
BOHUMIL BAXA: 

Zmeny ve státním a politickém znzení republikán
ských státu ewopských od skončení svetové války. 

(Výtah z vetší práce; psáno v červenci 1933.) 

Konec svetové války prinesl s sebou vedIe dalekosáhlých zmen 
rázu zemepisného i pronikavé zmeny ve státní forme celé rady 
státu evropských. Celá rada monarchií padla, a na jejich místo 
nastoupily republiky. Není bez zajímavosti, že státní forma mon
arohická padla v tech státech monarchických, které byly vybu
dovány na principu monarchickém. Naproti tomu monarchické 
státy, které byly vybudovány na principu demokratickém, svou 
státní formu poďlržely pres to, že i zde v prevážné míre bylo nutno 
takrka poznovu stát budovati (Belgie, Rumunsko, Jugoslavie) . 

Republikánské státy evropské, po svetové válce vzniklé, resp. 
pretvorené, pfijaly, nepfihlfžíme-li ovšem k sovetskému Rusku, 
šmahem typ francouzský, t. j. typ republiky parlamentní. Kdežto 
však parlamentní režim v republikánských a monarchických stá
tech, které již pred svetovou válkou prijaly :soustavu parlamentní, 
jest vybudován nikoli na ústavní listine nebo na jinakých záko
nech, nýbrž (jen) na ústavních zvyklostech - výjimku z toho 
činilo do určité míry jen Tureoko podle ústavy, revidované v roce 
1876 - republikánské s·táty, nove vzniklé, daly určité, lze nci 
stežejní, zásady sou stavy parlamentní prímo do ústavní listiny. 
(Odtud odlišujeme také parlamentní státy starého režimu a par
lamentní . státy režimu nového.) 

Není ovšem v ús'tavních listinách 'techto státu republikán
ských výslovne stanoveno, že tu jde o republiku parlamentní. 
čteme sice v ústavních listinách techto státu šmahem, že veškerá 
moc ve státu vychází z národa, místy také~ že dotčený stát jest 
republika demokratioká a pod., nikoli však, že dotčený stát jest 
republika parlamentní. Výjimku z toho činí, pokud mi známo, jen 
ústava albánská z r. 192i5, která . v čl. 1 stanoví: »Alhanie jest 
republika · palo]amentní, mající v čele presidenta. Svrchovanost vy-
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chází z národa.« (Ustanovení toto bylo prevzato do ústavy z roku 
1928, která z-avádí státní formu monarchickou; čl. 1 této ústavy 
stanoví: »Albanie jest monarchie demokratická, parlamentní 'a 
dedičI).á.« ) 

/Parlamentní republiky evropské nemají v zásade stejnou ' 
skladbu. Rozlišujeme je na republiky presidentské a na republiky 
s hlavou státu sborove organisovanou neboli nepresidentské. Do 
druhé kategorie spadají všechny státy, resp. zeme nemecké, vy
jímajíc ovšem ríši nemeckou, do kategorie prve uvedené náležejí 
republiky ostatní. Doložiti sluší, že švýcarsko jest rovnež repu·· 
blikou nepresidentskou, a to nej en švýcarsko, j akožto stát spol
kový, nýbrž i jednotlivé kantony švýcarské. Avšak švýcarsko není 
republika parlamentní a nespadá tudíž v rámec techto úvah. 

ústavní skladba v techto parlamentních republikách vykazo
vala však ďalší odlišnost. Parlamentní režim zaj isté pÍ'ináší s se
bou nejen úzkou součinnost palľlamentu jako~to orgánu po výtce 
se usnášejícího a vlády jakožto orgánu po výtce vý.konného, nýbrl 
i značnou závislost vlády na parlamentu: osud vlády j est dán 
v ruce parlamentu; stačí proj ev nedôvery se strany parlamentu, 
a vláda padá. Ale utvorení vlády nespadá v pravomoc parlamentu; 
to jest vecí hlavy státu. V tomto smeru odlišovaly se dva státy: 
československo a Rakousko. V československé republice podle pro
zatímní ústavy čÍ-s. 37/1918 (§ 14) vládu volilo Národní shro
máždení; v Rakousku podle čl. 70 ústavy z r. 1920 spolkovou 
vládu volila národní rada na návrh, učinený hlavním výborem ná
rodní rady. To byla již nikoli soustava parlamentní, nýbrž sku
tečná vláda parlamentu. Odlišnosti ty však již zmizely. V česko
slovensku již novelisovaná prozatímní ústava čÍs. 271/1919 ' od
stranila právo Národního shromáždení voliti vládu a dala právo 
j menovati a propoUlštetit vládu presidentu republiky. V Rakousku 
však teprve druhá novela ústavní z r. 1929 zmenila čl. 70 ústavy 
pOltud, že spolkový president jmenuj e spolkového kancI ére a na 
návrh tohoto ostatní členy vlády spolkové. Tím skutečná vláda 
parlamentu odpadla a soustava parlamentní nabyla v parlament
ních republikách evropských celkem stejných forem. Ovšem právo 
parlamentu voliti, v rôzných arci modifikacích, vládu zll!stalo po
dle ústavy nedotčeno v nemeckých státech, krome ríše nemecké; 
jest to dôsledek skurtečnosti, že nemecké státy jsou, jak jÍ'ž výše 
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bylo rečeno, republiky nepresidentské. (Jak se však nyní vy tvárí 
veci v techto státech v dusledku zmocňovacího zákona z r. 1933, 
jest arci otázka j iná.) 

JeMe jednu odlišnost dlužno zaznamenati. Nékteré parla
mentní republiky iprijaly instituce t. zv. demokracie pnmé (re
ferendum, lidové veto, lidovou iniciatívu). Jsou to Nemecko, ne
mecké státy, Rakousko, E.stonsko, Litva, Lotyšsko, španelsko 
(podle ústavy :z r. 1931). Naproti tomu jiné republiky po vzoru 
Francie pfijaly fornlu demokracie čiste zastupitelské; jsou to : 
československo, Albanie, Finsko, Polsko, Reeko. 

Začátky parlamentních republik evropských se vyznačuj í na
prostou prevahou parlamentu, a to i v tech republikách, kde ne
byla nastolena prímo vláda parlamentu. Stav tento zustal beze 
zmeny, lze Nci, 'toliko ve Francii. Zde již dávno pred svetovou 
válkou se pre,g výslovné znení čl. 5 ústavního zákona z 25. února 
1875 o organisaci verejných mocí ustálila ústavní zvyklost, že 
snemovnu poslaneckou nelze rozpustiti. Tím ovšem jest porušena 
rovnováha mocí ve státu, neboť moc vládní a výkonná, nemohouc 
čeliti parlamentu právem roz:pustiti snemovnu poslaneckou, upadla 
do naprostého a pro celý verejný život neZidravého područí par
lamentu. 

V ostatních parlamentních republikách lze pozorova ti úpadek 
moci a váhy parlamentu. úpadek ten se nám jeví celkern v trojím 
smeru: 

1. veškerá moc ve státu se dostává do rukou jedné politické 
strany, která nastoluje v podstate již úplnou diktaturu; parla
ment, zustává-li ješte ovšem, je tu jen k tomu, aby diktaturu 
tuto kryl, ač-li toho vubec jest treba; 

2. právní stav zustává sice beze zmeny, ale vlivem skutko
vých okolností politické strany dostávají do té míry státní moc 
do svých rukou, že parlament jest již toliko pouhým vykonavate
lem vUle výkonných výboru politických stran scil. vládních; vzniká 
stát politických stran; 

3. dúsledkem zmen právního rádu, v prvé rade ovšem zmeny 
ústavy, posiluje se moc vládní a výkonná značne na úkor parla
mentu, 

Ad 1. Stav tento nastal po výtce v Nemecku. Zde již delší 
dobu bylo zjevné. že dos'avadní parlamentní sou stava, ktterá ostatne 
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nemeckému národu byla vždycky cizÍ, nenÍ vubec schopna života. 
Svoočila o tom skutečnost, že se čaSlteji použÍvá čl. 48 ústavní 
listiny (právo ríš ského presidenta činiti nutná opatrení k udrženÍ 
verejného rádu a verejné bezpečnosti, po prípade i s použitím 
branné moci) a zejména v r. 1932 príliš časté rozpouštenÍ ríš'ského 
snemu pres jasné znení čl. 25 ústavní listiny. Konečne zmocňovacÍ 
zákon, leiošnÍho roku vydaný, učinil tomuto nejistému stavu rá
zem konec. :RÍšský snem, vmšinou značnej šÍ, než jak j est v ústave 
predepsáno, prenesl veškeru moc ve státu v podstate na vládu 
a tím dal také na j evo svou napro:stou nemohoucnost. Tím parla
menty nejen ríšský, nýbrž i ve všech ostatních zemích, jakož 
i ústavy ríšská a zemské ztratily svuj základ, nastolena j est úplná 
dikttatura, kterou provádí nyní jen jedna politická strana. Nej
významnejší pfi tom jest, že tu nelze mluviti o revoluci v práv~ 
ním smyslu, ponevadž zmocňovací zákon byl, jak již bylo rečeno, 
vydán pochodem a zpusobem právne zcela ústavním. (že zde ve 
značné míre táhl príklad italský, lze pokládati za jisté. Fres to 
mezi událostmi v ItaIii a událostmi v Nemecku jsou prece jen více 
méne značné rozdíly . V ItaIii režim fašistický byl nastolen revo
Iucí (pochod na :Rím), vlády ve státu se zmocnila sice také jen 
jedna politická strana, velká fašistická rada, zfízená zákonem Čís. 
2693/192'8 jest nejvyšším orgánem ve Istátu, ale parlament italský 
o dvou komorách zustává právne v plné své činnosti i pravomoci, 
byť i politicky stál v úplném područí velké rady fašistické. N adt6 
i "režim italský sé nevyznamenává takovými násilnostmi, jako 
dnešní režim nemecký.) 

Ad -2. Prímo typický prík'lad toho j est v repuhlice čes1roslo:" 

venské. Braunias (Das ip'arlamentarische Wahlrecht, 2. Band, 
Berlin" u. Leipzig 19132, str. 21) pravíi : »česKoslovensko snad 
v nejvy'šši mírfe rozvinulo sitát stran. Jedna strana má kHče 
státní moci ve 'svých -rukách a .pri1zve j en tolik j iných stran, 
kolik jest nutno k vYIPlnení vetšiny. Podle kJíiče stran rozdeli 
ISle (ministerská) 'kresla a pak ,sie činí- pokus jako sme-rnici vládnÍ 
politiky ustaviti linii, která nejméne odporuje zvláštnim 'Zájmum 
!koaličních stran.« 

Nelze tvrditi, 'že hy tento IlÍsudek byl nebyl správný. Revo:': 
lúční Naro'dní :snrOma:ždeilí; -volebríí rád - v iri stitu ci pfísn~ zá~ 
vazných -kandidáti1i/ch listin, ve -valnémítfe -j nedóstatečná ener-
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gie Národního shromá;ždení, j akož i' napros1tý nedostatek instituCÍ' 
t. zv. demokracie prímé daly politickým stranám, které jls'Ou 
prece organisace mimoústavní a mimozákonné, do rukou znač
nou moc ve státu a povýšily je nepfímo již 'za jakési orgány 
státu. Národní shTom'áždení upadlo dn silného ,područí politických 
stran a stalo se v podstate již vykonavatelem výkonných výborU. 
politických ,s!tran. Všechny dôležitejší' veci se ,projednajf nejprve 
ve výkonných vý1bor ech vládních Ist r an politických a v Národ
ním shromá~dení se pak odhlasuj í. členové Národního shro
máždení pres jasné zneníl § 2'2, ústavní li'stiny jsou vázáni prí
kazy danými jim jednak výkonnými výbory jejich politických 
stran, jednak parl.amentními' kluby. Nad tím, aby členové Ná
r odního ,shromá:ždeni byli Iposlušni téchrto Ipríkaz,u., bdí volební 
sourd. Jest tu úplný t. fLV. imperativní mandát. Republika č'esKo

slovenská jest stát politickýeh stran, tak'že vz ch ázi vá;žná otázka, 
zda tu jde ji'ž nikoli o demokracii, nýhrž o oligarchii výkonných 
výboru politických str,an. 

Ad 3. Zmenou právního rádu posiluje se moc výkonná. Ptí
kladmo lze uvésti: 

V Pol,sku došlo vkvetnu r. 19'26 k Ú'stavnímu prevratu, jehož 
dusledek byl vynucená demi'se dosavadního · presidenta republiky. 
Na to pak revidovaná ústava Ize dne 2. ,srpna 1926 posílila pravo
moc presidenta republiky a vlády na úkor parlamentu. Presi
dentu republiky byla zejména p:fiznána: podle čl. 26 výlučné právo 
rozpustiti i snem i senát, ovšem z .téhož duvodu jen jedenkráte ; 
podle čl. 2;5 právo vyhlásiti rozpočet jako platný zákon podle ná
vrhu vládního, když ani snem, ani senát se na nem v predepsané 
Ihú te neusnesly ; podle čl. 44 právo vydávati v nutném prípade po 
dobu od rozpuštení snemu a senátu až do opetného sejití se snemu 
na:fízení, mající moc zákona, ovšem za určitých predpokladu rázu 
formálního i hmotného; podle téhož článku muže býti jemu zá
konem priznáno právo vydávati na:fízení, ma.jící moc zákona po 
dobu a v mezích, dotčeným zákonem určených, ovšem s vylou
čením práva meniti ústavu. Vláde jest zejména podle čl. 2'5 pri
'znáno právo nafizovaiti výdaje a vybírati dávky v mezích rozpočtu 
z roku minulého, když snem jest rozpušten a rozpočet pro mesíce, 
které predcházejí sejití se nového snemu, není odhlasován. 

V Rakousku druhá ústavní novela z r. 1929 posHi1a právní 
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postavení spolkového presidenta jednak obecne tím, že spolkový 
president j est nyní volen nikoH spo[kovým shromáždením, nýbr~ 
celým národem, a to na dobu šesti let, nikoli, j ako pred tím, na 
čt yn roky, jednak zvlášte tím, že jmenuje a propouští spolkovou 
vládu, dále že jemu pfísluší právo rozpustiti národní radu, ovšem 
z téhož duvodu jen jedenkráte, konečne že v nutném prípade a 
na ď<Ybu, -~dy národní rada není shromáždenar muže za určitých 
predpokladu rázu ťormálního i hmotného vydávati narízení s pro
zatímní mocí zákona. 

V Litve státní prevrat z r. 192-6 privodil rovnež posílení moci 
vládní a výkonné proti parlamentu. Nová ústava z r. 1928 byla 
dokonce v dobe, kdy parlament byl rozpušten a nové volby nebyly 
dosud provedeny, vyhlášena vládou z její vlastní pravomoci. 

Prítklady zde uvedené dávají doklad toho, že se vzájemný po .. 
mer mezi parlamentem a mezi vládou nejen vyjasňuje, nýbrž 
zajisté i ustaluje. Prevaha parlamentu upadá a dostavuje se, 
krome prípadu ad 1. uvedeného, jakási rovnováha mocí ve státu. 
MyšlIenka, hlásaná ťrancouzským státovoocem Montesquieuem, se 
uplatňuje nadále, ovšem ve forme ponekud zmenené a novým 
pomerum politickým prizpusobené. Parlament j est čím dále tím 
více zatlačován do puvodní a vllastní své pravomoci jakožto orgánu 
se usnášejícího a konltrolního, a vlastním predstavitelem moci 
vládní a výkonné zustává vláda. 




