ác'hylná &uš'ev ln.í 
a.' l' Iffi iO S fér la n e cl Ol P 'IO U š tí) aby' P' ř i řeš e n í r e f 'O r m l y pl Ů d:y 
Inllohly b' ý-ti uváženy . pe č.Iiv ,ě vš ,echfny náro.do' h'lQsPJ jO' ~ 
dl ;:l, ř s k é !TI o tn c n typ: r ,o 2 rl á r n é u F r a ven í r 'Ol z dl ě I e on í Ip IQ-
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