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1. I den t i t a a s II k c e s e stá t ů. 

Pozorujeme-li v různých časových obdobích státy s úplně 
nebo částečně týmž státním územím, vzniká otázka, zda-li stát 
pozdější doby jest právním pokračovatelem státu doby starší 
(zda jest s ním právně identický) nebo zda jest jen v některém 

" směru jeho právním sukcesorem, či konečně není-li mezi tako
vými časově po sobě následujícími státy vůbec žádné právní sou
vislosti. Tuto otázku možno řešiti jednak s hlediska práva vnitro
státního, jednak s hlediska práva mezinárodního. 

O státp. mluvíme, jestliže obyvatelstvo žijící na určitém 

území jest organisováno ve svaz nadaný původní vládní mocí, 
t. j. "takový svaz, který vůči poddaným subjektům jeví se držite
lem moci nejvyšší od moci vyšší neodvozené. Pro pojem státu 
stačí ovšem tato suverenita vnitřní státní moci a nevadí, jestliže 
jest stát (nebo jeho nejvyšší orgánové) na venek vůči jiným 
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státům sám subjektem nejen práv, nýbrž i povinností, po pří
padě stojí-li snad dokonce i v poměru ji~té odvislosti, jen když 
se tím uvnitř jeho moc vůči podřízeným subjektům nejeví 
odvozenou. V takových případech fde o vztahy mezinárodní, 
nikoliv státoprávní. 1 

) 

V moderních státech zbavených uvnitř lenních svazků a or
gan~sovaných na podkladě jednotných právních řádů jest pů
vodní vládní moc charakterisována zejména výlučnou možností 
vydávati všeobecné neodvozené právní normy (zákony), to jest 
takové normy, jichž platnost není odvozena od jiné normy nad
řazené než od ústavní normy kompetenční?) Jest tudíž moderní 
stát jakýmsi tvůrčím subjektem svého vlastního právního řádu.3 ) ' 

Jestliže se několik států sdruží vespolek takovým způsobem, 
že tímto sdružením vznikne vedle těchto dílčích států ještě 
zvláštní stát ústřední, mluví se o státu složeném (civitas coril
posita) ', jehož moderním představitelem jest tak zvaný stát 
spolkový.4) U takového státu jest nejvyšší moc vládní včetně 
moci zákonodárné rozdělena mezi státy dílčí a stát ústřední, 
které teprve všechny dohromady mají úplnou státní svrchova
nost, při čemž jest věcí jich vzájemného státoprávního poměru, 
jak jsou jednotlivé kompetence k vydávání zákonů a vůbec k vý
konu nejvyšší vládní moci rozděleny mezi stát ústřední a státy 

1) V historickém vývoji států byly časté případy závislosti států 

jinak uvnitř neodvislých od jiného mocného státu, který si osoboval svě
tovou moc; takovými světovými mocemi bylo na pře římské imperium, 
moc římského papeže a moc římsKo-německého císaře ve středním věku. 

:2) To jest oné základní normy (psAJIé nebo obyčejové), jež stanoví, 
který orgán a za jakých podmínek je k vydávání takových původních no
rem (zákonů) kompetentní. 

3) S tohoto hlediska jest stát právnickou osobou (a to t. zv. územní 
korporací), jejíž někteří ,orgánové jsou podle základních norem právnfuo 
řádu, jemuž sama podléhá, oprávněni vyvíjeti nejvyšší původní llIormo
tvornou činnost, t. j. doplňovati a měniti tento právní řád, i pokud jde 
o' nejvyšší neodvozené normy. 

4) Všec1:na ostatní sdružení států, při nichž nevzniká stát ústřední, 

jsou .pova:hy mezinárodní" spočívajíce na sml,ouvě, s výjimkou reálné unie, 
v níž stejné ústavní uspořádání některých společných věcí bývá zprostřed
kováno nebo nařízeno společnýin panovníkem. Personální unie pak není 
vůbec žádným sdružením, nýbrž jen náhodným faktickým stavem. 
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dílČí.5 ) Právní řád platný v jednotlivém dílčím státě skládá se 
tudíž z,e společného dílčího právního řádu státu ústředního do
plněného dílčím právním řádem tohoto státu dílčího. Jsou tudíž 
v dílčích státech státu spolkového právní řády kombinované. 

Vedle aktivní role tvůrčího subjektu právního řádu vystu
puje stát v mezích tohoto svého vla&tního p·rávního řádu též 
pasivně jako subjekt různých práva závazku veřejných i sou
kromých, zejména majetkových (jako erár neboli fiskus)'. 

Jednotlivé suverenní státy kulturního světa přicházejíce 

do styku ,mezi sebou, řídí se též různými právními normami ať 
již vyvozenými z mezinárodních obyčejů anebo formulovanými 
ve vzájemných smlouvách. Souhrn těchto všech právních norem 
nazývá se právem mezinárodním. Existuje tudíž jakýsi mezi
národní právní řád, kterému však dosud chybí vlastní tvůrčí 
subjekt, jemuž by byly jednotlivé státy podřízeny aspoň tak, 
jako jsou dílčí státy státu spolkového podřízeny státu ústřed
nímu (viz poznámku 5), ne-li dokonce tak, jako jsou státu 
podřízeny pouhé samosprávné teritoriální korporace.6

) 

Po objasnění záklaQních pojmu týkajících se státu, práv
ního řádu vnitrostátního a práva mezinárodního, možno se vrá-

5) Tím liší se dílčí státy od pouhých 'samosprávných teritoriálních ' 
veřejnoprávních korpDrací, jichž moc jest vždy jen odvozená od nadřa

zené moci státní, a které zejména nemají půvDdní moci legislativ,n.Í. Přes 
to jest i ve státě spolkovém vždy jakási subordinace 'Států dílčích vůči 

stát'\l ústřednímu, jež bývala ve starších dobách vyjadřována na př. lenn~m 
poměrem, nebo zásadou, že právní normy státu ústředního mají přednost 
před normami států dílčích '(Reichsrecht bricht Landrecht). V době nej
novější vyhražují ústřední kompetenční normy státu spiDlkového ústřední
mu státu pHslušnost k tomu, aby určoval hranici mezi kompetencí vlastní 
a }Qompetencemi států dílčích, čili tak zv.-kompetenční kompetenci. V každém 
pří.padě jest nadřazenDst státu ústředního dána tím, že vykonává jemu 
vyhraženou část nejvyšší vládní moci ve všech dílčích státech, kdežto státy 
dílčí jen v obvodu vlastním. Jestliže se historickým vývojem stalo, že mlčim 
státům zůstala jen nepatrná kompetence k vydávání zákonů a k výkonu 
nejvyšší vládní mDci, mluví se o státech fragmentárních, od nichž jest již 
jen krDk k pouhým autDnomním teritDriálním veřejným korporacím. 

6) V teorii se mluví o tak zv. primátu práva státního, podle něhož 
právní řády jednotlivých suverenních států stojí neodvisle prDti s!obě a 
mezinárodní právo platí uvnitř států jen potud, pokud JSDU jehO' ustano
vení též součástí vnitrostátního právního řádu. Není ovšem vyloučena př.ed-

6* 
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titi k zodpovědění otázky o identitě a sukcesi států, jež byla 
položena v úvodní větě. Především jde o pojem identity, resp. 
sukcese států z hlediska práva v:~litrostátního čili z hlediska 
státoprávního. 

Všechny zákonné normy každého státu, z nichž se skládá 
jeho právní řád, odvozují svoji právní platnost od několika no
rem ústředních (ústavních), které mezi jiným stanoví, jakým 
způsobem nové zákonné normy . vznikají a jak jsou rozděleny 
kompetence orgánů povolaných k výkonu nejvyšší moci státní. 
Právní řád každého státu se neustále mění a vyvíjí, t. j. vznikají 
nové p·rávní normy, jimiž se staré normy buď mění nebo ruší. 
Zpravidla ovšem zůstávají při tom beze změny zmíněné normy 
ústřední (ústavní), podle nichž se právě tyto změny obyčejných 
zákonných nÚ'rem dějí nebo aspoň díti mají. Leč i tyto ústřední 
normy ústavní podléhaj í změnám, byť za stížených podmínek. 
Poněvadž pak celému právnímu řádu a tudíž i státu samému 
dodávají tyto ústřední normy určitý ráz, může se státi, že po 
jich podstatné změně má stát zcela jiný ráz než před tím. Vznik
ly-li však nové ústřední normy způsobem, jaký jest pro. změnu 
takových norem předepsán v ústředních normách (ústavě) sta
rých, zůstává přece právní identita státu nezměněna, neboť jde 
stále o. týž právní řád, který se jen cestou ústavněprávní vyvíjí 

stava primátu práva mezinárodního na pře tak, že by právo mezinárodní 
platilo samo sebou uvnitř jednotlivých právních řádů Istátních a to v obo
rech, jež by podle rozdělení kompetence byly vyhrazeny úpravě právem 
mezmárodním, při čemž by mohla býti právu mezinárodnímu vyhrazena 
i možnost rozsah této kompetence pro sebe si stanoviti (čili tak zv. kom
petenční kcmpetence). Byl by tudíž mezi právním řádem mezinárodním 
a právními řády vnitrostátními stejný vzájemně se doplňující poměr, jaký 
jest mezi právními řády státu ústředního a jedllotlivých států dílčích u státu ' 
spolkového. Celý mezinárodní stát spolkový měl by p.ak dohromady jednu 
úpmou svrchovanost, a kombinované právní řády v jednotlivých státech. 
Důsledně by ·ovšem musil míti tento .světový s ,polkovy stát i své ústřední 
orgány a zejména musilo by býti obyvatelstvu možno aspoň v určitých 

nejdůležitějších přj.padech porušení práv jemu mezinárodně zaručených do
v'dlaJti se právní pomoci mezinárodní i proti vlastnímu státu. Další stupeň 
vývojový, že by Ise v-šecooy státy kulturního světa sloučily v jediný jednotný 
stát ·světový a Isamy ~lesly jen na samosprávné teritoriální korporace bez 
pŮVlodní vládní a zákonodárné moci, jest sicetheoreticky možný, není však 
pro dohlednou dobu myslitelný. 
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a mění, byť by tím došlo k sebe větším státoprávním změnám.1 ) 
Jak nové normy ústřední, tak i ostatní soubor norem podřad
ných odvozuj { svou platnost od týchž ústředních norem starších, 
čili jest zachována tak zv. formální kontinuita právní. Takovou 
ústavněprávní cestou může se jednotný stát rozpadnouti na stát 
spolkový aneb i na zcela samostatné dílčí sukcesory, a naopak. 
Ve všech takových případech jest právní identita, resp. sukcese 
dána i po stránce formální. 

Jinak se však věci mají, dojde-li ke změně ústředních norem 
aktem násilným provedeným buď držiteli státní moci (oktro
jem)' nebo jinými vrstvami obyvatelstva (revolucí)'. Platnost 
takto vzniklých nových norem ústředních nedá se dovoditi ze 
starých norem ústředních a dochází proto k přerušení formální 
kontinuity právní. Takovým ' způsobem vzniká formálně nový 
právní řád a tudíž i nový stát ve smyslu formálně juristickém 
a tím i otázka, zda a do jaké míry může býti takový formálně 
nový stát považován za právního pokračovatele (sukcesora) 
státu starého. Poněvadž kontinuita se starým právním řádem 
jest přerušena, můžeme ' zodpovědění této otázky hledati jen 
v obsahu právního řádu nového. Především nutno konstatovati, 
že nové ústřední normy, neodvozujíce svou platnost od starých 
ústředních norem, nemají ani žádné právní souvislosti s ostat
ními obyčejnými zákonnými normami starého právního řádu. 
Aby však nenastal ve státě bezprávní stav, musí býti obsah sta
rého právního řádu v celku nebo z větší části8 ) převzat; mluví 
se o materielní recepci právního řádu a o materielní kontinuitě 
právní. Taková recepce může býti provedena buď výslovnou 
recepční klausulí obsaženou v nových ústředních normách, anebo 
mlčky. V prvním případě- jde obyčejně o veřejně doznané pře
rušení právní kontinuity; to bude praktické zvláště tehdy, když 
k násilné změně právního řádu došlo lidovou revolucí. Naproti 
tomu tam, kde ústava je násilně měněna držiteli vládní moci, 
nebude zpravidla v jich intencích doznávati veřejně porušení 
právní kontinuity, nýbrž spíše vykládati vz~ik nových ústavních 

1) Na př. při legální změně monarchie na republiku nebo naopak. 
Viz Weyr: Československé právo ústavní 1937, na str. 16 . . 

" . 8) . Z převzetí jsou .iogicky nutně vyloučeny ony staré právní normy, 
jež odporují novým ústředním normám. 
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norem tak, jako by k porušení ústavněprávního vývoje a tím 
ke vzniku formálně nového státu nebylo došlo.S

) ' 

Ač není mezi oběma případy právního rozdílu, přece za
střené a nedoznávané porušení právní kontinuity, jež obsahuje 
mlčky uznání dosavadního právního řádu (recepci), podává dů
kaz o tom, že formálně nový stát chce býti považován za mate
ríelně identický se státem starým; vždyť dokonce je předstírána 
neporušená kontinuita formálněprávní. Naproti tomu nerozumí 
se samo sebou taková materielní identita v případech veřejně 
doznaného porušení právní kontinuity. Neboť i když v takovém 
případě dojde k materielní recepci starého právního řádu (což 
je ostatně v zájmu zabránění právní anarchii vždy nutno) a 
i když nový stát jako subJekt práva závazků prohlásí, že uznává 
třeba všechnylo) závazky starého státu (k čemuž bývá obyčejně 
nucen z ohledů Zahraničních i z ohledu na vlastní občany); přece 
to ještě nemusí znamenati, že chce býti považován i po stránce 
státoprávní za pokračovatele starého státu, čili, že chce býti s nÍlu 
materielně identifikován. Taková vůle musila by býti vyjádřena 
y novém právním řádě (ústavě) buď výslovně, aneb musila by 
se dáti dovoditi aspoň nepřímo na pře ze stanovení téhož názvu 
státu, nebo týchž jeho symbolů, případně z recepce dřívějších 
ustanovení o státním názvu a státních symbolech. 

Jestliže s hlediska práva vnitrostátního má otázka právní 
kontinuity takový význam při posuzování identity státu, pokud 
se týče sukcese států, nehraje v PTávu mezinárodním princip 
legitimity veliké role. S hlediska práva mezinárodního jsou státy 
subjekty mezinárodních práva závaz,ků a na tom, jak se jich 
vnitřní právní řád vyvíjí nebo mění, nezáleží, pokud jen je zá
ruka, že případnou změnou nedoznají újmy mezinárodní zá
vazky státu. Proto zpravidla není zapotřebí zvláštního meziná
rodního uznání formálně nového státu v případech, kde uvnitř 
státu došlo k zakrytému porušení právní kontinuity shora; leč 
i tam, kde se cestou revoluční dostane k moci nelegální vláda 
(tak zv. vláda de facto), nebývá předmětem uznání mezinárod
ního sám stát, nýbrž jen tato nová vláda, když se jí podaří doká-

9) 'Daké může býti často otázka porušení kontinuity skutečně sporná. 
10) Ovšem v případech dílčí teritoriální sukcese jen podle příslušné 
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zati, že jest jediným representantem státu, způsobilým zaručiti 
plnění jeho mezinárodních závazků. S hlediska práva meziná
rodního" zůstává tudíž identita státu nezměněna i při porušení 
ústavně právního vývoje uvnitř státu.ll ) Naproti tomu zase bude 
potřebí mezinárodního uznání takových třebas s hlediska práva 
vnitrostátního legálních změn, které však mohou míti vliv na 
lnezinárodní postavení nebo závazky státu; to platí na př. pro 
spojení několika dosud samostatných států ve stát spolkový 
nebo dokonce ve stát jednotný nebo naopak rozdělení j ednot
ného státu nebo státu spolkového v samostatné díly a pod. 

úkolem tohoto pojednání jest - jak v nadpise uvedeno -
dokázati, že Ceskoslovenská repúblika jest právním pokračova
telem historického státu Ceského, t. j. že přes nedostatek for
mální kontinuity právní v ústavním vývoji v Cechách, na Mo
ravě a ve Slezsku jest mezi státem Ceským a Ceskoslovenskou 
republikou materielní státoprávní identita, že totiž Ceskosloven
ská republika jest po. stránce státoprávní obnoveným · státem 
Ceským, který nikdy nepřestal zcela existovati, á že tato skuteč
nost byla i mezinárodně uznána. 

Za tím účelem bude po stručném vylíčení vzniku Ceského 
státu pojednáno především krátce o jeho ústavní povaze a mezi
národním postavení a to jak v době rozkvětu stavovských ústav 
(do roku 1627)", tak.i v době panovnického absolutismu a centra
lismu (do roku 1848), dále o právním postavení zemí koruny 
Ceské jednak v jednotném císařském státě rakouském, jednak 
později (od roku 1867) v dualistické monarchii Rakousko-uher
ské, zejména v poměru k ostatním královstvím a zemím na říš
ské radě zastoupeným, a konečně o vztahu nově vzniknuvší 
republiky Ceskoslovenské ke státním zbytkům býv. koruny Ceské 
a k samostatn~mu kdysi státu Ceskému samému; tento vztah 
bude hledán jednak v ustanoveních československého právního 
řádu, jednak v ustanoveních mezinárodních smluv. 

11) Vnitrostátní uznání materiélní identity může býti též mezinárodně 
vynuceno (viz na př. Rakousko podle saint-germainského míru). Dojde-li 
jednou k tomu, že právo mezinárodní bude skutečně nadřazeno právním 
řádům vnitrostátním (viz výše pozn. 6 na str. 79), bude pak mezinárodní 
uznání identity státu nahražovati a sanovati přerušenou formálně právní 
kontinuitu ústavního vývoje 'vnitrostátního. 
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2. V z n i k C e S k é h O stá t u. 

První pokusy vytvořiti ve střední Evropě větší slovanskou 
1'lSl neměly dlouhého trvání. Říše Samova v 7. ~toletí zanikla 
ihned smrtí svého původce. Říše Velkomoravská ve století 9. pře
trvala sice několik generací panovníků z rodu Mojmírova, roz,
padla se však definitivně roku 906, kdy byla vy~rácena Maďary. 

Vznik Ceského státu nutno proto spatřovati až ve sjednocení 
jednotlivých českých kmenů pod panstvím pražských knížat 
z rodu Přemyslova Koncem 10. století a v definitivním připojení 
J\'Ioravy (bez Slovenska ale s Opavskem) k Cechám roku 1029.12

) 

Tento českomoravský národně' původně jednolitý stát jest terl
toriálním základem historického Ceského státu, který se z něho 
vyvinul a který byl posléze v 18. století územně redukován téměř 
opět na tento českomO'ravský základ. Ve 12. století pokusili se 
němečtí Hohenstaufové rozděliti českomO'ravský stát na několik 
knížectví podřízených bezprostře<:lně německé říši, pokus tento 
se však np-zdařil a zbyl z něhO' pouze markrabský titul Moravy 
a knížeCÍ tituly biskupů pražského a olomouckého, pokud se týče 
II posledního též jeho zvláštní státoprávní postavení v Ceském 
státě. 

Přemyslovcům nezdařilo se ještě roz'šířiti trvale Ceský stát 
a z,aložiti větší dynastickou říši, ač pokusy takové se staly jednak 
za Přemysla II. Otakara dočasným spojením zemí českých s ra
lwuskými zeměmi alpskými, jednak za Václava II. personální 
unií s Polskem a i pokusem o získání uherské koruny. A tak po 
vymření Přemyslovců roku 1306 jest Ceský stát stále ještě ome
zen na Cechy a Moravu (s Opavskem), při čemž národní jeho 
ráz byl již částečně porušen německou kolonisací. Vnitřní suve
renita Ceského státu došla za posledních Přemyslovců meziná
rodního uznání (t; j. tehdy od papeže a říšskoněmeckého císaře) 
přiznáním dědičné hodnosti královské českým panovníkům ze
jména v privilegiu Fridricha II. z roku 1212 (t. zv. Zlaté bule 
sicilské)'. 

Tvůrci veliké dynastické říše Ceské byli Lucemburkové Jan 
a Karel. K českomoravskému jádru připojeny byly za jich vlády' 
Chebsko, Horní a Dolní Lužice a Slezsko (toto definitivně smlou-

12) Od téhož roku náleželo celé Slovensko trvale k říši uherské. 
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vou s Polskem roku 1335) a na kratší čas i Braniborsko a ma
teřská země dynastie Lucembursko. Vedle toho měli čeští krá
lové v Německu řadu statků jako tak zv. zahraniční léna. Mo
rava, Slezsko a Lužice byly přivtěleny nerozlučně ke království 
českém1] několika majestáty Karla IV. a konečně jeho Zlatou 
bullou z r . 1356. Naproti tomu postavení Braniborska a Lucem
burska bylo vždy volnější a jich státoprávní spojení s českým 
státem netrvalo dlouho. Národnostně byl Ceský stát v té době 
již značně smíšený. Německý živel posílen byl zejména připoje
ním tehdy již většinou poněmčených dolnoslezských knížectví 
a lužických měst. Vedle toho bylo venkovské obyvatelstvo Lužic 
srbské a obyvatelstvo knížectví hornoslezských tvořilo jazy
kově přechod mezi Cechy a Poláky. Ráz státu udávalo ovšem 
i nadále české obyvatelstvo Cech, Moravy a Opavska; čeština 
stala se mimo to oficielním jazykem i hornoslezských Slovanů . 

3. úst a v n í p o vah a C e s k é h o stá t II 
pře d rok em 1627. 

Ceský stát byl původně patrimoniem knížete (později krále) 
z panujícího rodu Přemyslovců. Ve 13. století počíná se však 
státní moc děliti mezi krále a privilegované třídy národa, tak 
zv. stavy13) a stát Ceský se proměňuje ve stát stavovský. Pro 
území celého státu, jakož i pro stát sám jakožto právnickou 
osobnost nadřazenou králi a stavům ujímá se od dob Lucem
burků název »Koruna království Ceského« neboli»Ceská ko
runa« (Corona regni Bohemiae). Stavovství vrcholí za dynastie 
Jagielovců a jeho moc se udržuje i za prvních Habsburků, aby 
po nezdařené revoluci let 1618 až 1620 podlehlo panovníku a 
u,stoupilo jeho absolutismu. 

Stavovská ústava Ceské koruny byla decentralisována po
dle jednotlivých zemí, které byly samy organisovány jako malé 
státy. Při tom vyvíjely se ústavní poměry v Cechách a na Mo
ravě s Opavskem14) podobně, kdežto ve Slezsku a v Lužicích 

13) Na českém sněmu byH to páni, rytíři a města, na moraV\Slkém 
ještě mimo to duchovní (preláti) na místě druhém. 

14) Opavsko . se však později přiklonilo ke Slezsku. 
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byly částečně odchylné. Nejvyššími orgány stavovskými jed
notlivých zemí byly hlavně zemské sněmy s rozsáhlou kompe
tencí správní a zákonodárnou, zemské soudy, o~ nichž nebylo 
odvolání ani ke králi, a tak zv. nejvyšší zemští úředníci. 

Společným orgánem celého státu byl především král. Právo 
trůnní doby předbělohorské spočívalo na jakémsi kompromisu 
m~zi principem volby a dědičnosti.l,5) Při každé změně trůnu 
vystupoval politický národ (stavové), aby krále - i když se 
jím stával v pozdější době jen prvorozený člen dynastie
zvolil nebo přijal a vyžádal si na něm potvrzení zemských svo
bod. Dále bylo zapotřebí k výkonu vlády i církevní kor.unovace. 
Král český vládl v Cechách zpravidla bezprostředně sám. Na 
Moravě bývala již za Přemyslovců údělná knížata, později jediný 
s titulem markrabským; vedle toho byl českým knížetem i olo
moucký biskup a vévoda opavský. Tato česká kníŽata byla po
zději lenními knížaty jak osoby královy, tak i české koruny. 
Ještě za Lucemburků byla na Moravě markrabata z panujícího 
rodu. Pokud nebylo na Moravě markraběte - a to bylo později 
pravidlem - spravoval zemi zemský hejtman, který byl později 
úředníkem nejen královským, ale i stavovským. Slezsko roz
padalo se původně na celou řadu knížectví, jimž stála v čele 
domácí knížata z rodu Piastova, která byla téměř úplně samo
statná, jsouce vázána jen volným lenním svazkem k českému 
státu. Postupně však - jak tyto domácí knížecí rody vymíraly 
- dostávala se jednotlivá slezská knížectví pod přímé panství 
krále a koruny a byla pak spravována buď přímo zemskými 
hejtmany, nebo udílena znova v léno 1)ovým knížeCÍm rodům, 
leč již s oprávněními obmezenými ve prospěch moci královské. 
Když se později vyvinula ze Slezska vyšší státoprávní jednotka, 
býval některý slezský kníže - obyčejně biskup vratislavský -
ustanovován vrchním zemským hejtmanem. V čele obou Lužic 
stáli odedávna zemští fojtové, jimiž bývali čeští pánové. 

Vedle osoby královy byly společnými orgány celého státu ně
které královské úřady a soudy, a tak zv. generální sněmy všech 

15) A to v mužském .potomstvu ,podle primogenitury a pak v potom
S!tyu ženském (dcery neprovdané aneb provdané se . ,svolením sněmu); pra
meny trůnního práva byly majestát Karla IV. z r. 1848, majestát Vladi
slava II. z r. 1510 a druhý revers Ferdinanda 1. z r. 1545. 
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zemí koruny české. Byla to především královská rada, kterou tvo-. 
řili později zejména nejvyšší zemští úředníci království Ceského 
s nejvyšším purkrabím pražským v čele; z nich nabyl , průběhem 
doby největšího významu nejvyšší kancléř, jehož úřad byl 
nazýván českou kanceláří. Pro správu zahraničních lén zří

zeno bylo za Jiřího Poděbradského tak zv. hejtmanství němec
kých lén. Působnost královského soudu komorního . vztahoval3j 
se původně též na celý stát, byla však později omezena jen na 
Cechy a celo stá tním soudem královským se stal soud královské 
rady. Ferdinand I. zřídil roku 1548 radu nad apelacemi jako 
ústřední odvolací soud nad soudy městskými ve všech zemích 
koruny české. ústředním orgánem královským pro celý stát 
byl nejvyšší mincmistr. Též působnost královské české komory 
jako úřadu finančního ' vztahovala se původně na celý stát, do
kud neobdržely vedlejší země pro královské finance orgány 
zvláštní, jež však zůstaly odvisly od české komory. Statky 
královské dělily se od doby státu stavovského na statku korunní, 
jichž poživatelem byl král, ale jimiž mohl disponovati jen se 
svolením českých stavů, a na statky komorní, u nichž měl ne
obmezené právo disposičnÍ. Proti statkům královským stály 
stavovské (zemské) statky jednotlivých zemí, na jichž správu 
neměl opět král žádné ingerence. 

Generální sněmy zemí koruny Ceské byly pravidelnou insti
tucí celostátní pro povolování berní a vojska, pro účasti stavů 
při královských korunovacích, uzavírání zemských mírů, otázký 
náboženské a původně i pro volby králů. Skládaly se z delegací 
všech zemských sněml1 nebo ze zemského sněmu českého celého 
a delegací sněmů vedlejších zemÍ. 

Společným pro všechny země koruny Ceské bylo odedávna 
právo obyvatelské (inkolát). Přirozeně, že i věci zahraniční a 
vojenské byly celému státu společny. 

Z uvedeného výpočtu společných orgánů a institucí jest 
zřejmo, že český stát stavovský nebyl pouhou personální unií 
jednotlivých zemí, třebas tyto byly tak organisovány, že se 
mohly na př. v době interregna úplně samostatně spravovati. 
Leč ani název reálné unie nehodí se na něj. Panovník vládl 
z moci krále českého nejen ve vlastním království Ceském, nýbrž 
přímo nebo nepřímo i v ostatních zemích, které byly království 
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Ceskému výslovně přivtěleny tak zv. inkorporačními majestáty 
Karlovými a jeho Zlatou buHou z r. 1356. Tím vznikl jakýsi 
primát království Ceského, jehož zemský sněm byl strážcem 
hedílnosti c.elého státu, takže ke každému odstoupení některého 
území od státu, rovněž jakož i zcizení tak zv. korunního statku 
(ležícího v kterékoliv zemi) bylo zapotřebí jeho souhlasu ;16) 

mimo to osobil si český sněm průběhem doby i ' právo volby a 
přijímání krále, jež dříve náleželo generálním sněmům.17 ) Rov
ně~ . pouze z příslušníků stavů království Ceského byly složeny 
královská rada, česká kancelář a soud komorní. Nešlo tudíž 
u českého státu, jako u reálné unie, pouze o koordinované státy 
se společným panovníkem a některými společnými orgány, nýbrž 
jednotlivé země jako státy dílčí byly takovým způsobem státo
právně sdruženy, že tím vznikl vedle nic}:l stát ústřední (Ceská 
koruna) nadřazený králi i stavům všech zemÍ. O nejvyšší státní 
moc dělil se český král jednak v jednotlivých zemích se stavy 
dotyčné země, jednak - pokud šlo o celou Ceskou korunu -
bud' se stavy všech zemí zastoupenými na generálních sněmích 
anebo jen se stavy království Ceského. Lze tudíž český histo
rický stát stavovský spíše přirovnati modernímu státu spolko
vému s tou zvláštností, že jeden dílčí stát - království Ce~ké 
- měl postavení přednější v tom smyslu, že jeho některé orgány 
fungovaly současně jako orgány státu ústředního (Ceské ko
runy). Proto také mluvilo se o zemi hlavní a o zemích vedlej
ších k ní přivtělených,. ač jinak byly stavovské dílčí státy ve 
vedlejších zemích právně neodvisly od stavovského dílčího státu 
ve vlastním království Ceském. 

Mezinárodně domohl se Ceský stát postupně úplné suvere
nity. Kdežto ve starší době za knížat z rodu Přemyslova zasa
hovali římsko-němečtí panovníci často i do vnitřních věcí čes
kých, zejména při sporech trůnních, a pokoušeli se dokonce 
rozděliti Ceský stát na několik bezprostředních říšských kní
žectví, podařilo se pozdějším Přemyslovcům získati uznání vni
tropolitické státní samostatnosti od obou tehdejších předních 

. 16) Zejména podle privilegia krále Vladislava II. z r. 1499. 

17) Volba Fridricha Falckého byla však provedena roku 1619 opětně 
generálním sněmem. 
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mezinárodních činitelů, t. j. od papeže a od císaře, které se 
projevilo zejména v udělení dědičné hodnosti královské. Poměr 
státu Ceského k říši Rímské upraven byl tehdy zejména privi
legiem císaře Fridricha II . . z r. 1212. Podle tohoto privilegia byl 
sice král český říšským knížetem s některými povinnostmi vůči 
říši římské, jakož i s právem voliti krále římského a zastávati 
čestný úřad arcičíšníka, stát Ceský (Cechy a Morava s Opav
skem) nebyl však pravým věcným lénem říše, nebo~ císař musil 
uděliti regalia tomu, kdo podle řádu posloupnosti: po případě 
svobodnou volbou stal se králem českým. Poměr státu českého 
k říši římské, pokud se týče krále českého k císaři, nebyl proto 
poměrem státoprávním, nýbrž mezinárodním; moc krále čes

kého jevila se vůči podřízeným subjektům neodvozenou od jiné 
moci vyššÍ. Ríše římsko-německá byla ostatně považována za 
pokračovatele světovládného imperia ří;mského, tudíž za jakousi 
instituci mezinárodní, takže bylo lze zcela dobře srovnati státo
právní samostatnost . českého státu s jeho jistou odvislostí od 
říše římské a císaře. O výklaď tohoto privilegia byly však vedeny 
četné spory a boje. Teprve Karel IV. v několika majestátech 
a posléze ve Zlaté bulle z f. 1356 upravil znovu podrobně a pro 
stát český velmi příznivě jeho poměr k říši německé. Králům 

českým přiznáma zejména úplná svrchovanost soudní, a to 
i v případech denegatae justitiae, čehož neměli ani knížata-voliči. 
Při tom prohlášeny byly Morava, Slezsko a Lužice za léna ko
runy české a přivtěleny ke království Ceskému jako vedlejší 
země. Povinnosti králů českých k říši byly sníženy privilegiem 
:Fridricha III. vydaným roku 1462 králi Jiřímu. Posléze pova
žována byla za léno pouze hodnost kurfirstská a úřad arci
číšnický, jakož i některá menší ' území držená od říše. Bylo to 
v době, kdy říše římsko-nělnecká přestávala býti již světovým 
imperiem a přetvořovala se v říši německou, vnitřně značně 

decentralisovanou. Za Habsburků byla pak hodnost krále čes
kého téměř vždy sloučena v jedné osobě s hodností císaře 

římsko-německého a panovníci habsburští dovedli z důvodů 

dynastických obhájiti samostatnosti koruny Ceské proti říši 
německé . 

Roku 1526 vstoupil český stát v trvalou personální unii 
s habsburskými dědičnými zeměmi alpskými a se státem uher-
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ským. Tato unie měla · zprvu jen ten faktický (nikoliv právní) 
následek, že v oněch věcech, kde král český vystupoval samo
statně, t. j. ve věcech zahraničních a některých vojenských a 
finančních, používal pro svou potřebu vlastních centrálních 
orgánů, které však neměly ve státě českém přímé státoprávní 
působnosti. 

4. C e s k Ý stá t v dob ě a b s o I u t i s m u a cen tra li s m u 

let 1627-1848. 

Po pokoření české revoluce roku 1620 považoval král Fer
dinand II. všechny stavovské výsady za propadlé a sebe za 
oprávněna vydati jednostranně z moci krále českého českému 

· státu novou ústavu. To se stalo v Cechách a na Moravě obno
venými zřízeními zemskými vydanými v letech 1627 a 1628. Ze 
starých privilegií a svobod potvrzeny byly jen ty, které neod
porovaly obnoveným zřízením zemským, a to v Cechách po
všechně, kdežto na Moravě s přesným jich seznamem. Ve Slezsku 
k vydání obnoveného zřízení nedošlo. Lužice byly pak roku 
1635 odstoupeny Sasku v dědičné léno. Vysvětlivky a doplňky 
k oběma obnoveným zřízením vydány byl~ roku 1640 pod ná
zvem »Deklaratorie a novely«. 

V právu trůnním se sice nic nezměnilo, odpadlo však při
jímání neboli volení dědice stavy a z korunovace se stala pouhá 
formalita. Králi · českému náležela podle obnovených zřízení 
všechna práva výsostní a reservátní, zejména nejvyšší moc 
soudní, správní a finanční, téměř neobmezené právo zákono
dárné (jus legisferendae), právo reformační a právo udíleti 
šlechtictvÍ. Vůbec byly absolutismus a centralisace prováděny 
s počátku výhradně jen ve prospěch královské moci české. 

Administrativa a soudnictví byly v poslední instanci sjed
noceny pro celý stát v královské české dvorské kanceláři, která 
byla definitivně zorganisována za Karla VI. Společnými orgány 
celého státu zůstaly i nadále apelační soud, s nímž spojeno 
hejtmanství německých lén, česká komora a mincmistr, společ
nou institucí český inkolát. Země byly spravovány kolegiátními 
úřady královskými; v Cechách to bylo královské místodržitel-
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ství, na Moravě později královský tribunál, ve Slezsku vrchní 
úřad. 

Stavům, jež byly v Cechách a na Moravě 4 (preláti, páni, 
rytíři a města), ponechány byly sice zemské sněmy, leč kom
petence jich byla obmezena jen na povolování berní postulova
ných panovníkem a jich repartování, na některé věci vojenské, 
obchodní a hospodářské a konečně na správu majetku zemského; 
zemským sněmům (resp. generálnímu sněmu zemí koruny Ces
ké) zůstalo pak i nadále právo volby krále v případě vymření 
dynastie a českému sněmu právo svolovati ke zcizování od ko
runy.18) Koncem století 17. a počátkem století 18. vznikaly 
v jednotlivých zemích zemské výbory jakožto stálé výkonné 
stavovské orgány zemských sněmů. Generální sněmy zemí ko
runy Ceské se již nikdy nesešly. Jen při korunovacích králů 
konaly se v Praze holdovací schůze stavů všech zemí koruny 
Ceské. 

Poněvadž před bělohorská ústava zemí koruny české znala 
jako hlavní zásadu jen dohodu krále se stavy o rozdělení nejvyšší 
moci ve státě, jeví se jednostranné vydání obnovených zřízení 
zemských pouze z moci královské bez přivolení zemských sněmů 
neústavním oktrojem, který přerušil násilně ústavní vývoj, 
takže není formální kontinuity mezi právním řádem českého 
státu před vydáním obnovených zřízení zemských a po jich 
vydání.19) 

Přes toto porušení formální kontinuity právní nemůžé býti 
sporu o tom, že český stát pobělohorský byl materielně identický 
s českým státem předbělohorským. Právně existoval dále jak 

18) Viz zejménlt souhlas k zastavení Lužice udělený v rO'ce 1636 a 
k O'dstoupení většiny Slezska králO'vství pru:skému z'a Marie Tere·zie udě
lený 1743. 

19) TO'tO' pO'rušení kO'ntinuity nebylO' však Ferdinandem II. dO'znávánO', 
naopak O'n zastával zejména z pO'čátku stanO'viskO', 'že měl právO' k jednO'
strannému vydání nO'vé ústavy, poněvadž prý výsady stavO'vské odbO'jem 
prO'padly. TatO' theO'rie 'O' propadlých právech neměla O'všem 'OPO'ry v dří

vější ústavě. Ostatně Ferdinand II. sám pak výslovně potvrdil platnost 
O'něch dřívějších privilegií a SVO'bO'd, jež neO'dpO'rovaly obnO'veným zřízením 

zemským, takže dO'šlO' tím vlastně k výslO'vné recepci platnO'sti čá:sti dří
vějšÍh'O státníhO' a ús,tavníhO' práva, k jaké dO'cházívá při dO'znaném pře
rušení formální kontinuity právní. (Viz str. 81.) 
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stát ústřední Ceská koruna, tak i jednotlivé její země, které 
se nestaly ani za platnosti obnovených zřízení zemských pou
hým patrimoniem dynastie, jak tomu bylo' u rakouských zemí 
alpských. Celistvost státu byla vlastně ještě utužena absolutis
lnem a centralismem prováděnými ve prospěch královské moci 
české. Tím, že si král český vyhradil právo zákonodárné, sjed
nocen byl vlastně právní řád zemí koruny Ceské ve formální 
jednotu. Rozsah této zákonodárné moci byl sice sporný, přece 
však nutno míti za to, že' aspoň v právu ústavním bylo zapo
třebí svolení stavů v těch případech, kdy měly býti rušeny nebo 
nlěněny výsady, jež byly zemím a stavům potvrzeny jako ne
odporující obnoveným zřízením zemským.20 ) Po stránce admi
njstrativní byl vývoj sjednocení zemí koruny Cesk~ dovršen 
organisací královské české dvorské kanceláře za Karla VI. 

Mezinárodně uznán byl právní stav nastalý v zemích ko
runy Ceské po Bílé Hoře definitivně mírem westfálským roku 
1648. V poměru k říši německé se sice nic právně nezměnilo, 
fakticky byl však tento poměr úplně přerušen od roku 1628 
do roku 1708, kdy došlo k tak zv. readmisi českého hlasu, t. j. 
k připuštění českého vyslance do sboru kurfirstů a českého ase
sora do komorního soudu německého; státoprávní součástí 
německé říše se však tím český stát nesta}21) a rovněž admi
nistrativně nebyl pojat do tak zv. říšských krajů. 

Spojení státu českého se státem uherským a dědičnými ze
měmi rakouskými bylo' i nadále jen personální unií. To se změ
nilo, když byla tak zv. pragmatická sankce Karla VI. z roku 
17i3 o nedHnosti všech království a zemí rodu Habsburského 
a o jich dědičnosti v mužském i ženském potomstvu přij ata 
i zemskými sněmy koruny Ceské i Uherské. V Cechách, na Mo
ravě a ve Slezsku se tak stalo v roce 1720. Tím nastalo mezi 
uvedenými třemi státními skupinami spojení i po stránce státo
p1('ávní, čili dosavadní ' jen personální unie proměnila se v unii 

. 20) . Tak bylo skutečně vyžádáno svolení zemských sněmů při úpravě 
trůnní poslloupnoS)ti pragMatickou sankci (viz níže) a s'volení českého 

SlI1.ěmu ke zcizování od koruny. Jinak však rušeny byly postupně jednotlivé 
Ziems·ké a .stavoV'ské výsady od pamovm'ků jednostranně. 

21) Ani říšský sněm, ani komorní soud německý nenabyly tím žádné 
kompetence v čes'kém ;státě. 

oprávnění. 
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tivním, což se j 
českými, kdežto 
statnost. 

Byly to zej 
runu Ceskou 
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jednotlivé její země, které 
lých zřízení zemských pou
nu bylo- u rakouských zemí 
tně ještě utužena absolutis
ve prospěch královské moci 
lil právo zákonodárné, sjed-
koruny Ceské ve formální 

moci byl sice sporný, přece 
právu ústavním bylo zapo~ 
, kdy měly býti rušeny nebo 
stavům potvrzeny jako ne

nským.20 ) Po stránce admi
;emí koruny Cesk~ dovršen 
kanceláře za Karla VI. 
stav nastalý v zemích ko

lě mírem westfálským roku 
! sice nic právně nezměnilo, 
)lně přerušen od roku 1628 
readmisi českého hlasu, t. j. 
)oru kurfirstů a českého ase
~kého; státoprávní součástí 
tát nestal21

) a rovněž admi
říšských krajů. 

m uherským a dědičnými ze
l personální unií. To se změ
t\:á sankce Karla VI. z roku 
a zemí rodu Habsburského 

ženském potomstvu přij ata 
Uherské. V Cechách, na Mo
roce 1720. Tím nastalo mezi 
ni spojení i po stránce státo
lní unie proměnila se v unii 

'olení zemských sněmů při úpravě 
:cr (viz níže) a svolení českého 
,k rušeny byly postupně jednotlivé 
ů jednostranně. 

soud německý nenabyly tím žádné 
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reální, neboť srovnalými zákonnými akty byla stanovena 'po~ 
sloupnost trůnní a nedílnost všech zemí, což bylo spojeno s po
vinností hájiti ' případně této nedílnosti i mocí brannou. Staly 
se tudíž pragmaticko'u sankcí vedle trůnního práva i věci zahra· 
niční, vojenské a s tím s'ouvislé finanční společnými věcmi všech 
tří uvedených skupin a dosavadní jich projednávání v cen
tr~lních orgánech habsburských nabylo jakéhosi ústavního 
oprávnění. 

Tato reá1ní unie slučovala ovšem tři státní celky různé 
státoprávní a mezinárodní povahy; stát uherský byl zcela ne- ' 
odvislý, český stát byl sice též suverenní, leč byl zde zvláštní 
lenní poměr krále českého jako kurfirsta a říšského arcičíšníka 
k císaři a říši německé, a konečně dědičné země rakouské alpské 
byly vůbec státoprávní součástí říše římsko-německé jakožto 
dílčí stát státu spolkového, třebas panovníci těchto dílčích států 
německé říše měli po míru westfálském z r. 1648 tak z,v. zem
skou výsost, t. j. 'téměř úplnou suverenitu, jsouce vázáni jen len
ním svazkem k říŠi.22 )' Proto dokud říše římsko-německá trvala, 
nemohli Habsburkové ze svých zemí utvořiti právně jednotný 
stát a spokojovali se tudíž z nedostatku možnosti sjednocení 
státoprávního alespoň s postupným sjednocováním administra
tivním, což se jim dařilo zejména mezi zeměmi rakouskými a 
českými, kdežto země uherské uchovaly si větší správní samo
statnost. 

Byly to zejména reformy Marie Terezie, které zbavily ko
runu Ceskou správní samostatnosti. Považujíc za výsostné právo 

22) Přesto však neměli - na rozdíl od krále českého - tito země
páni a to ani kurfirsti titulu královského, který značil úplnou panovnickou 
i ,státní svrchovanost. Kurfir-sti braniborští přijali proto 1 královský titul 
(r. 1701) podle země Pruské (Východní Prusy), která nebyla součásti říše 
římsko-německé a kde tudíž vládli zcela neodvisle (podo'bně jako později 
v západníchPrusích a v Poznaňsku odtržooých od koruny pols,ké a 've Slezsku 
odtrženém od koruny české), kdežto v kurfirství braniborském byli stále 
alspoň nominelně vasaly císařovými. KurfirstvÍ bavorské stalo se králov
stvím teprve roku 1805 za válek napoleonských, které způsobily v srpnu 
1806 zánik říše římskoněmecké, a Sasko se stalo královstvím až v pro
sinci 1806. Z tohoto celého historického vývoje je zřejmé tehdejší nezmě
něné právní přesvědčení, že královstvím mohl býti jen stát zcela neodvislý, 
kterému nemohlo býti státoprávně ani císařství nadřazeno. 

Sbomfk vid prhDfch a ltátulch XXXVIII. 7 
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královské i neobmezené právo organisovati státní úřady a 
soudy -(jus constitllendi magistratus), zrušila Marie Terezie ' 
roku ~ 749 českou a rakouskou dvorskou kancelář a zřídila pro 
české a rakouské země jednak pro vnitřní správu nový společný 
centrální úřad, jednak pro soudnictví z,vláštní nejvyšší soudní 
místo ve Vídni. 23) Vedle toho byly nově organisovány i ostatní 
ceiltrální orgány. V zemích českých byly na principu byrokra
tickém organisovány zemské správní úřady, jež byly v Cechách 
.a na Moravě -později přezvány na gube,rnia, .k-dežto V Ceském 
Slezsku24 ) zřízen zvláštní královský ·úřad.25) V roce 1753 zřízen 
pro ~Moravu zvláštní apelační soud, jehož působnost se později 
vztahovala i na Slezsko. V téže době zanikl i úřad mincmistra. 
Tím pozbyla Ceská koruna vlastních ústředních orgánů a zbyly 

23) Že tímto a~tem nemohly býti s,loučeny dva nestejnorodé státní 
útvary v jeden 'státoprávní celek, nýbrž že šlo jen o rozšíření reálné unie 
česko-rakouské též na pole vnitřní administrativy a jus,tice při z,achovámí 
státoprá~ní neodvislOiSti českého ,státu od dědičných 'zemí rakouských, jest 
zcela nepochyhno; to došLo výrazu ještě za Marie Terezie v tom, že p'resi
dentu nově zřízeného ústředního ,správního úřadu (zvaného »directorium 
tn publicis et cameralibus«) dostalo se brzo titulu »lcráloVlSký český nej
vyšší a -arcivévodský rakouský prvý kancléř« a že tento úřad . sám byl brzo 
zTušena p~o vnitřní správu zřízena »če·ská a rakouská dV'orská kancelář«, 
která ,se zachovala -polsléze pod názvem »spojená dvorská kancelář« 
- ' až do roku 1848. Tím byla dodatečně forma zrušení obou dvorských 
kanceláří zmírněna na -formu jich sloučení a to s názvem, který mani
festova'l :správní unii dvou (později ' několika) státnÍ-ch celků. 

Ve sloučení obou těchto kanceláří, ač mělo politicky dalekosáhlé ná
sledky, nelze přece po stránce ústavně-právní' spatřovati takové porušení 
úS!tavníoh základů státu, které by se jevilo úplným přerušením formálně
právní ,kontinuity ústavního vYvo-je českého státu, jakým bylo dříve vydáJní 
obnovených zřízení zemských v.letech 1627 a 1628 anebo později ústavní 
př~vraty let 1,848 a 1849. N:eústavnÍ ovšem byl0,že 'přednosta spojené 
dvorské kanceláře nemusil býti příslušníkem českého státu a že případy 
11e zemí koruny české nemusily býti vyřizovány jen českými rady. Totéž 
p~atilo . obdobně ió nejvyšším soudě. Po té stránce byla však česka ústava 
i jilIl:ak častěji porušována zejména při úřadování ostatních ústředních 
dvorských úřadů. 

24) T. j. v Těšinsku a v části Opavska a Krnovska, jež zbyly Ceské 
koruně ze. Slezska ,poSJtoupÉmého mírem berlínským v r. 1742 Prusku. . 

:25) Správa Slezska byla za Josefa II. ,spojena se správou Moravy, 
což potrvalo do r. 1849. 
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jen' státní orgány jednotlivých zemí podřízené přímo společným 
,českorakouským .centrálním 'orgánům ve Vídni.26)l 

V uředním styku vnitřním užíváno bylo pro z,emě koruny 
Ceské názvu dědičné země česke anebo byly dokonce země české 
a rakouské alpské nazývány na rozdíl od zemí uherských dědič
nými zeměmi německými. Pro tyto země, k nimž přistoupily 
později zejména' Halič, Bukovina a některé části severní Italie, 
vydávány byly společné právní normy 'pro celé obory právní 
(na př. právo trestní, občanskér. Tím vznikal již jakýsi dua1is-
-mus správní (administrativní) mezi zeměmi uherskými a ostat
ními, nikoliv však ještě dualism'us ústavní a státoprávní. Statky 
korunní i komorní (viz str. 87) proměnily se v době osvíceného 
absolutismu ve statky státní, k jichž zcizování dal český sněm 
v roce 1825 všeobecné svolení. Správa státních statků a státníeh 
financí vůbec vedena' byla v té době již jednotně pro všechny 
habsburské země. 

Předvídaje konec říše římsko-německé a chtěje se vyrov
n.ati císařským dynastiím ruské a , francouzské, přijal císař 
František II. patentem z 11. VlIL 1804 pro sebe a své -nástupce 
čestný dynastický titul císaře rakouského; při tom bylo výslovně 
stanoveno, že všechny dosavadní tituly, ústavy, Výsady a poměry 
všechkrálovství,- knížectví a provincií jsou i 'nadále zachováný, 
a že ' zůstane při dosavadních korunovacích na krále ěeského 
f\ uherského. Tento titul byl mezinárodně uznán s výhradou, že 
císař ' rakouský nebude míti ·více mezinárodních čestných práv, 
než 'mu do té doby náleželo jako králi uherskému a českému; 

Teprve když 6. VIII. 1806 zanikla formálně říše římsko
německá,číinž se i vlastní země, rakouské staiy státem úplně 
neodvislým, odpadla tím hlavní státoprávní . překážka utvoření 
jednotného sbltu z dědičných zemí habsburských. ' Skutečně také 
ještě v tomtů roce upraveny nově panoVnické tituly a státní 
znaky,a nařízeno zeměpanským úřadům označovati se jako 

26) Pouze v agendě bývalého. hejtmanstVÍ německých lén působil praž
ský apel~čci soud nadále p:ro celou Ceskou korunů až do z,ačátku 19. století, 
kdy došlo k tak zv. purifikaci zahra-ničních lén. Vedle toho se ' ještě na 
všechny země Ceské koruny vztahovala i nadále působnost horního soudu 
v Kutné Hoře, od něhož šlo odvolání rovI\ěž k apelačnímu soudu v Praze. 

7* 
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císařsko.;královské a užívati císařského - znaku (dvojhlavého 
orla). Dekrety z let 1812 a 1813 zaveden i název císařství Ra
kouské .pro všechny země habsburské (včetně uherských). Cí
sařský titul panovníků přenášel se tak i na souhrn zemí jimi 
ovládaných. 

Leč přes veškeru správní centralisaci a právní unifikaci 
prováděnou zejména vz,emích mimouherských nedošlo !tŽ do 
roku 1848 ke . státoprávnímu sjednocení jednotlivých 'státních 
skupin 'zemských ve vyšší jednotu říšskou v tom smyslu, že by 
vedle nich vznikl v té době právně ještě i jim nadřazený stát 
ústřední, že by bylo totiž došlo ke vzniku jakéhosi monarchistic ... 
kého státu spolkového, v němž by moc císařská byla nadřazena 
jednotlivým historickým mocem dílčím, tak jako je stát ústřední 
nadřazen státům dílčíin ,ve státu spolkovém.2~) Až do zanikll říše 
římské v roce 1806 nemohl takový ústřední stát právně vznik
liouti z důvodů již výše uvedených a po roce 1806 až do roku 
1848 není též výslovných' ústavních předpisů, z nichž by se dalo 
souditi ·na právní vznik státu ústředního. Na tom nemůže měniti 
nic snaha' takový stát ústřední již v oné době konstruovati hlav
ně na základě pragmatické sankce a p'atentu o císařském titulu 
z roku 1804, kteréžto právní normy pocházej ící z doby f>řed 
rokem 1806 nemohly však dáti vznik státu ústřednímu. Císařství 
rakouské bylo proto až · do roku 1848 pouhou reálnou unií jed
notlivých zemí, pokud se týče skupin zemí. . 

Nemůže býti z,ejména sporu o tom, že trval 'nadále český 
stát; ve všech zemích koruny Ceské platil týž jednotný právní 
řád neodvislý od nějakého dosud neexistujícího 'vyššího právního 
řádu celoříšského a formálně nesouvisej ící s právními řády 

platnými na ostatních ' územích habsburské monarchie, i když 
po stránce materielní byla prováděna postupná unifikace obsahů 
těchto právních řádů. I po přijetí dynastického titulu císařského 
vládl císař rakouský v zemích koruny české pouze z moci krále 
českého a to v Cechách a na Moravě podle stále o tom platných 
předpisů obnovených zřízení zemských, a steJně i ve zbytku 
Slezska,jež.bylo Marií Terezií zorganisováno rovněž z královské 
moci české. 

27) Viz poznámku 5 na straně 79 • 
. " 
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. Samostatná státoprávní existence českého státu projevovalá 
se na venek zejména v těchto směrech: 

1. S výjimkou Josefa 1. a Josefa II. dali se všichni panov
níci korunovati na krále české a vykonali korunovační přísahy 
podle předpisů obnoveného zřízení zemského ;28) při tom přijali 
hold i od zástupců stavů moravských a slezských. V titulech pa
novnických byl titul krále českého ihned z.a titulem krále uher
ského a bylo u těchto dvou královských titulů zvláště označováno 
pořadí, čehož u ostatních dalších titulů (i královských)' nebylo 
(na př. Ferdinand 1. z boží milosti císař rakol,lský, král uherský 
a český toho jména pátý). 

2. V právu lenním ' vystupovala koruna česká a král český 
i v mezinárodních vztazích samostatně. Tak tomu bylo v letech 
1805 a 1807 při propouštění českých · lén v Německu z lenního 
svazku a v roce 1815 při uznání postoupení Dolní Lužice Saskem 
Prusku v míru vídeňském.29 ) Rovněž pokud jde o léna vnitřní, 
byla příslušnost českých bezprostředních lén na Moravě a ve 
Slezsku ke koruně české · i administrativně zdůrazněna tím, -že 
tato léna byla zapsána v prvé polovici 19. století do českých 
desk dvorských v Praze. Totéž stalo se "i s lény olomouckého bis
kupství, jež samo bylo lenním knížectvím koruny české. 

3. Pro země koruny české stanoven byl ještě dekretem 
dvorské kanceláře z 22. VIII. 1836 spojený ,znak, který ve v~li
kém znaku všech z,emí rakouských zaujímal hoření levé hlavní 
pole. 

4. Společný inkolát zemí českých platil nadále i vedle ra
kouského občanství státního zavedeného všeobecným občan
ským zákoníkem z roku 1811.3°) 

5. Výjimečně bylo z moci krále českého udíleno i zvláštní 
české šlechtictví. 31 ) 

28) O poslední 'korunovaei Ferdinanda V. na krále českého v roce 1836 
viz článekpI'of. dr. J. Kalouska v Osvětě ročník 1886, ,sešit 3 až 5. 

'29) Tímto mírem zřízený N~ecký spolek, který potrval až do r. 18u6, 
byl mezinárodním spolkem neodvislých států, takže jinak neodůvodněné 
přihlášení zemí Ceské koruny do tohoto spolku nemohlo býti na újmu 
suverenitě českého státu. -

:30) Vi!z Dr. Bohumil Baxa: Inkolát v zemích koruny české od 1749 
do 1848 (Sborník věd právních a státních, roč. IX.). 

'U) Ještě v roce 1808 obdrželi francouzští Rohanové český knížecí titul: 
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' ,J;' 6. ' Nejvyšší státní orgán vnitřní správy pro země neuher
ské nazýval se až do roklI 1848 »s poj e n á dvorská kancelář<q 
kterýžto název manifestoval správní unii několika státní~h 
celků.32) , , 

, , 7. Stavovské ústavy jednotlivých zemí koruny Ceské existo~' 
valy formálně dále -; hlavní právo zemských sněmů pO'volovati 
posttilované berriě stalo se pouhou fonnalitou. Sněmům zemí 
kOruny Ceské náleželO' nadále právo volby krále, a českému sně
mu' právo svolovati ke zcizování od koruny.33) , Tak zv. zemské 
neJvyšŠí úřady byly ještě až do roku 1848 formálně' obsazovány 
a jich držitelé nabývali tím členství ve sněmu. 

Stavovský sněm český sešel se naposledy v roce 1847. Nej
vyšším kabinetním listem ze dne 8. dubna 1848 , vydaným na 
základě druhé petice Pražanů, kterým uznána byla rovnopráv
rióst obou ,zemských jazyků a slibovány pro Cechy nejvyšší od
povědiié úřady v Praze, 3,4) bylo zastoupení obyvatelstva Cech 
na zemském sněmu rozšířeno o zástupce měst, vysokých škol a 
i venkova. Podle zásad tohoto listu byl nový sněm skutečriě zvo
lEn'; ale k 'jeho svolání již nedošlo.35) Na Moravě poslední sta
vovský ' sněm v roce 1848 usnesl se sám na novém provisorním 
zřízení sněmu moravského (se zastoupením i venkovských obcí). 
N ový.sněm 'podle tohoto zřízení zvolený se sešel a zasedal až do 
ledna , 1849'~ ' kdy byl odročen, aniž se jeho usnesením dostalo 
sankce. 

:-' ',-- ,5.- P 'o' s t a ven í. zem í ,k o run y C e s k é 
v ' h a b s b u r s k é m o ll' a r chi i por o c e 1848~ 

_Konec státoprávní. samostatnosti a odlišnosti českého státu 
byl z,působen vlastně teprve ústavními akcemi let J-848 až 1849. 

32) O tom viz poznámku 23 na str. 94. Spojená dvorská kancelář byla 
~ušena 15. , května , l848 ' a její agenda přešla na nově ,utvořené ministe'l'
stvo vnitra (ČíSi. 1()() české " Prov. Slb.zák.)~ 

, ! ; , 3~) Viz zejména soulllas k částečnému wprQdeji českých statků ko-
~ch .v r. 1825. _ ' , ' ,_ _ ' , 

, " 34) O~áz~a ' ,Pražany ~ádanéhosl()učení ,Cech, Moravy a SIezSlka 
v ~den ,obvod správní se spo:lečným .sněmem byla v kabinetním listě od .. 
kázána k , j~dl1ání na příští ,sněm říšský. 

35) V Praze bylo zatím 'vojeIlg.~y 'potlačeno tak ~. svatodůšní povstá
n~: ~ _,C~~_l},q~~ l!~~- vsWupgi .-~ez ,:~hra4 · do :u.stav~jícího ří~§ké)lO, _\~n~mu. 
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Jest Československá républika právním pokračovatelem 
historického státu Ceského? 

Dokud vládl panovník absolutně maje téměř neobmezenou moc 
zákonodárnou (j us legisferendae), mohl vládnouti v různých 
zemích z titulu jiné vládní moci (tudíž v ' Cechách, na Moravě 
a ve Slezsku z ' titulu královské moci české, v dědičných zemích 
a]pskýcll 'z moci arciknížete rakouského a tak pod.), i když 
všechny své země spravoval společnými orgány ústředními, jak 
tomu bylo zejména v zemích mimo uherských, a i když přijal 
dynastický císařský titul, který neměl původně znamenati žád
nou zvláštní jednotnou vyšší státní moc. Mohl se tudíž' český 
stát - jak vylíčeno v předchozí kapitole - udržeti až do 
r oku 1848. 

Situace se změnila, jakmile konstituční hnutí roku 1848 
nutilo panovníka, 'aby se o svou moc zákonodárnou dělil s oby
vatelstvem a aby pro své země vydal základní normy ústavní. 
Dosavadní správní centralismus byl tím rozšiřován i na půdu 
práva ústavního a to z počátku též dualisticky,36r a tím po 
stránce státoprávní vznikal stát ústřední. ,-

Skutečně také ani první pro země neuherské oktrojovaná 
ústava říšská z 25. dubna 1848 ani definitivní osnova ústavy 
usnesené ústavním výborem tak zv. kroměřížského říšského 

sněmu neznaly již vůbec koruny Ceské jako zvláštní vyšší státo ... 
právní skupiny zemí, byť v rámci celkové monarchie rakouské. 
První z nich degradovala dokonce i země na pouhé samosprávné ' 
provincie, kdežto' druhá chtěla přece zemím ponechati určitou 
obmezenou legislativu a činila místodržící odpovědny zemským 
sněmům za provádění zákonů zemských. 

Mezitím patentem .z 2. prosince 1848 vzdal se císař Ferdi
nand císařského trů'nu rakouského a jeho bratr František Karel 
současně nástupnických práv ve prospěch syna Františka Jo
sefa' který manifestem z, téhož dne prohlásil své nastoupení 
na trůn.3TlL ' 

36 ) V zemích uherských změněna byla totiž cestou ústavně- právní zá
kony z -let 1848 úSltava stavov.ská na modernější ústavu parlamentární. 

, 37)' Vzdání se trůnu císaře Ferdinanda bylo s hlediska českého stát
ního práva vadné, poněvadž se Ferdinand jako korunovaný král český nevzdal 
současně výslovně i koruny české a vzdání to nebylo vzato na vědomí 
S!Ilěmy zemí České- ' koruny. František Josef' ve svém nástupním manifestu 
ovšem zase mluvil o korunách ,své říše, které jest podle pragmatické ~nikce 
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Současně -s rozpuštěním říšského sněmu kroměřížského 
oktrojována - bylať dne 4. března 1849 nová celoříšská ústava· 
vztahuJící se i na země .uherské, která ' prohlašovala císařství 
rakouské za nedílnou ' konstituční dědičnou monarchii skládající 
se z 'jednotlivých korunních z~mí, jichž-sněmům přiznána byla 
jen obmezená zákonodárná kompetence; ústava· tato neznala 
rovněž žádných vyšších státoprávních skupin zemí (tedy ani 
koruny Ceské ani Uherské) a zrušovala výslovně v § 77 dosa
vadní zemské stavovské ústavy. Ani tato nová říšská ústava 
nebyla však provedena, nýbrž byla tak zv. sylvestrovskými pa
tenty z roku 1851 zrušena. Nebyly však již obnoveny -dřívější 
stavovské ústavy, nýbrž panovník vládl nadále absolutně a tó 
jak v celkové říši, tak i v jednotlivých ji- tvořících korunních ze
mích, jimž ponechány výslovně jich dosavadní historické tituly 
a ' zásadně :i teritoriální ·obvody (viz .odst. 2 a 3 »Zásad pro orga
nická zařízení v koruních zemích rakouského císařského státu«, 
publikovaných pod č. 4 říšského zákona z r. 1852). 

Přes ' to však nebylo ani v té době výslovného předpisu; 

kterým by bylo české státní právo zrušeno. Nelze zajisté ve zru
šení stavovských p'stav v jednotlivých zemích koruny Ceské 
podle § 77 oktroj ované ústavy ze dne 4. března 1849 spatřovati 
i úplné ' zrušení českého státního práva společného Cechám, 
Moravě a Slezsku. S~utečně také v právu lenním uznával ještě 
i po roce 1848 císař rakouský, že vládne na Moravě a ve Slezsku 
jakožto z.emích koruny Ceské z moci krále českého.38 ) Podobně 
byla ještě až do roku 1~57 několikráte hájena rakouskou vládou 
práva Ceské koruny na LužicÍ. O teritoriální suverenitě a jiných 
výsostných právech Ceské · koruny mluví ještě i státní smlouva 
uzavřená 24. červn~ 1862 mezi Rakouskem a Bavorskem o úpra
vě hranic. mezi Cechami a Uavorskem . (vizč. 51 ř. z. z r. 1862). 

.' . 

- Nesporné ovšem je, že ústavními akcemi let 1848/49-vznikl 
na lnístě dosavadní reálné unie habsburských zemí ústřední 

povol::\n vsaditi si na hlavu. Tatáž závada byla zde i z hlediska uherského 
státního práva a musila býti skutečně ještě v roce 1867 dodatečně na.pra
vována, poněvadž císař Ferdinand . zemřel až v roce 1875. 

38) Viz na pf. lenní list z 10. července 18'58 o prqpůjčení vévodství 
těšínskéh<? v léno, uvedený ve výtahu~ v Kalóuskově českém státním právu, 
lL vydání IlJa str. 108 pozn. 
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stát rakouský s · ústřední . císařskou mocí panovnickou, v nlZ 
byly obsaženy a jí pohlcovány jednotlivé panovn~cké moci dílčí, 
t udíž i moc krále českého. Po1{ud jde , o země koruny Ceské,39) 
mohla býti tato ústavní změna reálné unie na jednotný stát 
provedena jen cestou přerušení ústavně-právního vývoje, tudíž 
přetržením formálně právní kontinuity, neboť panovník sám 
nebyl oprávněn takovou změnu v právním postavení zemí koru:' 
ny Ceské provésti. I kdyby se vykládala výhrada zákonodá~ého 
práva krále českého podle obnovených zřízení zemských tak 
široce, že by se uznávala i pro obor práva ústavního/O) přece 

není myslitelno, aby toto zákonodárné právo krále českého šlo 
tak daleko, že by: král český mohl i . svou vlastní samostatnou 
královskou moc zrušiti a dáti ji splynouti s vladařskými opráv
něními na jiných územních celcích a utvořiti tím ústřední stát 
bez ohledu . na Ceskou korunu. A to se právě stalo ústavními 
akcemi let 1848 až 1851, jimiž ignorována byla státoprávní 
jednota zemí koruny české, které sice nadále měly existovati 
v-celkové monarchii rakouské, ale jen jako rovnoprávné terri
toriální celky podléhající nejen administrativně, nýbrž.j ústavně 
přímo ústřední moci říšské. Hodnost krále českého přestala býti 
takto výrazem nejvyšší vládní moci ve všech zemích koruny 
české a stala se jen historickým titulem téměř souřadným 
s ostatními dílčími tItuly, tudíž i s tituly markraběte morav~ 
ského a vévody slezského. 

Jinak se však tatáž věc jeví, pohlížíme-li na tuto státopráv .. 
ní změnu s ústavního hlediska oněch habsburských dědičných 
zemí, které do roku 1806 tvořily součást říše římsko-německé 
(rakouských zemí alpských). Tyto země byly patrimoniem dy
nastie, panovník v nich nebyl vůbec nijak ústavně . obmezen 
a byl proto oprávněn sloučiti je i státoprávně se zeměmi jinými 
tím spíše, když ' těmto ~ dalším- zemím' vnutil i název . říše :.Ra
kousko« i ústředí říše ve Vídni. Možno tudíž konstruovati 
i formálně právní sukcesi mezi oním dílčím státem reálné unie 
habsburské, který tvořily v létech 1806 až 1848 rakouské země 
alpské, a zcentralisovaným cís~řským státem rakouským po 

39) . A ovšem i uherské. 

40) O rozsa~u tohoto zákonodár~ého práva viz .. výš.e na.. str .. 92 . . 
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r oce 1848, ůvšem 'v předpokladu, že"se ústavní půkusy let 1848/ 
49 pO.~a:žují za půuhou episůdu, jež nepřerušila trvale absůlu
t istickou můc panůvníkůvu. " 

l\Iat'erielně právní sukcese, mezi reáIiiůu unií zemí habsbur
ských před rokem 1848 (zvanůu, již tehdy císařstvím rakůus
kým) a státůprávně zcentralisůvaným Rakůuskem pO. růce 

1848 byla ůvšem dána, nebůť všechny ústavy ůd růku 1848 vy
cház'ely z tO.hoůvšem mylného. předp~kladu, že jde O. tentýž 
státní útvar, jehůž vznik ~á svůj pŮvůd již v pragmatické 
sankci a v císařském titůlu z, r. 1804. Nebylo také ničeho. mě
něno. na panůvníkůvy-ch titulech a státních znacích, jak byly 
napůsled upraveny Ferdinandem v růce 1836. Růvněž materiel
ně právní identita Cech~ Můravy a Slezska jakůžtO. kO.runní~h 
zemí jednůtnéhůstátu ralrůuskéhů s týmiž jakůžtů zeměmi ků
runy Ceské byla dána výslůvným půnecháním jich titulů a ter
ritůriálních ůbvůdů. 

Tím spíše je, dá~a kůntinuita pO. událůstech let 1848 až 
1851 pO. stránce mezinárůdně právní., Habsburkůvé průvůzovali 
za své země vždy jednůtnůu půlitiku zahraniční. Věci za
hraniční staly se i ústavně spůlečnůu věcí všech zemí habs
burských již pO.dle pragmatické sankce. Přeměna reálné unie 
na jE1dnůtný ~tát akcemi let 1848/49 byla tudíž věcí vnitrO.
půlitickůu a nepůtřebůvala zvláštního. uznání mezinárůdníhů.41 ) 

I vůči cizině užíváno. bylo. nadále titulů a znaků z růku 1836. 
Zejměna nescházel při mezinárO.dních aktech 'císařůvých nikdy 
jeho. titul krále českého.. 

SjednO.cený ústřední císařský stát rakůuský nebyl nadřa
zen kO.runě české a uherské, nýbrž vznikl právě jich splynutím 
s o~tatními ' skupinami dědičných zemí habsburských v jeden 
celek, v němž však ještě , delší dobu bylo. můžnů půzůrůvati v ně
kterých, směrech (na pře v , právu lenním a mezinárodním) jed-' 

- r - "''' " " 

41>. 'S hlediska práva mezinárodního jest důležitějším mezníkem jednak 
r ok 1804; kdy byl přijat a uznán titul císaře rakousikého, neboť před tím 
musili . panovníci habsburští, pokud neměli říšskoněmeckého titulu císař

ského, užívati vůči cizině titulu krále Uherského-a , Č~ého, jednak rok 1806, 
kdy zanj:kla, ,'říše římská. ' '. , ' ' .' 
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Jest Československá r-e})ublikaprávnÍm pokračovatelem 
historického státu Českého? 

103. 

no tlivé jeho slo.žky, zejména .ko.runu 'česko.u a uhersko.u.42) To.to. 
splynutí nebylo. vša;k úplně ko.o.rdinované, neboť o.ny dědičné 
země, které tvo.řily do. r" '18.06 součást ' říše, římské, byly po.Ya
žovány za jádro., mo.narchie, jež dalo. celému státu jméno.: a jímž', 
byly o.l$tatÍlÍ , části (včetně zemí , ko.runy české) vlastně absor
bo.vány.43) 

Z českého. státního. práva zbylo. po. ústavních ,akcích let 
1848 až 1851" jSo.uc abso.lutistickÝm panovníkem přímo nebo. 
nepřímo. uznáváno. a tudíž právně recipo.váno., jen toto.: 

L , právo. . trůnní spo.čÍvající v Cechách, na Moravě a ve 
Slezsku po.sléze na přijetí pragmatické sankce zemskými sněmy 
v ro.ce 1720; 

2. příslušno.st Mo.ravy a Slezska (případně i Lužic), ke ko.
runě Ceské uznávaná v právu lenním44) a symbo.licky ve velikém 
znaku císařství rako.uského. z ro.ku 183~; 

42) Tent'O ,poměr neúplné absorbce d'Ocházel , výrazu zejména v ozna
čení pano'Vl11'ka, když jedIial j'ak'O král český. V takových případech uŽÍval 'O 
se 'O r~kouském cís1aři v mezinárod-IÚch nebo lenních aktech na pře tě.chto 
sl'Ovníc~ obratů: »en sa qualité de roi de Boheme«(ve čl. XVIII: akty 
kongresu vídeňského z r. 18115), nebo »als regierender Konig zu Bohmen« 
(lenním listě zmíněném v poznámce 38 na str. 100). ' 

43) Pl"ot'O také správně neuznal 'O UhersJko,' v r, ' 1866 dílčí sukcesi "po 
společné monarchii (nepřevz:avši na pře část jejího společného' dluhu, nýbri 
uvo!ivši se jen na něj přispívat) a po převzatu v r. 19'18 byla pouze ~
publika Rakouská uznána za právnÍho sukcesora CÍts. Rakouského, (Př8d-
litayska). Viz str. 12,g. . 

,U) Viz výše na str. '97 a 100. P'Okuď jde o česká k'Orunní léna, fungo
val nadále zemský soud v Praze jako'žt'O S'Oud lenní a místodržitelství kI'á
lov;stv-í českého jakožt'O zeměpanská lenní komora i óhledně oněch lén, která 
ležela na Moravě a ve Slezsku (byla to zejména tato bez,prostředni- léna~ 
Opava, Krnov, " Těšín, M'Or.Třebová, Kolštejna " Zábřeh; vedle toho byla 
v evidenci těcht'O p'ražských úřadů i léna olomouckéh'O arcibtskupství) ; 
Na tét'O kompetenci se rprozatírn nic nezměnilo, ' když tato lfulabyla alo
dialisována' p~odle' uSlbinovení zákonů čís. l03 ř. 'z~ z r. 1862 a čís. 103, 106 a i07 
ř. z. z r. 1869 a když lemiímfvyvazovacími komisemi zemskými \r Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku byly stan'Oveny poplatky za pr'OPuštění z lenníh'O 
svazku, ' pOllěvadž 'lenní zákony měly -:.. pokuď. šlo , o náslédnictví, a : O'statni 
práva '3" póvirmosti členů ,vasalsk'é rodíny - ' tak <ll'Ouhť> ' podržeti účimio~t, 
dokud budbu ještě osoby k následnictví v léno pov'Olané, které v ,čas, 'vyhlá
šení zákona čís:~ H}3/1862 ,(to j. 30. prosince 1862f bylY. již ,zplozeny; úplná 
alodialisace léna ,nastala zpravidla teprve, až poslední z takto oprávněných 
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3. historick.é . tituly a znaky zemí koruny české a jich ter
ritoriální ' obvody- ;~ 

4. další ' úřadování zemských výború zvolených ještě podle 
stavovských ústav i po zrušení těchto.45) V celku redukoval se 
celý právní život zemí v té době na to, že byly subjekty zem
ského majetku a tudíž vlastně jen zemskými fondy spravova
nými pod přímou ingerencí centrálního státu. 

Tak jako přestala " býti Ceská koruna v praxi vyšší státo
právní jednotkou, tak přestala býti též subjektem právním po 
stránce majetkové .. ústřední stát Rakouský stal se vlastníkem 
veškerého majetku státního tedy i toho, který vznikl z komor
ního a korunního jmění českého/6 ) kdežto ve vlastnictví zemí 
(zemských fondů) zústal dřívější zemský majetek stavovský. 
Se strany českých historikú a právníkú bylo však ještě do pře
vratu zastáváno, že některé objekty připsané" knihovně ' c. k. 
dvornímu eráru, jako Pražský hrad, obora ve Hvězdě a krá
lovská obora v Bubenči, jakož i zřejmým omylem ústavu šlech
tičen připsaný hrad Karlštejn, měly býti správně knihovně při
psány královskému českému dvornímu eráru jakožto modernímu 
označení koruny Ceské.47 ) 

Nová tentokráte trvalá ústavní éra započatá v roce 1860 
tak zv. říjnovým diplomem (ze dne 20. října 1860, č. 226 ř . . z.) ; 
nejen nepřinesla žádnou restituci českého státního práva, nýbrž 
naopak ona teprve definitivně zahladila téměř všechny jeho 
zbytky. 

Tímto . diplomem, který vycházeje z pragmatické sankce 

osob nabyla léna aneb nebylo-li takové osoby, což ve většině případů se ani 
do převratu neuskutečnilo. Také poplatek za propuštění z lenního svazlku 
měl .se .státi splatným teprve, až lenník nabude volného disposičnÍho práva 
nad lénem. . 

45) Prošlé mandáty byly mlčky prodlužovány. ~izení jednání stavov
ského výboru v Cechách bylo později svěřeno mÍ'stodržiteli, kdežto dosa
vadní předseda byl ponecltán ve funkci místopředsedy. 

46) Viz str. 87 á 95. 
H) Viz »Dobrá zdání, jež podali Zemskému vý,borukrálovs,tví českéhó 

profesoři Celako~ký, K$.lou$ek, Rieger a Stupecký o král. hradě Pražském« 
- Sborník věd právnícq. a státních, zvláštní svazek z roku 1907. U Bube
nečské obory náleže!Q však právo správy a užívání českému , zemskému 
vÝ~r.u" 

nimi 
osobou 'I"\""n~""",, ' I 

vojenskými a 
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Jest Ceskoslovenská republika právním pokračovatelem 
historického státu Ceského? 

a · uznávaje histO'rické základy ' mO'narchie, stanO'vil hlavní zá
sady ' ústavníhO' uspO'řádání celé říše, vzdal ' se panO'viiík neO'b
mezenéhO' práva zákonO'dárného, které chtěl nadále vykO'návati 
zásadně, za spO'luúčasti zemských sněmů, při čemž by jen určité 
celé monarchii spO'lečné věci byly projednávány říšskO'U radO'u 
O'besílanO'u částečně zemskými sněmy; vedle tO'hO' byla však uči
něna výhrada spO'lečnéhO' prO'jednávání některých věcí, jež se 
histO'rickým vývO'jem staly spO'lečnými zemím neuherskym, ' na 
říšské radě jen za účasti zástupců neuherských zemí. Zemím 
kO'runy uherské PO'nechány byly výslO'vně jich dřívější ústavy, 
kdežtO' O'statní králO'vství a země, ,u nichž zachO'vání právní kO'n
tinuity již nebylO' mO'žné, měly dO'stati nO'vá zemská zřízení. 

RíjnO'vý diplO'm znal tudíž korunu UherskO'u (byť ještě nikO'liv 
jakO' vyšší státO'právní jednO'tku), kdežtO' neměl zmínky O' kO'
runě Ceské, jejíž země zahrnuty byly mezi O'statními neuher
skými králO'vstvími a zeměmi. V tO'm směru vykazO'val již říj
nO'vý diplO'm náběh k dualismu. 

Zásady říjnO'véhO' diplO'mu prúvedeny byly další O'ktrO'jír
kO'u, tO'tiž t. zv. ústavO'u únO'rO'vO'u (z 26. únO'ra 1861, č. 20 
ř. ·z.) skládající se ze zákO'na O' říšském zastupitelstvu a z jed
nO'tlivých zřízení zemských vydaných prO' všechny kO'runní země 
mimO'uherské. Zemským sněmům ' vyhrazena byla jen O'mezená 
půsO'bnost ve věcech taxativně vYPO'čtených (CO'Ž O'dpO'rovalO' 
zásadě říjnO'véhO' dipIO'mu), půsO'bnO'st širší říšské rady vyme
zena byla ve shO'dě s říjnO'vým diplO'mem a vše O'statní mělO' 
náležeti dO' kO'mpetence užší říšské rady (bez zástupců zemí 
uherských) . 

TatO' únO'rO'vá ústava narazila však na zásadní O'dpO'r Ma-
. ďarů, kteří si kO'nečně vymO'hli v rO'ce 1867 O'd panO'vníka uznání 
kO'runy Uherské jakO' samO'statnéhO' státu sPO'j-enéhO' s O'stat
ními králO'vstvími a zeměmi PO'dle pragmatické sankce jednak 
O'SO'bO'U panO'vníkO'vO'u, jednak spO'lečnými věcmi zahraničními , a 
vO'jenskými a s nimi sO'uvisejícími věcmi finančními. Příslušná 
změna ústavnícq PO'měrů v zemích mimO'uherských prO'vedena 
byla státními základními zákO'ny z 21. prO'since 1867, č. 141 až 
145 ř. z. (tak zv. ústavO'u prO'sincO'vO'u), které nutnO' theO'reticky 
PO'važO'vati za další O'ktrO'jírku, třebas se na nich usnesla (bez 
účasti českých zástupců) užší říšská rada PO'dle únO'rO'vé ústavy, 
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.která však nebyla k tomu' podle žádné (ani únorové) ' ústavy 
kompetentnÍ. Novým :zákonem o zastupitelstvu říše č. 141 · ř .. z. 
změněn byl příslušný ' stejnojmenný , zákon únorové ústavy 
hlavně v tom směru, " že působnost říšské rady obmezena byla 
tetritoriálně jen na' 17 království a ~emí mimo korunu Uher
skou; její věcná působnost vztahovala se na taxativně vypočte
né věci, kdežto vše ostatní iláleželo ve shodě se zásadou říjno
vého diplomu zemským sněmům, které obesílaly poslaneckou 
sněmovnu říšské rady. Jinak zůstala v platnosti zemská zří
zení .z t. 1861. Rozšíření oboru působnosti zemských sněmů 
nebylo však veliké, 'poněvadž taxativní výpočet věcí náležejí
cích do kompetence říŠ'ské rady byl velice široký. 

Uplnýni uznáním uherského státního práva s ornezenlffil 
vyplývajícími jen z pragmatické sankce, jakož i udělením nové 
ústavy (prosincové) zemím neuherským rozpadla se monarchie 
na dvě polovice: na z~mě koruny Uherské (jež měly vlastní 
ministerstvo a zvláštní říšský sněm nejsouce již na říšské . radě 
zastoupeny) a na království a země na říšské radězastoupené.48 ) 

Každá tato polovina měla povahu · státu (byť i dále složeného) ; 
sporno bylo v teorii, zdali se i nadále zachoval těmto dvěma díl
čím státům nadřazený stát ústřední (s císařem, 3 říšskými 
ministerstvy a s delegacemi jako celoříšským zastupitelstvem), 
či šlo-li jen, o reálnou unii dvou zcela suverenních států (se 
společným panovníkem, se 3 společnými ministerstvy a s de
legacemi jakožto společným paritním zastupitelstvem) .49) Ma
a'aři viděli ovšen:t v ústavních změnách roku 1867 úplné uznání 
svého historického státního práva a restituci ústavně právního 
vývoje zpět k roku 1848, při čemž i koncese, jež byly učiněny 
z jich strany ve společných věcech zahraničních, vojenských 
a finančních, odvozova1i z pragmatické sankce. Stanovisko, že 
jde jen o unii, nabývalo znenáhla vrchu. Již kabinetním listem 

48) Bez zvláštního názvu, Iponěvaďž název »Rakousko« měl .se i na
dále vztahovati na celou monarchii (viz titul základního zákona č. 146). 
Základní zákon č. 143 nazýval ve čl. 3, lit. a) předlitavslký .stát jako práv
nickou osobu legitimovanou ke sporům před říšským soudem prostě »cel
kem (Gesamtheit) · království' a zemí na říšské radě zastoupených« ~ 

49) První hledisko zastával u nás zvláště prof. 'dr. Pražák (vIz jeho 
Rakouské ' právo ústavní, díl IV., ', § 33'1) : 
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ště prof. dr. Pražák (viz jeho 

Jest Ceskoslovenská . republika právním pokračovatelem 
historického státu Ceského? 

ze dne 14. listopadu 1868 dán byl všem královstvím a "zemím 
habsburským alternativní název »Rakousko-uherská říše« nebo 
»Rakousko-uherské mocnářství« a · současně bylo v titulu pa-

,no~!1íkově zavedeno zvláštní vyznačování .. Apoštolského krále 
uherského. V rO,ce 1889 nařízeno bylo označovati společné or
gány výkonné jako císařské a královské, což byl další krok 
k tomu, že titul císařský byl obmezen jen na země neuherské. 
Nadále však platily ještě státní z~aky z roku 1836, z nichž vš'ak 
velikého znaku nebylo v praxi po roce 1867 užíváno. Tento 
vývoj byl dovršen nejvyššími rozhodnutími z 10. a 11. října 
1915,50) jimiž stanoveny byly nové střední a malé znaky, a to 
zvláště pro země Rakouské a zvláště pro celou monarchii. 
Ve společných znacích ' degradována byla císařská koru~ara
kouská na roveň královské koruně uherské, kdežto královská 
koruna česká,která byla ve starém středním znaku umístěna 
nad znakem království českého, se již v novém středním znaku 
vubec nevyskytala. V popisech těchto znaku nazývá se dříve 
bezejmenný stát předlitavský výslovně Rakouskem a království 
a země na říšské radě zastoupené51) výslovně zeměmi ra
kouskými. 

Jak uvedeno, utonuly z'€mě koruny Ceské po , prosincové 
ústavě definitivně mezi ostatními královstvími a zeměmi na 
říšské radě zastoupenými. Legislativní 'pokus o odstranění české 
státoprávní otázky zásadním U:znáním českého státního práva 
v mezích· říšské ústavy předlitavské, které bylo po předběžné 
dohodě císaře se zástupci českého národa vtěleno do t. z~. fun
damentálních článku z října 1871 jako odpo~ědi na císařský 
reskript ze dne 12. září 1871, z~roskotal pro odpor Němců a 
Maďarů. . 

Po roce 1867 možno z českého státního práva konstatovati 
jen tyto zbytky, o nichž lze míti za to, že byly třebas nepřímo 
i prosincovou ústavou recipovány: 

1. právo trunní spočívající posléze na přijetí pragmatické 
sankce stavovskými sněmy zemí koruny české v roce 1720, po-

50) Viz vyhlášky črslo 327 a 328 ř. z. z r . .1915. 

51) Tento název Předlitavska, udržel se však vedle toho až do pře

vratu (viz na př. na říšském zá,,~oníku). 
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něvadž říšská ústava rakouská právo trůnní vůbec neupravila. 
Poslední zmínka o pragmatické sankci děje se v úvodě říjno
vého diplomu z r. 1860, který zůstal pro Předlitavsko ústavním 
východiskem, poněvadž únorová ústava se prohlašovala za jeho 
provedení a ústava ' prosincová opět za novelisaci a revisi tétó. 
Mimo to korelát prosincové ústavy - uherské vyrovnání 
z r . 1867 - výslovně vycházelo z pragmatické sankce. Poněvadž 
pak úprava trůnní posloupnosti nebyla zařazena prosincovou 
ústavou mezi věci náležející do kompetence říšské rady (vi~ 
§ 11 zákona č. 141 ř. z. z r. 1867), byla by bývala možna pří
padná změna trůnní posloupnosti jen se souhlasem všech zem
ských sněmů, tudíž i sněmů zemí koruny české. V případě 

úplného nedostatku všech členů panujícího roku oprávněných 
k vládě podle pragmatické sankce (což ovšem vzhledem k roz
sahu posloupnosti nebylo téměř vůbec praktické), bylo by 
musilo nastoupiti ustanovení obn. zřízení zemského o svobodné 
volbě královské. Ani možnost korunovace na krále českého ne
byla právně vyloučena, poněvadž stále platil patent o císařském 
titulu z roku 1804, jenž výslovně ponechal v platnosti koru
novaci na krále českého; ostatně byly ještě zákonem ze dne 
12. května 1869, Č. 106 ř. z. rušícím poslední zbytky lenních 
svazků v Cechách výslovně nedotčenými ponechány t. zv. dě
dičné zemské (dvorské) úřady v království Ceském, jichž drŽite
lé vykonávali svůj úřad jen při korunovaci krále českého; 

2. další existence zemí koruny Ceské s historickými tituly 
a v historických hranicích52 ) jakožto dílčích států ovšem již 
nikoliv státu »Ceská koruna«, nýbrž ~loženého státu »Králov
ství a země na říšské radě zastoupené«. ústavou únorovou 
ve znění ústavy prosincové vzdal se panovník absolutního zá
konodárného práva a to ve smyslu zásad říjnového diplomu 
zásadně ve prospěch zemských sněmů, kdežto říšská rada měla 
kompetenci jen ve věcech jí výslovně vyhražených, což však 
se stalo v tak širokém měřítku; ~e vlastní kompetence zem
ských sněmů byla velice úzká. 

52) Z české strany bylo zastáváno, že ku postoupení území od ně
které ~emě koruny , Ceské bylo by i za platnosti prosincové ústavy zapo
třebí vedle souhlasu říšské rady ještě i přivolení českého 'sněmu. Viz Pražák: 
Rakouské právo ústavní, část II., str. 21. 
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Byla to hlavně decentralisovaná moc zákonodárná, jež pro
půjčovala zemím povahu dílčích států. Naproti tomu moc vý
konná zůstala centralisována; místodržitelé zemí nebyli ústavně 
odpovědni zemským sněmům, nýbrž podřízeni služebně vídeň
skému ministerstvu zodpovědnému výhradně říšské radě. Říš
ské ministerstvo provádělo nejen říšské, nýbrž i zemské zá
kony. Země měly sice také svůj obor správní, pro který zří

zeny byly jako výkonné orgány sněmů zemské výbory v čele 
s předsedy sněmů císařem jmenovanými,53 ) leč nešlo tu o státní 
administrativu ve vlastním slova smyslu, nýbrž o gendy samo
správné5~) a hospodářsko-majetkové. Rovněž soudnictví bylo 
zcentralisováno jsouc vykonávánQ jménem císařovým. Dalšími 
znaky státností zemí byly jich historické tituly (království 
Ceské, markrabství Moravské, vévodství Slezské), jich histo
rické znaky (český lev, moravská a slezská orlice) a jich histo
rické obvody. Obvody zemí nekryly se vždy s politickými obvo
dy druhé instance, jak tomu svědči tak zv. moravské enklavy 
ve Slezsku, jež náležely administrativně k zemské vládě slezské, 
samosprávně však a pokud šlo o legislativu zemskou k Moravě. 
lVlěniti zemská zřízení náleželo do kompetence zemských sněmů 
(§ 38 zem. zříz); říšské radě scházela tudíž tak zv. kompetenční 
kompetence55) a mezi zákony říšskými a zemskými byla úplná 
parita, takže platila mezi nimi zásada »lex post~rior derogat 
priori« a nikoliv, že zákon říšský má přednost před zákonem 
zemským (Reichsrecht bricht Landrecht). Bylo tudíž tolik díl
čích kOlnbinovaných právních řádů,56) kolik bylo zemských 

53 ) V Čechách s titulem »Nejvyšší zemský maršálek«, na Moravě a 
ve Slezsku »Zemský hejtman«. Prvé zemské výbory podle únorové ústavy 
převzaly v roce 1861 agendu přímo od zbývajících členů výborů zvolených 
ještě podle ústav stavovských. 

54) Při tom šlo však i o slP'rávní akty vrchnostenské, které podléhaly 
jen přezkoumání S'oudem správním nebo soudem říšským. 

55 ) Říšská rada byla hy bývala mohla zemským sněmům vzíti jen 
onu kompetenci, o kterou měly země více podle prosincové ústavy nežli 
podle zemských zřízení ústavy únorové, ač i to se dalo popírati, poněvadž 
stanovení zásadní kompetence zemských sněmů podle prosincové ústavy 
bylo jen provedením zásady diplomu říjnového a opravou nesprávného 
UistanovenÍ ústavy únorové. 

56 ) Viz str. 78 a 79. 

Sbornílt věd právních a státních XXXVIII, 8 
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sněmů v obvodu korunních zemí zastoupených na říšské radě, 

které byly slučovány ve vyšší říšskou jednotu právních řádů 
jednak ústavním původem, t. j. tím, že' společný panovník říšský 
a zemský vzdal se neobmezeného práva zákonodárného dílem 
ve prospěch říšské rady, dílem zemských sněmů, jednak tím, 
že pro budoucnost zůstalo v jeho osobě spojeno ústavní právo 
sankce zákonů říšských i zemských, které prováděl i u zákonů 
zemských jako císař. 

Jevilo se tudíž Předlitavsko podle prosincové ústavy opět ' 

jako stát spolkový5'7l) s jednotným panovníkem, v němž však moc 
ústřední daleko převyšovala jednotlivé zemské moci dílčí, na 
rozdíl od historického předbělohorského stavovského státu 
Ceského, kde tomu bylo naopak. Politický i ústavní význam 
zemí doznal velikého oslabení zákonem ze dne 2. dubna 1873, 
č. 40 ř. z.~ jimž zavedeny byly přímé volby do poslanecké sně
movny říšské rady místo dosavadního obesílání zemskými sně
my.58} Zákon tento, k němuž zemské sněmy nedaly souhlasu, 
jeví se ovšem s hlediska zemských zřízení neústavní a tudíž 
další oktrojírkou. 

Jak již bylo na straně 106 uvedeno, bylo v teorii sporné, 
zda tak zv. Předlitavsko byl oktrojem vzniklý stát nový pod
řízený nadále státu ústřednímu jako pokračovateli absolutistic
kého císařství rakouského, či zda to bylo nadále totéž císařství 
rakouské jen redukované uherským vyrovnáním a prosincovou 
ústavou po vyloučení zemí koruny uherské na území království 
a zemí na říšské radě zastoupených. Tento spor byl nakonec 
autentickou interpretací samého společného vladaře rozhodnut 
ve smyslu druhém a to vlastnoručními císařskými listy ze dne 

57) Zvláštní postavení zemí jako dílčích států jevHo se i v tom, že 
mohlo dojíti ke kompetenčním konfliktům mezi zemskými za'Sltupitels,tvímí 
a nejvyššími vládními o'rgány, jakož i mezi autonomními zemskými orgány 
různých zemí ve spolek, jichž řešení náleželo říšskému soudu [čl. 2, lit. 
b) a c) základního zákona č. 14'3 ř. z. z r. 1867] a že země mohly před 
týmž soudem vésti spory o veřejnoprávních nárocích ja:k se státem Před
litavským (viz .pozn. 48 na str. 106), tak i mezi sebou a že mohly býti pro 
tytéž věci žalovány i od jiných stran stejně jako celý předHtavský stát 
sám [viz čl. 8, lit. a) cit. státního základního zákona]. 

58) I po roce 1873 byly však do delegací kopány volby sbory ří'šských 

poslanců z jednotlivých zemí, nikoliv plenem poslanecké' sněmovny. 

10. a 11. října 191 
mimo to. dochází 
vinulo. z jádra 
StýrskQ, Korut 
mi dědičnými 
zvláštním 
kouského. 

ství,m 
ústavní oktroje 
lek, k nimž byl 
by ovšem u rak 
nuita až zpět od 

Naproti tom 
»Ceská koruna« 
vadž k likvidaci 

soudu a praž 
korunních lén na 
na velikém stá 



Isek: 

;toupených na říšské radě, 

ou jednotu právních řádů 
:e' společný panovník říšský 
ráva zákonodárného dílem 
ských sněmů, jednak tím, 
obě spojeno ústavní právo 
které prováděl i u zákonů 

lle prosincové ústavy opět · 

lovníkem, v němž však moc 
ivé zemské moci dílčí, na 
ského stavovského státu 
)litický i ústavní význam 
~m ze dne 2. dubna 1873, 
~ volby do poslanecké sně
o obesílání zemskými sně
é sněmy nedaly souhlasu, 
zřízení neústavní a tudíž 

leno, bylo v teorii sporné, 
!m vzniklý stát nový pod
pokračovateli absolutistic
bylo nadále totéž císařství 
vyrovnáním a prosincovou 
.erské na území království 
. Tento spor byl nakonec 
lečného vladaře rozhodnut 
ni císařskými listy ze dne 

ch států jevilo se i v tom, že 
rlezi zemskými zastupitelstvími 
autonomními zemskými orgány 
elo říšskému soudu [čl. 2, lit. 
. 1867] a že země mohly před 

nárocích jak se státem Před
nezi sebou a že mohly býti pro 
lě jako' celý předlitavský stát 
iho zákona]. 
cí kopány volby sbory řišských 
n poslanecké sněmovny. 

Jest Československá republika právním pokračovatelem 111 
historického státu Českého? 

10. a 11. října 1915 o nových znacích.59 ) V popisech těchto znaků 
mimo to dochází výrazu myšlenka, že -~ísařství rakouské se vy
vinulo z jádra alpských zemí rakouských, neboť obojí Rakousy, 
Stýrsko, Korutany a Kraj ina 60)' jsou nazývány starými země
mi dědičnými (Alte ErbUinder), jichž znaky byly umístěny na 
zvláštním prostředním štítě středního říšského znaku ra
kouského. 

Kontinuitu právní mezi absolutistickým a zcentralisova
ným císařstvím rakouským před rokem 1860 a konstitučním 
~tátem předlitavským, který byl nakonec též ' nazýván císař

ství,m rakouským, možno ovšem konstruovati jen tak, že si 
ústavní oktroje let 1860 až 1873 představujeme jako jeden ce
lek, k nimž byl původně absolutistický panovník oprávněn. Tím 
by ovšem u rakouských zemí alpských byla dána právní konti
nuita až zpět od roku 1806 (viz str. 101). 

Naproti tomu nebylo formálně právní sukcese mezi státem 
»Ceská koruna« a zcentralisovaným státem rakouským, poně
vadž k likvidaci státu »Ceská koruna« nebyl panovník sám 
ústavně oprávněn.61 ) Mezi jednotlivými zeměmi koruny české 
z doby před rokem 1848 a týmiž zeměmi jako korunními země
mi císařského státu rakouského celkového a později předlitav
ského byla ovšem identita materielně právní, poněvadž i ústava 
únoro-prosincová recipovala instituci zemí jako historicko-po
litických individualit a organisovala je jako dílčí státy s vlastní 
legislativou a autonomní administrativou a s historickými titu
ly, znaky a teritoriálními obvody. Rovněž zemská zřízení tuto 
sukcesi výslovně uznávala (viz na př. §§ 27 a 29 zem. zříz). 

Příslušnost Moravy a Slezska k , Čechám· projevovala se 
jednak ve zbytcích kompetence pražského zemského civilního 
soudu a pražského místodržitelství ve věcech bývalých českých 
korunních lén na lVloravě a ve Slezsku,62) jednak symbolicky 
na velikém státním znaku z r. 1836, kterého však nebylo v praxi . 

59) Viz str. 107. 
60) Tyroly, Vorarlberg a Solnohrady byly však zařazeny mezi znaky: 

zemí ostatních. > 

61) Viz str. 1-01. 
62) Viz pozn. 44 na str. 103. 

8* 
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po roce 1867 užíváno a jenž byl zrušen stanovením nových 
znaků v roce 1915. 

Poněvadž činnost zemského sněmu českého v posledních 
letech před válkou z důvodů politických vázla a jevily se potíže 
v hospodářství i správní činnosti zemského výboru, byla zemská 
ústava česká císařským patentem z 26. července 1913 suspendo
vána a dosazena zelnská správní komise císařeln jmenovaná . . 
Opatření toto nemělo opory ani v říšské ani v zemské ústavě a jeví 
se proto neústavním oktrojem. Komise tato rozdělena byla v září 
1918 na české a německé oddělení v souvislosti s chystaným 
národnostním rozdělením Čech na kraje (viz č. 66 zem. zák. 
česko a č.175 a 176 ř. z.). 

6. Vznik Československé republiky. 

Kdy a jak vznikla Československá republika, můžeme 
s právního hlediska řešiti dvojím způsobem; buď se tážeme, 
kdy a jak vznikl československý právní řád, čímž řešíme otázku 
vzniku čs. státu vnitroprávně, anebo od kdy a jak byla Česko
slovenská republika uznána mezinárodně, čímž řešíme tutéž 
otázku s hlediska práva mezinárodního. 

Nemůže býti sporu o tom, že Československý právní řád 
vznikl dne 28. října 1918, kdy byl veřejně vyhlášen zákon Ná
rodního výboru o zřízení samostatného státu Československého 
(publikovaný později pod č. 11 Sb. z. a n. z r. 1918), kterým 
přervána byla sice formálně právní kontinuita s právními řády 
dřívějšími, jednotlivé právní řády dosud na teritoriu nového 
státu platné byly však materielně recipovány.63) Českosloven
ský stát vznikl tudíž revolučním aktem Národního výboru, 
který se zmocnil uvedeného dne veškeré zákonodárné a výkonné 
moci, čímž splněny byly tři základní podmínky právní existence 
státu.64

) Vznik Československé republiky dne 28. října 1918 
jest uznáván jednomyslně jak v judikatuře, tak i v pozdějších 
československých právních předpisech. 

63) Viz zejména Weyr: Československé právo ústavní 1937 str. 81 
a násl. 

64) Obyvatel,stvo, státní území a organisace nejvyšší moci (viz defi
nici na str. 77). 
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V tom směru jest tudíž Československá republika státeln 
juristicky novým, jehož vznik se nedá právně , vysvětliti ani 
z ústavy rakouské a uherské ani ze staré ústavy české. Zacho
vati formálně právní kontinuitu s právními řády rakouskými a 
uhe~skými nebylo politicky zamýšleno, i kdyby to snad bývalo 
možno. Národní výbor čs. volil sice ku prohlášení samostatného 
čs. státu velmi vhodný okan1žik, totiž bezprostředně po odpovědi 
rak. uh. zahl'. ministra hraběte Andrassyho dne 27. října 1918 
presidentu Wilsonovi, ve které Rakousko-Uhersko přistupuje 

na všechny podmínky jeho noty z 18. října 1918, mezi nÍlniž 
byla i samostatnost Čechoslováků, leč tím by byla dána jen ja
kási kontinuita mezinárodní, nikoliv však státoprávní, poně

vadž k podobné likvidaci monarchie Rakousko-Uherské nebyl 
společný ministr zahraničních věcí - i když jednal jménem 
císařovým - ústavně oprávněn a tak'é si jistě věc tak nepřed
stavoval; ve Vídni si stále samostatnost Čechoslováků vyklá
dali jen v rámci tak zv. Karlova manifestu ze 16. října 1918 
o federalisaci Rakouska. S hlediska ústavy rakouské a ' uherské 
byl by čs. stát mohl legálně vzniknouti jen srovnalými ústav
ními zákony vídeňské říšské rady, zemských sněmů českého, 
moravského a slezského a uherského říšského sněmu, což 
ovšem politicky nebylo provedit~lno. Vnitřní státní převrat 
28, října 1918 připíná se naop2.k otevřeně k zahraničnímu od
boji, jak o tom svědčí i zIP.lnka o čsl. Národní radě v Paříži 
v článku 1 základního zákona z tohoto dne. Navázati formálně 
československou ústavu nějak na starou ústavu českou z roku 
1848 nebylo pak možné, i kdyby to bylo bývalo chtěno, a to 
pro uplynulou dobu 70 let a značně změněné politické a sociální 
poměry. Uherská ústava stavovská přetvořila se již v roce 1848 
na ústavu parlamentární, takže podle volebního zákona z toho
to roku svolaný uherský sněm mohl v letech 1865-1867 pro
vésti rakousko-uherské státoprávní vyrovnání a tím znovu na
vázati formálně právní kontinuitu ~stavního . vývoje. Naproti 
tomu byla v zemích koruny České provedena v roce 1848 mo
dernisace zemské ústavy jen na Moravě a to ještě s tendencí 
proti českému státnímu právu.65

) Konečně české státní právo 

65) Viz výše na str. 98. 
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bylo právem monarchickým, což již samo sebou téměř vylučo
valo možnost formálně právního přechodu k republikánskému 
zřízení Ceskoslovenského státu. Při vzniku nového právního 
řádu československého zákonem č. 11 z r. 1918 jde tudíž o pří
pad veřejně doznaného přerušení formálně právní kontinuity 
s výslovnou materielní recepcí právních předpisů dřívějŠích.66 ) 

Pokud jde o uznání s hlediska práva mezinárodního, nutno 
rozeznávati tři hlavní stupně vývojové; je to především uzná
ní Československého státu . za stranu vedoucí vlastní nezávislou 
armádou po boku Dohody válku proti ústředním mocnostem, 
dále uznání Národní rady ' v Paříži za provisorní vládu českoslo
venskou a konečně uznání samostatného státu Ceskoslovenské
ho.67

) Kdežto uznání prvého a druhého stupně padají nesporně 
do doby před 28. říjnem 1918, byly pochybnosti o tom, od kdy 
jest č~. republika mezinárodně uznávána za samostatný stát. 
Na tuto otázku nedávají mírové smlouvy, které již předpoklá
dají Čs. republiku jako existující stát uznaný již dříve od do
hodovy-ch mocností, přímé odpovědi. Datum 28. října 1918 jako 
den vzniku právní existence čs. státu dá se nepřímo dovoditi 
jen z ustanovení čl. 206 mír. smlouvy St. Germ. a čl. 189 sml. 
Trian., kde pro otázku likvidace Rak.-uh. banky činí se rozdíl 
mezi bankovkami vydanými až do 27. října 1918 včetně, jichž 
majitelé' měli přednostní nárok na všechna aktiva banky, a ban
kovkami vydanými po tomto dni, které měly za jedinou záruku 
titry složené býv. i nynější vládou rakouskou a uherskou (ma
ďarskou) ke krytí emisí bankovek. Nemůže býti sporu o tom, 
že uvedené datum bylo v mírových smlouvách stanoveno vzhle
dem k proklamaci sanl0statnosti čs. státu dne 28. října 1918,68) 
jakož vůbec v otázce měnové rozluky akceptovaly mírové smlou
vy opatření učiněná v tom směru v Ceskoslovensku. Tím byla 
uznána mezinárodně od 28. října 1918 měnová svrchovanost 
Ceskoslovenské republiky, která neuznávala bankovek emitova-

66) Viz v úvodě na str. 81. 
67) Tabelární a chronologický přehled dat jednotlivých oťicielních 

uznání viz na str. 338 až 357 Masarykovy Světové revoluce. 
68) ChorvaJté a Slovinci se odtrhli od rak.-uh. říše až dne 29. října 

1918, rakouské země alpské se konstituovaly na samostatnou republiku 
až 1'2. listopadu 1918. 

voditi jednak z 
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historického 
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instituce zemí 
ních států s 

69) KOln:krétn~ 

70) Tedy J 
71) Pro toto 

luci na str. 468. 
1'919, Č. 555 Sb. z. 
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ných rak.-uh. babkou po 27. říjnu 1918,69) a tím ovšem ne
přínlO i státoprávní svrchovanost vůbec. 

Výslovně 'byla tató otázka rozřešena teprve autoritativním 
výkladem reparační komise v jejích rozhodnutích ze dne 
14. dubna 1921 a 22. března 1922, v nichž se stanoví počátek 
doby, od kdy byla Československá republika ve válečném stavu 
s Německeln, Rakouskem a Maďarskem, na den 28. října 1918. 
V aktech, kterými byla uznána provisorní vláda čs. státu již 
dříve, spatřováno jest jen předběžné uznání státu, které mělo 
nabýti právního účinku teprve tehdy, kdy tento stát skutečně 
vstoupil v život, maje vlastní teritorium a obyvatelstvo a vy
konávaje nad nimi organisovanou nejvyšší moc.70 ) 

Shodují se tudíž právní názory v otázce vzniku Českoslo
venské republiky jak s hlediska vnitrostátního právního řádu, 

t ak i s hlediska mezinárodního práva v tom, že Československá 
r epublika vznikla jako stát formálně nový dnem 28. října 

1918.71 ) 

Ukolem dalších dvou kapitol bude zkoumati, možno-li do
voditi jednak z československého právního řádu, že Ceskoslo
venský ,stát považuje sám sebe za materielního pokračovatele 
historického státu Ceského, jednak z ustanovení mezinárodních 
sn1luv, že jest za takového pokračovatele i mezinárodně uznáván. 

7. Československý stát pokračovatelem 
h istorického státu Ceského podle ustanovení 

s v é hop r á v n í hoř á d u. 

V kapitole 5. bylo vylíčeno, jak z českého státního práva 
zbyla do doby předpřevratové postupnou materielní recepcí jen 
instituce zemí Čech, Moravy a Slezska jako dílčích fragmentár
ních států s historickými tituly, znaky a teritoriálními obvody 
a se společným monarchickým právem. Hledáme-li tudíž nějaký 
lnaterielně právní vztah mezi ČSR a hist. státem Českým, na-

69) Konkrétně šlo o bankovky po 25, 200 a 10.000 K. 
70) Tedy jakési uznání státu sub condidone suspensiva. 
71) Pro toto datum vyslovuje se i T. G. Masaryk ve Světové revo

luci na str. 468. Dvacátý osmý říjen byl odstatně zákonem ze dne 14. října 
1'919, č. 555 Sb. z. a n. výslovně prohlášen za státní svátek. 
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~kytá se nám především otázka vztahu CSR k těmto fragmen
tům Ceské koruny. Vedle toho možno hledati právní předpisy, 
z nichž i jinak přímo nebo nepřímo dá se · dovoditi, že CSR chce 
býti považována za materielního pokračovatele historického 
státu Ceského po stránce státopráyní. 

Pro otázku, kdo jest v Cs. republice materielně právním 
suk~esorem zemi býv. koruny Ceské v jich právech ústavních, 
správních a majetkových, nutno hledati odpověď v ustanove
ních čs. právního řádu. Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, 

jest východiskem čs. právního řádu zákon ze dne 28. října 1918, 
č. 11 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu Ceskoslovenského. 
Zákon tento především prostě konstatuje a vyhlašuje skuteč
nost, která se z dosavadních právních řádů nedala dovoditi a 
měla proto povahu revoluční, rušíc formálně právní kontinuitu, 
že totiž samostatný stát Ceskoslovenský vstoupil v život. Ná
rodní výbor prohlásil se při tom za provisorní nejvyšší orgán 
zákonodárný a správní.72 ) O budoucí státní formě bylo slíbeno, 
že bude určena Národním shromážděním ve srozumění s čs. 

národní radou v Paříži. Aby zachována byla materielně právní 
kontinuita v platnosti právních norem, bylo současně výslovně 
nařízeno, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a naří
zení zůstávají v platnosti a že jsou podle nich povinny nadále 
úřadovati všechny státní a autonomní orgány. Byl tudíž zá
konem č. 11 z r. 1918 zásadně recipován celý právní řád ra
kouský,7,3) pokud se týče uherský, ovšem nutně s výjimkami, 
jež s sebou přinášela týmž zákonem proklamovaná samostat 
nost nového státu v čele s Národním výborem. Nutno ·tudíŽ 
z recepce vyloučiti ony ústavní předpisy rakouské a uherské, 
které naprosto nemožno uvésti v soulad se samostatností nového 
státu [na př. předpisy o zastoupení na říšské radě vídeňské a 
říšském sněmu uherském,74) o působnosti vídeňského a pešť-

72) Pro S'oudnictví zřízeny byly nejvyšší správní soud a nejv. soud 
zákony z 2. listopadu 1918, č. 3 a 5. Nejvyšší správa přenesena byla zá
lmnem č. 2 z téhož dne na nově zřízené nejvyšší správní úřady. 

7,3) Vlastně kombinované dílčí právní řády český, moravský a slez
ský (viz str. 109). 

74) Viz též § 1 zákona č. 64/1918 o mimoř. přechod. ustanoveních 
na Slovensku. 
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ského ministerstva, z pragm. sankce pak předpisy o .nedílnosti 
zemí habsburských]. In suspenso zůstávala práva panovníkova 
a trůnní právo vůbec75 ) až do rozhodnutí o státní formě nového 
státu. Naproti tomu samostatnosti nového státu nijak nebyla 
na újmu další existence zemí podle zřízení zemských z roku 
1861, jichž předpisy nutno proto považovati z~ recipovány, ovšem 
opět s výjimkou práv vladařových do rozhodnutí o státní formě 
a s výjimkou legislativní činnosti zemských sněmů sistované 
na dobu neobmezené legislativní pravomoci Národního výboru. 

Základní zákon Č. 11 z r. 1918 nestanovil však výslovně čes
koslovenského státního územÍ. Z názvu »československý« dalo 
by se ovšem dovoditi, že nový stát měl územně obsahovati zen1ě 
české, t. j. Cechy, Moravu a Slezsko, a pak Slovensko,7G) spíše 
však pokládal tento zákon pojem Ceskoslovenského státu po 
stránce územní za notorický nepotřebující právní definice, zvlá
ště když v článku 1. poukazuje na česk'oslovenskou národní radu 
v Paříži a tím dává sankci československému odboji v cizině, 

kde zřízení nového státu bylo propagačně opíráno jednak o tak 
zv. historická práva zemí koruny Ceské, jednak o přirozené 
právo Slováků na státní spojení s Cechy.77) Ostatně týž Národ
ní výbor, který vydal státní základní zákon ze dne 28. října 
1918, č. 11 Sb. z. a n., mluví v textu nařízení vydaného o 5 dní 
později, totiž ze dne 2. listopadu 1918, Č. 16 Sb. z. a n., jímž se 
zakazuje vývoz cukru z území československého státu (jak zní 
nadpis nařízení), výslovně o území Cech, Moravy, Slezska a 
Slovenska. Z toho vyplývá, že Ús. stát podle svého právního 
f'ádu platného v den zřízení (28. října 1918) obsahoval územně 
Cechy, Moravu, Slezsko [celé78 )] a . Slovensko, při čemž právní 

75) Třehas politicky bylo již dne 28. října 1918 jisto, že ani v pří

padě monarchické formy nového státu nebude panovm'k z dosavadní dy
nastie P9dle pragmatické sankce. 

76) V článku 3 základního zákona č. 11/1918 se mluví výslovně o úřa
dech župních, což ,se mohlo týkati jen býv. teritoria uherského. 

77) Viz zejména T. G. Ma'saryk: S'větová revoluce, na str. 33 (krup. 
6), 4157 (kap. 102) a 487 (kap. 109). Dále »Prohlášení nezávislosti čs'. ná
roda zatímní vládou Č8'.« dne 18. října 1918. 

78) Příslušnost celého Těšínska k Ceskos'lovenské republice uznávána 
byla v právním řádu vnitrostátním ještě i za vlády Mezinárodní komise 
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pojmy Cech, Moravy a Slezska byly určité, neboť byly reci
povány právní předpisy o místní kompetenci státních i auto
nomních -zemských orgánů českých, .moravských a slezských,71}): 
kdežto u Slovenska této určitosti nebylo. 

Dosavadní konstrukce státu předlitavského jako státu slo
ženého ze zemí, byla podržena Národním výborem i pro Česko
slovenský stát - aspoň pokud šlo o historickou jeho část .:.
výslovně také tím, že jednak bylo recipováno ustanovení čl. 2, 
lit. b) a c) základního státního zákona č. 143 ř. z. z r. 1867 
o řešení kompetenčních konfliktů mezi ' nejvyššími správními 
orgány říšskými a zemskými, jež přikázáno v § 2, č. 5 zákona 
Č. 3 Sb. z. a n. z r. 1918 Nejvyššímu správnímu SOUdU,80) jed
nak stanovena byla v § 2, bod. 6, resp. § 1 Národním výborem 
vydaných zákonů z 2. listopadu 1918, č. 3, . resp. 4 Sb. z. a n. 
pro rozhodování o veřejnoprávních nárocích proti zemím kom-

(od 30. ledna 1920 do 10. srpna 19'20) a byla zejména proklamována zá
konem ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. i . a n. o řádu volení do pos1la
necké sněmovny a zákonem z téhož dne čís. 126 Sb. z. a n. o zřízení žup
ních a okresních úřadů, podle nichž měly tvořiti všechny soudní O'kresy 
Těšínska jednak volební kraj XXII., jednak župu XXI. (viz článek dr. V. 
Kalouska: »Právní postavení Těšínska za plebiscitu« v Poctě prof. Hoetzlovi, 
1934). 

79) Šlo tudíž o celé Čechy bez Vitorazska, celou Moravu bez Valticka 
a celé Slezsko (Opavsko i Těšínsko) bez Hlučínska. Mají proto s hlediska 
čs. právního řádu pozdější změny v rozsahu čs. státního území právní 
p~vahu buď připojení cizího území k ČSR (u Hlučínska, Vitorazska a 
Valticka), anebo odstoupení části čs. státního území cizímu státu (při roz
dělení Těšínska). S tímto právním názorem není v odporu skutečnost, že 
tyto územní změny nebyly provedeny podle § 3, odst. 1 ústavní listiny 
zákonem ústavním, poněvadž jest všeobecně uznáváno, a to i v judikatuře 
(viz nález ústavního soudu ze dne 7. listopadu 19'22, ČíIS. 12011922, jehož 
riůvodová zpráva byla uveřejněna v dodatku III. Bohuslavovy sbírky adm. 
nálezů n. s. B .. z r. 19'22), že ústavní listina má na mysli v § 3, odst. 1 
ono území Čsl. republiky, jak bylo po prvé stanoveno mírovými smlou
vami, pokud se týče mezinárodními akty s nimi S'ouvi'sejícími, což vYlPlývá 
zejména z druhého odstavce § 3, a že tudíž teprve pro každou změnu takto 
stanoveného státního území předpisuje formu ústavmllO zákona; tím ovšem 
není vyloučena exi'stence územních Zill1ěn · s hledi,ska či,stě vnitroprávmllo 
v době od 28. října 1918 do definitivmllO prvního vymezení státního území 
podle příslušných mezinárodních aktů. 
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petence týchž tribunálů soudních [Nejvyššího správního soudu 
a zemského soudu v Praze80

)] jako proti státu celému. 

Republikánská státní forma Ceskoslovenského státu byla 
stanovena dne 14. listopadu 1918 'publikovaným zákonem N á
rodního v$Tboru ze dne 13. listopadu 1918, Č. 37 Sb. z. a n. o pro
zatímní ústavě, podle jejíhož § 7 jest hlavou státu president 
r epubliky volený Národním shromážděním, na něž se současně 
Národní výbor rozšířil způsobem a podle klíče, jak sám vznikl. 81 ) 

Teprve dnem 14. listopadu 1918 zaniklo tudíž definitivně české 
právo trůnnÍ. Také skutečně na prvé schůzi Národního shro..., 
lnáždění týž den konanéS2 ) prohlásil dr. Kralnář ještě ve funkci 
předsedy Národního výboru zahajujícího zasedání Národního 
shromáždění výslovně, že Národní shromáždění 'považuje vše
chna pouta k dynastii Habsbursko-Lotrinské za přervána, že 
jest konec smlouvám z roku 1526 i pragmatické sankci a že 
dynastie Habsbursko-Lotrinská ztratila veškerá práva na trůn 
český.sS) Z toho je zřejmo, že jak Národní výbor, tak i první 
Národní shromáždění považovaly Ceskoslovenský stát za mate
rielního pokračovatele státu Ceská koruna, jinak by nebylo za
potřebí se vůbec zmiňovati o dynastii zaniklého státu.s4) Pro 
poměr státu k zemím jest důležité ustanovení § 4 provisorní 
ústavy, podle něhož Národní shromáždění vykonává pravomoc 

SO) Dříve soud říšský (viz pozn. 57 na str. 110) . 
S1) Národní výbor vznikl volbami z výkonných výborů jednotlivých 

českých politickÝch stran, které měly zastoupení na vídeiíské říŠ·ské radě, 

a to podle poměru mandátů docílených při posledních říšských volbách 
v roce 1911 a s přibráním Slováků (vi.z hes'lo: »Národní výbor« ve Slov
niru veř. práva č'sL na str. 786, sv. 11.). 

, 82) Na této schŮ'zi zvolen byl T. G. Masaryk presidentem republiky 
a zvolena první vláda s dr. Kramářem v čele a s dr. Benešem jako .mi
nistrem věcí zahraničních a dr. Stefánikem jako ministrem války, čímž 
byla likvidována prozatímní čs. vláda v Paříži. 

8S) Viz těsnopils. zprávu o 1. schůzi Národního shromáždění dne 
14. listopadu 1918 na str. 6. 

84) ~ to tím méně, když císař Karel již dne 11. listopadu 1918 re
signoval a i ve Vídni byl·a prohlášena republika. Ovšem tato resignace 
týkala se jen vlá:dy v tak zv. Německém Rakousku (Deutsch&sterreich). 
Resignaci na vládu na Čechoslováky nutno ~atřovati již v přijetí všech 
podmínek Wilsonových z 18. října 1918, notou Andrassyho z 27. října 1918. 
Na hodnost krále českého však císař Karel výslovně neresignoval. 
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zákonodárnou pro celý stát i jednotlivé jeho části. Tím zanikla 
zákonodárná pravomoc zemských sněmů, nejdůležitější t o 
známka dílčí státnosti zemí.85 ) Na koho přechází správní agenda 
zemských sněmů, nebylo prozatímní ústavou řešeno. Ostatní 
předpisy zemských zřízení z r. 1861, zejména o působnosti zem
ských výborů, zůstaly v platnosti. Ještě Národní- výbor sám 
zrušil zákonem ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n. zem
skou správní komisi dosazenou v Čechách císařským patentem 
z 26. července 191386 ) a zřídil pro obor působnosti býv. zem
ského výboru království Českého zemský správní výbor volený 
Národním shromážděním, kterému zůstalo vyhrazeno schvalo
vati změny instrukce pro zemský výbor, na nichž by se zemský 
spl"ávní výbor usnesl. Pohlížel tudíž ještě i zákon č. 38/1918 
na zemský správní výbor jako na orgán koordinovaný vládě, 

podřízený jen Národnímu shromáždění. 

Leč toto nazírání nemělo dlouhého trvání. Zákonem ze dne 
16. dubna 1919, č. 212 Sb. z. a n. byla vláda zmocněna, aby 
zemský výbor vévodství Slezského rozpustila a zřídila zemskou 
správní komisi. Vládě příslušelo jak právo jmenovací, tak i prá
vo udíleti souhlas87 ) ke změnám předpisů platných pro zemský 
výbor vévodství Slezského, na nichž by se komise usnesla. Tím 
se stala slezská zemská autonomie závislá na vládě. Na Moravě 
ponechán byl v činnosti starý zemský výbor zvolený ještě podle 
předpisů zemského zřízení moravského. Zákonem ze dne 27. 
května 1919, č. 288 Sb. z. a n. byla pouze vláda zmocněna, aby 
jmenovala nové členy a nové náhradníky za ony členy a ná
hradníky zemského výboru pro markrabství Moravské, kteří se 
vzdali nebo vzdají, zemrou nebo jinak pozbudou členství. Tím 
se dostala i moravská zemská autonomie do závislosti na vládě. 

85 ) Ač byly i o tom pochybnosti, jež byly odstraněny teprve vý
slovným prohlášením defin. ústavy o té věci (viz níže na str. 121) . 

86) O této viz výše na str. 112. 

87) Ve vládním návrhu tohoto zákona původně stálo, že vláda tako.vé 
změny »'Schvaluje«. Termín schvalovati byl v,šak ústavním výborem změ
něn na »,souhlas« ' vlády, poněv:adž prý zemský samosprávný ' výbor ·není 
činitel vládě podřízený, nýbrž koordinovaný; to. jest ovšem jen ohlas dří
yějších názorů, které nebyly již v souladu 's celou tendencí záko.na Č. 212 
z roku 1919. 
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Konečně byl i zákon Národního výboru Č. 38 z r. 1918 novelo
ván zákonem ze dne 14. dubna 1920,. Č. 331 Sb. -z. a n. v tom 
smyslu, že jlnenování zemského správního výboru v Cechách 
přiznáno bylo vládě. 

Pcněvadž prozatímní ústava neměla ustanovení o tom, na 
koho přechází správní agenda zemských sněmů, bylo stanoveno 
zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 280 Sb. z. a n., že tato agenda 
přechází na vládu, a to i tehdy, bylo-li podle dřívějších před
pisů k příslušnému usnesení zemského sněmu zapotřebí císa
řova schválení. Současně zmocněna byla vláda k zavádění no
vých autonomních dávek a přirážek, i kdyby k tomu bývalo 
zapotřebí zemského zákona. 

ústavní listina Cs. republiky (uvozená zákonem ze dne 29. 
února 1920, Č. 121 Sb. z. a n.), která jinak nemá výslovného 
ustanovení o tom, zda je Ceskoslovenská republika materielním 
sukcesorem po zemích koruny Ceské, pokud se týče zda je po
kračovatelem historického státu Ceského, považuje přece ještě 
za nutno v § 7 výslovně konstatovati, že zákonodárná a správní 
činnost zemských sněmů zanikla, kdežto o říšské radě se ne
zmiňuje, čímž dává najevo, že zánik pravomoci této považuje 
za samozřejmý důsledek zřízení samostatného Ceskoslovenského 
státu podle zákona č. 11 z r. -1918, kdežto pravomoc zemských 
sněmů mohla trvati dále.sS ) 

Z toho, co řečeno, vyplývá: 

1. že instituce zemí nebyla převratem zrušena, nýbrž že 
se nový Ceskoslovenský stát nadřadil všem zemím bývalé ko
runy Ceské, tak jako jim byla nadřazena kdysi sama koruna 
Ceská, recipovav celé kombinované dílčí právní řády český, mo
ravský a slezský (s výjimkou předpisů, jež by se nedaly srov
nati se samostatností Cs. státu a jeho republikánskou státní 
formou) a sloučiv je spolu s bývalým právním řádem uherským 
platným na ostatním území v jednotný právní řád českoslo
venský; zemské (správní) výbory podléhaly původně jako vládě 
koordinované přímo Národnímu shromáždění; Cs. stát jeví se 

88) Viz též pozn. 85 na str. 120. Zánik pravomoci uherského říšského 
sněmu proklamován byl výslovně v § 1 zákona č. 64/1918. 
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proto theoreticky na počátku svého ústavního vývoje aspoň po 
stránce administrativní státem spolkovým; 

2. že Ceskoslovenská republika absorbovala postupně jed
notlivá ústavní práva zemská, a to převzetím práva zákonodár
ného již podle prozatímní ústavy, přenesením správní agendy 
zemských sněmů na vládu definitivně zákonem č. 280 z roku 
1920 a postupným podřízením zemských autonomních výkon
ných orgánů vládě. 

Tím pozbyly země . charakteru dílčích států a staly se pou
hými územními samosprávnými veřejnoprávními korporacemi, 
jež měly býti podle zákona č. 126 Sb. z. a n. z r. 1920 rozdě
leny na župy, resp. existovati dále jen jako t. zv. zemské župní 
svazy, byly však zákonem čís. 125 Sb. z. a n. z r. 1927 o orga
nisaci politické správy přece ponechány s výjimkou Slezska, 
jež sloučeno s Moravou.89 ) Definitivní ústava mluví také v § 3, 

89) Jakýmsi zbytkem dřívějšíhů zvláštníhů ,postavení zemí jest i pů 
zákůnu č. 125/192'7 v platnůsti půnechané ustanůven'í § 2, č. 5 zákůna 

č. ,3/1918 o nejvyšším správním soudě a 0' řešení kůmpetenční'ch konfliktů 

(jež bylo ,převzatů i dů novelovaného znění zákůna o n. s. s. půdle přílůhy 
k záJkůnu č. 164/193'7), půdle něhůž nejvyšší správní sůud převza'I kůmpe- ' 
tenci rakouskéhů říšskéhů soudu při rozhůdůvání o kompetenčních kon
fliktech mezi zemskými 'zastupitelstvími a nejvyššími vládními úřady a 
mezi autůnůmnímizemskými ůrgány různých zemí navzájem (viz pozn. 57 
na str. 110). Tím jsůu v ůhledu řešení kůmpetenčních kůnfliktů stále ještě 
zemská zastupitelství kladena na růveň nejvyšším vládním úřadům, ačkůliv 
pů včlenění zemské samůsprávy do státní půlitickéSiprávy nemůže vlas,tně 

dojíti ke kůmpetenčním kůnfliktům mezi zemskými zastupitelstvími a mi
ni,sterstvem vnitra a kůmpetenční kůnflikty zemských zastupitelstev SI jiný
mi ústředními úřady daly by se buďůdstraniti zás3)hem ministerstva vnitra 
anebo redukůvati na kompetenční kůnflikt mezi důtyčným ústředním úřa
dem a ministerstvem vniJtra, pokud by totů odpíralů sjednati nápravu; 
řešiti ,přímů kůmpetenění kůnflikty mezi dvěma státními resorty však 
nejvyšší správní Sůud přÍ'slušný není. 

Další památkůu na staré postavení zemí jest ponechání histůrických 
znaků Čechám a Můravě se Slezskem; zemské znaky, s:tavši se sůučá'stí 
státníhů znaku, nemohůu býti půdle ustanovení ůdst 1, § 3 zákůna č. 269/ 
19S6 měněny ani ministerstvem vnitra, kterému jinak přísluší právů sta
nůviti a měniti znaky svazků územní samosprávy. 

Slůučením Můravy se Slezskem pominula prů budůucnost zvláštnost 
můravs'kých enkláv ve Slezsku; v platnůsti zachůvané můravské zemské 
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odst. 1 výRlovně O jednotnosti a nedílnosti území republiky Cs., 
s. ,čímž by se nedala srovnati instituce dílčích států a státu 
spolkového. Výslovná výjimka jest ústavně připuštěna jen pro 
autonomii Podkarpatské Rusi. 

Recepcí příslušných právních předpisů o zemích zůstaly 

i v Ceskoslovenské republice země Cechy, Morava a Slezsko 
subjekty majetkových práv a závazků po stejnojmenných ko
runních zemích, takže po té stránce nebylo zapotřebí zvláštních 
ustanovenÍ. Pouze zmíněným již zákonem čís. 125 z r. 1927 
nastalo sloučení Moravy a Slezska v jediný subjekt i po stránce 
majetkové. Naproti tomu koruna Ceská nebyla od druhé polo
vice 19. století uznávána oficielně za existující subjekt majet
kových práva závazků á všechen dřívější český královský ma
jetek komorní i korunní stal se rakouským majetkem státním/O) 
rovněž jako i závazky koruny Ceské byly placeny z rakouské 
státní pokladny. Tím po stránce vnitroprávní nebylo třeba le
gislativně upravovati otázku majetkové sukcese Ceskoslovenské 
republiky po státu »Ceská koruna«. 

Některé pohledávky rakouského státu byly by zřejmě vlast
ně pohledávkami bývalé Ceské koruny. Byly to poplatky za 
propuštění českých korunních lén z lenního svazku, 91) které 
jsou počínajíc rokem 1922 vykazovány v účetních státních zá
věrkách jako státní aktiva Ceskoslovenské republiky. Tyto po-o 
platky stávají se splatnými, když léno přejde podle vyvazova
cího zákona čís . 103 ř. z. z r . 1862 do úplného osobního vlast-

zákony platí však podle odst. 3, hlavy druhé zákona č. 12511927 i nadále 
v moravs:kých enklávách. 

Na hlistorickou poli,tickou individualitu Slezska upomínají právně nyní 
ještě ustanovení § 1 zákona č. 125/192'7 o názvu země Moravskoslezské 
(Morava a Slezsko) a § 28 téhož zákona o zvláštní komisi pro ústavy a 
podniky, jež byly dříve ve vlastnictví nebo slprávě z,emě Slezské. RovněŽ 
zemská pečeť moravsko-s:lezská obsahuje historické znaky obou zemÍ. 
Slezsko je nadále 'zalstoupeno ve středním znaku státním; ve velikém sltát 
ním znruku jsou dokonce čtyři znaky týkající se slezských zemí (viz níže 
na str. 126). 

90) O tom viz výše na str. 104. 

91) Viz pozn. 44 na str. 10'3. 
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nictví oprávněných a jsou také čs. finanční správou postupně 
inkasovány. 92) 

Opačný případ pohledávky za býv. Oeskou korunou, Jez 
byla placena rakouským erárem, byl lenní ekvivalent za zahra
niční německé léno Oeské koruny Wildenau v Horní Falci, který 
se rovněž podle zákona čís. 103 ř. z. z r. 1862 proměnil na volný 
důchod a jest československou finanční správou uznáván a čle
nůn1 rodiny Sazenhofenů vyplácen,93) ač šlo o netitrový záva
zek býv. státu rakouského, za který podle čl. 203, čís. 2, odst. 3 
mírové . smlouvy St.-Germainské odpovídala pouze republika 
rakouská.94 ) 

Os. prá vní řád, prováděj e příslušná ustanovení mírových 
smluv, musil však řešiti otázku majetkové sukcese po Rakousku 
a Uhersku. Zákonem čís. 354/1921 Sb. z. a n. upravena byla 
vnitrostátně otázka nabytí a převzetí všech státních, korun
ních a soukromých statků dynastie, ležících na čs. územÍ. Po
kud však jde o závazky býv. států a vlád, stanoveno v zákoně 
čÍs. 156/1926 Sb. z .. a n. ve shodě s mírovými smlouvami, že 
es. stát zásadně z těchto závazků není ničím povinován, leč by 
šlo o takové závazky, jichž převzetí mírové smlouvy es. státu 
výslovně ukládají, jako jsou závazky z papírů rentových, bonů, 
obligací, hodnot a bankovek. Převzetí příslušné části předváleč
ného dluhu bylo pak provedeno pro vnitrostátní obor řadou 
zákonů. 

Jak bylo úvodem (viz str. 82) řečeno, dá se dovoditi vůle 

92) Příslušná položka státních aktiv obsahující nezaplacené ještě po
platky za prO'Puštění z lenního svaz'ku a za vy.va:zení práv vykazO'vala po 
řadu let částku přes 600.000 Kč, klesla však postupně do roku 19'35 na 
částku 138.372 Kč (viz státní závěrku za rok 19315 na str. 152). Podle 
vysvětlivek (str. 462, vysvětlivka čís. 848) týkal se tento zbytek ještě 

nezaplacených vyvazovacích náhrad za propuštění z lenního svazku lenních 
majetků jednak v zemi České (Křivoklátský zámek, Mělnické lenní dVOTY, 

korunní a peněž.ní lénO' »Wildenau«), jednak v zemi MoravskO'sle:oské (,pan
ství BlanskO' a Velká S'třelná-Čermná). 

93) Preliminováno výslovně až do roku 1934 roční částkou 4.010 Kč 
(viz kap. 20, tito 6, § 7, pol. 5, podpol. 1, str. 118 dílčího rozpočtu na 
rok 1934) .. 

94) Viz dr. Jan Sláma: Ko·nec rakousko-uherského státního dluhu, 
str. 338 a 389. 
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státu formálně nového býti mat.erielním pokračovatelem státu 
starého i s hlediska státoprávního (politického) také nepřímo 
na př. z ustanovení téhož názvu státu nebo týchž jeho sym
bolů. V daném případě republiky Československé by její název 
svědčil pro uznání takové identity nesporně v tom případě, 

bylo-li by jej lze odvozovati z toho, že Československá republika 
vznikla spojením zemí koruny České podle principu historic
kého s územím slovenským podle práva přirozeného. Spíše však 
dlužno název republiky Československé odvozovati z toho, že 
ji vytvořil národ československý; pro tento druhý výklad 
svědčí zejména předmluva k ústavní listině, která od pojmu 
»národ československý« přichází přes pojem »domoviny čs.« 

k pojmu Československý stát. Ovšem i to by byl obdobný vznik 
názvu státu, jaký byl i u historického státu Českého, jemuž 
dala název hlavní země Čechy a této opět ji obývající a stát 
utvořivší národ český. V překladech do jiných jazyků, kde vý
razy pro pojmy Čechy a český ve smyslu teritoriálním a ná
rodním nesplývají v jedno, není z názvu Československé .repu
bliky zřejma souvislost s býv. státem Českým (Bohmen, Bo
heme, Bohemia) .95) 

Není-li důkaz z názvu státu zcela přesvědčivý, došla na
proti tomu v zákonné úpravě státních znaků republiky Česko
slovenské nepochybného výrazu myšlenka, že Československá 

republika jest státoprávním pokračovatelem historického státu 
Ceského. Již vládním nařízením ze dne 19. května 1919, č. 300 
Sb. z. a n. prohlášen byl za provisorní znak republiky Česko
slovenské dosavadní znak království Českého. Vedle toho uží
ván byl zejména na Slovensku tak zv. znak legionářský, obsa
hující též zemské znaky moravský a slezský, jakož i znak slo
venský vytvořený z tak zv. mladšího znaku uherského, kterého 
Slováci užívali již od poloviny devatenáctého století. Proti to
muto provisornímu znaku vyslovovány byly však námitky rázu 
politického, zejména se zřetelem na Slovensko, naproti tomu 
znak legionářský nevyhovoval zase heraldickým předpisům a 
konečně byly zatím v odstavci 2, § 5 ústavní listiny prohlášeny 

9G) Pouze oficielnÍ překlad do latiny (užívaný na př. universitami) 
zní: res publica Bohemoslovenica. 
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za barvy rep,ubliky bílá, červená a modrá, kteréžto barvy mají 
býti zastoupeny ve státním znaku; proto vydána byla zákonem 
ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n. definitivní ustanovení 
o státních symbolech.96 ) Tímto zákonem stanoveny byly státní 
znaky malý, střední a veliký. Malým znakem zůstává český lev, 
tudiž znak historického státu Českého, jenž na srdci svém chová 
zn~k slovenský, čímž se mělo symbolicky znázorniti, že základ 
republiky Československé tvoří organické splynutí historických 
zemí Českého státu a Slovenska. Na středním znaku umístěny 
j sou hlavní znaky všech zemí, které tvoří Čs. republiku, t. j . 
znaky všech tří zemí bývalé koruny České, znak slovenský utvo
j;ený z tak zv. ·mladšího znaku uherského a zcela nově vytvořený 
znak Podkarpatské Rusi; znak český je při tom na nejčestnějším 
prostředním místě. Velký znak obsahuje mimo to ještě dílčí zna
ky Těšínska, Opavska a Ratibořska.~11) V důsledku stejné heral
dické úpravy podobají se proto střední a veliký znak republiky 
Ceskoslovenské velice 'spojenému znaku zemí koruny České 
podle dekretu dvorské kanceláře ze dne 22. srpna 1836,98) na 
němž byl znak Čech uprostřed, znaky Moravy a Slezska nahoře 
a znaky Těšínska a . obou Lužic dole. 

Týomž zákonem stanovena byla i státní vlajka, na níž jsou 
státní barvy seřazeny tím způsobem, že na červenobílém (býv. 
českém zemském) praporu umístěna byla barva modrá ve for
mě klínu, který ideově vyznačuje tři pahorky ' slovenského 
znaku. Jak ve stanovení státních barev ústavní . listinou, tak 
zejména v jich seskupení na státní vlajce podle zákona č. 252/ 
1920 možno opět spatřovati symbolické sloučení prvku českého 
~barva bílá a červená) s prvkem slo~enským (barva modrá). 

Ideová souvislost Československé republiky s historickým 

96) Vi,z zprávu ústavního výboru k osnově tohoto zákona (č. tisku 
265'9'), v níž na str. 3 se praví toto: »Poněvadž republika Československá 
vznikla nejenom na základě sebeurčení národů, nýbrž i na historických zá
kladech státu českého, jest přirozeno, že při stanovení ·státnÍho znaku bylo 
třeba přihlížeti i k těmto všeobecným .historickým požadavkům.« 

97) Tak ovšem j.e SlezskO', které po zákonu č. 125/1927 není ani sa
mostatnÝm administrativním celkem, representováno na velkém znakU' stát
ním dokonce čtyřmi drlčími znaky. 

98 ) Viz výše na str. 97, bod 3. 
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státeln Českým došla výrazu i v zákoně o ražbě čs. dukátů ze 
dne 23. března 1923, Č. 62 Sb. z. a n.99) Na líci těchto dukátů 
jest totiž obraz knížete sv. Václava, jak tomu bylo i na sta
rých českých mincích a zejména starých českých dukátech. 
Obrazu sv. Václava užívalo se ostatně v nejstarších dobách 
i místo státního znaku a i v pozdější době historické býval jeho 
obraz na státních pečetích. Svatému Václavu zasvěcena byla 
j koruna česká, symbol českého státu. Nápis na líci čs. dukátu 
»Nedej zahynouti nám i budoucím« jest výňatkem ze staré 
svatováclavské písně, která bývala státní hymnou českou. 

8. C e s k o s loven s k Ý stá t u zná v á n mez i n á rod n ě 
z a p o k rač o vat e leh i s t o r i c k é h o stá t u C e s k é h o. 

Tak jako v československém právním řádu není materielní 
identita mezi historickým státem ČeskÝln a Československou 
republikou proklamována expressis verbis, nýbrž dá se dovoditi 
jen z různých jednotlivých předpisů, jež byly předmětem úvahy 
předchozí kapitoly, tak jest tomu podobně i v právu meziná
rodním representovaném v daném případě předpisy příslušných 
mezinárodních smluv. Pro otázku tímto pojednáním řešenou 

přicházejí v úvahu tyto snilouvy : 

1. Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruže
nými a Ceskoslovenskem podepsaná v Saint-Germain-en Laye 
dne 10. září 1919 (publik. pod č. 508 Sb. z. a n. z r. 1921), 

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spoj enými a sdruženými 
a Rakouskem podepsaná rovněž v Saint-Germain-en-Laye dne 
10. září 1919 (publik. pod Č. 507 Sb. z. a n. z r. 1921), 

3. mírová smlouva mezi.·mocnostmi spojenými a sdruženými 
a Maďarskem podepsaná v Trianonu dne 4. června 1920 (publi
kována pod č. 102 Sb. z. a n. z r. 1922) . 

Když se na troskách monarchie Rakousko-Uherské začaly 
konstituovati státy nové, případně ciz.Í státy staré jaly se při
pojovati jednotlivé části z jejího území, chtěly se rakouské 
země alpské konstituovati též jako stát zcela nov.ý pod názvem 

99) Viz důvodovou zprávu k vládní osnově tohoto zákona č . · tisku 
3948/1 posl. sněm. 

9* 
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»Deutschosterreich«, jež mělo zahrnovati i Němci obývané části 
zemí býv. koruny Ceské. Tento názor, jako by se stará mon
archie rozpadla na řadu dílčích sukcesorů, nebyl však míro
vými smlouvami saingermainskou a trianonskou přij at. Podle 
nich považují se za pokračovatele Předlitavska (císařství ra
kouského) republika Rakouská (Rakousko) a za pokračovatele 
Zalitavska nynější MaďaTsko.100 ) Rakousko musilo si tudíž po
nechati i svůj starý název a uznati materielní101) identitu s cí
sařstvím rakouským, což odpovídá i historicko-právnímu vý
voji, poněvadž císařství rakouské (třebas později redukované 
na království a země na říšské radě zastoupené) vyvinulo se 
z rakouských zemí alpských, jež daly říši název a kde bylo 
říšské hlavní město.102 ) Naproti tomu ostatní státy vzniklé na 
území Rakousko-Uherska aneb o části území této monarchie 
rozšířené nejsou žádnými sukcesory ani celkové monarchie, ani 
jejich díčích států Rakouska (Předlitavska) a Uherska, i když 
se jim ukládá v obou mírových smlouvách povinnost převzíti 
část predválečného dluhu a přikazuje do vlastnictví na jich 
území ležící majetek státní, korunní a soukromý majetek dy
nastie, ovšem po zaplacení jeho oceněné hodnoty.10B) To platí 
ovšem i o Ceskoslovenské republice, jejíž dřívější uznání se 
strany čelných mocností spojených i sdružených se v úvodech 
k mírovým smlouvám prostě konstatuje a k jejímuž uznání se 
Rakousko i Maďarsko zavazují.104) 

100) Což ovšem Maďaři (na rozdíl od Rakušanů) nikdy nePQPírali, 
na;opak tuto kontinuitu sami hájí. 

101) Formálně právní kontinuita ústavního vývoje byla ovšem i v Ra-
kousku porušena. 

lQ2) Viz výše v kap. 5 na str. 101 a 111. 
103) O této tak 'zv. evaluaci viz níže. 
104) V mírové smlouvě srunt-germai.nské zní příslušný pasus v úvodu 

takto : » ... hledíce k tomu ... , že býv. mocnáis,tví Rakousko-uherské nyní 
přestalo trvati a ustoupilo v Rakousku vládě republikáns,ké; že čelné moc
nosti spojené a -sdružené uznaly stát Ceskoslovenský, do jehož území je 
vtělena část území řečeného mocnářství, za stát svobodný, nezávislý a 
spojenecký ... « Uznání Ceskoslovenské republiky se strany Rakouska 
obsaženo jest v čl. 53 této smlouvy, jenž zní: »Rakousko uznává, jak to 
již učinily mocnosti 'spojené a sdružené, úplnou nezávislost státu Cesko
slovenského zahrnujícího i autonomní území Rusínů na východ od Karpat.« 
Obdobnáu&tanovení jsou i ve smlouvě Tri'anonské. (Úvod a článek 48.) 
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N em-li Ceskoslovenská republika podle mírových smluv 
sukcesorem ani Rakouska ani Uherska, jakožto bývalých 
svrchovaných dílčích států reálné unie monarchie Rakousko
Uherské, jest naproti tomu její vznik ze tří zemí býv. koruny 
Ceské výslovně uznán mezinárodně v úvodě ke smlouvě saint
germainské uzavřené mezi čelnými mocnostmi spojenými a 
sdruženými a Ceskoslovenskem. úvod ten zní takto: » ... hledíce 
k tomu, že spojení, které kdysi trvalo mezi bývalým králov
stvím českým, markrabstvím moravským a vévodstvím slez
ským se strany jedné a mezi ostatními územími bývalého moc
nářství Rakousko-Uherského se strany druhé, navždy a zcela 
přestalo; hledíce k tomu, že se národy Cech, Moravy a části 
Slezska, jakož i národ Slovenska z vlastní vůle rozhodly se spo
jiti a že se skutečně spojily trvalým sjednocením105) za tím 
účelem, aby vytvořily jednotný, svrchovaný a samostatný stát 
s názvem Ceskoslovenská republika; že se národ Jihokarpat
ských Rusínů připojil k tomuto sjednocení ;105) hledíce k tomu, 
že republika Ceskoslovenská vykonává skutečně svrchovanou 
státní moc na územích jmenovaných a že byla již uznána ostat
ními Vysokými smluvními stranami za stát svrchovaný a samo
statný; ... « 

Z citovaných úvodních slov této smlouvy vyplývá, že se 
i mezinárodně uznává 

1. dřívější existence království Ceského, markrabství Mo
ravského a vévodství Slezského jakožto zvláštních ústavních 
jednotek spojených státoprávně s ostatními teritorii monarchie 
Rakousko-Uherské; 

2. ukončení tohoto státoprávního poměru; 
3. sloučení uvedených tří jednotek se Slovenskem vůlí oby

vatelstva (tudíž revolučně) v nový j~dnotný, suverenní a nezá
vislý stát Ceskoslovenský, k němuž se přidala ještě i Podkar
patská Rus; 

4. že Ceskoslovenská republika vykonávala suverenitu fak
ticky již dříve (t. j. před 10. zářím 1919, kdy byla smlouva uza-

105) V oficielním překladu uveřejněném ve Sbírce zák. a nař. jest 
francouzs'ký výraz »Union« v daném případě nesprávně přeložen výrazem . 
»spolek« na místě »sjednocenf« nebo »spojení«. 
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vřena) a byla také již dříve jednotlivými smluvními státy 
uznána . . 

Vznik Ceskoslovenské republiky v prvé řadě z bývalých 
zemí ·koruny Ceské se tím · uznává i mezinárodně v celku po
dobně, jak se jeví i podle vnitrostátního právního řádu. Rozdíl 
jest pouze v tom, že - kdežto podle· čs. právního řádu obsa-

. hovala Ceskoslovenská republika· původně územně celé Těšín
sko/06

) takže se jeho pozdější rozdělení jeví s hlediska čs. práv
ního řádu jako odstoupení části čs. státního území Polsku -
uznává se mezinárodně vznik Ceskoslovenské republiky hned 
od počátku jen z části Slezska. Jest tudíž Ceskoslovenská repu
blika uznána i mezinárodně za materielního sukcesora zemí ko
runy Ceské a tím nepřímo i samostatného kdysi státu Ceského. 

Zajímavá jest i mezinárodní úprava sukcese majetkové. 
Ač byly za mezinárndně · právní sukcesory Rakousko-Uherska 
uznány pouze republika Rakouská a království Maďarské, přece 
i ostatní státy vzniklé na území býv. monarchie aneb o části 
jejího území rozšířené, nabyly podle souhlasných ustanovení 
mírových smluv (čl. 208 St. Germ. a čl. 191 Trian.) do vlast
nictví na svém území ležícího rakouského a uherského majetku 
státního, korunního, jakož i soukromého majetku bývalé panov
nické rodiny rakousko-uherské. Za takto nabytý maj etek měly 
však býti nabývající státy zatíženy ku prospěchu Rakouska a 
Maďarska jeho evaluovanou hodnotou stanovenou reparační ko
misí, nebo-li .měly si vlastně tento majetek zakoupiti.. 

Tyto státy bývají obyčejně nazývány státy c~sionářskými, 
kterýžto název se však hodí jen na Italii, Rumunsko a nejvýše 
ještě i na Polsko,t(7) poněvadž při cessi musí již subjekt cesio
náře předem existovati. Naproti tomu Ceskoslovenská republika 
vznikla celá odtržením části území Rakousko-Uherska, a ne
došlo zde k postoupení (cessi) nějakého ·území od Rakouska 
nebo Maďarska existujícímu již· státu . . Království Srbů, Chor
vatů a Slovinců pak zase vzniklo koordinovaným splynutím 
Jihoslovany obývaných rakousko::.uherských zemí, které ostatně 

106) Viz výše na str. 117 a 118. 

107) Pokud uznáváme jeho bývalou ruskou část za stát existující již 
před ukončením války. 
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ještě sám císař Karel prohlásil dne 10. října 1918 za jediný 
státoprávní celek, s královstvím Srbským, tudíž ani zde nebylo 
cesse. 

Ze zásady zakoupení veřejného lnajetku státy nabývajícínli 
byly připuštěny jen některé výjimky; lnimo jiné měly býti pře
vedeny bezplatně statky a majetek býv. korunních zemí a 
v Ceskoslovenské republice se schválením reparační komisei ony 
nemovitosti a statky, které leží v jejím území, náležely dříve 
království Ceskému a jichž hlavní hodnota záleží v dějinných 
uponlínkách, které se k nÍln víŽí. Podle tohoto posledního usta
novení uznalo evaluační komité reparační komise bezplatný pře
vod u Pražského hradu s příslušnými pozemky a budovami, 
II hradu Karlštejna a u Obory ve Hvězdě. Jsou to vedle Krá
lovské Obory v Bubenči108 ) právě ony nemovitosti, které byly 
s české strany vždy prohlašovány za 'maj etek Ceské koruny 
(viz str. 104). 

Uvedená úprava znamená tudíž mezinár odní uznání neob
mezené a bezplatné sukcese majetkové 

1. při zemském majetku Cech, Moravy a Slezska, který se 
vyvinul z dřívějšího zemského majetku stavovskéh% 9

) a 

2. při nejdůležitějších lnajetkových objektech náležejících 
kdysi koruně Ceské (korunním majetku českénl). 

Naproti tomu nebyla uznána přÍlná majetková sukcese Ce s
koslovenské republiky po býv. Rakousku a Uhersku, neboť po 
nich nabytý maj etek měla si Ceskoslovenská republika vlastně 
zakoupiti. Na této právní konstrukci majetkové sukcese podle 
'I11írových smluv nemění ničeho okolnost, že Haagskými úmlu
vami z ledna 1930 byly platební povinnosti Ceskoslovenska 
z titulu evaluace škrtnuty v souvislosti s ostatními úpravami 
reparačních platů. . 

Že jest Ceskoslovenská republika jakýmsi dědicem sta
r ého státu Ceského, bylo uznáno mezinárodně také v ustano": 
ve ní čl. 195, čís. 2 mírové smlouvy saintgermanské s Rakous": 
kem tín1, že se dává Csl. republice právo žádati za vrácení 

108) Ohledně ní~ evaluační komité nerozhodlo a rozhodnutí se stalo 
bez.předmětným Haagskými úmluvami z roku 1930. 

1 09) Viz str. 104. 
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předmětů a listin uvedených v příloze IV., t. j. listin pocháze
jících z král. české dvorské kanceláře a z české dvorské komory, 
jakož i předmětů odcizených z král. zámků českých a chovaných 
ve Vídni. 

Z toho, co v této kapitole bylo uvedeno, jest předevšín1 
zřejmo, že Ceskoslovenská republika není s hlediska mezinárod
ně-právního ani státoprávním ani majetkovým sukcesorem bý
valého Rakouska a Uherska. Při tom však není ani státem 
cesionářským, neboť vznikla celá z části území Rakousko-Uher
ské monarchie. Tento jen zdánlivý rozpor lze pak snadno vy
světliti právě tím, že jest i mezinárodně uznávána po stránce 
státoprávní a majetkové za sukcesora historického státu Ces
kého, který byl sice téměř úplně Rakouskem státoprávně po
hlcen, jehož znovuzřízení za současného rozšíření o Slovensko 
a později i o Podkarpatskou Rus pod názvem Ceskoslovenské 
republiky bylo však převratem uskutečněno a mezinárodně 

uznáno. 

9. Z á věr. 

Co bylo vyloženo v předchozích kapitolách, dá se stručně 
shrnouti v tuto přehlednou úvahu: 

Vydáním obnovených zřízení zemských z let 1627 a 1628 
přerušen byl sice násilně ústavněprávní vývoj Cech a Moravy 
a tím celého státu Ceská koruna, český stát však existoval ma
terielně dále, při čemž byla nadále právní kontinuita formálně 
zachována až do roku 1848, aspoň pokud jde o ústavní . základ 
Ceského státu, jevící se v samostatné a jednotné moci českého 
krále na celém území Ceského státu a ve zbytcích stavovských 
ústav v jednotlivých zemích (zejména v oprávnění sněmu čes
kého ve věcech celistvosti Koruny), třebas v jednotlivostech 
byla česká ústava často porušována byrokratisací a centralisací 
správy v zemích mimouherských a nedbáním ústavních práv 
zemských sněmů. 

Ustavní akce let 1848 až 1851 znamenaly další (druhé) 
násilné přerušení ústavního vývoje v zemích Ceské koruny, 
neboť byla jimi vlastně likvidována samostatná moc krále čes
kého v těchto zemích, jichž stavovské ústavy byly jednostranně 

země .....,.',...,.,r ... 
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zrušeny, a stát ,Ceský sloučen i ústavně s ostatními královstvími 
a zeměmi habsburskými v jedinou říši. Na tom se nezměnilo 
nic, i když došlo k nové ústavní éře, v níž bylo posléze toto 
sloučení uherským vyrovnáním z roku 1867 omezeno jen na 
země rrúmouherské. 

Postupnou materielní recepcí zbyla tudíž do převratu z čes
kého státního práva jen instituce zemí Čech, Moravy a Slezska 
jako dílčích fragmentárních států se společným trůnním prá
vem, takže obnovení samostatnosti Českého stát,u bylo stále 
theoreticky možné i podle rakouské ústavy v případě úplného 
nedostatku všech členů panujícího rodu oprávněných k vládě 

podle pragmatické sankce.110
) Byla zde tudíž jakási latentní 

existence Českého státu ještě i v době převratu. 
Státní převrat provedený pražským Národním výborem ve 

dnech 28. října až 14. listopadu 1918 znamená třetí a poslední111
) 

násilnou ústavní změnu v zemích býv. České koruny, které byly 
sloučeny se Slovenskem v nový stát Československý. V kapi-' 
tole 7. bylo vylíčeno, kterak Ceskoslovenský stát byl materielně 
vybudován ze zemí býv. lwruny Ceské, jimž se vědomě nadřadil 
jako pokračovatel historického státu Českého a jichž ústavní 
práva postupně převzal, a kterak j jinak v československém 

právním řádě - zejména v zákonné úpravě státních znaků -
myšlenka této státoprávní identity dochází výrazu. 

Byla-li státním převratem na územích býv .. koruny Ceské 
porušena formálně právní kontinuita ústavního vývoje, nestalo 
se tím nic jiného, než co i v rakouských zemích alpských, kde 
byl císař přinucen dne 12. listopadu 1918 vzdáti se trůnu112 ) 

a prohlášena republikánská forma státnÍ. A přece ·byla repu-

110) Viz Pražák: Rakouské právo ústavní, str. 45 části IV. 
111) Od 28. října 1918 jest již v Čs. republice právní kontinuita ve 

smy,slu formálním zacho~ána, neboť pouz.e platnost základního zákona č. 11 
nelze normativně vyložiti. Naproti tomu ipTovisorní ústava č. 37 z r. 1918 
byla vydána Národním výborem k tomu podle druhé věty čl. 1 zákona č. 11 
oprávněným a definitivní ústava č. 121 z r. 1920 opět Národním shromáž
děním oprávněným k tomu podle § 4 ústavy provisornL 

112) Proto, když byla 14. Ustopadu v čs. státě p'rohlášena republi
kánská forma, nebylo již dynastie podle pragm. sankce. Scházelo 'Ovšem 
přiďetí resignace cís'ařovy od orgánů k tomu podle rakouské ústavy opráv
něných (říšské rady a zemských sněmů)'. Viz však též pozn. 84 na str. 119. 
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blika rakouská dokonce proti své vůli uznána mezinárodně za 
právního sukcesora- císařství rakouského', které bylo zase suk
ce'sorem onoho dílčího státu habsburské reálné unie 'let 1806 
až 1848, který tvořily staré dědičné země alpské. l1,a) Naproti 
tomu Československá republika není podle mírových smluv suk
cesorem ani Rakouska, ani Uherska a bylo v kapitole 8. vylo- , 
ženo, že ji nutno i mezinárodně pokládati za sukcesora latent
ního stá tu Českého. 

, Tvrzení, že lTIezi Československou republikou a historickÝIll 
státen1 Ceským není vůbec žádného právního vztahu nebo 
práyní souvislosti114 ), jest tudíž správné jen potud, pokud se 
tím rozumí formálně nepřerušováný vývoj vnitroprávních řádů. 
S toho hlediska nemůže býti sporu o tom, že ve vývoji ústav
ních pon1ěrů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku došlo od dob 
stavovského státu předbělohorského do nynější doby nejméně 
k trojímu přerušení formálního vývoje právního řádu, jež za
sáhlo samy ústavní základy státu; při tom se ani nebere zřetele 
na častá jiná porušování ústavy v jednotlivostech. Naproti 
ton'lu však dokázáno bylo v kapitolách 4. a 5., že přes ne
dostatek formálně právní kontinuity existoval dále m~terielně 
vždy týž Ceský stát, který byl sice posléze po roce 1848 stát o..: 
právně pohlcen rakouským císařstvím, z jehož státního práva 
se však až do převratu zachovaly postupnou materielní recepcí 
určité zbytky. ' 

Na tento latentní Český stát pak Československá republika 
přímo navazuje. Jest tudíž dána materielně právní kontinuita 
existence n1ezi historickým státem Českým a Československou 
republikou, která jest podle ' ustanovení svého vlastního práv
ního řádu sukcesorem Českého státu po stránce státoprávní. 
Podle ustanovení mezinárodních smluv jest pak Československá 
republika uznána za sukcesora státu Českého nejen po stránce 
státoprávní, nýbrž i po stránce majetkové. 

Při tom však nutno zdůrazniti, že i když se Českosloven
ská republika pokládá za obnovený historický stát Český roz-

113) Viz výše na str. 101, 111 a 128. 
114) Tak na př. Dr. Ludwig . Adamovich: , Grundriss des tschechosJ.o

vakischen Staats~echtes, Wien 1929, v úvodu na str. 1. 
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šířený o Slovensko a později i o Podkarpatskou Rus, stalo se 
toto rozšíření - pokud , jde o Slovensko - jeho souřadným 
sloučením s historickými zeměmi českými, čemuž nasvědčují 
tato ustanovení československého právního řádu: 

1. Národ, který stát vytvořil a jemu dal ústavu, nazývá 
se národem československým (viz základní zakon č. 11 Sb. z. 
a n. z r. 1918 a úvod k ústavní listině) a nikoliv pouze náro
dem českým, který kdysi vytvořil Český stát; 

2. stát nazývá se státem Československým nebo republikou 
Ceskoslovenskou, při č-emž je lhostejno, zda se tento název od
vozuje z toho, že byl vytvořen československým národem, či 

z toho, že vznikl sloučením zemí českých se Slovenskem ;115) 

3. státním oficielním jazykem republiky jest podle § 1 
ústavního jazykového zákona č. 122 Sb. z. a n. z r. 1920 jazyk 
československý, při čemž se podle § 4 tohoto zákona uznávají 
obě jeho znění (české a slovenské) za plriě rovnocenná a má 
se jich zpravidla užívati na příslušném teritoriu buď českém 
nebo slovenském; 

4. pokud jde o správu politickou, bylo Slovensko organiso
váno podle zákona č. 125 Sb. z. a n. z r. 1927 jako země úplně 
stejně a se stejnou samosprávou, jakou obdržely i země Česká 
a Moravskoslezská; 

5. sloučení Slovenska s českými zeměmi v jeden stát do
chází symbolicky výrazu v · tom, že znak Slovenska jest umístěn 
i v malém státním znaku na srdci českého lva, jenž represen
tuje celý bývalý stát Český, kdežto znaky ostatních zemí a 
historických území byly · umístěny jen na středním a velikém 
státním· znaku. Též státní barvy Československé republiky 
vznikly sloučením býv. českých zemských barev s barvou mod
rou jakožto barvou slovenskou. 

Naproti tomu lná se tato věc poněkud jinak, pokud jde 
o Podkarpatskou Rus. Jak jest zjevno z prvních předpisů vydá
vaných Národním výborem (zejména z nařízení č. 16 Sb. z. 
a n. z r. 1918)., nebyla Podkarpatská Rus součástí Českosloven
ského státu v době jeho vzniku, nýbrž připojila sek němu 
dobrovolně teprve na základě saintgermainské smlouvy zlO. 

115) O tom viz též výše na str. 125. 
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září 1919, což konstatováno bylo výslovně v 2. odst. § 3 ústav
ní listiny. Proto na jedné straně Podkarpatská Rus není účastna 
na názvu státu ani není její znak obsažen v malém státním znaku 
a jest v ní jazyk československý státním oficielním jazykem, 
ač není jazykem obyvatelstva,116) na druhé straně má však Pod
karpatská Rus tutéž organisaci politické správy a zemskou 
sanlOsprávu podle zákona č. 125 Sb. z. a n. z r. 1927 jako ostatní 
země a vedle toho jest jí v § 3 ústavní listiny zaručena ještě 
zvláštní legislativní autonomie ve věcech jazykových, vyučo
vacích, náboženských, lnístní samosprávy a jiných věcech na 
ni říšskými zákony přenesených. 

Konečně možno poukázati na to, že j!:t.K na Slovensku, tak 
i v Podkarpatské Rusi byl recipován tamní dřívější (uherský) 
právní řád, který jest postupně unifikován s ' právním řádem 
platným v zelnÍch historických, kdežto v územích k Ceskoslo
venské republice připojených (Vitorazsku, Valticku a Hlučín
sku) byl prostě zaveden onen právní řád, který platil v zemi, 
ke které bylo to které území připojeno. 

Jest tudíž Ceskoslovenská republika, pokud jde o Cechy, 
Moravu a Slezsko, obnoveným státem českým, s nímž bylo 
jako souřadný prvek státoprávně sloučeno Slovensko. Teprve 
k takto utvořenému jednotnému státu připojila se dodatečně 
Podkarpatská Rus jako zvláštní samosprávné územÍ. Tomuto 
vnitroprávnímu vývoji odpovídá v celku111) i mezinárodní uzná
ní vzniku Ceskoslovenské republiky vylíčeného v úvodě citova
né smlouvy saintgermainské. 
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