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Předmluva

k druhému vydání.

Dříve než jsem se nadál, nastala· potřeba nového vydání.
PrvnÍl111lU vydáni této knihy dostalo se ve veřejnosti oelkem vlídného přijetí. Jen s jedné strany vyslovena byla podhybnost, zda
rok 1848 má 'V ústavníoh a politických dějinách t. zv. střední
resp. Z!á.1Jadnl EV:ť>opy skutečně taIDový výlznam, že by jím mohlo
rlačínati nové období. Přes tuto vlZI11esenou 'pochybnost na svém
mínění plně trv1ám a v úvodu vo také odl'tv'Odňuji.
Ve kni'Z,e samé neUlZlnal jsem za 2láhodné pvolvésti nějaké
podstatné změny, takže toto druhé v'ydání jest oelkem kromě
úvodu a dodatkl't nezmlěněným otiskem vydání prV1ního.
Ve vnlější úpravě p!1'ovedeny byly zttnJěny ty, že v'ýklady
sloužíoí k vlysVlět1ení nebo k snadnějš~mu porowmění věci, jsou
nyní vytišúěny dvobným tiskem; v prvním vydání byly z di'tv'odi't hIavněúspornýdh dotčené Qdstavce opatřeny hv'ěz<ďičkou.

V Bmě, v únoru 1932.
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U vod.
Všeobecný rozhled.
Rokem 1848 z'ačíná 'V' ústavn~cIh a rzlajisté i v proHtiokýclh
t. IzIV. střední Evropy, resp. celé tlIápad:ní Evropy n01V1é
období. Riálz10lvitý r,ys tohoto období jest, že dosavadní zlása:dIy,
na kterýdh: byl Ivrybudovlán státní žiVlOt, ustupují noiv'ÝIl11', staré řády
mliJZlejí a nahra'žují se novými. Myšlénky Velké r,evQlluoe fran~
oottlZlSké, které pfes to, že byly s vdkerým úsilím potírány vlá~
daJffii státa Německého Bundu, p'taoně si ralz{ cestu v' oblasti
střední Bv!t'oP'Y během prvé polovioe 19. stoleti, poČiátkem tohoto
období takřka r,álzetm si 2Jjedná>vaJí pr&du. Vzniká nové pojetí
nejen o státní flOffillě, nýbrž i o oelém státním ž~V'otě vl.'tbeo.
Pojetí to jest tak 1ffi\OCi11é, že se ani reakce, ktená zláhy po reJvlO~
lučním výbuchu se dostavuje, jemu ubl.'iániti neml.'t~e. I ústavy, kte~
ré na poČiátku toh:oto období po utudhinutí rel,nolučního hnutí
byly, panovníky jednolStranně z jejioh výhiradné moci vydáViány
(oktnojoIVlány), nesou znatelný rlátl! tohoto nov~hio plojetí.
Období toto se podstatně liší od doby předlchOiZí. Jako
oSivícený absolutislln dostavující se v oblasti t. W'. střední EvroPtY
lml,em polovice 18. stoLetí 'ohlašujle již stát námdJně moder~
ní, tak rok 1848 oMašuje v této oblasti územní stát zastupitelSlk!ý.
Hm! nad,obno mizí pojetí státu struvlOvskébo. Výsady stavoiV1ské
padají a t~tnJ padiá i pojetí struvr& ja~ožto tříd privilegovaných,
od ostatních vrstev náJ:oda pdvnlě i společensky U'zlalvfenýoh,
Začíná práJVl11JětP'olitická nivelisace: vrstvy obryV1atelsŤV!a, dosud'
ústavně i politicky hez'Výizlnamné, bla mnohdy V'e skutecnosti
i be.zlPl1iáJvné, vstupují na dějinné jeviště a stáV'ají se dr&ležitým
Úlst8)vnÍJll1l a politickým činitelem. PIOHtický 11Járod netvoří tu již
stalvlOvé, nýhrž všiohni ohylV1ate1é resp, příslušníci státu ve svém
souhruu.
Jest srutnJozřejmé, že se stwv tento nedostavujle 1iájz1em. Revol uč~
ní hnutí roku 1848 v(Yúčtovalo sice s dosavadlniÍtnJ zŤÍrzením sta~
V10vským nadofhro a natlálz. Vždyť v tom wálezela také podstata
revolučního hnutí tehdejšího, že hnutí tono jidie zdola a že na čas
ov,lládají situaci vrstvy: oby,V'atelsÍlva až dosud politioky bez~
pif'lálvné. Osnovy ústavy 'V'yp'raoolV'a11é ústa'VlOdárnými sněmy zří~
zení struvovské, nelZlnají. Ale i 'oktrojov8JnéúsfaJVY vydané hez:pif'o~
středně po r. 1848 zHzlení staJVloV'skéopouštějí (nadohro t. zv.

<liěji11iáoh
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ústava

břeZlnová ~I

Poněvadž zde
~h~tp'ečení pr,ruv

pokusy, navlruzlati na flIrušené již

zřízení

staVl(wské, ale pokusy

ty, nemají nijakého ,plOlsitivniho výsledku. Rok 1848 dio té míry
otřásl dosavadin~mi ziáklady tzJřízení státnífio, že po pádu absolutistmJu v r. 1860 l1iávrat k ústavnosti děje se V' myšlénce státu
národ11lělzastUlpite1skéhio.
Součas11lě zlv:yšuje se, či spíše ře'Čieno, ustaluje se právní
tposfcwení příslušníků státníoh. Myšlénka t. zv. práv stáboobčan
skýoh zak,oflvivší ve Francii již V' pl1'1výcJh dnech Velké revloluce
tz'jednruv,á si nyní pi'tdul i V oblasti střední EvrO(py. Nejen ústavlY
re~p. OSl1'OIv:yústavy vychruzejíoí 'Zl ústalV'odárnýclh sněl1llltl, nýhrž
i 'oktl1ojlOlvané ústav,y vydané před ustaJVIenÍilnI těohto sněmlt a
po jej'ic;h z!ániku lZ'aruOují, a bo ptaJvidleiffil Ihmed v prvních hlalv'ách
ústaJvníoh listin, příslušníkťum státním tato t. Zly. práva státo-

občansklá.

Avšak nejen l1iárodové se dOlmáhají proti panovníklun Sivýclh
P:rlruV; není tu jen t. zv. hinutí konstituení. Ješflě jiná otázka se
h1rásí mJohruftllě k žilv'otu; jest to otázka národnostní. Obr,olz!ení
nát'odní, které na prl'tdiě střední Evr-oilW vyvrcholuje v' p.tlvlé polovici
19. s toletí, začíná jeviti své účinky i na poH politickéml. Vedle
národa, jalmžto souhrnu všeclh, příslušníků určitého státu, pojmu
čisbě politického, začíl1iá se dO'mJtlhati práv nová skupina, pojem
národopisný, nový a dosud takřk'a nezlnáunlý, nárlodinost.*) Jest
to souhrn jedinoů vlálmnýdh k sobě pouty, jež přesně stěží
lze určiti nebo VYipočítati, ve kterých však na první -místo llzle
kM!sti jalzyk, plemeno, historioké tradice a odtud i vlědomí pří
s'lušenství k jednomlu svazku, někdy i náhoženství atd. Národnost, jako pojem nikoli politioký, není v.áJzána státním úlz:emÍ!mJ;
v oblasti jednohro státu l111IŮže býti více národností, a naopak z'ase
:tnIŮže býti více státníoh území, která js-ouobývána výlučně neho
aspoň z přev,8.zné Msti jednou národností. V prvéml případě
máme tu stát -vícejarzy;čný neboli stát nát<Odnost11lě smíšený; typem jest rz-de monarchie Lotrinsl\'iá.
V monarchii Lotrinské život veřejný stává se V' tomto období
ve1il11li spletitým prot,o, že vedle snah rlá:zu po výtce politického
"
(úsilí o "lmnstituci", o zabeJZlpečení prllÍ!v státoobčanských a pod.),
"které se objevují u všeoh vrsteV'oby:V1atelstV1a be!z rOlZdílu ná-, ',rodnosti, v,y~tUJp'lljí tlvllá štnl snahy jedlnotHvýclh lt1Jár-od11'ostí, jichž
'I\I)ohsahe!lYli Jest úsilí 10 :zajištění bytí dotčené národnosti, o uplat11Ient P'tlruV ja'zyka, o ~jednání vlivu V' žilVlOtě lV'eřejnél1nJ a podl
Druhý případ jest diánve státedh německých. I zde myšlén1m národnostní éiní život veřejný spletitýltn', ovšem V' jiném smjěI

0) Ve slovníl<u fl'ancouzsl<é al<ademie objevuje se pojem národnost (nationalité) a contr. národ (nation) poprvé ve vydání z 1'. 1835.
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nemuže jíti 'o vajištění bytí národnosti, ani o
jazyka atd., uplatňujte se 1){]e ,myšlénka náxodnlostní ve sna'ze sjednati IZle všeoh Státll l1Jěmecké národnosti
nový, těsnější sva'zek, mající své zláklady již nikoli jen Vl panolVlníoích vl,ádnoucídhi ,}Z boží milosti", nýbrž v oby-vatelstv'u samotném a 'v,ytv,ořiti takto jeden jednotný národ německý~
Myšlénka národnlo,stní jest od polrOlvice 19. století důležitým
činitelem v živoúě státním. V monarchii Lotrinské t. zv. 'Ílstavla
dubnoMá, dále losnova Kromiěřížská a rovněž i ústava břez!l1o:vlá
stanoví r-O'vnotp'tlávnost národnostní a j8JZykOlVIOU. V Německu se
stává dokonoe i miYšlénkou státotvornou (rm71111ěž tak i v Halii a na Balk,áně), a v celé veřejnosti evr.otpské se j'í -'Vlěuuje
tlnačná pozlO1'nost. Ale od tfetí čtvdiny téhož století poz.oruj-eme
reakci: proti :l11iyšlénce náwdno'stní se stwví silně myš1énk'a politicktá. V 'monarchii Lotrinské má to v záprětí nešetření rovnolPf1ávHosti národnostní a jazykové a utlačování nár-odností, které se
nedodělaly postav-ení politického národa. V Německu resp.
v Prusku to vede dokonce p'toti polské národnosti iI{ t. tlv. vtyv lastňovacímu ziákonu. Teprve voe S'vlěto'Vé válce pl yšlénka národnostní vystu:p'llje pOIZ'nOVU s nebývalou mlohutností a stálvlá
se opět myšlénkou státotvornou, Pro monarchii Lotrinskou, která
nedovedla a nechtěla sprlávně a sp'tavedlivlě viYřešiti otázku
národnostní, znamená to nut11lě její roJzlpadlnutí a vytvořei111Í na
jejích trosk,ádh států námdních. V Německu jest di{lsledek toho
na z,á)padě tzJtráta Alsaska a Lotrinska a na východě odtržení
území oby,dlených národností polskou a gp-ojení jic:hl s obnovenými státem Polským.
Ješf,ě j-eden zjev hle v tomto období p07!orovati. Hnutí demokratické, které se poMtkem tohoto období tak slibně přihlá
silo k živ_otu, vyvolalo určité instituce jako lHwiny, spolky,
shromláždění a pod. Instituce ty pomahají vytvářeti 1. zv. v'eřejné
)l1Iíně.ní. Reakoe bezprostředně na to následující instituce ty ard
takřka úplně p-otlači1a. Ale ptřiobnolvení (istav:nosti v létech
poz'dějšíoh instituce tyf-o se ustálily a jimi z'ako~vilo také toto
veřejné mínění. Jest sice pravda, že veřej'tlé mínění nedosáhlo zde
nikdy té 'Vláhy a tohlo významu, jak tomu jest na př. v Anglii,
v Americe a Čtá,stečnlě také ve Francii, nicméně se stalo přeoe 'či
niteleml, se kterým veřejný život byl nuden počítati.
Státní formou zůstává v tomto období v monarohii Lotrinské
a v Německu až na 1. zv. města Hanseatsl\iá (Hamburlk, Bréll11ly a
LUbek) monarch~e. Není to o'všem monarchie vzoru franooUlZlskobelgického neboli monarchie parlamentní, jak ji hlásala t. Z'v.
Hber,ální škola ně:mecká (Aretin, ZoepH, Rottek, Weloker aj.)
a jak ji požadO'valo den1Jokratioké hnutí v r. 1848. Jest to, pomineme-li ovšem v monarchii Lot1'inské období t. zv. Bachlov'a absolutismu, konstituční monarchie vzot'U němeokéhto. Monarchie
ru.

r. 1849 v § 77 a ústa/VIa prruská). NastalV'Ší na

ti() reakce činí sice v rmIonatchii Lotrinské tu a tam l)Jesmělé

,
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ta jest vybudov,ána na zásél'dě svrchoVlanosti pano\Vlníkovry neboli
na prindpu monarchickém: veškera moc ve státu vychá'zí od
panovníka, a národu přísluší jen tolik práv, kolik mlU jicH panov~
ník v ústavní listině vyměřil.
Tento typ monarcMe se udržel v Německu (až snad na
Bavorsko) a v monarchii Lotrinské až do skončení sVlětovlé :vláI~
ky. Výjimlku z toho tvoří Uhry. Zde moc panovnioká byla nuoena
přizpůsobovati se politickým poměrům, a v důsledku těchto po~
měrů se ústavní monarchie vz'oru německého přeměnila v monar~
chii parlamentní. Ovšem stát Uherský tu vyka'zoval s:píše jen
stinné než dobré str,ánky soustavy parlamentní.
Naproti tomu ve Francii se poČ!átkem tohoto období ustavuje
republika vybudovaná na zásadě dělené moci ve státu (typ ame~
rický). Avšak tato státní forma jest z'áhy z\aměněna monarClhi,f
(císařs~vím), vybudovanou formálně na zásadě sV'rchoivlanosti ná~
roda, ve skutečnosti však neobmez'enou. TeprVle na sklonku Slvé~
ho trv,ání se monarchlie tato přeměňuje v ústavní, ba dokonce
i v parlam1entní. Ale tím se pád její ne'zél'd!ržuje. Ještě zla trvání
monachie Prevost~Paradol ve spisu La France Nouvelle (v:yšlém
v červnu 1868) Másá novou formlu repubHky,v'e které by byly
obsaženy vymoženosti parlamentní soustavy, a stává se takto
duchovními otcem nového ty!PU republiky, republiky parlamentní
neboli typu franooulZ'ského. Tato forma repuhliky byla skute1č'n,e
také ve Francii po pádu císařství přijata a stala se V'z:orem pro,
vylbudov,ání republik po skončení sVletov'é vlálky na oblasteoh
monarchie Lotrinské, Německa a z Č!ásti i carské říše Ruské.
Období toto jest zahájeno dohou velmi pohnutou, památným
rokem 1848. Rok tento jest plným pr,á:vem zván roketml revoluoním ..
Neboť v tomto roce se dosavadní p'r,ávní v'ÝVloj (právní nepřetr~
žitost) porušuje jak shma od panovníka, tak i ze zdola h1nutíml
lidovým. Panovníkovými oktrojírkami se v:yfv1ořují instituce zce~
la nové, dosavadnímu Mdu právnímu nejen neznámé, nýbrž pHm'o
odporující, ale na druhé straně, hnutím ze zdola, samovolně
vznikají org,ány, které rovněž dosavadní práv!ní řád ne'ztná, ale'
které mocně zasahují 'v tehdejší život veřejný.
V monarchii Lotrinské oktrojo.vaná "ústavní listina císařské~
ho stMu Rakouského", z'vaná dubnová neboli také Pillersd'orffo~
va, v'yt~\ořuje nový státní út'V'ar, úředně i neúředně bez,ejmenný"
jehož zastupitelským sborem jest říšský sněm a ve který proti
historickému pr,á,vu jsou zařaJ1)eny země koruny Ceské již jen jako
pouhé "země" resp. provincie. Ale stejnou měrou, hi11JUtím z'e
zdola, v'znikají v jednotlivých zemích jako Zlástupco\v'é národa
rů'zné organisace, Izlvané "výbory" a "rady", dosavadním ústav\ám
zemským naprosto ne\ZInJámé a tudíž v podstatě nezoákonné. Tyto,
"výbory" a "rady" se ujímají vedení \liěoí, a V'Mda sama o.rgani~·
sace tyto nejen trpí, nýhrž v1ětším dílem s nimi jako s orgány po~
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pnávu existujídmi jedná, ba dok~nce i ~ěkdy vlivu J.~jio~ pod:
léhá. V Cedhách jest to SvatovacIavsky resp. po'zdeJ1 Narodm
výbor v Rakousích výhor staiVlOVlský, V' Haliči Národní rada, v rusínskéčásti Haliče Hlav'ní rada rusínsk4 a 'S obor, na Slovensku
Národní rada slovenská, v srbské části Uher skupština, \li Chlor~
v~tsku sktlJpština atd. Jen na Moravlě n~ní nijak~ ta,l~,ové revo!~čnf
instituce -a představitelem země <Z'Ůstáva zemsky sneml; rovnez se
zde dosavadní p1',ávní výv10j neporušuje. Tak jest tomu i v'e vlast~
nfm lmálov'ství uherském přes to, že ústava z r. 1847/48 mo~la
býti uskutečněna jen nesp1'llÍivným postup1em tehvďejšího palat~na
arciknížete Šúě!ptána a ,podl,oudným skutke~l1 predsed,Y ptIVmho
odpov,ědného ministerstva uherského hrabete Batthyanya.
V Německu shromáždění předníclh politiků jihoněmeckých,
konané dne 5. března 1848 v Heide1berku, se usnáší na to.ml, abV
svol,án byl do Prankfurtu t. zv. předběžný par1an:ent (yo:par1a~
ment). Tento se usnesl Slvoiati do Frankfurtu "n,en:~~ke ~stavo:
dárné národní shr.omáždění", které hy dalo cele ;lS1 Nem~cke
ústavu a sfoanovi! zlárO'v'eň !:Z'ásady pro v'olbu poslanou. Tento p1'ed~
běžný' parlament byl zajisté sb?r o napr.osto ~~n~OIzlv,aný, vba ..sotva
více než sjezd politických strandm nebo pohbku; ustav,e Neme?~
kého Bundu a jednotlivých stMil němeokých byl naprosto nezna~
my. Ale 'vLády všeoh německých států bez ;ýjimky u~n~Iy us.ne~
sení předběžného parlal11let;tu jako ,po ~mwu eX1st,u)Í~1 ,a dal'ť
provésti volby doústavodarného narodniho shromazde.111. Kdyz
pak toto úsf<wodárné shromáždění zvolilo říšského správce, spo1~
ková rada přenesla naň svou p1'avomoc.
.,
Ve Francii jest to prmatímní vl,áda, 1Jvolená hned v prV'lll den
revoluce aklamací ve sněmovně poslanecké lidem do ní se nahrnuvším kter,á se ujímá vedení \liěcí. Tato prozatímni vláda,
prOhlašuje republiku jako prozatímní státní formu, rOZlpouští
sněmlovnu poslaneckou, zapovídá sněm~vn;ě horní Zla~edah, ,sta~
noví pO'd'mínky voLebního práva a SlVlolavlll nálrodniÍ ustavodarne
shromiážděni.
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HLAVA 1.

,

UstavnÍ vývoj
,

V

1110narchii Lotrinské.
1.

M anarchie Lotrinská v

pfedvečer

wvoluce.

, . Mo~archie Lo.trinská jest souhirn "kráLovství a zemí" spoje-

~lych dusledkem pragll11'atické s'ankoe v nedílnou a ne1 dlě1itelnou
Jednotu pod žezlem rodu Habsburského resp. po vyml1ení tůhoto
r

f

;

rodu,Jod :. 1780) Lotrit:ského., TO,to spojení má jinou pOlvahu,
pohlt:~111'e-lt ~la ne s hledIska pr,a'v111ho, a opět jinou, díváme-li se
na ne s hledIska politického a zajisté také mettil1árod:ního.

A. Hle d i s k o p r ,á 'v n í.
Pl:agl11~tickou sankcí přijat,ou sněmy jednotlivých ktálovství
a ,z~m~ v l~tech 1720-1723 rLměni1a se dosavadní personální unie
s:,atu Ceskeho a Uherského a zemí Rakouských v unii reální. Jest
SIce pravda, že v této době ještě jiné země stály pod že/vlem rodu
~~bsburského, prtáv:e tak jalm i později jiné další z'emě k tomu
.pnstoupil~y, niC'1?éně ~tátní, útvary český, uherský a raJk'ouský
byly a znstaly I na dale ťZiakladem monarchie. Tato reální unie
zláleží v tom, že všeohny rzJemě spojené pod žézlem panujícího
::odu mají nyní pojítko. prlávnJ pi'tsobící nutně' a trvale. Te to
Jedn~tný nástupnický řád. Na příště týž panovník nutně nastupuje
ve vsech těc:hto 'Z'emlch. Není tu však j!en nutně společl1á osoba
panov~ík,ova, nýbrž nutně společný jest i panující rod Ineboli
dynastte. Odtud tato reální unie jest po výtde unií dynastickou.
Tato n01v,á unie dynastická se nikterak nedotkla státní samostaft:'~s~~ spoUlčených tří st~tn~dlt lttvarl'1. Státy Český a Uherský
podrzuJI néliPTosto svou stat111 samostatnost, z'emě Rakouské ne?~~i v~1pské, z,i'tstávají nadále ve sValzlku říše Říšskoněmeoké jako
JeJloa,st a leno. Na tom nemění ničeho správní centraIisace čiesko
:akousk,á, nasta:vší v r. 1749, ani částečná správní centralisace
,~eskorakouskouherská dostavivší se v dobádh pozdějších. Neboť
I , když r~e~~, j~~ stát v?esl~y svýc;h vlastnídh nejvyšších úřad:i':t,
x:ybr~ neJvyssl ur,ady Zlrt'Zene ve VIdni jsou nyní společne zemím
ce,skym a rak~uským, PQlzději do určité míry í uherským, v ZlemIch koruny Ceské se na dále vládne výlučně z'e státní moci
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české p1'edstavované kr,áli českými a nad státní mK>c č1eskou
v oblasti z'emi českých vyšší státní moci není.
Nijal~á zmlěna po této stránce nenastala ani v r. 1804 přijetím
titulu dědičného císaře Rakouského, neboť titul ten jest výslovně
proMášen za titul rodový (d~nastický) t. j. jest V2Jat od jména
rodu, nilwli 'Ú'zemlní (teritodální) t. j. není Vlz:at od!' nijakého
území (od Rakouska nemohl býti v'Z'at proto, že tehdy nějakého
Rakouska nebylo, a od zemí Rakouských t. j. Horních nebo
Dolních Rakous nikoli proto, že obojí Rakousy byly Mstí a lénem
říše Říšskoněmecké a na ú'Z'emí lenním S'v<Mkelml stížené nebylo
lze brMi titul královský nebo dokonce císařský). Titul tento j1est
dále titulem čestným, nikoli vládním. Ostatně patent z 11. srpna
1804, kterým se za'v:ádi titul dědičného oísai-e .Ralmuské'ho, výslov11!ě prohlašuje, že tím se na dosavadnídh státoprávních pomlěrech jednotlivýdh kr.ál,ovstvi az'emí ničeho nemění. To potV1:~
zuje i skutečnost, že korunO'vace na císal'e Raimuského ač přislí
bená vi'tbec zavedena I1Jebyla, kdežto korunovace na krále České
ho a Uherského byla 'Výslovně poddána. Změna z'avedená při~
jetím titulu dědičného císařství Rakouskťho jest v podstatě jen
ta, že lmáli Českému a rovněž i králi Uhersl<ému' a arCiknížeti
Rakouskému piísluší čestný tifTul císaře Ralwuského, jako již od
dob Ferdinanda 1. stavové čeští a zajisté i stavové uherští dá~
vali svému lmáii titul ,,Jeho Milost Císařská" t. j. Římskoně
meck,á.
Po pr,ávu jsou tedy až do r. 1848 země koruny České, ttemě
koruny Uherskťi a z'emlě Rakouské neboli Alpské samostatnými
státy spojenými nav'Zájem pragmatickou sankcí v dynastickou
unii. Pro státní povahu ťJěd1ťto zemí, v p'rvé řadě aV1šem xemí koruny České a koruny Uherské mluví tyto skutečnosti:
Státy český a Uherský jsou státní útvary svrdhované; symbol této svrchovanosti jsou koruny Svato'V\áclaJVlská a Svatoštěpán
ská a korunovace na krále éeského a Uhersi<:ého, neboť podle
tehdejšího poJetí není korunovace leč na panovníka svrcho'V1aného.
Pří korunovaci na krále Českého pak zvláštJě holdování staJVttl
Moravských a 'slezských dává jasný obralZ' a doklad státoprávního svalzku koruny České. Oba státy mají své vlastní monar.chické právo, které lze měniti jen za souhlasu krále a stavi't. Mají
diále svrClj inkolát neboli kvalifiko,vané státní ob'č1anstviÍ, vle stáM
Českém jednotný inkolát pro všechny země koruny; na tom
ničeho nezmlěnilo lZ!avedení "rakouského státního občanství" občanským zlákoníkem IZ! r. 1811, p011Jěvadž j.nkolát jest založen
v ústávách stavovských a těch se občanskýzákon~k nedotkl. Pro
~tát Český dalším znakem státní samostatnos,ti jest i právo stavfl
ceských býti str,ážcem jednotnosti a celistvosti koruny České
na z,ákladě majestátu krále Vladislava II. Z r. 14991 kterýžto majestát byl 'V dvacátých letech 19. století výs1oIVn1 ě uznán za platný~
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Dále sem patří právo stavil voliti si kráIe, kdyby panující
:vod v,ymřel, atd.
B. Hle d i s k o P o li t i c k é a

nt e z

i n ,á rod n í.

Po strlánce politické se vlěci mají poněkud jinak. Již personáhlí un.ie založena 'v r. 1526 r.esp. pro Uh~y 1527 měla politicky
nepříznivé účinky na spolčené státní útvary ('Z1tráta politické
samostatnosti). T.zlv. ústřední úř'ady tz'Hziené pH samém založení této personální unie .111lély přes to, ž,e neměly nijakého opnrvuěni v ústavní skQ.aldJblě spolčených státnÍdh útvaru a že :1yod1.e pravé své ,povahy byly soúv'a 'Vlíce než pOl11'ooné org,ány spoleaného
panovníka, metaný ,politický vliv. Úřady tymJě1y !liajisté jen hlas
poradný. Avšak skutečnost tato vliv jejich spíše ješflě ziV1ětšOIvala,
lleboť mohly se krýti osobou a autoritou společného panovníka.
Z toho však plynulo dále, j.e vliv a význam jejioh byl v přímém
poměru s r.o:zsahem moci Izel111lěpanské. Skutečnč také úřad,y
ty od prvé polovice 17. století přj náhlém přesunu mocí ve prosp!ěch1110ci zeměpanské nabývaly místy již i skutečné povahy
úřadi't t. j. 'z·ačínaly roz!hodovati z vlastní 111l0ci (tajná rada). Takto již 'Z oso'lw společného panovníka za'Oínaly se také vyvíjeti
instituce všem spolčeným státním útvarllm společné ..
Pragmatickou sanJkcí dlostává se spo!l'čeným státním útvar{\m
nutně také pojítka pr,ávního, ale tím se také politická pojítka
nejen ,množí, nýbrž stávajoí také intensivnějšími. Již nejen instituce, nýbrž i určité 'vléci se stávají královstv1ím a zemím spojený,111l pod žezlem rodu Habsburského resp. (od r. 1780) Lotrinského společnými. J"sou to 'zejména 'v'ěci, ve kterých s!dadba
stavovských ústav ponedháv'ala panolvl11íko'Vli celkem volnou ruku
a ve kterých: dále moc 'země,panská nabyla nesporné převahy nad
mocí stavovskou. Sem p·atří v prvé řadě Vlěci vnější, vojenství a
určitý obor financí.
V,ěci vnější již ode dá 'lna spadaly v obor moci zeměpanskéj
zde vliv stavil dosaho,V'al měrou velmi skrovnou. Odtud rcah:raniéní politikaV'šech spojených státních útvarll již z.áhy byla
vedena jednotně, spíše ovšem! v zlá jmu panujícího rodu (po,v1ěstná
dynastic1"á politika ro:du Habsburského) než" z,ájmu a prospě
chu státních útvan1 sa111l0tných. Sem patří dále vojenství. Po valce
třicetileté, vejmléna když Ferdinand II. dav Z1avraž·dJiti Valdštýna
strhl na sebe moc dříve Valcl'štýnovi jako gencralissimu náležející,
kd,yž zavedeno bylo stálé vojsko a dále když vHVI struWt na 'V'Ojenství byl odstraněn, pohlíží se na vojenské síly z lu,álovstv'Í a
zemí stojících pod ŽeI.7Jlem rodu panuj-ící:ho již jako na vojsko
jednotné, všem těmto lu,álovstvím a zemím společné. Vojsko toto
jest výlučl1Jě 'z'e111lěpanské a nalVýViá se obecné "císařským". Konečně l1Jáleží sem i uróitý obor financí t. j. finance zleměprunské,
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které zláhy v královstvích a e,emích byly zcentraliso,v'ány a staly
se jaksi společnými.
Tyto v'ěci začínají se postupem doby pokLádati za společné.
Di'tsledkem toho však i tiřady, které věci tyto spravovlaly, jsou
jaksi spol/ečné všem lu,áLovstvím a zem~t11 spojeným pod ~ezlem
rodu panujíoího (tajná rada, resp. tajná konference, dvorská komora, dv·orská rada vOjenská, dvorská a státní kancelář a pod.).
Avšak úřady ty nejsou orgány jednotlivých státních útvarll; nejsou
to úřady specHicky ani české, ani uherské, ani" rak,ouské. Pi'tvodně jen pomooné org,ány společného panovníka stávají se při
v'Zrllstu moci zeměpanské, jak již výše byl.o rečeno, skuteónými
úřady. Poněvadli však 'základ jejich bytí byly moc a autorita spol,eóného panovníka, i nyní, když se stávají jaksi úřady, oplírají se
jen o moc spo],ečného pano'Vníka. Takto v:oniká Zldiání, jako by moc
spo1.ečného poal1ovníka byla v so:u:hrnu všech krállolvstJvtÍ a zemí jakousi vyšší mocí, a tvon se fikce jakési nové mod státní, která l1Jení
specificky mocí ani českou, ani uhersklOu, ani rakousl{l()u, nýbrž jakousi mocí ústře:diní, nadřazenou státním mocem p[,Yl1Joudllll zjlednof:Il:ivých státníclh útvarft. Fikce tato jest posilována skutečností, že
od Ferdinanda 1., s ll1ialou p:řestwvkou Zla Marie Tere:vie, společní
panovníci byH zároveň také císaři Římskými a že jim tudlíž ptříslu
šel,Y titul a di'lstojenstvÍ vyšší, než měli jako panovlníci jrednotlivýoh státních útvaru, Odtud společným úřadftm, poněvadž se při
pínaly. ke společnému panovtl1íkovi a oň se 'olplÍraly, se ziačala
dostizláhy dávati titulatura plynoucí 'Z (vyššího) titulu a di'tstojenství společneho panovníka. Pr,ávě tak, jako se spoleónému
vojsku z,áhy 'začalo říkatí "císařské", tak i tyto společné úřady
dostávaly titul: císařský, později císařský královský (c. k.), nebo
někdy také císařský i císařský kr,álovský (c. i c. k.).
Od polovice 18. století přistupují k dosavadním: společným
úřadlŮm nové společné úřady vzlniklé spr,áJv11lí centrialisací. Centralisace tato se ·obmezuje spoč,áfku jlen na oblasti z:emÍ Českých
a Rakouských : zrušují se dosavadní ústřední tiřady jedlnotlivých
státních útvaru (dvorské kanceláře česká a rakouská) a na místo
jejich se zřizuji nové ústřední úřady ve Vídni spdečné nyní pro
země české a Rakouské (directorium in publicis et call1eralibus
a nejvyšší soud). Ale .od druhé polovice téh!ož století jde tato
správní centralisace i na ·z·emě polské a uherské.
Vedle toho usilují společní panovníci dále o to, aby vytvořili
také společné zlájmy a ahy takto kráLovství a 17Jemě u viědomí
určitých spoleóných 'zlájmi't se nav'zájem sbliž.ovaly. Nad to snaží
se panovníci také ·0 asimilaci v jiných odV'ětvích žhl10ta státního.
V,ydávají ·se 'z,ákony sp01ečne královstvím a 'zemím a zaóÍl1á se již
s kodifikacemi v rll'zných .oborech pr,áva (soukromého, trestního,
(ZJ části i 'veřejného). Rovněž se 'Vwu7)ujie IV ob:yJV1atelídh jednotlivých kr,álovsúV'Í" a z'emí iViědomí existence jakési j:ednoty státní
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tím, že všichni, kdož v kr,álovsf:\nÍoh a z'emích pod zeměpanskotL
mocí společně žijí, mají býti poldádáni za tuvemce na rozdíl od
pi-íslušníki't jinýoh státi't neboli ciz:inci't.
Nebývalým posílením všech těchto snah a značným krokem
v centra1isaci a unitarisaci kr,álovství a Ziemí bylo pHjetí titulu
děJdioného císaře Rak{)uskéhQ patentem z 11. (v zemích korurw
Uherské 17.) srpna 1804. Jest sice praV'dla, ve pHjetím tohot{) titulu
nijal<Já 'změna ve státoprávní a ústavní skladbě království a z:emf
nenastala, a že tento titul po stránce státoprávní nijakých bez'~
prostředlních účinkfl, ovšem kromě nové titulatury, neměl. Ale po,
stránce politické účinky pHjetí tohoto titulu byly dalekosáhlé.
Až dosud společný panovník kromě titulu císaře Římského neměl
nijakého jednotného titulu. Nyní společný panovník má jedlnoÍ1ný
čestný titul císaře Rakouského. Rovněž až dosud kr,álovství a
země nemají nějakého jednotného jména. Úředně se nél!vývajf
Dlědičné Státy nebo také Dědioné Země, neúředně někdy, ve
styku diplomatickém, se mluví o státech domu Rakouského (Do~
m'Us Austriaca, la Maison ďAutriche). Nyní však, po přijetí titulu
dědičného císaře Rakouského, zejména když o dva roky pO'z:dJěji
zanikla hodnost císaře Římského, mzí si již cestu jednotné jméno
Dědičných Státi't a s ním i myšlenka jednotného státního ú'zemí.
~edílná a neděiitelná jednota království a zlemí spojených pod
zezlem rodu Habsburského resp. nyní Lotrinského založená prag~
matickou sankci dostává jednotné jméno. Jméno to jest vzato
z titulu dědič~ého císaře Rakouského. Začíná se již i úředně
mluviti o císařství Rakouském, jehož hlavou jest císař Ra~
kouský a ve kterém se vl:ádne z jrednotné moci' rakouskocísařské.
Z titulu pi'tvodně jen čestného stává se nyní titul vládní. Toto cí~
sařství Rakouské zahrnuje v sobě dosavadní Dědičné Stá~y a
dáv'á jim na venek tal\:é jednotné jméno.
Po str,ánce politické a ve styku mezinárodním vystupuje takto dsařstv.f Rakouské jlél!ko jednotný stát s jedno,tným úZle1mím
státním. Nad tÚuto územvm státním vládne císař Rakouský,
v jehož vl,ádní moci se sbíhají státní moci vy,plýVlající z' jednotlivýoh útvari't s6átnícrh, z'e kterých právně jest dsařstvrí Rakouské
složeno.
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II.
Až do vydání t. z'v.

b'ře7}/1ové

ústavy.

Ústavní vÝVQj 'v monarchii Lotrinské IV bouř~dvém roce 1848
až do vydání bře'znové ústavy nešel jednotnou aestou. Historickopr,ávní roz'díly v jednotlivých skUipináoh zemských resp. státních
osv,ědči1y i v této době sv,i'tj 'VIHv a měly V' ZllÍiprětí, že v rltZl11ých:
skupinádh zemskýclh b:yly kladeny rflZlné požadwvky ústavní resp.
sf:átoprávní a jazykové resp. národní. Nutno tedy přihlédnouti
z'vl,ášf1ě kústavnimIU výVioji IV' lZemích koruny české, z:vlláště v ostat~
nich zemlíon neuherských a :z,vl,ášf1ě v zemích koruny uhersl\:é.
A. V !li e m í c h k o run y čes k é.
Zemlím českým přísluší přednost, že na pi'tdJě monarohie v nicrh
zlpr:ávy 'o únorové revoiuci ve Francii nale1Jly prVlní ohlas. Vedení
přísluší z,de Čeohám, p'onevadž na Morav,ě a ve Slezsku, až na
~jedinělé výjfmKY, revolučního hnutí nebylo. Ale i v samotnýoh
Cecháoh nebylo náležité jasno o dosahu a dli celého Jlllutí, takŽ'e
rok 1848 a události bezlprrostřed:ně s Hm spojené končí jen novou
újmou státoprávní (odstraňování zhývajíc'ich zlllakťt státní samostatnosti a porušení dosavadního pr,ávníhio výV'oje neboli prá:w1Í
nepřetržitosti). Příčiny toho jsou několikeré.
Předem jest to rychlý spád událostí. Jedna uďálost se valila pi-es druhou, aniž bylo ďasu U!dálosti ty náležitě uvM;'iti a dosah jejicrh postřehnouti. Dále jest to přílišná složitost událostí.
Q,á7j na r·áz se dostavovalo tolik nových událostí, že nebylo lZie
upoutati náležitou pozornost k jedné nebo k 11Jěkterým Zl nich.
Český s11Jěm ústavodárný, události ve Vídni, v Uhrádl.ť, slolVlanský
sjezd v Praze, otázka frankfurtská atd., zatnJěstnávaly současně
mysli českých politiklt. Zejlmréna ot,ázQ{a frankfurtsrl{)á byla V'elmi
dll'1l:ežitá pro poměr monarchie Lotrinské k říši německé. V ní
pr,ávem bylo v Ceohách spatřováno nebezpeČí pro bytí českého
národa a pro Čechy byla to otázka nejen politická resp. státopr,ávní, nýbrž i národnostní, která byla tehdy nejdi'tležitJěj'ším
bodem českého programu. Konečně jest to nedosti jasné vědomí
státoprávní a ne dosti urdf1ě vyhraněný státoipl"ávni program. Nebylo tu pravého pOClbopení pro státní právo. Politiki't, kteří by
náležitě v,ystihovali stav vlécí po stránce státoprá:vrní, bylo v:elm5

2

17

m1álo (snad jediný Dr. Brauner a Dr. Rieger). Sám Palacký, historiograf kr,álovsfví českého, neměl pro to valného pochopení. Zdá
se, že opojení ústavní mlelo převahu nad přesvědčením státo1P1.'távnfm a že program státoprávní nevnikl tehdy j'eště tak hiuboko v rtnlysli českého národa.
Dne 11. března 1848 byla konána schůz'e v lá7J11ích svatovác1a,vských. Zde byl 'z'volen vyhor svatovláchllVlSký, který se ujímá vedení; výbor tento byl o :tnlěsíc později sloučením s mÍ'tnJoiiádnou
komisí zří;z:enou od tehde)'šího purkrabí hraběte Stadiona pře
měněn v Národní výbor. Zároveú bylo usneseno odeslati petici
k panovníkovi, vYlPracov'anou Drem Braunerem. Po str,ánce ústruvní a státoprávní jsou důležité tyto články petice:
1. "aby pojištěn byl svazek me7ii zeměmi k české koruně
náležejíoími, Čechy, Morav'ou a Sllelzskem, a ty aby zastávány
'hyly od sněmu, Každého roku buď 'v českém nebo v moravském
hlavním městě shromážděného,
2. aby tyto země administrativně spojeny byly a z·odpovědné
politícké, právní a finanční centrální ouřady aby se v Praz'e pro
ně zavedly,
3. aby stav'ovské zfi:zenť král'ovstv1 do:plněno bylo s'V'obodně
v,olenými v,yslanci všech měst a 'okresů vle'11kolViských,
4. a~y byla .ouplná rovnost české národnosti s německou ve
v;šech českýchz,emích, škoMch i ouřadech,
5. aby se .ouřady -obsa'z,ovaly domácím lidem, m:ajícím stejně
dokonalou známost obou v zemi panujících jazyld't".
K přesné formulaci této petice byla zlří~ena xvMštní 1mmise, kter,á ji poněkud p-o!změnila vynechavši z ní xejména· poža:davek správníhQ spojení zemí koruny Česik:lé a zrÍjz'ení ústřed
ních úřadů v Praze.
Na tuto petici došla odlpovlěď lmálova kabinetním listem z' 23.
března 1848. Odpovlěď tato však neuspokojila, byla tedy vypraooviána a odeslána (dne 29. bře'zlna 1848) nová (druhá) petice,
ve které byl již obsažen výše uvedený vynechaný pozadaJV'ek.
S hlediska llstavníhlo a státoprávního dlužno k Mmto petioím
připomenouti, že jsou poCLávárw sborem (svaťováclav'ským), jehož tehdejší ústava česká nezná. Jakými pr-ostředky jest provésti
ž,ádané požachl'Vky, jest udáno jen všeobeoně. O olbsahu petice
mlá býti rozhodnuto jednostranným aktem abs-olutního krále. Zaj'ímavé jest, že se v prvlotní (neodeslané) petici nel1l1JluviÍ ničieho
'O poměru zemí korul11y České [~ ce1kové monarchii; ba tentoPQjem 7Jdle vr&bec chybí. V první petici se praví, že krá,l'oVlSwlÍ České
jest "perla koruny Císaře Hilosti" a stanoví se cíl státi y;érně a
pevně "pod císařskou korouhví. Rakouskou". Ve druhé petici se.
trvlá na pevném spojení "s veškerým státem rakouskýlmt', ale
čte se 'V' ní jasně, že "c. k. Milost" vI,ádrre v koruně české jatko
kr.álčeský.
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Druhá petice byla ,vyříz·ena kabinetním listem 7J 8. dubna
~848, vyMášeným v provinciální sbírce zákonCt pro rok 1848 pod
.Čís.

74. a tedy Iplatným 'z,ákonem z'emský1ll1'. Jím se povoluje zřízení
"odpovlMných nejvyšších ouřadů pro 1málovství české v Praze
.s r,oz'šířeným okresem éinnosti" (čís. 3.), úplna národnostní a jalzy1wvá f'Ovno.právnost (čís. 1. a 9.), vypsání pl'Vlního českého s11lě
mu, ke kterému mají býti pov-ol.áni "všiokni staNlo:v1é zlemě"; shromáždění toto l111iá býti sestaveno "Zle llJástupoll národu, ZV'ollených
na 'z,áldadě takovém, aby sl(t1ze ně všedky důlezitosti zemské rovnou měrou byly opatřeny a 00 111110ižná nejvíce obČlal1JCt lnlohk)' voliti av'olenu býti; ono má míti právo, o všech vlěceCJh! zlemských
raditi se a r·ozhodovati".
S11Iěmučeského nejblíže příštího mají se podle tohoto kabinetního listu z,účastniti tito rlIástupcové:
"a) Všichni, kdožkoli posud pr,áNo mlěli k sněmu přicházeti..
toliko že nastoupí v'zhlectem měst kr,álovských ta změna, že voliti mlá
b) kr,álovské hlavní město P1:'aihla div'anácte Z!ástupofl zle staVíu
mlěstského, každé pak z ostatních lmálovských měst tohoto kralovství aspoň jednoho,
c) každé jiné město venkovské, mající nejméně 4000 duší,
r,ov11'ě,ž jednoho poslanoe,
d) mlá-li které město venkovs·ké 8000 obyvate111 aneb vice,
rtniŮŽe k sněmu Českému vy,praviti dva poslance,
e) Vysoké školy Pražské má zastupovati Recfor Magnifikus
a nad to fakultu jejich každou, rovněž jako i ústav teohinický
vždy jeden poslanec zvl,ášf1ě.
f) K zastupov,ánívšech ostatnídh tříd o'b:yvatelstv'a, kteréž
nejsou obsaženy ve Háncích pi-edeslanýC!h', mají se z každého
okresuvikariatního vy,pl.'aviti dva posl"l1}()t•..
K 'volení zlástupofl národních má na venku právo každý ob.čan, který platí daň, rj:lo mlěsteoh pak každý měšťan.
Kdo v/oHti chce, na tom se dále i to vyžadUje, aby také
byl dvaoátý pátý rok stáří svého překročil. Kdo však volen býti
má, musí býti v zemi q;,rozen a nejméně třidcet let stár.
Voliti ani v'oleni býti nemohou tito: všecky pod opatrování
postavené osohy, pak všickni bankrotníci, pokud se nevina výroky soudními neosvlědčila, a všickni ti, kteříž pl.'O z,ločin cti
zabavující aneb pf'O 1P,0dobný těžký policejní přestupek .u vyšetř,ovlání b:yli a z'a nevinné prohlášeni nejsou."
Napf'Oti tQmu žádiost o spojení zemí koruny České pod jledBQU nej'v:yšší zipT,ávou a se spole'čným s11iěil11lem se odkaiZIUje na "sněulI
Našich říší nejprve příští" (é:ís. 4.), 6ím'Ž rozuměti dlužno zajisté

J>

sněm vídeňský.

KabInetní list jest dCtležítým mezníkem českých snah! o lVem:sImu ústavu a právem se na'zýv,á novodobou českou ohartou. Rozl-
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sahovlě

se vztahuje jen na krá1ovst\ní české a také odipo,vlěd1n€
nej:vlYšší -úřady v Pnťzle lVI 11Jěm přislíbmlé Illllaj1 miti pl\solbnost
(jen) pct'o král'ovstvi éeské. Ovšem na druhé straně nesluší pře~
Mížeti, že žá:diost o spojení ZlenlÍ koruny České piod j'ednou správou
a Vi jeden sněm (poda1ná od výboru slvlatolvláda!V1skéhb, teld!y, j!oo
od! sboru českého, nikoli twké IOd některéhlo z'astupitels1kéhlO slblo!ťu
moravského a slezského) nebyla přímo 'Z:amítnuta, nýbrž vyřízení
od!kázáno na sněm vídeňský, kde země koruny české měll,y býti
také Z'astoupeny. V té době nebyly však 'Zlnámry ani složení tohoto
"příštího" sněmu, ani jeho pravomoc, nebylo lz'e tudíž s'e dohád~
nouti osu:diu tMo žádosti a spojení zemí koruny České, jako vťtbec
nelz,e vyčísti, jai<: kabinetní list pohlížel na státorprávni pom\ěr
zemí l"o~uny České k monarchii Lotrinské. Otázka spojení tllemÍ
koruny Ceské ~ monarchii z:ftstávají tu:dlíž nerozřešeny.
ObsahO'vlě znamená kwb~netní list přediel111J vtZldání se výhrady
pr,áva 'Z,ákonodárného obsažené v Obnoveném ZHz:enÍ Zemském
2J r. 1627, takže na příště jest krM český již viadafem ústavnÍim.
nále kabinetni list tento spolu s kabinetním listem z 23. Mezna
1848 vyslovují tormální nepretržitost s dosavadní ústavou (vý~
slovně v oboru pr,áva Ja'Z!ykoV'ého). Konečně český sněm podle
tohoto kabinetního listu pfislíbený mlá právo se raditi a rozho~
dovati "o všech vlěcech z,emských". Jest tudíž (spolu S králem)
výlučným sborem pro všechl1!Y 'Vlěci zlemské a j1est dále také sně~
nťem ústavodárným t. j. mla se raditi a rozhodovati o pfiští zem~
ské ústavlě. Že tomu tak, svédčí zejména doložka ministra Pi1lers~
dorffa ke kabinetnímu listu, ve které tento vysÍovuje dů~ěru, že
"Pláni poslanoi pra:žští" nlalezlnou v tomto kabinetn~mI listu "zrcela
uspokojující rUKojemství za ž,ádoud vyvinovlání ustwv<y v'laste~
necké"; 'ostatně v té době nebylo nikterak pochyboviáno o tom,
že tento první s11Jěm český má býti sněmem ústav,odárným.
Kabinetním listem z 8. dubna 1848 byl položen Zláklad k hu~
doucí tlstavlě ze1l1JSké. Avšak v této době již se Vle Vídni Jedná
také <O ústavu říšskou a byi zejména také přislíben sněm všech
krtál'ovstvÍ a zemi (vi'Z níže), v'e kterém by byly zastoupeny, jak
se ostatně v samém kabinetním listu pod čís. 4. výsloV'ně prav'í,
i země lmruny České. šly tedly Vledle sebe s·ou!blěžně snahy o ústa~
vu českou a o ústavu říšslmu a bylo nutl1lo pH ústavní a státo~
právní úpravě V'z,áje111'ný poměr 'Obou těohto úsťavl vlyřešiti. npra~
va vZlájemného tohoto poměru byla jaksi napov,ěděna přípisem
ministra Pil1ersdorffa státnímu ministru a dolnorakouskému zem~
skému maršálkovi hraběti Montecucculi (jalko odpov,ědi na pro~
test poslanoi't z německých dědioný<fu provincií proti kabinet~
nÍÍmJu listu) z 2)'. dubna 1848. V přípisu tomto se m. j. praví, že
"neleželo ,v oumtyslu vMdy, dáti Českému zemskéJml~ sněmu ,pro
jeho porady a rozhodJovláni širší obor, nežli 'Obor vlastních z'em~·
skýchzláležitostÍ, že tedy i v Čechách obecné organismu celého
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ttUlocnářství

se dotýkajíoí z'áležitosti ponechány býti musí

usne~

šel:~l:? říšsl~éh~ Sl1J~ln::IU a že zlří~len~m ,odpovrědnýdh z:elmských nej~
v~ysslOh 'ouradu mUl1sterstvu z,a Vlerne pln~ní ustanoN'ení ziákono~

<Lární moci o.dpovlědnému nesmí býti v oboru jeho povinnosti žád~
ná mez kladena." Záleždo tedy vše na příštím vývoji vlěcí.
Kabinetní list z 8. dubna 1848 zlpůsobH v Čecháchl u české
Čiásti, 'Obyvatelstva veliké uspokojení, ak stal se také (zárov!eň
s otailmu hanlkfurtsk'ůu) příčinou 1:iQ!zila'dJěnÍ melZ1j oběma národ"
n'Ostmi v Čechách, které až dosud šly celkem svorně. Za hranicemi
lmál?vství kab}netní list resp. snahy české o ústavu a o spojlení
zem1 koruny Ceské se slerf1ka1y celkem s naprostým o:dlporcm. Již
dl:e ~. d~bna, tedy: druhý den po vydání kabil1etn~ho listu,
Nemlcl z Cech, Moravy a IZle Slezska, žijící ve Vídni, podali aniž by, jak se zdá, mlě1i vědomost o obsahu kaJhinetnílto listu prot~st l11'illistr,ov~ Pi!levrsdodfovi, ve kterém prohlašují, že jsou
proh vsemu oddelelll Cech, Moravy a Slelzska od ostatnídh rakous~ýchzem1 a dh'tJějí se s druhými rakouskými ~elnllěmi připojiti
k Nemeoku, a px<otestují dále proti jakémukoli zkracov,ání ně~
nrecké národnosti v z·emích českých. Podobný obsah měl i protest centr1álního výboru z,emských stavft z,asedajícího ve Vídni.
Litovati sluší, že i sněm markrabství moravského - a to jak
stavovský dne 14. dubna, tak i t. zv. selský Vl četlvlenci 1848 Be vysllOvil proti státoprávnímu spojení 'V,šech zemí k'o:mny České.
v

Sněm moravský byl dne 2. duhna od gubernia mmavskoslez"
ského úředně zpraven o druhé petici pražské a požádán o dobré
zdání v této vlěci. Referátem o této petici byl pověřen poslanec
za nllesto Uherské Hradiště, Dr. Alois Pražák, jedel1Íl1 pěti Čleských
poslanců na sněmUJ. Referent se vyslovil zcela rozhodně proti
spojení Moravy s Čech ..mIi jednak z dŮV10ldů fonn1álních, že dnu"
l1á petice ľLení podána stavy, jakoZto zákonným orgánem krMov"
ství českého, jednak z důvodů hmotnýoh, ježto - na základe
d~lšího odůV1odruění historickoprávního, věcne ne vždy sp:ráv"
neho ,,1. Morava jest země od Čech neodvislá náležející k celistvé"
mu svazku rakouského mocnářství.
2. Mezi oběma zeměmi bylo vždy stejnosti národností a pa"
iI10vníků úziké spojení, staV10vské spojení ale nemůže býti bez
porušení rlíz·ení a sBmostatnosti Moravy zákonne vyřčeno.
I ohledy na materielní interesy a sy,mpatie moravské země
vedou stavy Moravské k tomu, aby se prohlásili prom stavovské!1l1JU i poHtickémll spoIku Čech a Moravy •.• ".
V odůvodiruění dále se praví, že stavlové moravští v této druhé petici pražské mllJsí "spatřovati útok na integritu Moravy"
i že český separatism "jest však práv,e nyní tLm politování hod~
nejší, čim větší se jeví potřeha, zárovleň s vládollJ vším úsilím
působiti na konsolidování společného sva:vku veškerých provincií
v jednu tnIOhutnou ko:nstituční monarchii".
Ve scl!ůzi sněmlovní konané dne 14. diUJbna se za spojení
Moravy s Cechal1nli pHmlClUJva1i jen hrabě BedHoh Sylva~ Tal'OIUcca a
německý poslanec za JihlaV1U 19. Strdt. Sněi 11Jl však hlasy 72
proti 6 -- proti hlasova~i jen hr. Bedřich Sylva" Tal'Oucca a pět
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německých. poslanců za město JihlavH -

přijal z:amítavý návrh:
referenta oeští poslanci hlasovali šm'ahem proti spojení ..s dodatkem knížete Lieohtensteina, "že páni stavové zachování
a obranu nedotknutelnosti a nezávislosti markrabství Moravského,
proti všelikým mlanifestacím a pevné připojení jeho k mocnářství
rakouskému považují za SVIOU povinnost; že však při tom, pokud
tím nezávislost Moravy v nehe~pečí neuiběhne, přátelský spolek
s královstvím českými, stejností jazyka Spří2111Jěným, a stálo,u:
vážnost národnosti a jazyka 7!achovávati budlau a chtějí".
T. zv. selský s11lěml průhledně odlm:ítl spoj'ení s Cechamli v § 1.
návrhu zemského 7)říz.ení ,mol'avskéhlo. který zněl: .. Mor/IJva jest
samostatná, jen s korunou rakouskou a sice ústrojně spojenÍ!
země".

Nov'ou újmu snah o českou ústavu přinesla s sebou zatím
již vydaná t.zv. dubnová ústav'a. Ústalv,a tato 'výslovně měla pla~
mi i pro lmálovství české (viz níže), obsahovlě přidházda tudíž
do ostrého rozporu s kabinetním listem. Podle kabinetního listu
mě,l býti český sněm ústavodárným, kdežto podle §u 55 dubnové
ústa vy: měli p1:ovindální stavové pO!vinnost naVlrhnouti změnu
svých ústav době přiměřenou a mělo býti jedním z prvých
úkolů říšského sněmu tyto návrhy "zkoumati a hodnotiti". Země
vi'tbeo neměly míti práva zákonodárného. Nad to pak i 'Zří~
zení odpovlědných nejvyššídh Madi't pro kráIovsfv'i české bylo
V'naprostém roz\pDrU s jednotnou ústřední mocí řišskou. Přes
to však se na ústav,ě české pmoovalo dále. Národní v'ýbor v:y~
p1:acoval volební Md do sněmu, schválený V' k'vlětnu ministrem
vnitra. Volba byla tajná a volilo se zvláště podle Vlikariatních
okresů, 'Zv1!áštJě podle měst, 'zvláště, v Praze a z:v'láště na uni!v:er~
sitě a technice.
Pr,ávo hlasovací měl každý státní občan dokonavší 25. rok
svého v,ěku, který v mlěstě bydlí a tam jest měšťanelmi, na v:enkOI\Tlě
pak bydlí, rplatí nějakou přímou daň a propadlou Člástk,u daně dh
týdne před v'olbou zaplatí. Volen býti mohl každý státní občan
v 'zemi '2irQZený, bez rozdílu náboženského vyznání, který v Če~
dhách! bydlí a dokonal 30. 1:Ok svého v,ěku. O platnosti volby toho,
který sioe má jinak všechny náležitosti volitelnosti, není však
v Čechách 'Z'1:(Yz'en, rozhodne sněm sám. Ani práva hlasovacího,
ani volitelnosti nemají osoby vytóené již výše Vl kabinetním listu.
Veřejní úředníci mlohou býti voleni, dávají se však na čas trvání
sněmu na dovolenou. Kandidovati lz·e víoe než Vl jednom okresu
volebním. K platnému zvolení se vyžadujle poměrné Vlětšiny. Vedle
poslanofl se v'olí ziároveň hned také jejich! náhradníci.
Do všedh těchto věcí stále rušivě zasahovala otá'zka frank
fmtsl<Já, t. j. obeslání či neobeslání ústavodárného sněmu frank~
furtského. Přes rozklad nejvyššího purkrabí a přes p1:Otest Ná
rodního výboru vypsala vLáda vídeňská přeoe jen volby do sněmu
frankfurtského (na 25., pak 29. dubna). Volby byly skutečně také
pr'ovedeny, avšak jen ve z'nemlčených krajích Čech. České kraje:
p

p
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nevolily a konečný dflsl:edek voleb byl, že se národnostní roz~
pory m'ezi Čechy a Němci, kteří q;atim byli již vystoUiPili z Národ~
ního výboru a založili si v PralZe svflj vllastní t. ZlV'. Constitutionel~
ler Verein, jlešúě víoe ZUQstřily.
Zatim nejvyšší purkrabí hrabě Lev Thlun vypsal V'olbv do
ústavmLárného sněmu českého (a zřídil také o své újmě osmičlen~
nou radu vl,ád'ní, vy:pověděv, poslušensíNiÍ 'Vlládě vídeňské, což
panovníkovi do Innsbrucku z,vl,áště OIZInámH). Volby bryly z valné
Msti také provedeny a Národní výbor vyrpracov:al pmg1:am sně~
mu i návrh ústavy 'zemské, t. 'Zlv. Mavní zásady ústaivy zemské.
Návrh tento 'zavádí t. 'ZIV. společné VJěci, pojišťuje V'šak zemi
rO'z's:áMou autonomii i samosprávu, zejména sa\tIliostatnoUJ zem~
skou exekutivu a ,ustavuj'ezastupitelský sbor český na soustavě
dvoulW1l1Iorové (v nepravlém smyslu).
Návdl zemské ústavy, celkem stručný, obsahuje tři rvásady.
První zlásada stanoví, že se "samolZ,ákonnost (autonomie) a právo
sa'111'ospr,ávy, jakož i stávající posud svobody a práv'a králoiv'st'v,í
Českého zachovají potud,pokud společná říše Rakouská při
nich si1na a nla ,venek moona býti ttnlťtže". Na zlákladlě to!hQ sta~
noví se okruh t. 'Z'V. Vlěcí společných, t. j. těch, které spadají
v pravo1l1loC! ústřední moci výkonné a zlákonodár-né t; j. císaře
a říšského sněmu. To jsou jednak věci z,ákonodárství a správy,
které slouží k tOlmu, "aby Rakousko proti jiným státům co mocný
celek stálo" a to: vlěci vojenské, státní úvěr, státní a obchodní
smlouvy a všechny Vlěcizahranióní, jednak vlěci ZlákonodársťV!í
a spr,áv'y, "na jichžto stejném zří'1!ení pravá s'ouvislost jednotlivých
Mstek oelého mlocnál':stvízáleží", tudíž v,ěci obchodní, cdní, poš~
f1ovní, mlince, míry a váhy, civilní a trestní z,ákonodárstv'í, hlavní
stMní silnice a že1eznioe, náklad na tyto v,ěci jt11lenované a ko~
nečl1Jě i vyměření podílu, jakým každá z'emě j:est povinna na
tyto v,ěci přispívati. Všechny věci zde neuvledené náležejí V' pravomoo Z!eunlského zlálwnIOldárství a zemslké sprruvy.
Druhá zásadaobsahiuje složení sl1Jěmu českého. Sněm lest
ustaven na s'oustavlě dvoukomorové 'v neprwvlém smyslu, t. j.
sněm Slám volí ze sebe druhý sbor, S'enát. Sněm :náleží z pOP
slanoů krajťt venkova a měst. V kraji přijde na každých 20.000
obyvatelů jeden poslanec, města přes 6000 volí jednoho, přes
10.000 obyvatelfl dva po,slanoe, město Praha volí dv!anáct poslanol't. Virilistů není a rovněž ani zlástupCiťt university: a techniky.
Prlávo hlasovací má každý zletilý státní 'Občan, který platí
přÍ'111IOU daň anebo rná vlastnosti potřebné ke členství v národní
obraně. Pr,áv'o volitelnosti má každý občan v zemi ziťozený nebo
za domácího přijatý (naturalisovaný) dokonavší 28. rok svého
vlěku. Senát se skládá z'e 60 čLenů.; každéhQ mku vystupuje jedna
šestina a doplňuje se novými volbami z'e středu sněmu. K člen~
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ství v senátu se vyžaduje dokonaný 36. rok VlMw. Sněm se 1VI0lí na
tři r'ok,y; a shromažďuje s'e každol"OčllIě.
Třetí zlásada uprav'llje výkonnou moc. Úřadové se dělí na
císařské knálovské a na královské zem:ské. Oni jsou úředníky
říšskými, spravují v,ěci společné a platí sex obecných důchod'Ů
státníe'h; tito jsou úředníky království českého, spravují vlěci
tz;'emské a platí se ~e zemského fondu. Úřady říšské neboli oísař
ské kr,álovské jsou ministerská rada t. j. ministři: války, vnějších
vlěoí, financí,obc:hodu a veřejných prací, v čele s CJísaře1l1' a
s úřad;y; nižšími jim podřízenými. Kr,álovské zemské úřady jsou:
náll11lěstek neboli místokrál, odpov,ědná místodržící rada složená
~ pěti odborů neboli "rad" a královští IzIemští úřadové pod místodržící radou a to: politick,á správa zemská s jejími podřiz'enými
úřad,~, ředitelství studií, nejvyšší soudní dvůr s po dříz:enými instancemi, z'emsk,á pokladna s potřebnými úč:etnÍimii a úv:ěrními
oddiělenín1'i, z'emské stavitelské ředitelství, ,obchodní komora atd'.
Ústav'OCtárný sl1Jěm český se nesešel, ačkoli volby do něho
byly již z převážné Msti vykonány. Byl zmařen vypulmuv'šími
bouřemi svatodušními. Nejvyšší pmkrabí hr. Thun neodhodlal
se přes naléhání !předních již zvol:ených poslanců českých jej
svolati. Národní výbor byl dne 26. června roz'puštěn, o tři dny
později i IPr,olz,afí.mní vMdní rada a zástupcové českého národa
zaHm při říšských v,olbách ~v'olení vstoupili (bez jakéhokoli státopr,ávního OIhražení) do ústavodárného sl1Jěmu říšského ve Vídni.
Snahy, o českou ,ústavu v'zaly tím úpll1Jě 'Zla své.
Na Moravlě šly věci klidnou cestou; revolučního hnutí zde
celkem nebylo a llJepřetržitost pt,ávní byla úpll1Jě zachována.
NepřiMížíme-li k neIP'oah!optení státoprávnímu, nemůžeme sněmu
moravskému - a to i stavovskému - upříti značné pOl'olZlUil11Jění
pro ,otázky, časové.
Stav'ovský sněm moravský již dne 11. března 1848 Ž!ádial nejvyššího kancléře za ll11'imoňádné svol,ání sl1Jěmu. Zádosti této bylo
,vyhovlěno, a stavolVlský sněm poslední - se seš'el ďne 30.
března. Členové kurie ,městské (stav městský) měli v té době
doh1'om'ady jeden hlas. Hned však v první schůzi sl1Jěmo.vlní bylo
k návrhu předse~)\ sně,1l1'u usneseno dáti každél11JU královskému
lI11Iěstu, jieh'ž bylo t~hdy sedm, jeden hlas. Měl tedy stav lněstský
sedm hlasů, což pak ještě v romto zasedání 'ZIvýšeno na třicet.
Již ve druhé sohl1lzi sněmovní byl aklamací přijat návrh přibrati
také zlástupce stavu selského. Vypraoován a také přijat prozatínllní v'Olební ř,ád. Sněm jest ustaven na soustavě j'edlnokonrorov1é
a skLádá se ,z'e čtyř kurií: velkostatkářů, obcí ll11/ěstských, obcí
,venkovských a ze ~ástupcft university olomouoké, jiohž j:est p'ě,t.
V kurii obcí městských a venkovských se volí nepřímo na podkladě oensov6m, po případě kapacitním.
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V kurii velkostatkářské jsou hlasy vidlní; zastoupení i plná
.moc se připouští. Za velkostatek se pokládá všeliké panství nebo
statek, vložený v rn!omvské desky 7!emiské nebo desky manské,
se který,m jest spoj1en výkon mloci patrimoniální. StavO'Vství lpí
na statk,u, nikoli na o!>ob:ě. Virilní hlas může míti jen rakouský
státní občan svéprávný, dol\1Ollavší 24. rok svého v,ěku a zachovalý t. j. kdo nebyl odsomen pro nějaký z,ločin nebo těžký policejní přestupek qpác'haný ze zištnosti.
Za obce 111Iěstské se pokládají města královská, dále města mající aspoň 3000 obyvate;i'! a miěsta s menším počtem obyvatelů,
mají-li svi'!j vIastní magistrát. Každé královské 111Iě.!>to vysílá jednoho poslance, 'mcí-li však více neZ 3000 obyvateli'!, za každých
dalších 3000 obyvateli'! opět jednoho poslance; ke zbytki'!m se
nepřihlíží. Města venkovská vysílají na každých 3000 obyvateli'! i'ednoho poslance. V obcích venkovskýoh připadá jeden poslanec
na každých 15.000 obyvatelů. Za universitu oLolffilouckou jde rektor
a za každolu fakultu jeden zástupce, který musí býti profesott
nebo graduovaný člen fakulty.
Volby JSOlU nep.římlé. V tt11lěstech se na každých 200, v >OIbcíoh
venkovských na každých 300 obyvate:i'! ,"olí jedlen volitel, a souhrn volitelú volí poslance. K vlastnosti voli telte se vyžaduje státní
občanství rakouské tedy nil~oli zemský indigenát, jako tomu
bylo v Čechách -, zletilost, svéprávnost, z.aoh!ovalos,t, usedlost
v mísně nejméně po jeden rok, hospod:ářskcí samostatnost (děl
níci, čeledínové, tovaryšové atd. nelmolmu býti voliteli), konečně
placení daně přímé nebo stálý roční příjem' 200 zL stř.; tétol posléze ,uvedené náležitosti jsou p1'Osti členové obecnícb výbori'!,
představení a správcové ústavú obec11Iě prospěšných, farní dluchovenstvo všelikéh10 vyznání, ve.ř,ejní učitelé a doktoři (t. zv.
kapacity). K volitelnosti se vyžadují vlastnosti volitele a dolmnaný 30. rok v,ěku.
Poslanci nesmlějí přijím'ati ani od voHtelt't, ani od: kohokoli
jiného nějakých instrukcí.
Ve sehů'zi (stavovského) sněmu, konané dne 28. dubna, přijat
byl na návrh zemského výboru protest proti naHveným volhám
do sněmu frankfurtského resp. "proti připojení markrabství MoraV'ského k novému němedkému spolku" a usneseno ž,ádati ministerstv'o, aby z nařÍlZlených voleb sešl,o.
Nový sněm, zvaný také selským sněmeJm a majícím jednohlasov'Ou Vlětšinu českou (z 247 členů byli 124 Češi a 123 Něm:ci)
sešel se dne 31. kv,ětna 1848. Na z,ákladě ministerského nařízení
2 5. června, aby s11Jěm předložil návrh ~emské ústavy úsfaJV'odárnému s11Jěmu říšskému ke schv,álení, byl vypracov1án a také přijat
11Jávrh zHl!ení zemského. Tento návrh nezná jiného státoprávlního
spojení Moravy než "s korunou rakouskou" (vil! v'ýše), stanolv~
vlastní zlákonodárství a sa,nrosprávu "potažmo na V'šechna spoMdání ze11llě a na prostředky k tomu potřebné". Zákonodárná
moc přísluší sněmu zemskémlU sl,oženému >Zl jedné kOlmory a
v,olenétt:n1U na šest let spolu s císařem, který však má jen v'eto
t.zv. odkLádací. Moc výkonná jest v:ykonáVlána .vemtským hejtmanem ·nebo jeho místodržícím jl1l1lenovanýmod císaře. Zemský
hejtman jest z'e svého úředního konání odpoVlěden sněmu zem-
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skému, který miá ptrá,vo naň si siJwovati u "nej~:yššího dvoru
říšského soudu"; on také spolupodepisuje zákony zemské císařem sankcionované. r-Joc soudcovsl{já jest VlY'konáiv:ána V(e jméntt
císaře "soudními úřad!v".
Toto zemské zříz'ení jest stručné (OLtá celkem .54 paragrafy),
ale obsahov;ě veLmti zajímavé. MoczákonodárnOlu ve věcech zemských vykonává zem!ský sruem. Návrhy zlákona sněmem usnesené
se předkládají prostředkeml zem'skéh.o hejtmana císaři k potvrzení. PotvrzenímJá býti dáno dlOl tří nedlěl. Nedojde-li potvrzení
v této lhůte, resp. vrátí-li se návrh zákona llepoltvrZlený, a stane-li
se tilk dva'kráte a sruemJ přes to (po třetí) na svóm návrhu setrvá, nemůže býti potvrzení od císaře ,oidepřeno. V jaké státoprúvní f,unkci císař zemské z'ákony potvrzluje, se vde však nepraví.
Snem zemský se skládú z'e zástupců venkova, měst a z'emské·
'University. Venkovské obce vysílají na každýdh 20.000 obyvatelů
jednoho poslance. l\caždé mlesto mající nejméně 3000 obyvatelů
vysílá jednoho poslance a na kaŽ!dých ,dalšíclh! 9000 obyvatelů
opet jednoho poslance; m~ěsta ,I' 2000, nle pod 3000 obyvatelů'
vyšInu: v.ždy ,diVIe dohr:omady jednoho poslance. Universita vysílá
tří zástupce.
Volí se, jak sfulší míti za to, přím1o. Prúvo hlasovací má každý rakouský státní občan na MoraVie bY1diící,dokončivší 24. rok
svého viěkUi, svéprávný a zachovalý, který m'á p'Olz'em:ek. dům nebo
živnost dani pod14obenou!, aneb který jest doktorem nebo vykonal
státní zkoušku. Podmínky vlt~1itelnosti jsou celkem' tytéž jako práva
hlasovacího. Obdolbí volební ciní šest let.
Sn,e.lů rozhoduje IQ platnosti voleb, stanoví se svůj jedinací
řúd, volí svoje ciruovníky a m:á právo zavésti vyšetřování o V1ecech
v jeho pravomoc spadajících. Zasedání začíná pravidlem' první
pondelí měsíce května a nem'ůže se odl1;o:citi déle než na šest
mlesíců. K rozpuštění dojde Zl usnesení tří čtvrtin všech členů
anebo císařským miřízením, které vyslovulje zemský hejtman; v
tomto případe jest však sViolati nový snem dlo dvou měsíců. Výbor
zemský, dosavadní hodnostáři zem'ští a jméno "stavové" přestá
vají; k vykonávání hežných prací zvolí sněm z'e svého' středu 12
členný výbor. Cle nové sl1em!u nemohou býti potahováni k odpOViednosti pro hlasovúní nebo mlínění pronesené ve sněmul a mají
im!unitu proti, stihá~í pro. činy t~~stné nebo p~o, dluhy. ,
Pokud vykonne ,mlOCI se tvce, nerozevnava 1!emske zříveni
mezi úředníky říšskÝ'm[ a 'z'emskými. V čele výkonné moci v z'emi
jest zemský hejtman nebo jeho místodržící jmenovaný císařem
a .pod zemským hejtmanem jest čtvero oddelení spravujíci věci
jak říšské, tak i !ze.mské.
Moc ..soudcovskou vykonávají soudly a fo v kiOlnečné instanci
vrchní ,apelační a zr.u~ovad soud zemlě; Z'U hranice 2,elm'e odvolání nejde. K usnesení o zmleně neho dloplnění 2emského zHz'ení
jest třeba dvoutřetinové vletšiny všech členů sněl1lu.
B. V

'O S

t a t n í c h zem í c hne u hel' s k Ý c h.

Snalw o ústavnlost šly zde, pr,áV1ě tak jako V' Čeohách zdola,
a ak~ panovníky zavládějící ústav:nost jsou vymož'!nosti tohoto
hnutí: vMda vídeňská jen podléhala jeho nátlaku.
Již dne 15. března 1848 v'ychází císařský patent o ústavnosti.
Patent tento sHbuj'e "povoMní v:yslanot't v'šech p1'OlvinciálníobJ
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stavu a centrálních sjezdu Lombardsko~Benátského království
v čase 00 nejmožněji nejkratším se zesílenýmz,astoupenw stavu,
měšťanského a pod ohledem na stávající provinciální řády zem~
ské k účelu námi uzavřené konstituce vlasti".
Povoláním vyslanou provinciálních sta~{l a centrálních kong~
regací lomhardskobenátských dlužno zajisté roolUměti sněm neho
sjezd ve Vídni. Obsahuje tudíž tento patent prvek silně centra~
Hstický; ovšem nepraví se v něm, kterých zemí prolv'inciální
stavové mají býti slvlol,áni, zldJa také 1Jemí uherských, a1.e z pltU~
běhu dosavadnfho všech událostí sluší míti za to, že tu jde j:en
'O stavy zemí neuherských. Jakou pravomoc tento snem nebo sje,zd
má !mlíti, bttde~li sněmem ústav'odárným, nebo bude~li míti v úmdách o ,konstituci vlasti" hlas jen poradný, vyčísti nelze. ROWtěž
nelze se:vnati, jaký ú7JemrnÍ rozsah má zde výraz "vlast". Jedno
jest však jisto: na dosavadních základech říšského a z;emskéh'O·
{lstrojí nemělo býti mnoh'O měněno, zejména dosavadní 'Zn~
zení stavovské mělo by býti ~achov!áno a jen zastoupení staV'u
mĚstského mělo býti zesíleno.
Tyto ústupky byly však tehdejším1uh!nutí vymoženostmi příliš
malými; zejména zlřízení stavovské se pokMdalo za překonané.
Vláda vídeňská také upouští od myšlenky svolati proV'inciální
stavy a přizlpusobuje se požadavl<{lm doby. Dne 25. dUlbna 1848
vydáv8. panov:ník "ústaJvní listinu rakouského císařského státu",
í~stavu, kter,á se naz'ývá také dubnov'ou nebo po sViém pu'v1odci
Pillersdorfovou. Oktrojovaná ústaV'a tato platí jen pm ty země
monarchie, které jsou zde 1Jvl,áště vypočteny, t. j. pr'O v1šechny
t. 'IN. Ivemě neuherské čítajíc v to země koruny české a s vy-lou
čením z'emí italských.
Na,mnoze se
z,a to, že tato ústava zavádí "císařstv~
rakouské" a oontr. zemí uherskýoh. Náz'or ten j1est však mylný.
Z §u 1 ("Všechny země patřící k rakouskému cís~řskému státu
tvoří nedílnou konstituční monarchii") a §u 2 ("Ustavní listina
má platiti pro tyto zeme císařské říše, t'Otiž .•. ") plyne, ž'e pojem
"císařského státu rakouského" jest širší než souhrn z:emí, piťO
které má tato tlstava platiti. Sluší tudíž tvrditi, že "císařským
státem rakouským" se r'Ozumí cel,á monarchie Lotrinská, tediy
i zel11lě uherské a italské.
Ústava dubnovlá jest ústavlou oentralistickou: zná jen jednrtt
(ústřední) výkonnou moc a jedno z,ákonodárstvÍ. Výk'Onná moc
přísluší císaři, který ji vykonává prostředkem 'Od'povlědnýcll mk
nistrt't. Moc zlákonodárná přísluší císaři s:polu s říšským sněmem.
Říšský sněm jest ustaven na soustavě dV'oukomorolvé: skládá
se ·ze senátu a 'Zle sněmovny poslanecké.
Senát se skládá: 'L členu císařského domu dok'Onavších 24.
rok svého v;ěku; z členu jmenovaných císařem na dOŽ~VlOtí hezJ
ohledu na stav a z1:ooení; ze 150 člleni't volenýoh na celé 'Období
p
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volební od nejvýznam1nějšíoh držiteHí statku. Sněmovna posla~
neck,á se skládá ze 383 čl,enft volených na zlákladiě lidnatosti
a na zlákladě !Va-stoupení všech státoobčanskýoh zájmft. Každá
~n,e;,1l110Vna se sama ustaV'uje a sama si stanoV'í SIVlltj jednací ř.ád.
Clenové sněmoven nesmějí přijímati nijakých instrukcí, v:Y'koná~
vají svoje pr,ávo Jen osobně a mají imunitu proti trestnímu stihání a z'atčení.
K platnosti každého z:ákona jest třeba přivolení obou sně
moven a sankce císařské (dftsledlk:em toho není zemskýCJh ziákonft). Zákonodárná iniciativa přísluší císaři a každé z obou
sněmoven. Obě snělTJ10vny jsou si v podstatě rovny; jen ztálwny
branecké a finanční dlužno podati a projednati nejprv:e ve sně
movně poslanecké.
Státntm občanftm se zaručují t. 7JV. státoobčanská a politická
pr,áva a všem národním kmenů<1l1' net!J'orušitelnost jejich národnosti a jazyka.
V r,ámci souhrnu zemí, pro které tato ústava má platiti, jsou
jednotlivá kráIovství a zemlě pouhými provinciemi belzi 'Vllastního
pr,áva 'z,ákonodárného a jejioh obvod muže býti říšským Zlá,konem
libovolně měněn. V těchto zemíoh mávůstatí dosavadní zřízení
stavovské, oV'šem jest nutno ústavly zemské změniti. K tOl1lllU účelu j:sou provindální stavové poV'inni předložiti říšskému sněmu
návrhy na z'l11'ěnu !Z'emského zřízení přiměřenou době a bude
jedním z prvých úkolů říšského sněmu tyto návrhy Zlkoumati a
hodnotiti. (Na českou chartu se v této ústaV'ě vřetel, nebere a
výraz "česká koruna" zde vůbec nepřichází; země české jsou
právě takovými provinciemi jako ostatní země neuh!erské.)
Doložiti sluší, že dubnová ústava v:yfJvořuje ,Zle zlemí, pro
které má platiti, ve skutečnosti nový, dosud nebývalý a bezejmenný stát a z'Uv,ádí takto, ježto pro zlemě koruny uherské platí
již ústava zvJášnní (viz níže), v monarchii Lotrinské skuteoný
dualism.
Císařským patentem z 8. kv,ětna 1848 byl oktrojoVián i prozati-mní volební Md do říšského sněmu. Počet 6lenft senátu
nesmí přesahovati 200. Ohledně ol'enft císařského domu změněno
ustanovení ústavy, v ten smysl, že nikoli ,všichni čI'enoiVé císař
ského domu dokonavší 24. rok svého V1ěku jsou členy sen.átu, nýbrž jen ti, které císař od případu k případu členy s'el1;átu jmenuje.
Pro volby z držitelft nejv,ětších statkft jest vryslO!vleno měřítko, že
jest stanoviti census tak vysoký, aby na každého člena S'enátu
2J jedinotHvé lZIemě p'řipadl,o dvaoet 'VoliM. Do plosLal1iecké sně
movny jsou volby nepřímé: V'oliči 'Vlolí 'VlOlitele a tito pak poslance.
Voličem jest každý ralmuský státní občan beZ' rooidílu vyznání,
který dokonal 24. rdk svého Vlbku, jest Slvép'r,!ÍiVlný, má šest 1lllěsíoft
ve volebním okresu svoj'e Mdné bydliště a není volitelný do senátu. Nemají však práva hlasov'adho: dělníci na denní n.eoo
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týdenní mlzldu, osoby služebné a ti, kdo'ž mají podporu z, verakouský
.
právo hla~
které má
ústava tato platiti.
V,ydáni111' ústavy dubnové, jakož i V'olebního řádu myšlénka
z'achovati ř,ády stavovské byla pohřbena.
Ani tato ústava, ani pro.zatím'ní volební ř,ád V'šak neuspokojily. Nespokojenost se obraoela zlejména proti třem bodftm ílstavy resp. volebního řádu. Jednak, že ústava jest panolVi11íkem
oktrojov,ána, tudíž vydána bez souhlasu národa, oož se příčilo
zlásadě svrchovanosti národa. Dále, že říšský sněm má míti dV1ě
komor,y, neboť politickým ideá,lem byla tehdy soustava jednokomol"Ov,á. Konečll1ě, že prozatímní volební řád jlC'st V'ybud:olv'án
na soustav,ě oens'ové, což budilo tím více odpor, ježto lVIollebnf
ř,ád do llstav'odárného sněmu frankfurtského, do kterého byly
volby v jednotlivých zemíoh již IV'Ykonány, byl ~rypracován na
podkladě všeobecného pr,áva hlasovacího.
Vl,áda i z:de pov'olila ve všech třech bodech. Císařskou proklamací z 16. kv,ětna 1848 bylo stanoveno, že první říšský
sněm bude ústavodárným sněmem a jen s j<ednou komorou; zá~,
roveň byl také zll11'ěněn volební ř,ád potud, že jakýkoli census
byl odstraněn, pr,ávo hlasovací přiznáno i dělníkftm pracujícím
za denní neb týdenní mlz'du, s vylouč'ením čeledi a osob žijídch
z veřejné dobročinnosti, a že Vlěk potře'bný k volitelnosti Ihyl
snížen na 24. rok.
Na zlákladě tohoto změněného volebního řádu byly volhy pro~
vedeny a ústavodárný říšský sněm se s'ešel dne 22. ř,ervlence
1848 ve Vídni a byl slavnostně zahájen v Zlastoupení císařOlvlě
arciknížetem Janem. Sněm tento ziáhy zvolil Zy sebe dva výbory:
jeden pro vy:praoování ústavy, druhý pro V'ypracOlvlání xákladních
práv státoobčanských. Jeho práce byly však přerušeny říjnovou
revolucí ve Vídni; skoncovlán byl jen vákon o Zltušení roboty
(31. srpna). Sněm byl císařským reskdptem z 22. října odročen a svol,án opětně do Krol11Jěříže, původně na den 15. listopadu,
později na den 22. listopadu téhož roku, kdy se skuteoně také
znovu sešel.
Den před tím došlo však k události na první pohled málo
významné, která však měla pro další vy1vloj Vlěcí v moí1larchii
(a zajisté iz,a hranicemi) značný dosah: dosavadní ministerstvo,
odstoupilo a předsedou nového ministerstva byl jmenovlán Felix
kníže ze Švaroenberka. Jím nastupuje politika "silné ruky";
vláda potlačením říjnové revoluce vídeňské začínala si býti vlě
doma své moci a nastoupením ministerstva ŠvarcenberkQl\na počíná
zvolna, ale jistJě, již reakoe proti pr,ávftm národft a proti svobodlě. Této počínající reakci vadila však lll. j. ro'z-hodně jedna v,ěc:
řejných: dobročinných ústav'ů~ Volitelný jest každý
státní občan, který dokonal 30. rok svého Vlěku a mlá
sovací do jedné z obou sně1ploven v IVemích, pro

,dosavadní panovník Ferdinand V., který byl ~azan nejCll1 koru~
novačními přísahami, nýbrž i jinými ziávaJzky ústavnÍnl'i. Z toho
důvodu 1m. Švarcenberk posunul opět v popředí plán, který tu
byl již delší dobu, alby totiž slabomyslný Ferdinand V., který
ve skutečnosti nikdy nevl,ádi, koneoně odstoupil, a na jeho místo
aby nastoupil panovník nový, který by nijal<ými přísahami neho
sliby ústavními v,hán nebyl. Tím měl hýti 'hratrovec Ferdinanda
mladý arcikníže František Josef. PLán tento byl truké uskuteč
něn. Ferdinand V. byl konečně (po jistém zdr,áhání) po<hlnut k od.stoupení a dne 2. prosince 1848 nastupuje vládu nový panovník
František Josef.
Obrat v celé' politice vnitřní zí}Jusobený 'změnou na truně
jest patrný již z manifestu, kterým nový panovník phlašuje
svoje vstoupení na tru.n. V tomto manifestu, daném dne 2. prosince 1848 v "kr:á1ovském hlavním městě" Ololm'ouci (kam se
byl císařský dvu.r z Vídně Zla říjnové revoluce přesídlil), ohla.šuje František Josef, že jest mocí pragmatické sankce povolán,
vsaditi si "koruny" svých říší na hlavu. Du.<Vlěřuje, že "na po&
kladě pravé svobody, na í}Jodk1adě rovného pr:áJVla 'V'šeoh nároď
ností říše a rovnosti všech státníoh občanU. před zákonem, jakož
i účastenství .zlástupc1:t lidu na !Ziákonodárstv<í 'V,:Last z:no:vlU POlv'stane ve staré velikosti, ale v nové síle," prohlašuje vlšak pevné
odhodl,ání "lesk koruny nezkalený a oelkovou monat'ohii ne~
rzfenčenou wachovati" i ochotu, svoje práva se zástupci svých
národU. děliti, a počítá s tím "všechny země a kmeny monarohite
spojiti v jedno veliké státní těleso".
Mluva tohoto manifestu jest jasná. Vyslovují se v něm pelvný
úmlVsI centralisační i snaha zaohovati princip monarchický, proti
l<teré ochota sdíleti prláva panovnická s právy národů jest teprve
na druhém mísfJě.' V ohledu státoprávním jest důležitý obrat
"koruny říše", kterými nelz'e rOIZ:uměti jiné než kowny českou
.a uherskou. .
Zatím ústavodárný sněm 1moměřížský pilně pracoval na IIstav,ě a osnovu ústavlY také celou v<ypracolvla1. Osnova tato se
staví na prindp demokratický: "všechny státní moci vyoházejí
rEJ národa a vykonávají se IZpu.sobem stanoveným v ústllivlě" (§ 1
osnovy "základních práv rakouského národa"), a "práva a m·ocl
příslušející císaři jsou stanoveny ústavou" (§ 41 osnov'y úSÍ<wy).
Státoprávl1!ě se osnova přizpusobuje daným pOlněr<ům: ústav<a
má p1atiti jen pro .země 1Jde vypočtené, t. j. pro tytéž země,
pro které měla platiti ústava dubnov,á, sankcionuje tudíž (nepři
hlížíme-li k zemím italskými) úplný dua1ism monarohie reSlp.
čistou personální unii mezi zellliěmi koruny uherské a ostatními zeměmi neuherskýunli. Ústava jest dále oentralistická, nikoli
však do té <11riry, jalmu byla ústava dubno'VIá: činí se rozdíl
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mezi

říšskou ústřední

nlOCÍ vládní a zemskou mocí vládní, me<zl
a z·á<lwnodárstvím ze1l1'ským.
Ústřední moc říšská přísluší výhradně CÍsaři, který ji vykol1!ává ministry, jež sám jmenuje a propouští. Ministrel1l1l nemu.že
býti člen císařského r.odu a ten, kdo zro:nenfm není raJkouským
občanem státním. Minístři jsou zvedení svého úřadu odpoviědni
říšskému s11lěmu; každá z obou sněmoven miůže je dáti v obžalobu
a soudí zde nejvyšší říšský soud; mohou býti členy kterékoli
z obou sl1lěmoven. Každý vládni akt CÍsařů", potřebuje k s'vé í}Jlat~
nosti spolupodpisu jednoho odpov<ědného ministra, který zaň
přejí,tnlá odpov,ědnost. Císař skládá přísahu na tuto ústavu a
rovněž i každý jeho nástupoe tak, že nový panovlník nemu.že
před složením této í}Jřísahv nijaký vládní akt vykonati. Zletilost nastává 18. rokem. Je~li panovník nezleti1ý, nebo nemůže-li
vykonávati vládu, zřídí se V'ladař, kterého vdí obě sněmovny
říšského sl1!ěmu sloučené v jedno shromáždění naprostou vět
šinou hlasů. Císař nes·mí se bez sv~olení říšského snemu zdržovati
v cizině déle dvou mlěsíců a musí býti v tomto případě doprovázen jedním oclpov,ědným ministrem.
Říšsk,á moc zákonodárná se vykonává císařem spolu s říš
ským sněmem. Tento jest ustaven na soustavě dV'oukomoro'vé a
skl,ádá se z komory lidové a 1) komory zemí. Komora lidová
se sldrádá ze 360 členů; voli se přímlo na 'Z,ákladJě poměrné vět
šiny s určitým kvorem; volební období činí tři roky.

2:lákonodársřvim říšským

Právo hlasovací má každý rakouský státní občan, dokonavší
24. Eok svého v<ěku, svéprávný, který platí určité min1mum přímé
da~e, ,~neb, yájemné n~b.o pachtovné, na které připadá přim'á
dan teze vyse. Toto ni1ll1mU'l11 bude stanoveno volebním řádem.
af~ l?,esmí př,evyšovati piět zl: konv.enční n~nce. Pro volby se
znzu)! volebl11 okresy podle hdnatosti tak, ze v každém okresu
jest voliti nejméně dva, nejvýše tři poslance. Za zvolena se
pokládá ten, kdo dostal nejvíce hlasů a alespoň čtvrtinu v.šech
?devzdaných hlasů. Voliteln)T jest každý rakouský státní' obcan, dokonavší 28. mk svého viěku, svéprávný, který má v říši
aspoň jeden rok svoje řádlné bycflišťJě.
v
Komora zemí se skláďá zezástupcu volených jednak z.cm<skýml
snemy, jednak sněmy kra jsk)r.m'i. Období volební činí zde šest let ale
kazdého třetího roku vYstupttj.e polovice členů volených zemsl~ými
sněmy a polovice členů v.olených sněmy krajskými a doplňule
se novými volba<m'Í. Náležitosti členství v komoře zemí jsou volitelnost do zemského sněmlUi a dokonaný 33. rok věktt.
.
Říšský sněni se schází pravidlem 15. března každ!ého 1'oktt,
poku;d, jej císař nesvolá dříve. Císař zahajuje říšský sněnt, jej
UZaV!l:a a od:oč1fje a ~á yl'á"l'o )ednu nebo obě sněmlovny rozpust1t!. Odro cen! nes= vsak presahovati dlobtt jednoho mtěsíce
a nesmí se bez svolení říšského sněmlu v tomze z'asedání opakovati. Dojde-li k rozpuštění jediné nebo obott sněmoven, musí
po dekretu<, kterým se nařízttje l'Ozpuštění, bezprostřed!ně náslcd;ove~! d~kret.o kterým se naHzttjí nové volby a to tak, že se
;novy r!~sky snent sejde nejďé1.e do tří měsíců po rozpuštění.
V tomtcž roce nemuže býti sněmovna dvakráte rozpuštěna.
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Každá z obou sn.ěmoven se swm'a ustavuje, sama ro~hoduje
o platnosti voleb svých členů, stanoví si svůJ jednací řádJ a má
právo zřiz'ovati komise k vyšetření Viěcí spadajících v její pravomo~. Poslan5i zastupují souhrn všech zlem1, vykonávají svůj
~an~at oso~ne, ~le&,mějí odl ~ikoho přijímati instrukcí a mají
lmumtu proti zatcelll a trestlllmu stíhání.
K platnému usnesení říšského sruěmu je třeba souhlasného
snesení oboUJ sněmoven. Císaři přísluší sankce zákonů' veto
j~l!o jes~ však jeyn ,odkl?dací; toliko, jde-li o Z111lenll ~stavy,
pn ktere se ztencujl prava koruny ústavou zaručená přísluší
jemu veto absolu,fní.
'
Pro}1lášení cí~ařovo o ,sankci mUlsí se státi před koncem:
zasye?a.c!h? ,?bdlob!,. ve k~eyrem, t?to~sn~senÍ bylo učiněno. Neudeh-h Clsar sankcI, nemuze byt! dotceny návrh zákona v tOlmže
zasedání podlán. Byl-li týž návrh zákona v příštím ročním: zase?,~nÍ ,op-ěvtně přij~.~,y a l~~.u,diělil-liy císař }ase sankci, musí býti.
r~s}ky, sn.em rozpus~en. PnJ111'e-li vsak nove se sešed(Ší :říšský snem
tyz nav!h byeze zmle~ly, ne;m1ůže býti cí~aře~n sankce již odepřena.
'y Obe. s~lem~vny JSou Sl posta,ven,y uplne na roveň; nějaké vyvysenosfl Jedne nadl druhou ze ml není.

V čele zemské vl,ády stojí z:emský šéf, který se nazývá
místod,ržícím a v zemích, které se sld:ádají jen Zl jednoho kraje,
ze<mlSkym hejtmaneltnl nebo guvernérem. Zemský šéf jest jmenován
císařem' a jest zodprov1ědný říšskému ministerstvu za prov,ádění
říšskýoh z,ákonů a Zla výkon říšské vládní 'moci. Jest vIŠal{! také
zodprov'ě.dný z:ems1<ému sněmu za výkon zemských z,ákonů a
může býti tímto dán v obžalolbu; soudcem jest tu nejvyšší říšský
soud.
, Zem,?k.ý š~f v~řizuje pHnl'O vše.s:l1l1'y ,v;~ci ,spaclajjcí v obor říš
skycp. mllllstru . vnlt~a, kUJ~tu a, vyucovalll Jmenem nechto ministrů,
s vyJlmko~ Ulllverslt a ustavu. pol~,~ech,nických, ve kterýC'h jest
povlllen predem se dIohodnoutl s rlsskym ministrem. Pokud ve'
~~ce?h s1?ad~5cích v pravomoc ostatn!chy,~íšských ministrů zemský
sef Jedna prImo nebo podle pokynu rlsských ministrů, zůstává
vyhrazeno další organisaci zemské správy.
Zemským ústavám zůstává vyhrazeno postaviti po bok zemského šéfa zvláštního místodržitelského radiu, jehož jmenuje císař a který jest zodpov,ed:ný za výkon zemských zákonů. .
Zem~ské zlákonlodárství se vykonáv1áz1emskými sněmry složenými jen z jedné komory..Ústavodárné z:emské sl1lěmry vypracují zemské ústavy, které však vstoupí v žilVlot teprve po jich
schv,álení říšskou zálmnodárnou moCÍ. V pravomoc Zlemských
sněmti't spadají: výhradriě t. zv. zemské Viěci, které jsou zde jmenovitě vypočteny, dále určité vlěci s obmez'ením daným říš
skými z,ákony a ,lmnečně všechny vnitřní Viěci, které jim říšslrým
z,ákonodárstvÍo1ll' budou přiděleny. Říšským zlemím se smíšenou
národností jest vyhrazeno stanoviti v vemské ústalV1ě instituci,
kter,á bude v,ěci čistě nár,odnostni povahy rozhodovati na IZlPůsob
rozhodčího soudu.

y ~em:ské sněmy se svolávají císařem pravidelně 15. listopadu,
k~zdeho rok.u a nem1ají zasedati současně s říšským' sněmem
Zakony zel11ské sankcionuje císař; v jaké státoprávní funkci

tak činl, se nepravi. Veto Clsarovo jest zde absolUJtní. Volebni
období ciní tři roky. Císař může rozpustiti zemský sněm; jest
však současně vypsati nové volby.
Vedle zemských sněmu jsou UJd1e j'eště krajské sněmíky, v jichž
pravomoc spadají určité obecní a krajské věci. Svolává je zemský
šéf každoročně dne 15. října a také má právo je rozpustiti za
současného vypsání nových voleb. Volební období činí tři l1OJ<y
a volby se konají sOlUlcasně s volbami do zel11ského sněmu.

Moo Sloudoovsk,á se vykoná\'á jen státními soudy. Kabinetní
a mdnisterLální justioe jest nepřípustna; patrimoniální sloud,V]
odpadají. Vedle Mdných Sloudlů se zřilzujle ještě z'vláštní nejvyšší
říšský soud, který II11lá 111'. j. bdíti také nad z'aohov,áváním ústavIV.
říšský soud jako jedaná a, konečná instance jest
při žalobách na dostiučinění pro porušení ústavních práv úřednJ.l11 jedlnáníll1 státních úředníků; jedná-li se o sesazení, suspensi nebo o přeložení soudce; ve všech sporech mJe.Zi
jednotlivými říšský'mIi zememi navq;ájem a ve sporech o příslu~nost
mezi vládními mocemi říšskou a zemskou; při obžalobách na mrinistry, zemské šéfy a místodržitelské radlY; při spiknwtích nebo
atentátech proti hlaViě státu, proti říšskémlU sněmu nebo proti
některému sněmu zemskému.

Nejvyšší

příslušný:

Ústa'va tato :mtl'tže býti z:mJěněna. Potřebu Zlměny, vyslovuje
1111100 zlákonodárná a stanoví iZlároveň, která ustanov1ení ústalVfY,
11111ají býti změněna. Usnesení, že má dojíti k /Změně ústav,v, má
v zlá,plětí, že se říšský sněm rOZlpouští a okalmižitě svolá nOlv'ý říš
ský sně,mJ, který roz1l!odne o rzměně 11sta vy v bodeoh stanovlených
roopuštJěnýmJ sněmem. K platnosti usnesení, kte'ťýtm! m,á býti ústa'va zmiěněna, jest třeba, aby v o!blou sněmov:náoh byly p,řítomny
aspoň tři čtvrtin~ všech členů, a aby rpr,o zmlěnu hlasov:aly dviě
třetiny přítom'nýoh. Hlasuje se podle jmen.
Z,ároveň s 'osnovou ústav,v byla ,v'yp,r'aoolViána osnova ",z'á~
kladních pr,áV' rakouskéhlo národa". Osnova tato m'. j. v,Vslo,v'Uje,
jak ostatně již 'výše b,Vl,o řečeno, princip demokr,atioký, rovnost
st,átO!občanskou a zrušení všech: předností stavu i šleoh:ty, 'odstra~
ňuje trest s,mrti na politické zl'očiny, zlavládí úplnou svobodu
spolk,ovou, rovnost všech náboženských vry,znání, rOIVlnOiPrávnost
národnostní a jaz:ykovou, iZtrUšuje poměr manský a instituci
fideikol11'isů, stanoví, že vojsko podléhá občanským z,ákonům a
soudům, stejné pr,ávo a stejnou povinnost všech občanů rzbraně
schopnýoh, kteří nesl,ouží 've vojsku, ke službě v národní gardě
a~
.
Dol,ožiti dlužno, že na sněmu kroměřížském byly také podány
návrhy na federalisaoi říše. Z nich z'vlášrní pO!Zlornosti zasluhuje
návrh Palaokého podaný v lednu 1849 na federalisaci ,monarchie.
Návrh tento se týká celé 1nIonarohie lotrinské, tedy i z'emí korUnY uherské a (l'emí italskýoh. Ce1,á monarchie má býti r'o~.dě
lena na národní skupiny, nil~oli však naz,ákladě histo:ridkém,
nýbrž na podkladěnár,odnostním.
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Národní slmp1ny ty by, byly: českos10vanská, německá, polskorusínská, maďarská, rumunská, jihoslovanská a italská. Zákonodárství jesi dvojí: říšské a zenťské. Ono jest představováno
říšskol~ radou a v její praVOimoc spadají t. zv. "ěd říšské, kterými
jsou: v,ěci dvorské, vnější, vojenské, obchQdlllí, finanční a komunikační, pokud se týkají celé monarchie, a pokud] možno i steJné
zásady právní, Zemské zákonodárství jest představováno zemskými
sněmy, v jichž obor spadají všechny ostatní věci jako t. zv.
Víěci zemské. Výkonná moc jest rovněž dvojí: říšská a zemská.
Ona jest vykonávána říšskými ltn~niist1)', ,tato ministry zemským[
neboli národními, Kaž,dá skupina národní miěla míti i svoje soud-nictví, tudíž i svoje nejvyšší soudy, jichž rozhoďnutí pro dotče
nou skupinu bylo konečné.
ÚstavnÍos11Jova byla hotova dne 2. bře'mla - osnOiv'a o pr.á-

vech státoobčanskýon byla skoncována již před tím - a první
'o ní byLo položeno na den 15. břelma. Ale osnova tato se
nelíbila. Na odpor narážely u ní mimo jiná ustanovení
v jejích očích příliš liber,ální, zejména pdncip demokratický a
'Odkládací veto panovníkov,o. Z toho di'tJvlodu Vlládit sama vypraClo'vala osnovu ústavy, kter,á mlěla býti vrydána z jednostrarnné moci
panovník,ovy. Dříve ještě než mohlo dojíti k ptlvl11ímu čtení ústalv'ní osnovy, byl dne 7. března 1849 císařským manifestem, datovaným, dne 4. března, ustavodárný sněm krroměřížský rOlZlpuštěn
a současně byla vyhLášena 'oktrojovaná ústava, datO'V'aná 'O tři
duy dříve, 'zvaná 'všeobecně 'ústfll\llOU břelZlnolvlou nelbro (po svém
původci) také StadIonovou. Tím ,zasedání ltstavodárllého s-ll'ěmu
kromlěřížského končí, ale tím konoí taiklé celé kr,átké období l,'e,voluční a začíná již reakce.
čtení
vl,ádě

c.

V zem í c h k o run y U her s k é.

V zemích k~orur1ly Uhrerské š~y vrěci s pročát1llltl! kHdlným krokem a oestou.z,ák·onnou, v;yvrcho1ilyvšark ,v 'úplnou relVlolttci.
Již dne 12. lisťopadu 1847 byl zahájen snrě,m uhel,'ský v Bratislavlě, který pracoval na zlměně ustavy a usnesl se na řadě lZiákonných čLánkt'l (celkem 31), tv·ořícícbr dohromady ústavu uher~
skou tZ r. 184//48. V poiovioí bře!1ma 1848 zřÍZeno b,ylo zvLáštní,
odp,ov1ěclné ministerstvo uhel,'ské v čele s l1rabětem Ludlvíkem
Bathy,ánym. Tento vyl,ouďi1 dne 11. dubna 1848 na Fel,'diné\Jndlovi
V. sankoi těchto ~álmnnýoh článkt'l, načež nová ústava uherská
byla prohLášena a 'vst'oupila také v život.
Ústava tato stojí na piLné samostat11Josti zemí kioruny Uherské a :zla'Vláidíčistou personální unii s osi'atními lZIettnlěmi miottlat:chie. Země lmruny Uherské mají na pHšně s 'Ostatními 7Jeměmi
!monarchie společnou jen 'Osobu panovníkovu; jinakýofť pojítek
tu není. Ústava uhersk,á zlná j'en král:e werského, který vyjk:ionáiViá
moa výkonnou, a to výhrélJdlnJě, jen PlťlOlstředkeImJ odPIOjvlěd/néihl()
"samostatného" ministerstva uherského. J e~li kr,ál miim:o z'emi,
~'iYkonává tuto moc palatin. Jeden člen tohoto ministerstva jest
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str'ále u panovníka (t. zv. ministr a latere), a v:ykoná1vá "vIHv na
všechn~ ty pomiěry, které se dotýkají společně vlasti a dědi'čných
provincií".
Ministerstvo se skládá z předsedy a, nepřeve'z'me-1i předseda
sám určitý obor, vedle něho ještě z osmi ministrů. Přeaseďu ministerstva jmenuje král, lle?O, je;l~ kr~l mlin~o z~mi, pala~} ostatní
členy ministerstva navrhUje krah predseda samo V 11111l1sterstvu
jsou tatoodd!ělení: vnitr~, ~elp;ské finance, veřejné" pl'~ce .~ k~
m:unikace kultus a vyucovalll, sprav,edlnost a uď1lenI mrtlostl,
zemská ,a'brana; vedle toho jest tu, jak již výše bylo řečeno, ministr a latere, kterémlU isou přidáni diva státní radové s potřebnými počtem úřednict~a. (Pro zahralůční ",ěci net.3í ministra. ~
Ministři mají místo v obolu, sněmovnách. říšského sne111U a mU~l
býti slyšáni, kdykoli o to žádají; hlasov<lti moJlo~: jen v !é, st;~
movně, jejhn:iž jsou členy. l1Í1~istři jS,ou odpov,edi111; yza kazdy ,CI~
a za každé opomenutí ue.inene ve vykonu sveho urad'u, kteryl111
se por.ušují SllJlnJostatnOlst :říše, záruky ústavy, p!edpis,y platných
zákonů, osobní svoboda, nedotknutelnost vlastlllctV1; za zpr'orneV1ěi~u nebo za nezákonné upotřebení peněz jim sV'ěřených; z'a
nedbalost ve vykonávání záko.nů nebo v udržování veřejného
pořádku a bezpečnosti, pokud! ji 'Z:ákonnýml prostřed1;:y mohli
odstraniti. Obžalobu vznáší S11!bnlovna dolní prostou většinou
hlasů a soudí zvláštní soud volený horní s11!ě.movnou Zl jejích:
členů. Je-li lIlinistr uznán vinným, může mu král uděliti milost
jen v případě všeobecné amnestie.

Moc z,álmnodámou 'vykonává král spolu s říšským sněmem,
lderý se skl,ádá lZe dv'ou k'omor: z tabule magnátů (tabule horní)
a 'l! tabule l'eprresentantll (tabule dolní). Volební olbdobí tahule
dolní činí tři roky. Krlál má právo rozlPustiti tabuli dolní; ,Jest
však současně naříditi a pr'ovésti nové V'olby tak, aby se nOlv;~ ta:
bule mohla sejíti do tři měsíct'l po roztpuštěnÍ. Do fabule dolm
se v'olí podle soustav,v: censové kombinolvlané se sOUStalVIOU kapacitnÍ.

Právo hlasovací do: tabule dolní m:ají předetm všichni, kdož
až dosud! voHli ze stolHc a ze svobodných distriktů do sněmu;
mimo ně pák všichni tuzemci říše a částí k ní přiv,tělenýcl\,muž
ského pohlaví bez rolzdílu VY2Jnání Il'ákonem uZlnaneihio, lden dokonali 20. rok svéhcY v,ěku, js,ou svép~avní ~ neod~yl~~vaj~ si t~?S~
pro zemlěrz>radu:, pod[oudlnictvl, loupez, vrazdu a zharstvI: ma,1I-ll
ve svobodných král~vských ~nlěstedh nebo ':: obcích s regulovanýml 'magistrátem dům nebo pozemek v cel~e 300Z11. k. 1111., v o
statních obcích všal;: čtvrtlán nebo poze111lky stejné roz'ldhy, nebo:
jsou-li obchodníci, továrníci nebo řemeslníci aspoň s jed!n~m pomocníkem; nebo: mají-li roční pevný ?říj~m a~poň 10? zl. k. ~n:,
nebo: bez ohledu na výši majetku lekan, clt1l'urgove" ad'vokat1,
inženýři,

akademdčtí

:umJě,l~i,

profes,oři,

čler;ové ,~~erskéy, uč~né

společnosti, lékárníci, farad, k,apla111, obecll1 notan a uC1tele a
konečně dosavadlní měšťané. Volitelný jest kaž1d'ý volič ďoko
navši 24. rok svého vlěktlj, který zná maďarsky,

Říšský snlěrm se svoLává každoročně a nesmí býti a:n~ uz~v~en,
ani rozpušf!ěn, pokud 'vlláda nepředloží účty Zla rok predesly a
rozrpočet na rok příští a pokud s11!ěm o obojím neučinil usnese'1lí.
Předsecllnictvo homí tabuLe jmenuje kr,ál z člent'l této tabule,
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dolní tabule se ustavuje sama; kddá z' 'obou tabulí má konečt1!ě
prtávo stanoviti sv,i'tj jednací řád.
Ústava tato nJJěla ,zajisté platiti pro všechny zlemě korunyUherské, ale mezitím lhl11utí revoluční zasáhlo i ostatnď národlnosti nemaďarské, které 'v;ystupují nyní se svými požadav'ky
rlN Mštními.
Chorvaté žlá,dají na své skupštit1!ě kona:né konceml bře,zna
v Zláhřebu m. j. spojení král'ovsfv,í chorlvatského, slaIVlons<kého a
dalmatského s příslušnou vojenskou hranicí v jedno trojjediné
krMovství s v;lastním odp'olVlědným ministersflv'eúl1I, s vlastním.
s11Jěmem, který by bylo sv'ol,ávati každoročně, a s vlastní~ VlOj-skem, ,za'vedení chorvatštiny jalmžto státního jaiZfy'ka tohoto trojjediného krMovství a úplné oddělení od Uher.
Srbové, když jejich ž,ádost o obnovení pr,áv daných jim LeopoLdem I. byly sněmem uherským zamítnuty, konali v ikvětntt
1848 skupštinu 'v Karlovcích, odkud byla vyprruvena jejich žádost k panovníkovi o spojení zemí obydlených Srby v;e vojiVIodinu_
srbskou.
Rovněž Slovláci na nál'odním shromáždění konaném v k';Vlěf>nu
\'I Lipt. sv. Mlkul,áši domáhali se m. j. nár'odnostní autonomie a
národnostních: s'11lěmíki't neboli kongresů i náležitého zastoupe/nf'
v říšském sněmu uherském a uznání mateřské řeči oby,vatelstva
,za úřední jatz{Yk 've stolicích.
\
Rumuni konali v kVlětnu nál'odní shr'(\máždění v Biažovlě;:
í odtud byla 'vypravena ž,ádost k pano'vníkovi, aby Rumuni Ihyli
ulzn1áni v Sedmihradsku ~a politický národ a dostali zastoupení'
na s11Jěl1lllU; proti sIPojení Sedmihradska s krMovstvím uherským
se ,protestuje.
Snahy Maďari't o vybudov,ání sélJ1ll'ostatného státu uherského,
narazily, na odpor lZ:e dvou stran: u vLáqy vídeňské a V' samýoh
Uhr,áo1li u národností nemaďarských. Vláda vídeňská spatřovala
v téfo ústaVlě (a .zajisté pr,ávem) nebývalý priHom. do dosa/V1adních
snah sjednooovacích a porušení unie ,založené pragmatickou sankcí. Národnosti nemaďarské, op'ět vším pr,ávem, spatřov:ali 'V'e státu
uherském, vybudovaném na této ústavlě, maďarský národlní stát,.
kterýdlává bujeti národní myšlenoe maďarské a přirozeně utlačuje
národnosti nemaďarské. Politika maďarská a jedltlání odpov,ěd
ného ministerstva uherského nenechaly národnosti nemaďarské
o této V1ě,ci ni1\:terak v pochybnosti, a konečný Vlýsledek byl, že
národnosti nemaďarské nevidouce jiného výohodiska sáhly ke
rtbrani.
'
Na druhé stra11Jě vLáda vídeňská se nikterruk netajila svým
odporem k ústav,ě uherské i neochofou uznati stav toruto ústavou vytyčený (personální unii) za právniÍ. Mezi 1V11iád'ami uherskou
a 'vídeňskou docháa;elo neustále ke spori'tm, které formál11lě by1V
'VIyřízleny fim, že v ďruhé polov'ici lZIáfí 1848 oosalVladní palatin
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;arcikníže ŠfJěpán, který proti jasným 1'0IZikalzlftm Z Vídně s'vou
ústupností vi'tči Maďarům (a v neposlední příčině i úmyslem uči~
niti se u Maďari't obHbenÝ'mJ) 2 valné části na celé v,ěci nesl vinu,
podal demďsi, ministerstv'o uherské bylo rOlZipušfJěno a v Uh1iáoh
dos8Jzen kr,álovský komisař, kterým byl jmenován hrahě Lamjher-g
,a po jeho ,zavraždění ohorvatsko-sla'Vlonsko-dalmats1k ý hán J e1ačič.
PoČiátkem října téhož roku byl :ťIO:ZlpušfJějn, i ulh!ers1ký sněm', ale p~es
tento rozka7J se sněm nerolZe'šel a v Uhr,ách dochází k úplné
.revoluci prooti monarchii a proti panovníkovi resp. proti dynastii
(Vůbec, k revoluci, kter1á s'vého z·áVlěru dospíJvlíÍ telprve v období
následujícím.
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II

III.
A ž d o v y cl' ,á n i

ř

ij n 'o v é hod i p 10m u.

Oktro}ovaná ústava břclllO'V·á jest ústW\I10U unitaristiokou, t. j ..
sjedlnocuje všechna krM,ovství a zlemě monardhďe Lotrinské (tedy
i země l\:ioruny Uherské a země italiské jako "korunní :zlemě" v je~
den jedlnotný stát, z'vaný "c.ísařstvi rakouské", a centralistickou"
t. j. soustřeďuje IVlešk,crw moci ve stMJě v jedlněoh institucídhi.
V 'čele celé monarchie jest císař, a koruna říše a každé jed~
no tlivé korunní země jest po rozlumu pragmatické sankce a rak::ouského IdJomácíihlO řádu dědlióná v "dlomě Habs1burskioliotrinském".
Zde, pol<:wdi mli známo, poprvé úředn,e přioh~í výrfIZJ ďům l"esp.
rod Habsburskolotrinský; až dosuď se úředne, zejména v chlilne,
užívalo výrazu lotrinský. Ze výralz Habsbur,skolofrinský jest podie
dosavadJníoh tradic genealogických naskrze nesprávný, jest oči
vidné: roď Habsburský vymřel r. 1740. (Ze pak u nás ješte ďnes,
ve veřejnént živote se l.lIživá výrazu "hah:;:burský" j'ako olznačení pro sesezenOIUi dynastii, sluší přičísti na vrub jen neznalosti
Vle.ci.) Pozo~whodno jestd:ále, že se do ústavy vkláďají a takto
její SOiUJČÍtstkou stávají dom!ácí řády, ačkoli tyto ani před' tim', ani
nikdy potOnt nebyly řádlnie vyhlášeny a tudíž de jure nikdy zá"
konem .nebyly.
Císař bude korunoViíl,n jako císař raJkouský. (Ke kovU11ovaci
té nikd,y; nedošlo.) Moo 'výkonná, která jest v celé říši a ve '\I1šech
korunníoh iZemíoh jedna a neděliteLná, přísluší výlučně císaři,
který ji vykonává pr'ostředlmm odJpO'vlědnýc:h ministril a úředníkft
a iZřwenoft úě'ffi~o podřízených. Ministry jmenuj'e a propouští
císař. O odpovlědnosti ministerské bude vydan zv'láštnl tllákon.
Vedle císaře a 'vykonné mocí se zav,ádí říšská rada jakO' poradný
sbor o všech V1ěcech, o:hledné ktuých bude od výkonné moci na
dobré IZdáni táixána. Členy říšské rady jimenuje císař a její organisace a pftsobnost budou upraveny zvl,áštním rnákonem.
Z,ákonodárná moc jest dvojí: říšs1<:á, t. j. ve vtěoedh říšskýC!h
a (lemsl<iá, t. ). ve Vle~ech tlIemskýon; ona se vfYlkoná:V'á císařem
spolu s říšským sněmem, tato oisařetml spolu se (le'llli'likýmí sněmy.
Říšský sněm se sld,ádá ze divou [{'omor: IZle sněmovny hiorní a
rze sUJěmov11,cy: dolní. Sněmovna h01'11í čítá polovici členil slruěmo,vl11!Y
dolní a skLádá se z: :piosl1anoft 'V1olených na deset let Zla kažkf]ou
korunní !Zemi ~e zemskýoh sll'ěmt't. Počet Nenii horru sněmovnY'
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se rozlviťhuje tak, že př<edlem každý Zle1mlSlký;/sněm V'y,síl,á po dVlou
ree svýoh členil, IVbytek se rozdělí na všeoh;{y korunní zellJJě podle
jejlioh HdJnatosti. Volba jest ústni a vle:be}ná.
Do sllJěmov11,Y, dolní se volí přímo, ústně a veřej1ně podle
sousta'vy, censové komJbinO'v!ané se soustW\I10U kapacitní. Počet čle
nft jest stanovHi tak, aby na každýdl1 100.000 obyvatelft přišel
aspoň jeden poslanec. Volební obddbí činí pět let.
Právo hlasovací má každý ra1110lUský státní občan, žletný
a svéprávný, který buď platí na přímých daních ročně peníz vo·
lel>nínť zákonem stanovený, anebo bez ohledu na placení přímé
daně mádiůsledkem svýoh osobnÍCh vlastností v některé obci
koruillnÍ zemlě rakouské právO! hlasovací. Při stanovení peníze,
který bwde ročně na pHmlých dlrních platiti, jest prohlášena zásada, že na venkoVle a v nťěsteohdlo 10.000 obyvatelů nesmí
daň č~ni!i mlt?ě než pet zl. k.tni. a vy, m~steol~;naď}O.~OO obyvatel~
ne metlie nez deset zl. k. mi., v zaclinem prtpade vsak VlCe net:
dvacet zl. k. nt. Volitelný jest každý volič svéprávný, který j'est
aspoň Plet let státnínt občanem ralmuským a dokonal 30. rok svého
v,ěl<:u.

Poslanci vykonávají svůj' mandát osobne a nesm'ěji přijímati
nijakých instfltúkcí; nesmlejí býti pro projevy učiněné ve snemo'vně
ani potahováni k O;dpOV1ě.d'nosti, ani sowdne stiháni a mají, pokud
říšský snlemJ zasedá, 1111iunitu proti trestnímu stíhání a protí
zatč'enÍ vyjímlajíc přistižení při činu. Poslanci dolní snemovny
dostávají za kaž:dé lz'asedání oď'šl<:o.cmení ve forme pawšálu; poslanci
horní sněmovny nijakéhO' odškodněni nedostávají.
Císař S'vol,áva říšský sněm každoročně z jara, jej odročuje,
Ulzavír,á a má právo ro'zlPustiti buď obě sněmovny~ bluď jen jednu
(ll nioh; v romJf1o přÍ!Padě jest však nový sněm s\I1olati do tří měsícil
ode dne r·olZ'pušÚění. Každá sněmovna sama oV'ěřuje v:olby, s'výoh
člent't, se ustavuje, volí sV'oj:e činovníky a stanolví si svftj jednací ř1ád.
"
V pra'vomoo říšského sněmu spadají t. zv; říšské věci (tyto
říšské vlěci jsou v" § 36 jmenovitěVJypo!Óteny s dodatkem, že
všechny, V1ěd, které říšskou ústavlou nebo říšskými nákony nejsou
proMášeny lZa (Vemsl(é, sIPadají rl 0' v1llěž v pm'V'0111oc: říšského sně
IDU) čítajíc v to zlákono:dlárství o pl'ávu oblčlanském, o práNu
trestn~m,oorganisaci soudft a o soudlním řízení; jakásí výjimka
v úeC/hto posléze uvedenýdh obor,ech jest stanovena ohledně tllelll1'í
koruny Uherské. Zá!lmno!dlámá iniciativa ptísllU'ší císaři a každé
sněmovně. K platnému říšskému ~iákonu jest třeba souhlasnéh:o
usnesení obou sněmoven a sankoe císařovy; v:eto císařo'Vlo jest
absolutnÍ.
Pro pomlěr mooi (llákonodárné k moci výkonné jest však velmi
dftlcžité ustanovení § 87, podle kterého moc výkonná mftže na~
hraditi 'v určitýoh př:íJpadech ~Iákonodárnou moc říšskou i ttemskou. Není-li Í'otiž říšský sněm nebo zemský sněm shrollnlážděn
a je~li učiniti nutnlá opaťření, která zákon nepředvídal, a j'e~1i
nebeiZpecí v pro tahu pro říši nebo pro některou korunni flIemi,
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jest císař opr1ávl1lén vydati 'La Odlpo'Vlědnosti minístersf1v'a nutná na~
Hzení s prO\Z;atimlní mocí 7lákona, jest však povinen fíšsil~ému
resp. lzemskému sněmu dfi.v'OCliy a výsl·edky toho vyložiti. Ustano~
'Veníiffil tímto, se kterým se s určitýmli změnami shledáváme
i IV' ú.gtaViádll pio.zldíěj1Šídh, se moc; iVy-k,onná ~aČl1lJě POlviYšuje nad I1lllolc
IZták-onodámou a princi;):> monarchický se posiluje a upevňuj:e.
Zemské IZlálmfiiodársťví se vylkonávlá 'Zemskými sněun;y spolu
s císařem ve Viě,oech lZ!em-ských, které jsou jmeno·vitě vlypočteny
v § 35. Zemské sněJIljY jsou ustaveny na soustav,ě jednokomoro~
vé a s110žení jej'ich jest zaHdliti tak, aby na všedhny ~ájmy tllemě
b,yl Vlzat náležitý lziřeteI. Volby jsou p'římé. K platnosti každého
lZ'e111lského lZiák'ona jest třeha usnesení Íiemského sněmu a sanlwe
Císařské; veto císař,ovo jest absolutní. Vlastní zemlské výkonné
moci korunní ,země nemají; výkonná !tnJoc jest všude jen říšská,
kterlá, jak ostatně již výše bylo řečeno, mi'tže nah!ťaditi i zem~
skou moc lllákonodárnou a jest viykonáv;ána místodlržícími, kteří
jsou jmenovláni císařem a odpoV'ědtni !Za ~achovlá<vání :vákoni't
říšskýoh a ll'emlSkýdh dotčené k'orunní lZemě.
Země Idlostanou svoje ústavy zemské. Pm Zle'l1l1ě. k'o!ťuny Uherské se zde stanoví určité rnvltáštnosti a to:
Ústava krMovstrví uherského zi'tstane 1V1 platnosti potud, že
ustanovení jejlí, kter1á jS'ou v odporu s ústav~O'l1 říšskou, pOizbývají
platnosti, a že jest vhodnými !ZaH~eními zaručiti rovno!právlnost
všech nár·odností a jazyki't v rnem'i obvyklých v'e lV'šeoh poměrech
v,eřejného i občanskélhlo živ.ota. Ve Vi()j!V1oďil1lě srb'ské Sle' k ll'a~
chovlání církve a nárlodn.osti z'ajistí takov'á Zlařízení, která se opí~
rají o starší sVlobody a cisařsll:iá prohlášenÍ. Ohorvatsku, Slav'on~
sku,čítajío v to chmva!ské přímoN a město Rjeku s okolím se
!Zachovají jeji-c'h zlřízení ve s'Va:vku s říší, a!V'šak 'VI nap!ťosté neod~
vislosti 'od krtálovství uherského. O spojení ohot'V1atských zetnJl
s DahnJacií pojednají lZ'emské ll:!ongregace tJěchto Zlemí a výsledek tohoto jednání bude předložen dsaři k sankci. VelkOlkinížectví sedmlihrad:ské jesť 'od kr1ál-ovstvtÍ uherského naprosto neod~
vislé a dostane v souhlasu s říšskou ústa'V!oIU no'V'ý Sltatut, vle kte~
rém jest pr'ovésti zlásadu rovnop.rárvnosti V1šech nároďa ~emi
obývajídch.
. Ústava kr1álovstvi 10mbardskobenátského a pomě~ tohloto království k říši budou upltaveny: rLlViLáštním statutem. Všech'ny .ostatní !Země dostanou vlastní ~emské ústav;y. Ústarvy sta!VlolVlSké 'Sle zru~
šují.
Všechny: ústavy jednotlivýdh korunních z'emí, kteocé tv'Oří
říši, mají během ~. 1849 vstoupiti v !platnost a musí býti předlo~
ženy p!ťvnfm'l1 všeobecnemurak'ouskému říšsk6mJu sněmu, který
po lZavedení tJěc'bto ·ústav bude ihned srvloLán.
Zmlě~y v ústaVlách !Zemskýdh: se 'V p1"V'nich sněmech Zielmlských
provedou cestou ohyčejného zlákona. V následuj'ícíoh Zlemskýc:h

sl1Iěmedh jest k usnesení o ,změně ústavy třeba přítomnosti aspoň
tří čtvrtin všech členů a ptři hlasO'Vlání dtV1outřetin<llVié Viěitšiny pří~

-tomlných.
Moo soudcovsk,á se vlykonárv'á soudy a vlych~zí lV'ýlučn:ě Zl říše;
patrimoniální soudnictví se zltušuje. Soo&ové jsou V'e vy-konu
soudniotví neodvislí a mohou býti sesa'zeni nebo přesá!Zleni jen na
rziákladě soudoovského výroku. Soudnictví a splt,{wa se od sebe
oddělují. Ve Vídni se zHdí nej'Vyšší ř'í.š:ský soud, kteltý ltCltzlhoduje
jednak Jakl o s01ld rozhodči, jednak jako nejvyšší stolice, jednak!
Jaklo vyšetřujíci a nejvyšší soud.
Jako rozblo.dči sOOldJ rozhoduje: ve sporných! otázkách mezi
a jednotlivými kOJ;unnLmii zememi neh:o mezi jedlnotlivými
korurnními 2)emlemi nav0ájem, pokud předmět nespatd'á v pravomoc říšské moCi záklot1lodárné. Jako nejvyšši stolice r01!hío.dluje
při porušení práv politických. Jako vyšetřující a p.ejVyšší soud
zakrocU!jepři obžalobách na ministry a na mistodržící, dále při
spik~UJtio~ a atentártech na mcyuarohu a reg.enta a při velezradě a
zeme2)rade.
říší

Ústava tato ,zlamČuje také p!ťláva státoobóanská. Všichni ná:rodní kmenové jsou si ltovnopr,árvni a každý národní kmen má
neporušitelné p:rlávo na !Zadhovávání a ~děMlvlání své národinosti
a řeči. Pro všechny národy říše se za\'ádlí jedno Vlšeobecné ra~
kouské říšsM státní občanství. Jaké'koli roz'dily v právu občan
ském a trestním, v s.oudním říz'ení a v ro~dlleni vleiřejných bře
mren mezi příslusníky jednotliv'ých lmrunnídhi ~emi odJpadají.
Všiohni rakouští říšští obČlané jsou si před zlákonem l:1olvni a
podléhají stej'ném'l1 <lsobnÍmu soudlu; veřejné Mady a státní služhy
jsou pro všedhn:v. pokud ovšem mají zpi'tsohHost, stejl1lě přístupné.
Jakýkoli rp:01llJě~ nevlolnidký neho p1odda:nský 'sle zlrušuj:e a roV'ně'ž
tak i všeliké zlá,valZlkly z ťalmrvléhoto poměru v;yplýIVlajíd. Volnost
v stěhoViání se rvi ú'Lemi říšském ~aručuje. Vlastnici1vlÍ stojí pod·
<lchranou říše a ,mJťtže býti obmezleno ndblo odňato jen ~ difi.vlodlll
veřejného hlaha 'La nláhltadu podle 'Předpisfi. Zlákona.
Změny. v ústavě říšské ke v· pvV'ním říšském sněmu prlOlv'ésti
cestou obyčejného ziákona. V následujícíoh říšských s11iěm'ech jest
k usnesení o 'Llmě,ně ústavy třeba v obou sněmo'Vl1lJádh p,řítomnosti
.aspoň tří čtvrtin všeoh olellll a při Ihlliasovlá,ní dJvloutřetinolvé Víět~
.ši1'w. lyišedh přítomnýclh.
Vedle této ústa Vy, byl týž den vydán císarský patent "o. po1i~
:tických plt1ávedh konstituční státní formou zaručených".
Tato politická práva jsolu: osobni svoboda, nepOlrušitelnost
krbu domlácího a tajemství listovního. Právo petiďní a právo svoje
mlíněni slovem, pismem, tiskem i vyobrazeními sv-ohodně projevovati; censura se zrušuje. Právo se shromažďovati a tvořiti
spolky. V,ěda a její lUIčeni jsou sViofb-odlné. O obeoné v7!d:ěláni lidůvé
jest se postarati veřejnýmli ústavy a to v zemíoh smíšené národnosti takovým způsobemJ, aby i nár-odním l{;menům, kteří jsoU! v
menšině, se dostalo potřebných prostř.edků k pěstění jejioh ja.zyka a k vZldělávání se v tomto jazyku, Náb-o-ženské vyučování
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ve školách se opatř,uje příslušnou církví nebo náboženskou
spoleonosti. Stát má vrchní dozor nadl ústavy vytfoovactmri a vychovávacími, Náboženská svoboda a právo dlom!ácího výk,onu náboženského vyznání se zal'Uičuje. Výkon práv občanských a politickýdh není závislý od náboženského vyznání. Každlá zlákonem
uznaná církev nebo náhožensk,á spoleonost má Pl'ávo na .spoleoný veřejný výkon svého vyznání, pořádá a spravUlje svoje
vtěci samostatně, zůstává v držení a v užívání úSltavů, nadJací
a fondů ,určených pro její účely náboženské, vyučovací a dJobročinné, podléhá však jako každá jiná společnost obecným: zákonům
státním.

Ústava břez'nov,á ~namená h'oto'V'ou relVloluoi 'v' dosavadních
státoprávních p'OlThěrec1h ní.onarchie Lotrinské. Hisúoricikýoh práv
jednotlivýoh skupin zem6kýdh resp~ s:Mnkh nebylo vftbec šetře
n'O - ústava nez'ná na p1ř. ani výrazu koruu'a Česká - : úporný
unitarism a centra1ism stíral jakékoli státoprávní rozdíly a !Znal
jen "k'orunní zemlě". Ale i politick,á str,ánka j'ejí byla silně monarchicky tzal'ožena. Není piťoto divu, že nespok'Ojell1iost s tout1o
ústav'ou bylaznaJol1lá a v 'Z'emích neDlěmeckýdh takřika všeobeoná,
Nejhftře vléoi diospiěl:y v Uhlrádh, kde r'('wloluce 'YIylv1
r cholila na
sněmu konaném v červnu 1849 v Debredl1Jě" na kúe'rém Lotrinský
r.od byl piťohl,ášen 'Za Iz,bavena tdmu a prohlášena repuib!lika v čele
s dikttát'Orem Ludvíkem Košutem.
Ale přítzl1ivé zahrani'ční ('pior,ážka Sardinie) a vnitrostátní
poměry (zdol,ání revoluoe uherské) monarchie IZlPfts'ObHy, že vláda
vídeňsk,á této nespokojenosti nVkterak nedbala, naopwk ještě ve
svýoh! snahlách reak'čních byla posílena. Po rOlzumu březnové
ústavy, lZ'a'cal,o se sice s vydá'vláním slíbených zlemských ústav.
Skutecnlě také byly vydány zemlské ústavy ry1šeohzlemí neuher~
skýoIť viyjímajíc Dalmadi sdJě~ané podle jedné šablony.
Pro z'emě koruny české byly vyidlány zemsikJé ústavy: Čle'ská,
moravská a slez'ská, všechny Zl 30. piťosince 1848 zárov,eň sVlO~
lebnimi řád,y datovanými téhož dne.
Kr,álovstvičeské jest podle s'V1é ~le'U1!ské ústalV]Y "neoďdílná
čiást rak'ouského dědionéhlo císařství a korunní země tohoto oí~
sařství". Jeho pomlěr k monarohii jest upraven říšskou úSÍ<w'ou a
tak,é v mezích tout'O říšskiou ústavoru stal1Jo'venýdh: se mu pojišťuje
jeho samlostatnost. Kr,álovství podrží S'Víí'tj znak i SlVloje zemské
barvy, a hranice jehlO mohou hýti měněny jen ústaNou. 'Rory!n'O~
pr1áv.nosf národní se zlaručuje. Zastupitelským 'Orgánem: lú'ÚlovSÍ'v!í
js·ou zemlSký sll!ěm a 1Z,:::mský výb'Or.
Zemský s11iě.m se skládá z 220 poslanců rozdJělených takto:
70 jest voleno nejvyššímli popla~níky, 71 městy a místy Prů
myslovýmli a 79 ostatními obcemi (venkovskými). Volba jest přímá
a období volební činí čtyři roky. Právo hlasovací jest založeno
na soustaViě censové k'omlbinované se soustavou kapacitní. Zemský
sntě~ se svol~vá císařt?mI r~čně,y pravid~em v J~:tOI;adlu, pay šest
nedtěl a lleSmll zasedlati soulcasne se snemlem rlsskym. Clsar (Yd~
ročuje sněml, jej uzavírá a rozpouští; je-li sněm' rOVpuštěn, j'est
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svolati nový clo tří mlěsíců odJedne rozpuštění. Sněm ověřuje volby svýcH členů a volí si předsedlnictvo i .ostatní činovníky; jednací
řád jeho hudie stanoven zemlským zák:o'l1em, po případlě nařízením.
Sněm zemský vykonává spoLu s císařem zákonodárství ve věc'ech
zemlských, kteréž jso,UI zde jmenovitě vypočteny. Právo zákonodárné iniciativy přísLuší císaři i sněmu. Císaři přísluší právo
sankce; veto jeho jest absolutní. V nutných případedhi, není-li
sněm shrQm'ážděn a je-li tu. nebezpečí v průtahu, jest císař 0práv,něn UJčiniti za odpov.ědinosti ministerstva potřebná opatření s
prozatimlní m'ocí Pz'áko:na, jest však povinen sněmUj nejblíže příš
tímlu vyložiti důvod!y, i výsledky toho.
Ze zemského sně,mIU: se volí 12člennýzemský výhbr a to v ten
způsob, že po ,dvou '01ene,cyh yv<?lí k~ždJá. l~u,rie a tbývajíds!\.šest
se volí z plneho shromazdelll snemovl1lho naprostou vetsmoIU
hlasů. Zemský výhor jest odpovědiný sl}ě~~ zemského ~~ednak
připrav,uje vlěci pro sněml, jednak vykonava Jeho usnese1ll, J:d~ak
jest pOViěřen samostatn,olu působností. Ohor jeh,o l?ůsolbnostl ,Jest
přesllJě stanoven to.UlÚo ustavou (v §u 55). Zemsky vyhor se voll na
celé období Vlolební a zůstává při nových volbách tak d1oulho v.e
své č}nnosti, pokud zemský sně,m nez'Vlolí výbor nový. (Ve skutečnosti, poněvadž ústava ,taVo vůbec nevstoupila v život, zůstal
dosavadiní stavovský zemlský výhor své působnosti až dio r. 1861,
kdy byl vystřídián novým' ,voleným již poldle zemského zHzení
z r. 1861.)
Soucasnlě vydaný volební řád ,obsahuje tyto předpisy: V ku:
rii nejvyšších poplatníků tvoří celé ~ráLo~ství jeden v,olebl1l
okres. V kUlrii mlěst a míst průmyslovych Jest 69 voleblllch okresů z niohž Praha tvoří pět volebnídh. okresů a ostatní králo.vskÁ privilegovaná města: Plzeň, Bu:děJov~ce, Cheb, y ~arlovy
Vary a Loket vždy jeden volební okres. Voh se: v kazdem volebním o.kresu mlěsta Prahy a v každém volebním ,okresu měst:
Plzeň, Budějovi,ce, Cheb, Liberec. a Kutná Hora .. pO! dlvo~~ v o:
statních voleblllch okresechl po. Jednom poslanCi. V kurl1 ObCl
venkovských každý politický okres (celkem 79) tvoří jeden volební okres a volí pO! jednom poslanci.
Náležitosti práva hlasovacího jsou jednak všeobecné t. j.
takové, kterých je~t tře~a, a.by ykdo vůbec byl voličem1 jedina~~
zvláštní t. j. tako.ve, k,terych Je třeba, aby kdo byl v urOlte kuru
voličem!. Aby n,ěkdo mb111 býti v~bec y,,::o1i~em (~áležitosti, v.š~o
becné), je třeba, aby byl ra~ouskym;" n~skym o?canemJ :vep~a.v:
ným a zletilý,mI a aby p!attl na, pnmycl1.. da1llch ro,cne :~1Jrc;ty
peníz, a to: v PralZ'~ nejl!l,el}'ey patnact, v ,mestech" kter~ m~Jl vlc.e
než 10.000 obyvate1u, ne)l11ellJe deset, a v ostatl1lch lltlstech neJ,;
méně pět zl. stříbra, anebo aby bez ohledu .na placení d1an~
l11ěl právo voliti dO! Z!stupitel~!va t;~e5ního., N.~ležit~sti z'vláš,~l
jsoU! stanoveny p110 kazdou kurn zvlaste a tykaJl se )edlnak vyse.
placených daní, jedinak požadavku bydliště.
Náležitosti volitelnosti jsou jen všeobecné. Volitelný je~t
každý, lťdJo má všeohecné náležiúosti práva hlasovacího pro. kralovství české, jest svéprávný, dOIDonal 30. rok .svého Viěku, jest
aspoň plět let rakou'skýml říšskými občanem a není po zákonu z' VQlitelnosti vylou1cen.
Hlasulje se veř.ejl~ě a ústně. Aby kdo mohl býti prohlášen
za ~volena vyžaduje se v kurii nejvyšších poplatníků a v -kurii
měst a m:st průmyslových, aby dostal naprostou většinu hla,sů..
Nedocílí-li se této většiny, dlojde v kurii nejvyšších poplat:tl1ku
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k !lové volb.ě, a kdy,ž i tanO! dr.uhá volha jest bezvýsledná, k užší
volhě mlezi těm1i, kdož dostali nejvíce hlasů; do užší volby přijde
vždy dVákrát tolik osob, kolik poslanců jest voliti. V kwrii měst
a míst průmyslových, je-li první volba bezvýsledná, doj.de ihned
k užší volb.ě. V rourii obci venl{]o'Vských jest prohlášen za zvolena ten, kdodlostal poměrnou většinu hlasů aspoň třetiny hlasujících. Nedocílí-li se této v,ětšin.y, dJojl&~ k užší volbě mezi
těmi třemi kandidiáty, kteří při prvé volbě ·diostaH nejvíce hlasů.
ProUJŽší volby všech tří kurii je stanoveno, že, Je-li rovnost
hlasů, rozhoduje 10s.

Zemsk,á ústava markl1abství morav!SIkého jest z'(Iiělána zcela
:podle !Z'emské ústavy kr,álovstv,í českého a obsahuje jen tyto
{!Chylky: Zemský sněm mar!habství čítá 92 p'oslance, z nicihJž
třicet jest v'oleno nejvyšším'i poplatníky, třicet dv'a městy a místy
pru1l1lyslovýmí, třicet ostatními obcemi (venkovskými). Výbor
!Zem:ský se slúádá !Z'e šesti členft, z nichž po jedinom volí každá
kurie, !Zhývající tři se v·olí tll plného shromáždění sněmov'ního
na pr·ostou Vlětšinou hlasti.
:Rovněž volební řád
českém!u. V kurii m!ěst

jest úplně přizpůsoben volebnímu řádiu
a míst průmyslových Brno tVloří tři,
m!esta Olomouc, Jihlava, Prostějov, šternberk, Mikulov, Nový
Jičín a Znoj mlO, každé jeden ,okres volební, z ostatních měst
vždy několik dohromady. tvoří jeden volební okres. V každém
ze tří volebních okresů mlěsta Brna a v.e v,o'lehních okresícih1l1'ěst
Olomouce a Jihlavy se ,"oH po dvou, v ostatních volebníc'hi ,okresíchp po jednoml poslanci. Jinak není úchylek.

Podle !Z'Cmské ústav~ vévlodsflv'í slelz!ského sl1!ěm xemský čít!á
poslancft, z nichž deset volí nejvyšší poplatníci, deset města
.a deset obce vlenkovské. Zemiský viýbor se sldádá z· p:ě:ti členft,
u; nichž po jednom volí kazdá kurie a !Zbývající dv!a se v/oH z plného sh!romláždění sněmovního. Vedle tohot,o zemskéhlo výboru 'jest
tu ješf1ě, z'esílený lZIe'll1lský výbor, který tvoří: členové zemského výboru, jejich náhlradníci a po jednom voleném .z,ástupci rady měst
Opavy, T,ěšína a Bílska a výboru každého poIitiClkého okresu
vév'odství.
V zemích koruny Ulliiersk.é uvésti s!luši: cís. patent z 18. lisropadu 1848, kterým se upravují spr,ávní pomě.ry srbské v:oj!vodiny,
ds. patent z 7. dubna 1850, který upravuje státoprávní posfav·ení
Chorvatska, Slavonska čítajíc v to dhor'.,natské přímioří a město
Rjeku s okolím a cís. patent z· 7. kVlětna 1850, kterým se u,pr'avují spr,ávní pomlěry Vojenské Hranice. Obsan všeoh těchto císařských patentft miá takřlk!a stejný obsah: vyloučení jmenovaných
zemí ze státoprávního a správn~ho sva)ZIU Imr'Ulny Uherské a IVlřa
'Zení jich do belZprostředního sva1lku celkové monarchie. Avšak
'Ze všech tJěch'to ústava císařských p1atentft 'Vstou:pily V' platnost
jen ústava "říšs·kého belz!prostřednihoměsta Tetrstu" a ústava
v'ojenské hranioe. (Pro Uhlrya pro Dalmlacii nebyla vftbec zemská
ústa va v,ydána.) Ostatní u;emlské ústavty a oísařské patenty ~&s~al y
jen na papíře.

třicet
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Při hodnocení ústavy hřelZl10vé ltlIe struoně říci toto: Nep'ři
hlíží:me~1i k centralistickému a unitaristickému r;á.zlu břelZ11O<vé
ústavy, jest toto ústava na sv:oji dobu přes to, že jest oktrojio\Viána.
dosti libeťiální. Snaha najíti jlakýsi kompromis monarchiokého
princi;pu s myšlenkami, kteiťé uplatúoval revoluční rok 1848, jest
Ilde patrná, a vliv těchto 1l1fYšlenek znatelný. Pozorujeme to m. j.
ve sl'ožení sněmovny horní, v; PiťiÍllV'U obou sněmolVlen Se ustaviti a

stanoviti si svftj jednací Md, 'V požaď'ruv1ku ministerského SfPolu~
podpisu, v p'ťláveo'h státoobčanskýdn atd. Zejména jest zde' dftležitý libera1is1lll národnosťní !Z'ťačící se ve stanoV:ei1lÍ rovltlopréWnosti
námdnostní, kterou, jak ostat11lě již výše h:ylo uvedeno, obsahuje
i ústava dubnoVlá. ROVil1opráVlnost tato nemá z!llstati jen na pa~
píře, nýbrž, Ovšem jen na vdmi l{iť,átkou dobu, se uplatňuje, a to
již od vydání dubnové ústav;y, i 'v praksi.
Příkladmů sluší uvésti: Výnos mftnistersfv& šlrolstvi z 2. ~áří
1848 čís. 5692/1302 na zemiská gubernia v Praze a v Bmě, podle
kterého jest vy.učování na obecných školách udíleti v ma,teř
ském jazy.k,u. Výnos téhož m1inisterstva z 18. a 20. září 1848 čís.
6143, na základě kterého jest na gYl11Jllasiich v českÝClh! krajích
zavésti český jaJZlyk jakožto povinný jazyk vy..wčovací. Nařízení
českého g.ulhernia 2J 30. září 1848 čís. 43.706, že úř.ední výnosy jest
českým stranám' vyhotoV1ovati v jazyku českém. Výnos minis,terstva
spravedlnosti na presidlium vrchního soudu daLmatského z 16.
ledna 1849 čís. 202, že zákoníky a do'datečné z,ák'ol1lY k těmto
zákoníkům náležející sepsané v jazyku l1Iem!eckém, které se d.osud
vyhlašovaly v jazykU! italském, jest přeložiti také do ja'z:yka
"i11yrského", aby se tak staly přístupným~ veškerému obyvatelstV.Ui Dalmacie; dále, že jest nevyhnutelně nutno, aby u soud'ů
úředníci znali 7!eniJské ja,zyky v kraji obvy;klé, aby m10hli s obyvatelstvem jednati v jeho ·mateřské řeči. Výnos ministerstva
vnitra na dalmatské zem'ské presid!iu'm z 6. února 1849 čís. 3491,
že na příště jest ustanovovati jen úředníky znalé ~emských
řečí. Výnos ministerstva vnitra na všechny zemské šéfy 'l1 15 •.
srpna 1849 čís. 362 ř. zl., že v kor.unních z'em1ích, kde Jest více
národností, jest každJý úředník povinen osvojiti si řeč v zemli
obvyklo.U! a "vůbec dávati si záležeti na nOiffi, aby rovnoprávnost
všech km'enů zprostředkoval a skutečně uplatnil".

Velmi dt'tlezitý jest v tomto směru císařský patent Z! 4. břez:
na 1849 čís. 15.3 ř. z. (podepsaný ved1e císaře veškerým minister~
stvem), který stail1Joví, že také z toho 'ClIfiy;odu, aby ho/IlO plně dosti
uči11lěno !Zlásadě rovnop:r,avnosti v;šeoh 'v říši spojenýoh národností,
jest všeobecný říšský IZlákon~k i vládní list v:ydá~ati iVle všech
u;emských jalZlyCÍdh'; texty v rftzných zemských jazydoh jsou stejně.
autentické; v každé k'orunní zemi bude vychálZle'ti zemský zákoník i vl,ádní list v !ZemlSkých jaJZíYcíoh s při[J'Ojenýll1' němeokýim
překladem. Podte rOlZumu tohoto císařskéh!o patentu stanoví pR'k
nařf,zení 'll1Ji,nisterstva vnitra a sprav;edllllosti IZI 2. dubna 1849,
že říšský zlálmnlK bude v,yohá~eti v;e v;šedh zeffilskýc;h ja2lYcích,
tudíž součas11lě v deseti vydáních a to v řeč'eohi: ,,ně'mecké, italské, maďarské, české (zlMlOveň moravské a slováciké spiso'VIné

řeči), polské, rusínské, slovinské (ziároveň vindidké a ~raňské spi~

sovné řeči),· srbskoi1~yJ:ské v srbském písmě c:yrHlsikém, srlhsko~
iUyrské Cziá!ť,overi dhorvatské) v píS'mlě latinském, románské (mol~
da vsk'oval:tšské)".
Bi-ezno'Vá ústava však neIVlStoupHa IV, život. Pokračující reakce
nalezla své di'tsfojné Izlástupde v předsedo'v,i ,ministersťv'a kn. Š:vla!ť~
oenberkovi a v býv,além ,revlOludonMi Dru Al:exandru BacholVi,
s poČiátku ministru spravedlnosti, pmdiěji, po smrti hr. Stadiona,
ministru vnitra. Reakci tét,o i březnov,á ústa1vla byla přílišným
lwtu.pkem p:r:á,vi'l.m náťlodiU a rmhodnou újmou mionarohického
principL1. Když p'ak i v Němlcích vl,ády nabyly zase v!ťchu nad
ústa vním hnutím a v ,ohlledu :zahraničním Vláha l11'onarcJhie, lZej'mé~
na dipl'omiatic!l:ou por,ážkou Pruska, rozhodné stolupla, ne11iZnala
vléda vídeňska za ,záhodno nějak se s absolutisticikým'i s'v,ými
s11aha'111i tajití.
CísařskÝ'lll! patentem z 13. dubna 1851 čís. 92 ř. 'Z!. uvedena
·byla v živ'ot říšská rada. Tato se skládá 'z' p'ředsedy, 'l}, říšskýoh:
radi't a II dio'časných tl:Č'astník,{), kteréž všechny be!Z: výj1m1ky jnl'e~
nuje výhradně císař. Počet říšskýchradft bude podle potřeby
stanoven císařem, při čemž luá býti brán na crů,z:né části říše náležitý !Zřetel. Jako dočasní účastníci budou podle potřeby p'řijí~
n11[ání lidé ,ze vsedl stavil a óástí 111:onarrch'ie k podávání dobcrého
flldání ,o vlě,oech a otáizkádh, ve kterých jsou odbor,níky. Říšská ra~
da jest sbor jen por,adJný ve v,ě,eech dotýkajících! se zlákonodársbv,í,
a ve vyhlaš'ovlání lZákonť! bude také učinlěna ťZl111ínka, že říšská
rada ve Viěci byla slyš:án3; císař však si 'v'yhrražuje práMo slyšeti
říšskou radu také v jinýoh Vlěceoh. Říšské radiě se od ministerstva
předkládají jen vypraoované náviťhy, k {trad:ě a k podání d1obré~
ho !Zdání. Vlastní iníciatívy Hšská rada nemá, a ministerstvo
není jej'Í111 '11iázloreJl11 IVle svýoh l11áv!ťiZlídh 'váz:á:tlJo. Jednáni říšské rad~
jsou neveřejná.
Další krd{ k absolutismu b,yl UC1111en třemi kaibdnetními listy
vy,danými součas11iě dne 20. srpna 1851 6ís. 196, 197 a 198 ř. z.
V prn:úml iz' nich se stanov:í, že na příštlě jest Ť'íšskou radu poldáďati
výhrad11iě za radu korurlj,Y, a že tudíž ná,vrhly lZiákoni't a naříz:ení
a jiné vlěd není m!inisterstvem dodiáv;ati říšské radě k podáiv'ání
dobrého lZ'dJání, nýbrž ři'dití pHl11'o na panovmll:a, ktel'ý si v:y!hťa~
žuje s:áHnI Hšskou radu o Vléci slyšeti. V dir,ttlh:ém kabinetním listu
se pifoh:lašuje, že ministerstvo jest od[poVlě.d1né jedině a výh:radně
panovníkovi a Z!pTošťuje se toto odpo!Vlě.dJ11io!Sti jakékoli jiné PloH~
tické autoritě. Ministecrský spolupodpis se lZac'hovlá,vá, ale obme~
rzuje se na 'vlYh1ašov,ání ~ákolli't a oísařslťýcJh nařízoolÍ a má rvý7)n a m
rziáruk~~ že určit6 for'111ly byly lZiadhov!ány a že císařská rozhodnutí
jsou viěrně a spriávně pojata (Odp'O'Vlědlnost· formální). Ve lV'yhla~
šovlání lZákonl'l a oísařskýdl nařílzi en1 jest na příště místo výrazu
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"k nánhu mé ministerské rady" užívati po slyšení mé minister~
ské rad,y,".
"
,~ejdťt}~'ži~lěj:Ší. jlest vš~k ~řl~tÍ kabinetní list, ve kterém pa~
~1~OV111~( nanzu)e pifed~edovl 'l11IHllsterstvla, aby bedHvlě a zirale ulvlá~
ztl ďotladm, zlda lze vubec březnovou ústavoU prov'ésti a rub,y v' této
'vlěoispolu s předsedou říšské rady po'd:al jemu návrh, pH čiťim;Ž
je~t ne,odhvlěj'11,ě br,áti ,zřetel na "princip a účel udržení všech p~d
m'mek monarchidcé!Jio utváření a státní jednoty" říše.
Po v:y.dání tJěchto kabinetních listů nemohlo býti nijaké pochybnosti o tom, že dnové březnové ústa'vIY, kter:á vlastně (ještě
a) . vi'l.bec v, ŽÍvot.. ,nev1stoupi1a, jsou sečteni, a že skrytý abso~
lU~lS'~' .ktery tu )lZ qyl ,ode dne nastoupení nového panovníka,
mla byh nahrazen absolutismem 'zlcela nezakrytým. Skutečně ta:ké
císařským patentem q; 31. prosince 1851 čís. 2. ř. íIJ. ex 1852 .břez:
nov:áústava, poně'v:adž podle výsledki't porad "v:e svých ,zákla~
dech ani není pH1111ěřena p·oměrům rakouského císařského státu",
ani ji "v souvíslosti jejích ustanov,ení" prOl\7\ésti ne1zle se odlvlo~
lává. Výsl,ovlllě se v t0'l11to patentu pOÚVll"lz'ují rOMnost ~šech státních příslušníki't před lZlákonem a z'l"ušellí jakéhokoli sels1kého
poddanského pO'll1lěru a břemen s tím spojenýdh', a slibuje se vydání :organických :zalwnLt, které by vyhovovaly "potřebám r~z,
~:ýc1,: 11Iám~~, jal~ož i podm'ínkám blahobytu všech vrstev jeJlch a posrlltly "s11u vládly k upevnění vn:ějšií i 'Vlnit.řl1í bezpečnosti
a jednotu a '111100 stMu". Císařským patelltemz téhož dne čís. 3.
i'. iz. ex 1852odvoMva se patent iz 4. bře:zna 1849 "o politických
práveclh konstituční státní formou z'aručenýoh" a Zlachovávají se
v platnosti jen práva drkví a ~láboženských společností :zákonem' l1iznaných. Kab1nebním Hstem !Z) tého'ž· dne čís. 4. ř. z. ex
1852 'OIZuamuje pak panovník předsedovi minísterst'V'a v pří1o'zle
k tomuto listu ,>,zlásad,y pTO organická z'ařízení v korunních zemích
rako.uského Ciís~řskélhlo s~látu". ZásfaJd~y tyto mají platiti p1:IO, v1šeohny
ze'll1le monarchle, ted,y. i pro !1lemě uh'erské a italské. Všechny
tyto lZC'1111ě tvoří "nedílné s oU'č!ás ti rakouské císařské dědičné
monarchie". V každé korunni q;'emi jest politicklá správa vykonávána třemi stolioemi: okresními tířad,y, krajskými Mady 111ísto~
držitelstvíml a !Z,emským šéfelm. Při 'organisoViání místních: ;bcí jest
!lachov-aH rO!Zldíl mezi obcemi městskýimli a venkovlslcými. Předsta~
vení 'oboÍ 111Jě,stských i venkov:s'kých budou 'VlMdou potiV!t:Zlováni a
p'odle okolností i jmenovláni. Pi'l.sobnost lobd se oib!l11erz'llje na v'ěci
~?ec?í s p'~vinno~tí spolup~s?biti podle nařízení 1lemlěp'anských
uradu ve vseoh vle:oech ~!ere)nych. SoudnictlVlí a správa v nejnižší
~nstan~i se s~'ojuje v 'Okresních úřadech; ve vyšších insta:ncíclh
)S'OU vsak obe od sebe odJděle~y. Porotní soudy se 'Oldsfraňuií a
r,o:zsudk,v, se vynášejí jen rz~wšenými soudci. V komnnÍch: zen~ích
budou v;ydány zvláštní statuty 'O stavlolVlské šlechúě a má býti
usnadňov,áno, z.i:ilZiováni majoráti't a fideikomisiU. Krajským Ma-
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dflil11l a místodržitelstvím budolU přidány pacrad1ní výbory z' pOlZemklové dědičné šlechty, x velkých i malých s~afkťl. a Zl prťl.myslu
s nfťležitým označením p<ředImHťl. a rotlSahu jiclh plÍ'lsobnosti. R(),v~
nlěž u 'OkresníCh úřadťl. rtn1ají býti čas odl č-asu svoláváni představení
obcí a vlastníci velk'Osťiatkr& stoj'fC'fdh miJmJo sv:a:zJek obecní nebo
jejiclť plnO'mJocníci k úradiě 'O jejidh věcech. Pozoruh'Odné jiest, že
V' těchto "zlásadádh" dwbějí ustanovení o roV'tl'OpráVl11osti národ'nostní.
Výše uv'edenými císařskými patenty a kabinetním listem ze
dne 31. p'ťosinoe 1851, obecně syl\11estrovskými patenty zrv:anými,
nastává 'Období nap'ťostého albsolutismlU. V tomto ,olbdlobí bylO!
'vybudovláno sp'ťávuí a soudní ústrojí říše. Vedoucí myšlenka
rz-de byla vytvoření a upe'vllIění Jednotného státu s odstraněním
jakýchkloli státop'ťávnídh rozdílů jednotlivých králo'VlSwí a z'OOl!Í.
Ty,to všechny jsou nyní jen "korunrní z'emlě" stojící ve stejném
pomlěru vůči jednotné říši; jakékoli prostředleční svazky (koruny
Česká a Uherská) jsou oldlstraněny. Sp'ťávní a soudní ústrojí jest
ve všech zlemíc:h monarchie stejné, a některé wemě jsou i nov;ě
organisovlány. Tak Uhry byly rozděleny na pět srpdv:níoh obvodů,
(llřílZení st,oHční z'rušeno a nad to vytvoř,eny zde nové "korullInÍ
z'emlě", Srbsk!á v,ojvodina a temešský banát; t. ZIV'. Vledlejší ~emě
byly od Uher naprosto odděleny.
V ,ohledu národnostním nastal nový směr. Práv neněmec:kýc~
nár,odností, kd!yžúě "z'ásady" samy národnostní rovnoplt:ávnosti už
neznaly, nebylo nyní vůbec šetřeno. Z úřadr& lZIermské řeči b.yly
v:YPulZlov1ány a zlav,áděno sousta'Vně úřadlolVlání n,ěmecké (v Uhrád.ru
maďarský státní ja.zyk byl odstraněn již v r. 1849 a nahmzen ně
meckým; ve Slez'sku výnosem m1nistersfv:a spr,alV'edlnosti z' 3. listopadu 1851 čís. 13.470 pr'oh1:ášena z-a zemskou řeĎ jen n:ěmčina a
v:ydáv,ání 'Zemského ,z'álmnfka slezskéihlo ta[{jé' v' řečích oeské a
polské hylo ,výnosem ministe'ťstva 'Vlnitra Zl 25. zláří 1849 čís.
5063 zastaveno). Vynik~ v tom zejména teh:dleJší ministr spra~
vedlnosti svob. :Plán Kraus'z1, kte:rý 'V~oři1 no1vlý, dosud nebývalý pojetn', "vnitřní řeč úř,edl1i", kterou na příště, měla blýti
výlučně jen němloina. Císařským patentem ,z, 27. pj}osinoe 1852
čís. 260 ř. IZ. hyla ~av'edena Zlmlě,na ve v:ydláiv,ání říšského zákona
po str1ánce j.a:z:ylmvé ta, že od 1. le:dlna 1853 pro vš'echny Zláklony
a nařÍ'z'ení U'v1eř:ej:něné v říšskélt11l rzláko:n~ku j~st německý text
V'ýluč11lě autentický, a ~e říšský 'Zlállmník bude V'ychá.zleti j'en
v jedl1'olm v,y.dání, totiž Vi německé ře'či; přleklady do zemských
ja:zIYků budou Ulv'eřejňov,ány v' Zle!ffilskýc:h '\I11ádinídhl listech. ZárO'v'eň bylo p'Onětmlčov;áno i
šlmlsfv<i, OIČ se horHVlě staral tehdejší tllllinistr 'v:yuoov:ání h'ť. T:hun.
Pm své abs'olutistické snahy vLáda h!1edlěJ.a si získati i
duchO'venstVlo. K totrnU ,úĎe1.u byl 'Vl r. 1855 U!z,a'vřen s pap.ežskou kurií konkordát, na zlá1dadlě kterého hyla uSŤanov'ení olbiČan48

ského IZlákona o p'távu Imlanželském pro katolílk!v suspendována
a lZ!n'o'V'U iZ1avedeno ImlaJn:Vels'ké prl{w1o O'Írkle!vl11iÍ, mla:nž'elsiké spory,
přikláiziá~y soudi'tlm cirke\llním, plac:etum 't,egiUlml pro p,aptežsk'é
listy bylo ,odstraněno a diuc:ho'vensfvu byl zjednán vliv na šlwlství.
Abs'olutisillT, po svém vý:zna'oném předsta'V'ifeli také bac'ho,V'ským IZlv'aný, se 'opíral o úfednidvo, 'Viojsko a dludl01V'oost'vlo J a
delé toto obdolb~ llz,e 'Vystihnouti tJělmito třetui hlesly: ablslůlu
ti8\m, centralisaoe a germanisHde.
T enŤo absolutislffil lbIYl 'V'šak přede j:en ve SIVém pojetí už
pfekO'l1lán a ne.osvlědčil s!e. Neohstál ani při ,zkoušoe z-ahraničini
(t. /zlv. kr~mlsl{já válka), ani vnitřní (z'ejména neblahý finančin:í
staVi říše). Kio:l1'eč-llIou rtánu j:elm!U z:asadHa válka s Francií a krállem Sarld'inským v r. 1859. Porážky u Magenty a Solferina odhaHly celý ten neblahý st,w, do kteiréhlo říši !Z'atáhl neib[!ahý absolutistický režilnli Badh~v. T'O Konečně p'OIZlnal i panovn;Ílk; j:eště
téhož roku byl Badh propu'šúěn a na jeho m!isto l1'asto.upil
Agen'or hr. GO,lUChOWSki. Tím p'adlá ,dlefinitivl1'ě absolutism a ,t/~
nastá'vá návrat k obdolblí ústa'VIt1~u.
~~I {;lAl
patentem z 5.
1860 Ms. 56.
x. 'blyla 'J
říšská rada iť'O!zlmlnožena m1mořádinýmli členy j!tnletnOvlaným1 oi~
saře1lll j'ednak přímo, j'edina!k po ll1iálv'rhu ~!elmskýcih tlIasturpite1stev;
obor její pftsolbnosti b~yl 'ť,oZlšířen a dok!Olt1oe byl jí plřizln:átn i
jakýsi druh iniciatiVo/_

Císařskými

břelzJna

ř.

ď(W ~l

Mimořádnými členy byli jmenováni: arciknížata císařského
domu, 11iěkteří vyšší hodlllostáři církevní, někteří tnlUžové, kteří
se v Civilní nebo vojenské slu!žbě jinak vyznamienali, konečně 48
členů zemských :vastwpitelstev a to: 7! království uherskblJlO šest,
z království českého tři, zl králo'vství lomhard~kého dva, :v kráLovství dalmlatského jeden, z kráLovství chorvatsk6blo a slavonského dva, z království haličskébio a vlad&mlěřského s velkovévodstvími královský,mI tři, z arciknížectví dlolnorakouského diva,
z arciknížetství hornorak'ouského, 'Ii vévodství solnorak:olUskéhlo,
štýrského, kor,Ulfanského, krajinskéhlO a bwkovinského vždy po
jednom, z velkoknížetství sedimihradského tři, 'Ii markrabství moravského dva, z vévodlství slezského jeden, z ok:l1lěžněnéhlo hrabství tyrolského dva, z VOlrarlher1ru jedien, 7! markrabství istrij'ského spolu s 'Oi'k:l1lěžněný.mli hrabstvLm'i gorickým a gradištským
a městem Ttlrstem s okolím jeden, ze srbské ~oj'vodiny a zl te,mešského banám dva. T,ěchto 48 členů jest j,menováno tím způ
sobem, že ze:m!ská zlastwpitelstva navrhují na každé místo po třech
kandidátech a císař z těchto teren j,mlenuje. Členové navrhiolvaní
z,emským'i 'zastupitelstvy jsou jmenováni vždy na šest let, :o'statní
členové jsou jmenováni na dožiti. (Pokud zemská 7!astupitelstva
nehudou svolána a nenavrh:l1lou příslušné členy, jmenoval pod1e cís.
patentu, zl téhož ,dne čís. 57 ř.Z1. členy 7!uěchto 21emí pr.OlZatiltn!
císař sám.) R07!mlnožená říšská rada hudle sVlOlávána periodioky
a k úradě jí hudlou předkládány: stanovení státníh;o rozpočtu,
zko.UJmání státních účtů, OS11iOvy kom1ise pro s,tátní dlluhy, všechny dů:ežirejší návrhy ve věcech obecného zálmnodlárství, osnovy zems,kých7!asturpite1stev a v,edle tohlo i jruné ",ěci. Současně byl
vydán j jedinací řád pro tuto :mzmnoženou říšskou raďu.
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Nej'v:yšš:iÍm vlastnoručním listem 'z, 17. oe:rlvlel110e 1860 čís.
181 ř. i7J. prohMsH dále císař, že na příštJě, budou nOlvé daně
tliavláděn,y,diosavadní iZIVlyšo~71ány ia !l1olvlé pi'tj'čky uz:avírány jen
se sVlol,enrm l;<Y~lmnožené ř:Íšské rad:y,
R!olzltllllložená říšská tada z:a:Člala slv10je z'asedání dne 31. kViět
na a radHa se 'Vledle jinýdh V1ěd také 'o 'Vlš'eobeonént stwv'U
říše. UtVlořil:y se IZlde clIViě strany: konserivlatilViněautonoulllistidká,
kter:á ttniěla IVlětšinu, a liber,ál'11ěoentralistioká, kterrá byla v l11enšin'ě. Obě tyto strany předložily oísaři sVloje 1llIemoTrunda o
stáfiopráV111fun up:ravení říše. Císař se přiklonil ke konser'v'a,ttvlně
autonollnlistioké lV1ětšině a výsledek toho hyl v'Ydlání t. zlV'. říj
nového diplomu.

IV.

t/'

1//.

, '.
\7lyrovnanl
'Z, r. 1867. ~c!f~
"Císařský

dipl1ol1l1

IZ

/a

20. října 1860 čís. 226 ř. zl. na úpraJvtll

vlnitřníc'h stM1olp'rávnÍdbJ pomlěri't monarchie," !z!námý ohecně pod
jltlllénem říjrJlOIVÝ dipliom, lZiavládrí oplětústavtnost. Je to jedno-

stranný akt pH'l1Jolvníki'tv (nolvlá oktrojir1"a), ldterý vydáw!á panovlník "na p~odkladiě p'rag,ma1:idké sankce a 'Z'e své plné moci"
jako "tr'\7lalý a neodvolate1ný 'Zlákladní ,zlákcYl1 státní". Také plat
nost jeho se nečiní nikverak 'zláNislou na l1Iěj'w'k6m1 dodiatečném
'llstavn:ÚJ11l sdhvMenlÍ neho přijdí. ÚČlel folhJofo diplomu }est "z'ad110vati 11110censké tp'ostaV'ení rakouské mona:rc!hlie" a zlable!Zlpečiti
jí l1Jáležité Izláruky. TyÍ'o lzláruky spatřu}e dipIoltIJI jen v trukových
institucích: a Pl1á,v1nÍdn stavech, "které stej'nol1l1lěrně vlyholv'ují
his~oriok6,1l1'u Iplr1áVlníh1lu V1ědom1, dlosH'vladní ri'tzlnosti Našiclh králov<ství H Iz'el11Í a p'ožadiaJv1k,i'ttn j'ej1ioh nedílnébJo a nedělitelného
sHnéhoslV'a!Z'ku". Vyclhiári tedy říjnový dip'loltn! z jiednoty ří
še a jiejlího IVle~1l110oenské'hlo postaV'enlÍ, a'V1šak 'V' rláluti této jed110ty se s,ta'ví 11a his"f1oricklá pr,áva králO'vlsflvlÍ ft izlemí. (lstalvla
říjno\7lý'lnli dip~omem 'Zlaltn ýšle11á j!est unitaristioká, avšak: auto'
l11'olmlistid'iá r esp. f.edera1istio1~á.
Přih1íH s'e 'Zldie k' jednotlivým
kr1áloiV1stvím a l7!emlÍ111, nikoli, }ak 'oinila ústa1vla bře1ZJll0IViá, j al{io
k !pl)ov'inciÍll11I jednotného státu, nýbrž jako k lZiemským oelikli'tm! se
IZI\7lMMníItn1i, vl astnlÍmi , 'od říše res'p. j'ej'í ústa1Vly neodlv1o,zlenými,
histo:rickÝItnJi p'ťIá:V!Y. V rámci unitarismu se IZlavádi fedleralislmI.
~;vlšak °federa1ism tento se nestaví u 'Višeoh lú:álolvlst!vtí a izlemí na
týž resp. stejný historický tzláklad. Ndzlav,ád'í s:e fedendislllll t. ZlV.
k'Oiťunní neboli sl\:'up]ncW'ý, t. j:. v rláitl1loi odkO'Vlé monarcJ11!te sle
nepřihlíží k j'ednotHv'Ý1ffi IZlemský'l11 r'esp. statnÍltnl oe1lki'tm, j'ak
byly dány 'his"f1odokým iV'ýViojem (jakási 'Vlýjimka se činí jien u
1ZJemí koruny Uherské, kldležto o ko'tU[}jě o'e,ské dipillOltU Vli'thec nemá
/Zímín1W), nýbrž federalistU t. tlIV'. Z'emský 11Jefboili provinoi,ál:n,í
t. j. každé lZiemi IV jejím poměru k oe]klOV'é Itnionarchii s!e měň
stejnlě(aofuoli říjl11Jový diplOi1n' výslOVlně pralVií, že jest 'Vlyhověti
o,;dosH'vaJdiní rltizlnosti" krtálovsŤ'vií a !z'.em~). Jest zde ,tedy jal(ýsi
:piuraHSi1l1l 'zlemÍ.
Říjno'V'ý. dipl,olm vyc'hJá:zlÍ od Zlemí a od Ziemskýclh' SruČlmii't. Pa~
°11!ovlník prohlašuje, ze p"tlávo zákonodárné bude na příšttěl lV!y~
d
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jen se spolupi'tsoheniJm IZIe:mskýc:h sněmrtt resp. říšské
ra<.ly" Ido které mají IZlemské sněmy :vysílati určitý poč1et Z1ástupoů.
Z,áklOt1JO'dárná I1lll0c se takto dlělí na i:íšsklou a IZle1ll'slmu, a vtzlájemJný polmlělť ohou t,ěcMo mooí j'est upraven tak, ž!e se stanoví, které Vlěd jako spol,eČ11é spadaj~ v' pralv'omlOc říšské ra~1y;
a které IV' praVlOltnloc: lZIemskýoh sněml't.. ŘíjnoiVlý diplom! jako spoleČl11é pt>oMašule ,,'V'šeclhln;y pŤledunlěty IZlákonodátrství, které se
lV1zitahují na priáva, pOlv1innosti a iZlájl1lllY, jež jsou spol,e'čné lVIše11ll
k:rlá10!VlstviJmI a Iz,em~m" a přík1adimo tyfo před111lě,ty lVIYPoóítáivá.
Předmlěty ty jso.U!: záko.nodárství o. m'lnoovnictví, peněžnictví
a úVlěrnictví, o. clech a v.ěcech o.babiodních, o. zásadáoh cedulového.,
banko.vnictví, o. zásadách poštovnictví ;telegrafie a že1eznictví, 0.'
úpraVlě vo.jenské povinnosti; dále zkoumání a stano.vení rozpočtu
na ro.k příští, zlwUlmlání zláVlexů státních účtů a výsledků ročního
hospodaření státního; ve všech těchto věcedh říšská rada spo.lupůsobí. Dále jsou to: zavádění nových dlaní a dávek, zvyšování
do.savadních: daní a po.platlmvých sazeb, z'ejm'éna 7lvyšo.vání ceny
so.li, ;uzavírání no.vých půjček, lmnvertování dosavadních státníchl
dluhů, pro.dej, prrunlěna nebo zatížení nemovitého. majetku stát~
ního.; k provedení všech tědh1úoI věci je třeba přivolení říšské'
rady. :Rozdíl mezi "spo.lupůsobením (Mitwirkung)" a .mezi "při~
vo.leníml (Zustim1mung)" říšské rady není zde nahodilý.

Všeohny: 'ostatní předmjěty lZiák:onlodarsnVlÍ s'e pfikalZlUjí pravoIIlll0ci lziemských sněmť! a 'V:y:řiz1ují se v kr:á101VlStvjídhl a zlelmlích
koruny Uherské po:dlle jejidht dosavadních ústav, v ostatníchJ
kl1á1,olv'stvích a lZieun~oh podle j'ejich zlemsk'ých zřízení.
ŘíjnlQ!vy dip'101ffi' izitliá tud~ž dvojí !Ziastupitelské sbory: říš~
sk,ou radu a !Zie.tnlské sněmy. A viŠalk v dlruhém odst8Jvci od'dlíf,tt
III, tohoto diploimIU jestv!yslovena mlož11lOst ýeště jinélhio !lastu~
pitelského shoru. V odsta'voi tOlmlf1o v:ylh!ražuje ~i to'Ťiž paulolvník'
diá\l1ati pmjedlnávati IVlěci, které nespadaji ,vle 'Vlýluonou pravomoc
lVieškeré říšské rady, ale od dlouhé řady tet sle v ziem~clhi neuhe'r~
skyoh S'poleč11lě projednruvaly, v říšské radě, kde hy b'Y1y ZHstou~
peny jen !zlermlě nleuherské (řišsklá rada p110 z'emě neUlhlers'ké).
Říšskou radu říjnového diplomu sluší dobře rOlzlelZln,ávati od
říšsl{é r a~y Iz:arv'edené hřiel.lino,vou ústaIV'OU a UlVledené VI ži'Vot
ofsařskýltll patentem tz; 13. dubna 1(1851 'a kcuMnetním listelml !Z120.
__ ~í'pna 1851 a. ltlolzUnJnožené cís. patentem Zl 5. bŤleZina 1860 ('viz
'V'ýše). Tato říšsklá rada, j:ak ostat11lě ješté níže hude uvedeno,
bjy,la již p'o:Qátkem r. 1861 zirušena a misto ní dosHIZ!ena státní
rada.
ZárOl\l1eň s říjnovým dipLomem na j'eho óásteoné prolv'edení,
b;yla lVy'diána :panovníkem řada IVllasfnoruČ11íoh listlt. (!V1šeClru ll! téhoždne). Z nidh dVla se týkají Všť:fh ktiálolVst!V!Í a Ziemí: j'eden:
nařilZiUje,ž·e počet :říšských radů,! kt,elré zleltn'ské sněnw mají'
v:v:sílati do rolzimtnožené říšské ra~'Ý, se 'zIvyšuje na sto; v' druhéttnl se ukMdá státnímu ministru hit. Goluchowském)u, ahy CÍsaři předLožil nálvrhry lZ,el1lliskýdh Zlřízení a statutl't. a již hotová

':vemsk,á Wří:tení pw štýrsko, Korutany, SolnohndslÍ<'O a "fyvolly
dlaili vyhlásiti. Ostatní se týkají zemí koruny Uhiel'S[~é a jimi
.se :1"0 rlYZlUlmlU říjnov'ého diplomu oht1Jo\l1ll'j'Í starší úSŤruv1ní instituce uherské. Tak 11lli. j. se ohno\l1ují dvorské kanoel,ář,e uherská a sedmlilhlradsk:á a uherský d\l1orský klanoléř se 'prohla~
.šuje ,za 'člena I111linisterské rady, dlos,a:zlujie se znO:\I1u v Pešti
krlállQ:v'ská [mde, ohnovuje se dHvlějM poHtioká a soudní sprá~
1V'a, 11iejlm:éna zlřízení st'otrční, maďarsk1á ře'Č se' znovu nastoluje
jako jednací a úředJní jlaizlyk Iv'šech poHtidkýdhl a soudních úřadi't
v' kr,ál'oNsÍ'v'í uherském Iv'e IVlnitřním úřadolV'ání atd'. K tomu siluší
ještě U'v'ésti, že nejv. IVilastno,mč:ním list,e'm ,zi 5. pocosinoe' 1860
byla lV' Chnrvatsku a S1ruvlo!l1sÍ\:u 'zia'v'edena dhbtlVlatsklá řeč jako
rec ttřední a panolVlníkem vyslio'viena ooh'ota <V1ejíti v' je dJn!ání
o rpHpojení Dalmade k ÍIě:mJto wem~m (pro tplř,edbhoz!Ím slYišlenÍ
Dalltnlacie); dále nejlv. tlolZlhodnutím z: 27. pocosLnoe 1860 byly
srhsk,á 'V'ojvodina a temešský 'banát oplět pHl vltě1enYi k,e' krá
1lolV'ství uherském1u.
Říjtnolv'ý dipl:oltnl slám jest jen rámoový 'Z~ákon a ohsahuje
t!oHko !po\l1šechné IZlásady, které hylo nyní pocovésti. Na zp'í't
s'ohu toho prov'edení IZlálezdo ovšem :v!elmď -mnolhio. ZatíJml v'šak
1Ja'l1loIVlník IZlmlě,ni1 svoje smýšlení a přikLonit se k' liber:álně~
oentralistické I111lenšinl ě, jejímž duch:olvlním vůciOelml hyl Antonín
ry,tíř Sdhmlerling. Další stá:topr,ávl11í a ústavni' vlý1vloj' monaxcihie
dál se lV'e s,mjěrnicíoh a sna'htách Hberá1něoentralistický'dh.
Na 'pmv'edenÍ IZlása:d výslolV1enýoh říj:nolvtýlffildip,lomiem Qy,l
1V:y<1iánoÍsařský i>(lten~_ z 26. února 1861 ČiÍs.: 20 'f. zl. ]m se
IVlydává předellu {k tomuto patentu při1ožlený) ~ákon o z!astu
pitelsÍ'\71 u říšskétnl a p1.,oMašuje se pvo Vlšedhin:y: lÚlá10Iv'StJV'i a tz.le1lllě
!z,a fzlákladní 7!ál\JOn státní. Ohledně kr,ál:oIVlství ulhlet'Ského, ohor
1V'atsl{iOislaVlonského a 'Vdko1mÍžeo'flVlí sedmlilhmds~reho S'e p'Ouka~
rliuje na řadu 'v!{astno:ruonÍch Hstl't. v:y:dJanýdh dne 20. říjina 1860,
Jli1UlZ dřfviějlší lZiemské ústav'Y měly býti IV' !ZleIDiícih danýdh říj~
nOlvlýlmldipLomem ohnovlen:y. Pro ostatní !Zielm!ě 11!euher'Ské se
v:ydávají, "ahy pr,á1v'a a SlVlolbtody 'Vlělrnych stavů tědhlto království
-a 'z'emí hy1y p'o:dle promětů a potře1bt plřitomnosti 1:<01Zlřešeny a
přemlě,něn}\ a se IZlájmy oell~o,vé monardMe v soulad UiVleďeny"
přHožená IZIe.m1ská Zlřízení a IVl01ební řády a prohlašuj~e se kaž'd'é
tzle<m1ské Iliřízení 'za Zlákladní zálklOi11 státní dJotč'et1Jé z:e'l11iě~ Pro
kr,állQlvlství lomlba:rdskdhenátské se sliJbiuj'e zle:mská ústaIV'a; dokud
ta no nehude IV:Yídiána, mají kongregacie toh'oto k;r,á1nvstJvtí lV!ysí~
lati stano1vený poč'et lZlástupoo do říšské r3ldty:. Zákon o tzlastu
pite1stv'U říše a všeohna IZleltnlSlqá Z1řmení (lder,á. se s'o~čas.11Iěi
IVydá,vaji), se pr,oih1ašují :V'e SVléltll' oe1ku rz;!a ústa1VlU říše~ Tato
úst<wa, všeohecně ústa'vlou únorovlou ~V'a!ná, j'est jlednostrannym
.akte111l panQlV'nímovým a tudíž opět ús~arV1ou_tOIktv()jIQ1Vla!110U'
Cís. patentem 'Viydaným téhlo:ž dne 'čí~~ 22 ř] zl. by~y srtálá
J

J

J

J

p

53

i í101ZIm!nJožená říšs~á rada (hře!ZllloV'é ústav,y) zrušeny a ďosa~'

iena-sMtllLxadca, . jej:íž statut b:yl zlíÍJrloLV'eň také vydán.
Základní IZláfuOltl O' '~astutpitelstvu Nše stanoví, žez1astupi~
te1skýl1l1' sborem celé mona:rohiJe j!est říšská rada. Tato se sklád'á
rte dlv!ou kol11llor: tzle slliěmov1W panské a ze sněmoWlny pos1anJec~
ké. V panské slliěunJofV1ně se členství zlÍs[{:<Ílvlá j'ednak mdem, jed~
nak hodností, jedlnak jmenCWIiÍiním O'd oísaře.
Rodemi jso:tll členy: zletilí prinoové císařského domtu. a 7i1e-'
tíH náčelníci něch domácích: rodJů šledhtických, vynikajícíčh ro,zsáhlÝml majetkem pozemkovým, kterým císař členství v tétot sl1!ě~
movn,ě dědliČ11Jě ,uldělil. Hodností jsou členy všichni aroIbiskupové a
ti biskupové, kteří mtají pořadí knížecí. Jmenováním jsou Č'1en~
m!užové zaslouživší se o stát, církev, v,ědu, nebo umění, které císar'
do sněmovny povolá; povolání se děje vždY nad!oživoti.
Ve snětnlolvtně poslanecké se élenství IZlÍs1\'JálVlá V'ýhradinJě lVIol-

bou. Sněmo'vna se skLádá !Z!e 343 čletni't roztvr7Jených na jiedl11Iotlilv:á kr,álO'vství a lZiOO1Iě:; ~ toho připadá na Čedhly: 54, na Mo~
ra'V'U 22 a na Slez'slm 6 členi't. Člen,ové poslmedké sněitnl01v'n:vr
tpřipadajfo,Í na k,CliŽdou IZIem1 se m~volí přímo, nýbrž vysilají
iz!emským s11Jěmem dotčené Ziemě. Vot1ba se děje podle naprosté
IVlěttšiny, nekto\ná se však !Zl plného s!h!rOl11liáždění sll!ěmo'v lního, ntýbrž
podle t. IZlv. kurií poatBm, jak stanoVl Wemské zHz'eru d!otoené
fliei11llě. Císař si Ivšak v,yhra:žuje prrl<ÍlV1o natřídí.fi podle potřeby
i 'vo:1b:y !př~mJé. Císař svolálv:á říšskou radu ka'ždoX'Q'čně" ji O'dl10čuje a mill prr'llvo sll1ěmovnu poslaneokou rOlZ'P'ustiti; kdy v! pH~
padě rtOIZlpuštění poslanecké sněmo'V1ny Jest svolati no!v!ou říš~
sklOu radu, se neprra'ví. RovněCž jmenujte císař předsed.YI a mís.fopředsedy: lohou sněmJoven 'Z, řad jlejioh 'óleni't; os.fatní óinovníky
si Ivolí každá sněmovna sama. V pralv1omoc říšské rady: spadají
,,lVšeohniYí předměty zlák,onodárství, které s',e vlZ1~aihrUjí na práNa
povinnosti az:áj'mY, jež jsou s!p'oleóné. všem krállo:vstvím a 1Jemltml".
(Předměty, ty js'ou IZlde také tvypočteny, nikoli však jmJeno'v'itě,
nýbťž přík1admo; jsou celkem totožné s předmě,~y Utvle'dený~l1ti
,v říjnlOvb111l dipLomu; o tom b:v~o :m:lulv'eno již výše.) Před!
mlě,tYi tZlákO'nodiárstv1, které všem [{rálo:v,sťJVtÍm a ZleJm~m, s 'ViylIoučením zemí koruny Uherské jsou spol,eloné, spaldJaji v p'taV1Omoc říšské ra:d!y bez č1enrfi ze zlemÍ koruny Uhers[{ié. Spadají tedy
'Vl p:ra'Vloltnloo užší říšské 'tady 'vlšechny předméty ziíÍJkonodárství
(kDolmJě ,těch, jež se pr,oj'edná'vají v širší říšské radě), které nejs'ou 'V',yhrarz!eny 1Jeml'lkým sněmwm. Moo ~ákonodárnou vykonruv,á v předmJěteoh zlde stanolvlen'ýclh císař spolu s říšskou ra~
dou; iniciatilva přísluší jak císaři, tak i každé sněmovně. K
platnosti zlákona jest třeba souhlasného usneseni O'blou Sněill1101V'en
a sankoe císařské; IVd10 dÍsaiřovo j'es.f ,zldJe absolutní. Ke ZllllJěně
tohoto ,základního ~álmna jest třeba IV !každé sněl11llovně ney~
ll1té11lě dv'outřetinové lV,ětšin,y. Podle §u 13 tohotol zlákladnílhlul
rzláktona l111tl'tže 'V'ý1mnná moo suplovati moc zlá!k,onio.dárnou, je~li
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ntitno IV době" kdjy,. říšsl\'Jll rada neriÍ shrolll1Jážděna, učiniti v
předmětu, který spadlá IV' pravomoc říšské rady, nutné optatřeniÍ;
'Vl t0111J1to případě jest však m~nisterstv\o poV'inno cltíWlOdy a výsledky, tohoto opatření :Bíšské radJě nejblíiJe příští vyložiti.
. Ztáwveň se zIák1adním Wákonem o zastupitelstvu říše byla
v:ydána resp. IOkfuojO'vána z!em:ská rztřízení prO' Z1ernJět neuhers!ké.
ZřÍtZ'ení tato jsou 'VJYlPraoov,ána podle j'ediné šaJb1ony, aniž !hy
se. tPřiht1íže1o IV' nidh! k státoprávn~m; a ústavinÍml rOZ1díli'tm, jak
se IV jednotlivých kr:á11O'V'StJV'íohJ a z'elll1!ic:h histmiclky] :vtyvinuly.
Posta'vení kr:á1ovstvtÍ a IZleúmÍ s'e q;dJe oproti ústaJviě, břexnolV1é :tlep~
šuje. Krl&l,olV'ství a lZ!emlě jsou korporade p~áv'a vleřejného, mají
slVlá IZlrun:ská iZ'astupitelstva, SlVloj'e vlastní 7Jemské 7iáko,nodár:sltiV~
ViYik:onávané císařemJ a wemskými s11lěmy, ainiž by moc 'V1ýlkonná
j'e ImJdMa supliŮ'V'ati, a na éZlákonodárství říšském neZláv1slé, neIll1la jí 'však vlastni zlemské moci v,ýiko1l11é. Ze/1l1/ě jlsou vŠ.ak na
tzlák1ad!ě historidkéhlo 'V'ývoje, ale ~aj'isté i únorové ústaiViy, IVtyšší
svawk,Ví klomunální, jsou samostatným subj'ektettl1l správy, a o.r~
~ánemJ :z:emě jakložto obce 'V]yššího svazku jest v! prlV'é řadě
Il eltllský s11Jěm, v řaděell:uhé !Ztemský výbtOiť, který jlest vlo'len
'
!ZIelmJským s11Jěme'm! lZ j'ebo střledu. Di'ts1edkem tO/ho 2e1l1ls:ké sněm,Vi
nejsou jlen tz!elmskými parlamenty, nýhrž také O'rg,á:ny., zlellllJské
spr,á,v:Y:. V každém království a 'V' každé 'z;em~ rdz!1išujemte tudíž
veřej1l!ou sprlávu na státní a z:enn!slmu; ona jlest prředsta:v'olV'ána
místodržícím a vfÍ'lbec státními úřady, tato 'ZemJskými s1l!ěmty
resp. tZtel11llskými 'V'ýbo:r:y a úřady, pod' nimi stojío'Um!i. Odtuddllta~
lisI111I 'veřejné sprlllv,y. Pi'ts'obnost ztemských sněmtft j'akožto OJ:gtánft sal11llospr,ávnýdh &padá předem v obor sp:ráJV!Y :hospodářské:
upmvují !X,otzlpočet iZlemský, uťČlU'jtí vy,dJání zemská a opatřují k fomtu IPotřebné prostředky, usnáš'ejí ste o íllemskýoh účtedh, spra~
'V1ují j~njění íl;emské resp. dohlížejí na spr,ávu Z/eJmslmu, vledenou
Zlelmskými 'výbm,y, usnášejí se na Z!cizlení, trvalém zatÍž'ení nebo
tl)asta1vení kmenového jmění z!emskéh:o. V oboru sprrá'vty wútřnď
sl1rěltnlYi tzaři:z'ují. a ,udrž'ujtí ílsta'v'y zemské a cVoblížejí na jeji<ili
sprlá'Vlu. Sněi1l1iY, vyvdjejtí k'oneČiIl:ě i určitou činnost organisační:
s,y~truniisuj1 úřednictVlo a služebnictvo zlemské, usnášejí se na
jeji:dh p,latedh, určují pravidla pm jich jmenování, v'ydáN'ají
instruoe !pitO jejich úřadovlání atd~
Podle z!e:111Iského iZlřívení pro kr,áloV1Stvi aeské jest toto VI
(lIel1111skýdh 'vlěoedh7Jast:oupeno :vemským sněmJem a pr.á va zem~
skému ziastupite1stvu příslušej1c~ jS10u vykonáv'ána buď z'emským
S1l!elmem nebo íl'emskýiln! tvýlboDem. Ze'll1iSký sněm se skládá z: 241
člena; !Zl toho jest .tplětlV,iri1iSttl a 236 členi't vovenýdb. Vírilis~Y1
js'ou: aroibiskup' pražský a blis1mpo:V'é: 1it01l1lěřioký, kr,álovéhradeoký a budlěj'otv'ický, a rektor pražské universit:y: (po rozdě
lení pražské uni:versiťw, v r. 1882 jSlou dv'a rektoři llniJvlersit:
české a 11I®edké). Z 236 připadá
na kuriivelklostatkářft,

·,0
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87 na kurii měst a míst p~ftmyslloV'ýdh spolu s obdhiodníl1ll'i a
ži'V11l0stenskými, l\:'omorami a }9 na kurii oboí venlmv's[ťých.
V p1'voní ku:rii tVloří celé kl:iálov'stV1í jeden Iv/olle-bní ok,res, avšak
IVloHči se dělí vedIV1 sbo~y: 'držifeI'I1" statk'l1 Slv/ěř.enskýoh, kf1eří
1VI0lí 16 a držitelťt. statkťt nesVlě,řenskýdh, ktetií VloH 54 pOSlal1C'e.
V kmii drU!hé f1v1oří Pra/ha plě.t volebních okresd, města: Li~
bereo, P1,z!eň, Budějlo'V'ide, Chielb, Kutná Hora, česká Lipa, Rumbmk, Písek, Kaxlín, S:mídho'V', [mždé jeden'yollelb~lí okres; ll! O·
statnídh i111lěst a míst pri'l111ysl'ov'ýdh vžay~po d!VIOU až pěti tvoří
jeden Ivlo!lební ol;.:r,es. Z toho volí okresy, pražské plOl d!v'ou,
Libered tři, ostatní lv'oleibní okt:esy po j'ednom poslanci. Obdhodní a ži,vnostenské komory volí oelkem 15 poslancft; lIJ nothlo
'pražsl{já a liberedká pOl čtyřeťh, dhelhská tři, p1Zreňská a budě,·
"jlovk!k'lÍ! po dvou poslancíoh. V kurii obcí v'etil{'olVISkýclhi se f1V1oří
Malební . 'okres:v podl'e ola,esi'l soud!nídh taik:', že dva až šest
šoudnídH 'okres'l1 nV'oř,í do.hromacl;Y~ jeden volební okres. K~žd'ý
vollehní okres volí je,dlnohio poslanCle. Volí se v p1:!V)11,í a drulhié
kmH . pHmlo, lV'e třetí kurii nepřímo. K platnému zvolení se
~,žaduje napl:iosté' Vlětšiny (v' kurii první není o z'astoupení
ltl1Ienšin 'postar,<Íi11o). Je-li pr'vní volba lh'eZ'V'ýsl!edná, dojde k nOIV'é
'VIo:lblě, a není-li ani v nov!é ,vtollblě dooílel1Jo ž,ádiouoí :Vlětši11,y,
doJd!e k 'V'olblě, užší. OIbdolb~ volehní óiní šest Let.
Předsedou snlěmlu j'est nej'v:V,šší ziemský maťŠiáilek (titul nehisf1orický; spltlálV'111ě mlHo býti: nejvyšší pražský purik:ralhí); jelh,o,
jalmž i jeho l1iáimlěstka jmenuje rz,e středu sněmu c1sař; f.unJ.{čniÍ
j:e'hio obdolbí oiní rov'l1Jě.ž šest let. Císař svoM'viá rz:emský sněm a
fu pra-V'idle!ll1l Jednou ZH rok (jak dlouno nejménlě má sněm zlasedati, se nep:ravrí), jlej u:zavÍ:riá a rO'Zlpouští; je-li snělllll rozpušt.ěn,
jest sloU'casně naříditi nové vDlby. Na rz,emjskél11 sněmu se pro~
jedná'vajlí jen Viěci ,z'emiské. Iniciatrv'a zIák1onodlárná přísluší jak
císaři, tak i sněimlu. K platnosti rzlálmna Z1emského Je třeha
usnesenís'll1ělmlU a sankde císařské;, 'V,eto císařovo j,eislt absolutní.
V jaké státoprávní f,unlkd vyk:onáv<Í dsař tďe prruVlo zákonodiáirné, ani 'V' rz,elllllském rlIHZiení, ani v říšské ústavlě se nep~a/V~.
P'oněivadž však říše 'V,e lViěc:ech z'eIl11skýdh 'Vri1bec k'Ompetence nem,á,
sluší tvxditi, že oísař činí tak jak'o hlava tkr,á1ovlS,úvlÍ. Zákony
weIl11ské s'P'olupodepisuj'e 'Však říšský ministr, oož jle'st vskuťk!u
atl!Oi111alie, že při rz1e111'ské mooi zjákonodárné spolupfts'Ohí 'vÝ'kionná
m'oo říšsktá.
Za t. zv. '.ZIV. ~e,mské vlěci se prohlašu~í:

a

1. všechna nař~zení. týkající se:temědělství ,veřejných staveb, které .se hradí z prostředků 'z,em'ských, ,dQhll~cinnýoh ústavů
zemských. vydržovaných ~ prostředlk'l1 z·emskýdhl, 1'OIz'pOčtu a kla~
dení účtů v zemli a to jak ohled11iě :7Jemských příjmů z'e správy
jmění zem~ náležejícího, ~danění k účelům zemským a z použití
1iemského úv;ěr,u, tak i pokud se týče řádJných a m!imořádlnýdh
výda jůzemských;
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podrobnější nařízení v mezích všeobecných zákonů tývse: věcí ohe?nJch, věcí církevních a školských, poskyt.ování
prIpreze a stravovalll a ubyt.ování vojska;
.
}. naříz.:,.ení .o jiných předmětech týkajícídhl se blahobytu a
P?třeb zeD?!~', k!eré 2lvláštním'i opatř.eními byly z·emskému zastupItelstvu pnkazany.

2.

k~jí~í

V ~c:11e ,této ,~ákonodárné činnosti má sněm zemský také c.i:nn'ost poradní. Má prá-vo radíiti se a činiti návrhy o všeoheCiufc!1íJ
rz[álmnecl1 a nař&lenicih' již prohlášených, pokud tyto ZlvlášM
p'l1S0?Í na Ib[aho ,z~tnlě, o vydání všeobeonýchi :zIákonťt a naříZlCní,
kteryďlť 'Vyžadují potřeby a Ib[aiholbiyt z'CI~ě, konečně o všeoh
viěceoh, 'o kterýdh bude od vhldy na radu' dotázán.
. Dále pfísluM snělmlu Iz,emskému pralV'OiffilOO jakožto orgánu
samosp'f,ruvnél11!u t. j. j'akož'{1o mgánu !7!emě jako IlYboe vyššíhloi řámu.
V této funkci se sl1Jělln! neusnáší na náJv'r1zlÍdh zlákona, 'nýbrž čilnií
usnesení s lmneónou platl1Jostí; jlen 'Vl lliěkterýoh zvLášúnídih pří~
paydedIť potřebUjí tato usnes,ení scihlviMení (nikoli sankce) C'Í~ar:. ,Sneltnl SpifaJruj'e jmění domestik,áJlní, jakož i jiné zle\mlské
Jlmlenl a fondy; k usnesení sněmu o Izoiz!ení, trlV'além zatížlení
neho IzastaV'ení kmenového jmlění jlest třelbla sdhlvláJení OÍs!aře.
S11Iěltn pečuj'e dMe 'O školství a o úvěrnicf)V1Í ,zlemské a o pl'nění
rllájvéljZlk'l1 v vomlto směru zemi náležitýdh. Ro'vluěž pe'čujle o ú~
hradu lV'šedhi p'otřeb ,z!emskýoh a má právo, pokud na tuto úhra~
ď;ty nes ta-čí y,př!jlll1ty' 'z Jmění ~!emskéh'o, IVypisovati Z!e\tnlSké při
r,azk;y~ k prllm1ym dal11m 'z,ellnlepanským až do 'výše 10 0/0; vyšší
přirMky: k těmito daním, jak,ož i jiné samosnamé diáJvky zem~[{é
vyžaldlují schvá1lení císařsk.éhIO." Sněm konečl1Iě systemisllljie úřed~
nicúvlQ a služebnictvo ,z:eiill!ské/ stanovlí zipťtsoh jejich' jmenolVlání i
Hz'ení disdpHnárníh10 a 'V;ydává :zIáklady instrukoe pro jejicih: úřa
d01V/ání.
Se z,etmlským :zIastupitelsnvle'm některé jiné lmrunní zeiilllě zemský snělmJ IV nijaké spojení vdhiáJzoeti nesmí.
~e.. středu sl1Jěmlu ,zlemského se volí Zlemský výbor, Vi počtu
OSjtnll 'olenft, a to tak, že po dvou čl'ene1dh voH každá kurie lZ'e
sebe a dva se volí rz plného sihlrOllll!ážděiní sněl11O"Vlníh'O. Každá
lV'o,lha se děj1e naprostou v;ětšinou hlasft. Je~1i p:I:IVní Vlollbla hteoZ'~
fV'ýsl~?,ná, kio~ná .se .volba nov1á a, ~nelVledle-1i ani tato lť oíli, dojde
k UZSl 'volhe; Je~h rovnost hlasu, :rozlhlodne los.
Zemský 'Výbor jest spravuj10í a IVtýkonný orgltÍin zlem~kého
~'~stUipi!elstva. SpravuJe zlelmlské j'mění i fondy a 'd!ohlíží na
uradolVlaní 'z'CInlského úředlnic:fva a služ'ebnictvla; prOlVládí usnlesení rz'~mlskéhlo sněmu a JViy:diává tomuto o tOI111l p'oč'e:t. Zasfuplllj\C
1Z'c!111/i 'v,e všedlť pl:iáJV'nídhl lV1ě-oech a obstará1V1á vftlbiec agendu dlos'arv:adního stavO"ViskélhJo z,eltnlského ,V'ýboru, poik.ud! agenda ta neb;yla přenesena na org,áiny, jiné nelblo IV dftsLedku zunlěněinýdh pottnlě,rťt 'V'ťthed ti ez'anilda.
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Za 'každého Nena 'z!emské!hlo Ivýboru se volí Zjá!ťolvleň j;eho
náhradník. Fun[{'člli obdolbí zemské'hio IVIýlb0ru ro\čná s'e vlolebniÍmu
obdolbď S11lělmtu. VIYP!ťŠHi volební ohdobí, neblO' j'e~li sněm riOlzl~
pušúěn, zri'tstáivá ZlCIlllíSký výbOJ: tak dlouh'o IVle slV'é funkci, dokud
novým s11lěmem ne,ní ziVolt~n tl!0IVY' <ZIettn:ský Ivlýbor. Č1.e'11stlV~ v zem~
skétm 'výboru jest Vi<Íizláno člens"f1vlÍill lVIe sněmu. Př,edse:dou Zlettnlské~
ho Ivýboru jest nejViyšší Ilielmský mar'Š!álek.
Zemské \Z1ří2Jenl markrabstJv,í mor.av~kého odlišuje se 'Od ZlelmJ~
ského iZlří:zlení českélho IV úěchto bodech:
Zemský s11lěm se skl,ádá ze sta rp.oslanoi't, zl nichZ diva jsou
virilisté (aroibiskupo1omouoký a Ibdsilwp Iblměnský), ostatní jso:u
ólenoiVé vol'ení. Z toho připadá 3D na kurii rvlelkosta:fkáM, 37
na kurii l111/ě:st a obdhodnídh a ži\V'11ostenských komor, 31 Í1!a kurii
oboí rvenkovskýohoítajíc V' to i enklalvty moralvlské ve Sl,elz:sikJu.
V Kurii p!ť!vní tvoří oelé markrabstJV'Í jeden IVlo1e1bl1l1 shor, ale
V'oliči se roizipadají ve dvlě V101ební těllesa: na držitele statki't SVlě~
řenských, kteří IVOU tplM, a na dTžitelte oSJtatníah sřa1ikri't desko~
výCh a manskýclh, kteří volí zlbý1v!ajídch dívla,oet :PlM poslancri't.
V kurii druhé Í!vioří Brno čtyři, :tl1lě,sta Olomouc, Jilhi1ava, Kromě~
říž, Mikul,orv, Prosúějov, šternberk a Znojmo, každé jeden rvlo~
lební ,okres; (l' 'Ústatníoh měst Ivždty dvě až šest Í'vloří doih!ťo1nady
jeden Ivolební okr,es. V každém vole!hlním okresu se rvlolí pO'
jednolllll tposlanoi. Obdhod:l1lí a žÍJvi1losternské komory, v Brnlě! a rvi
Ololmouoi iVJoli po tředh pOlllanoíclh. V kurii obcí venklolv\'lkých
se t:V'oří vol,ební oknesy' podl,e soudníoh okresft tak, že rv'ždy
díva až čtyři diávají dohrolllllady jedlen rvlolebni okr:es. Každý
iVJolebniokr'es volí j:ednoho poslanCle. Vlo,llb!y jsou 'VI prlv!nídhl divfoIu
kuriídlť tp'HmJé, 'Ve třdí kurii nepřímé.
Předsedou IZlejmJského sněmu a rovlněž i lZ/emskéihlO výboru j'e
!Z'emský hejtman; jlelhio, jakJdž i jleho nláměstka jimlenuje ,zle ·středu
snělmu císař. Zemský'V,ýbor se skLádá ;Zle š:esti členri't; :zl toho
každá kurie MoH plO jednom, rzhývajiíoí tři členorvté se VloH ,z! p1ného
slwolllllážclJění

sněmolvlThílhio.

Zemské 'zIŤ:Úvení 'Vévodstv'í slelZského obsaJhujre tato odlišná
ustanolv'ení:
Zeúnlský snlěm se skLádá II 31 člena, (l' niohž jleden jest 'Viri~
lista (kníže~biskup 'Vratislavský), 'osf:atnÍdh třioet jest vIOle no.
Z raho pfipadiá na kurii 'Velkostaťkářskou dleVlě.t, na města a na
'Obchodní a ži:v,nostenskou lmmoru v Opéllvlě dlv1a!1liáct, na Oibloe
,venk'ovské dervlět poslanoft. V kurii prlVlllí t'Vloří Clelé vé.Vlodství
jleden 'v,olební .olmes, voliči sle v!šakrozlpadajlíVle dlvla volební
sboťfY~ tZI nichž j'eden úVloří vé1VlOdOtVJé: těšínský, opaIVIský a krnov~
ský, bílský a IveLmistr řrádu němeokých rytíM, drUlhrý sbor 'Ostatní
'Vdk'ostatkiái:i; v prrlvrém sboru se 'VloH diVJa, ve druhém zlbrývajícíclhl
sedan! poslanoft. V kurii druhé ÍJvloří města: Opava, Těšín, Bílsko
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každé jeden Iv,01ební olmes, lL ostatních mlě,st vždy dvé až pět
doh'r'ol111J8.d(y, jeden 'V,oLební okrles. Volelb~lí okres 10pHvský Vlolí
dív,a, 'ostatní volební okr.es;y: po jednom poslanci. OIblchlo,dní a
ž~vnostensklá komlora v Opalvlě 'Violí dJvla pos~anoe. V kurii třem
dMa až pět soudních: okresft tvoN ddhlrolmad;Yl j<edlen. vlol:ební
okres a každý IVlol,ební okres volí j,edn'Oho plosla,nCle.
Před~edou !zletmlskéhlO sněmU, jakož i ,z)emské.ho vyboru j'est
Izeunlský hejtman; j:ethlo, jakož i j.eho n:áměstka jlmjett1uje ,zle středu
s11lěmu císař. Zemský Ivlýbor se sk1iádá [zlečty.f ČlLe1l'l1; Zl těoh
každíá kurie IVlolí po j<ednOlln ólenu, lzlbývajlíoí j,eden člen se V10U
:zl pilného sQlrol1l1láždlění sn,ěmol\nního.
Jiny-dh ,0d1i:šností od lz'OOl/SkéhJo íl;řÍ'Zení českého nCt1Ú, jak'O
1Vri'tbeo \zIemsktá zřízení 1Jelmlí neuherskydh, jaJk' }iž výše 'bylo u<vle~
deno, jsou ;zldMána podle jiedné šabLony.
Ún:orolV'á ústava se formálně prohlašuj>e tZla proviedení říj~
nOIViéhodiploltnlU, ale ncprlávem; J;est \1le skutečnosti praJV'ým o~"
paKCUiiJ-p~áktmi---říj11-0:V'eho d.iplomu. ún:oroVlá ústa,vla jest ústalvlO'U
cen::tra~listickou (a contr. fe'dleralismu říjnového dipLomu), al'e~ není
ústcwou unitaristickou. Kdežfu říjnový diplom při1<iálZlatl. lVlě.oi,
lderé nebyly proh1iášenylZa spoLečné IV'šeim králostvim a ~em~mi
roonardhie, sněmftm }eoolotHV'ýoih krlálovstv:í a zlelmjí a jlen j'alcsi
lV'ýjiJtnlkou pHpouštěl říšskou radiU bez lZiástupoi't zemi koruny
Uherské, Ma únorová ústava cestou přímo K:lipaOnou. PoneahJala
sice IvÍěci spokčné vŠeim h:rMolylSflv~ a iz1emfunl monarohie a
při1~á!vala je fíŠ·ské r.adě j!ailmžto lZtastupitelské1lllU sboru oelé
monarchie, ale sněmftm lzlel1nlským 'VlYk,áizta1a jlen velmli úzký 'Okrulh
pl11sobnosti ,'V:lastně, jen t. ZIV. rvlěci 1)etmlSké, které ji1ll1enolVitě IVIY~
početla, a IVlšedhny ostatní Vlěci přifuá)z ' ala říšské radě belzl ,zástupcri't
zemí koruny Uherské ta[{~ že 00 výs1,ovně není vyh["alZ'eno s11lěmťtm
Izlei1n1Ským, spadá IV pravomoo této říšské rady. Tato také, VÍ7lejde~li
spor 'O příslušnost lmJez~ ní a me!Zli 11!ěkterým sněmlem ZlelmlSkým,
činín<ÍiV1rh' císaři na lJozihioooutí. Kdežto tedy říj'nový diplom
rzlnal jen dív'ojí Mdiné tz'astupitelské sbory, říšskou radu a z,elffilské
snlěl1lllY" přidáv:á k nim únorová ústéllV'a ještě třeti Z'élstupitdský
sbor, zHstupitelstv'o l{tláJlovsúv,í a IZlelmJÍ neuhJerskýcJhi, s urČitOIUI p.elV'~
ně stanolV'enou praV1omooÍ. T,akto IVled1e říšské rady <1n\onarohite C'el~
kOtvé, t. [zIV. širší říŠiské radYI' jest ř,á:dný zl3stupitelský sbor krá~
lOIVlství a lz1ejmí neuherskýdh, t. JZlV~ užší rada říšsk,á. (Tato už'š'í
rada říšs!<iá jest ardť soU'částkou šiťŠiÍ rady říšs~{é a IV' ní Jest ob~
sažena. Dftsledkel1llJ toho, padne~li říšs1<iá r;a,da šiť!Š.Í, padá nutně
také říšs1<iá rada užší; to jest 'v'eLmi di'tležité !pro právní poso'U;z!e'llÍ
událostí 'VI r. 1867.) Dualism, který v r. 1867 dftsledkem t. (Zlv l.
vlyrovnání ~yl nastolen, rýsuj'C se iI1<ám tu již 'V' jasnýoh oihrysle'CIh.
PréllviÍl11l!e tedy~ že ,únor·ová ústéllvla jiest ústalV'ou oentralistickou,
ale nikoli unitaristiokou, nýbrž >y,e ;Značné i1l1!Íře již dua:listiokolu~
A'Višak přes to, že ún:orovlá ústarv:a j:est opa1<teim říjno/V'éhlO

------ ,

,dip1011l1!U, přeoe jen nemohla jíti tak daleko, aby veškery z'ásady
diplotn'u tomto u1,ožené popřela. V určitém SIIlllěrlu autonormistický a federalistioký duch: 'Obsažený v říjnovém diplomu }est
lZIacho~Vián i vúnorolvlé ústaJViě. Již ux'čité obraty jsou rlIde vOlúocŽné;
,schá:Zlí ,11áJm tú dosa'y;ap-ní úřední titul monarclhJie a místo toh'O
,čtelfile "rakouská monarchie", ,,'všle'c!hlna královsóVlí a zlemlě,", "Naše
říše", "souhrn krláLO'y;ství a ZI~1l1!Í", ale nikoli "oÍsařsvVIÍ rél!kouské";
rOlvHlěž Vídeň není "císařské hlavní a síde.lnÍ město", nýbrž
jen "h1al'y:ní a sídelní Imlěsto". Dále tomu nasvědčujií i zlemská
z'řÍjZlení. Kdežto z,el1l1Jsklá z:říz1enÍ z r. 1849 mlěla IV' §u 1 ustanoV'eJ1lÍ,
,že dotčená zlelmlě j1cst "neoddí1ná část rakouského děd~óného CiÍ#
:sařstJy;í a korunní z:emě tohoto CiÍsařstv.f', 'Vl ~e:mskýclhJ zTf1)eních
Zl r. 1861 tOlto ustanolvení sohá:ZiÍ. JednotHv,á králo'Vsú\>ií a z'emě
nejsou již pouhÝlffili sprláMními obv'Ody r'esp. plrolvlindemi, nýhtrž
jsou to, jak již iVýše bylo řečeno, kmporaoe p<rláva Y;eřejnéhJo', a
státop'rWV1ní pOlmlěr každého jednot1ivélh.lo král,o/YSÚvIÍ 'resp. zlemé
k oelkové i1l1Jona<rdhii 1zle ceIQ{lem vys101V1ti takto:
Jiný jest pOím/ěr IV oboru mod zlákonodárné a opět jiný v
,oboru l111Ioci Ivýkonné (čítaj:íc v to i moc slO!udoolvsklou).
V oboru ImIOc1 Izlákolloclárné jest pTa!VlOmjolc diělena na říšskou
a zemskou. Zákonodárná moc IZlemsklá jest na říšské r.adiě, ne:z<á~
vÍlsllá, jest 'Z'aložena v IZleltTIském zříZiení, které jest prr'ohláš.eno za
IZIák1adní lZIákonstátní dotčené zeunjě. Říšské Z!ákonodárstw nemaž'e
suplolvati !Zlákonodárství lZ!emské (nemilže tél!k činiti. ani říšská
-lfilOO Iv'ýkonná, jak již výše b,y;10 UJv:erleno), ani 'y! ně, za'saho'vlati
nebo je umlenš'olvati: říšský zlá:kon a !Zle'mský zákon 'mají stejnou
1. iZIV. fotU11jální moc tliákonnou a zásada, že říšský Z!ákon ruší
Iziákon tllemlský (Reiť?hsrecM bricht Landr,e'(~!ht) Z'de neplatí. Zá~
kony z:em/ské usnesené lZIC1nskými sn,ěl1n!Y j'sou sanawionOlvlánYl
císařeiln! a to IV jeho sfMopr!ávní funkci jakožto Mruvry ďo.fčené
z'eunjě (IviIZi výše). Anomalie jlest v'šak, jak osflaJtně taJké již b:.yl0
UJy;edeno, ž'e IZlák'<Yll;Y: iZleI1nIské jsou spo1upode!pisovány říšským mi~
nistreun:, který !Zlemi není přeCie odpOlVlědJný. Ale koneoně i tuto
anOl111ia1ii qydhom molhili 'Odstraniti anebo aspoň 100000u!viti a histo~
riCky IVY'sVlětHti. Již dáJvno' přeď r. 1848 tv;eš1o !VI obyčej', Žle říšský
ministr nam.a;z'olval lZIemskélho ministra ,v určitýoh· akteoh, v'e
lderÝCiH bylo tře!ba podpisu nelho činnosti tOihiorfloiZlem~kého mi~
nfstra, k~yžúřaď jeho nebyl obsalzlen 'nelho 'hyl !ZJ1:UŠ'ell. Za Marie
T erěizie po !t. 1749 p:tíedseda' direktotria nahralZlolvla! po určitou
" dobu nejlv:yššího českého kanc:1éře, z'a korunovací od LelolP,olda II.
předseda spojené dVlorské kanoeLáře :/'esp. ministr vnitra /ZIastá~
val funkce českého kancléře atd. Možno úed,'y tvrditi, .ve i !Zde
říšský m~nistr nahrra:zuje ministra piro dotčenou ~emi. KO e!č11iě
nesluší přehlížeti ani to, ž!e sama říšsk1á rada l1'OOÍ sbor z'astupi~
teIský, l111Jajíoí Ivlastní zItlk1ad a podstatu, nýbrž že jest oibie~
.sílrána IZlemskými S11l~y, pr'Oti kterýitn'V t:omto Slměru říše nijaké
'V'
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mooi donucO'vaci ne111iá, takže jest to v pralV'é SIV:é v'l<astnosti komora ~emí.
. ,
Na IZIák1adě toh'o iVše:hlo dlužno tvrditi, že lVI obmu mlOC'1 tla~
konodárné jednotHVlá království a IZel1lllě j'sou. úlZle?-1[{:Y s'e sku~
tečnou ip'OIvahou státní, ba že ~sou to dI~kI()InCl~ 1 ~ta~, ~ m~o~;:u::
· Lotrinská J'evÍ se nám zdle jiako stat stllozeny, Jeh10z dllclml
c h le
súá~~ jsou jednotHVlá království a z,etmje..
•
Nap,r,oti tomu 'V oboru moci výkonné jeví se vnl~m mlolnarc:hl~
L'Otrinská jlaiko j'eldlnotný stát' a klráJl'o'Vství a z·eme JS'ou pO,uhyml
sprláNn~mi obvod,y resp. provin~iemi j~dlnotné?o,státu; n~l11 z'en;:
ské Ivýkonné itnIooi, kter,á by mlela SVllJ 'V11astm 2ak1~? t. J., vyc~a,.
rtela b~ ~e 2lemlě samotné. Z'emě 1. 'Zly. il111!p'e:i~ nell1l~J1. V teto ,vecI
neilni&že padati na IVj<Íihu skuteonost, ž'e z'emie JSOU ZI~r?Vel1. take ~a~
l111Jospr,<Ílv;nýmiobvody, dbtcemi 'vyššího. ř-ádu, nehoť ,am, V', vtetlo,
vlastnosti IZlemlě nemají výkonné moci a s!al~IO~prla!v~ ttr~dy;
tzlemské jsou 'Po!v!inny 'obraoeti se na úřél!dly súatm sle' Z~dO!stl ~.
'1·
Rov11Iěž tak je tOI111Iu. i ~' ohoru moci SlOIUdoolvsrke, nelb(olť
vy
. " s t'a t nI' t • J.. rvíšské', samo~
jest<on.
tu jen jednD. j;erdJnot~é ~ou d n~Cidvl
statnéh'O ,teltnlskélho soudmc'tv.J nelll.
ShrnC\tn'e~li na zIák1adiě 'vše!ho, c'o !Zidie bylo pověděl1~, SIVIOj~
výklady o státoprávní pOlvaze ,1<J,:álovstIV1í a Zleml podle l1notlOlve
ústalvi)?: dospívláJme k tomuto z'a'Vleru:
. .
.
K:álo,vství a z'emlě nejsou ani státy, av'šak ani iplr0lV'111CiLel~':
monar~hie Lotrinské; jsou to klompromisní útvary, ~~teré maJl
jen ll1ěkteré znaky stMní ip'ovahy. Pravl~tnle tJ~dy! ze JSou 1. tllY':
historiCikop'oIitické indi'V1ďuality neb také súatlll zilclm[<y ne/hoh
v
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fragmenty.
b l' f
fil
Tato' státoprárvní povaha státnídh z'lOtinkil t;e o 1 r~ag~e,?"
přísluší 'všem krlálovsf'Vďm a wemÍllni neuhe'l:skym bfm fo.zdtli\1.
}\;však snaha říjnovMiO di:plounJu i ún01"OIVé ústaJV:Y zlulllformo;~
vatí všeohna kr,álovst1ví a lZ'eJmjě přeoe jen úplně proiVIedevn~ ne'b~!a;
Země k,oruny České i po vyJdláníytJěchto .~stav pi()~~J'í urmta
zlvLáštni práva, kterýdhostatní lZIeltnle nemaJl. Jest olVs~m pr~lV1da:
Z
Ve anl' ditnlnlm ani únoroViá ústaV1a neberou ,'OhleJdI na ces~e
1:''''' ba, vy"raz' česká 1m'runa,"
{-,'tnI' práJVlo'
se lV'.
nIc!h. 'Mll• ne oIb"'PIVlUjJ
~'''f' le.
s~a
"
"
L'
v, ,~,ýI'lbJ0.,'dr)
(v t'Omto směru
jest koruna
Uher~'Ka
ve zn~,o~e
e " Jest
dlá1e pra'Vda že vydání oktwjolV'aneho ziejmskeh!o ZirlZlem 2) roku
1861 jest no!~é plor~šení nepřietditosti prráVlnÍ. Avšak toto p,oruš~ní
jest jen forl1l1iá1ní, nikoli také lllateriá1n~. Proh1áše,~Ím, zel~sky~~
(c es1{e'h,o
z,ak1adlll
r,"zI rl'm
e n , Imlora'vské'ho i sle!tskeho) :oa statlll
j'
d
' t
zál~on země o:dipoutávajÍ se ústavy rlIeml korU!11y Oe'.3~\J~ o usv~vv!
v>v k' a súruvaJ'-í se na ní nez'ávislýilnii; mohou hyt! na pnsÍle
nss
e
v
dV
k' v,
' t zv
měněny jen zlákonem Zlemskýl111l, pOl1elva z Zlems' e ZrI7iena .
,~
okrrojÚ:lwv:ého lP,ar.agrafu (§1:3 únorové úst'aN'y a c!ontr) nez!na.
Ale tut'O ,zelmskou ústa'Vlu tvoří nej:en zlemské zříizlení z r. ~861,
nýbrž i lVeškeré dosud platné státní právo zldmlské, pokud tlmto·
V

J
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iZIřízením

resp. 'únorovou ústaV10ru nebylo zr!ušl~11I0; 1lák:Oll1y, 1ielln!ské
viy,dané iPO r. 1861 tuto ústavu zeim1skou doplřlrují. Ze struršího pr,á~
va ZdlnJského předhiáiziejí di'tskldkem toho do nové ústavy práNo
itll!onatclhické, IPltlá,vo manské, právo jazlylkoV'é, prá1Vio snJěmu králolyiství českého býti str,ážcelm oelistvosti a nedílnosti koruny óeské,
pťlá>V'o generálního Sl1JĚlllllUZlemí koruny české voliti po vymření pa~
nujíCiího rodu nO'vé:hlo krále aŤ'd. ROVl11ěž přeoházlejí do nOlvé
úsfa'viY, lllělderá zi:íziení staršího p'ráva jlako instituce: dědičných
úřadů ,zlelmlskýoh, korunníclh staflk,ů, kr,álovsl<iých měst věnnýoh
atd. V úěchto bOldecl11l hlmJotná nepřetržitost óeského státního
prlá'va jest cZlachována.
Akty, které po. r. 1848 do.svědičují existenci českého státního
práva, jsou, mhno. jiné tytO': lenní list na arcibiskups,tví olo.1"l1,o.ucké 2J 20. listopadu, 1853, lenní list na vévo.dství těšínské (arcivévo.do.vi Albrechto.vi) z 10. července 1858, revers are. Alb1'echta na
léno. vévo.dství těšínského.' z 5. května 1858, lenní přísaha Jana
kníž. Líechtensteina na zděďěné statky na Moravé z' 26. He,z'1la 1859.
K t01l1lu dluzno. připOl1l1enouti, ze manský po.měr byl zmšen
říšským:i zál\io.ny 7J 17. pro.since 1862 čís. 103. ř. z. a :t 12. kv15tna
1869 čís. 106 ř. z.; avšak dědiičné úřady zle1l1'ské zůstávají tím
nedo.tčeny, jak se výslo.vl1ě stano.vÍ v čl. 1. to.hoto. áruhého záko.na.
Jako. další, (a tu již po. vY'd'ání úno.rO'vé ústavy) velmi významný, do.klaď existence českého. státního. práva můzelme uvésti státní
sm1{J'u,vu '1l1'ezi "Rako.uskem" a Bavorskem na úpravu hranic mezi
Čecham!i a Bavorskem, z 24. června 1862 čís. 51 ř. z'. Ve smlo.uv,ě
této. čteme v článcích 5., 9., 10., 11., 16. a td'. , že ko.runa Bavo.rská po.stupuje určitý dílec území svého s plnou svrcho.vaností ko.rulll~ České a naopak za~,e Iwnvna česká postupuje s plnou
svrcho.vano.stí určitý dlílec svého. území ko.runě Bavo.rské. Že ko.runa
Bavorská byla v té ,dlo.hě státem svrchovaným, není spo.rné. Koruna
česká se zde však staví jako. úplně rovno.cenná koruně Bavo.rské. Z to.ho. plyne, ze koruna česká jest i v r. 1862 v právu
ill'ezistátnhnJ pokládána !Zla stát svrchovaný.

Dlužno se ještě lltniíniti o tom, jak poMíže1y říjnový diplom
a únoroVlá ústava na otáz:ku národ:nostní. A tuvdmi zta1,ážÍ, že
oha t,Y:to ,zlákladní 0ákony státní se této otázlky ani nedot1cly.
(Rov.n;ěžúprava t. ,zIV. pr,á)v státoobčanských sdhá:zlí.) Mlčení
to jest 'velll11li významné a nikterak nrailťo:dHé. Tel11ldejší směr
V'M,dlní nehyl příznivý národnostem. V zemích koruny Uhlerskié
bylo sice 'výhradné rprlávo 11Jělmlčiny zllomeno (v'Í'7! ·vlýše), naproti
tOlm!U Ivšak v ostatnícJh' ziemícJh neuherskýoh nemělo býti v' ohledu
11Járodll'ostníllll! a jazrylwvém na dosavadním struvu ttnlěněno iničeho\
Sv!ě.ačí tOimru zlejména skufeonost,že v něme'cketml Madování ne~
nastalH celkem nij:ak:á změna. Pro zen1Jě 1k1oruny Čreské pak
zlv};ášúě jsou nápadné v ŤOlm'to směru dlvrě okolnosti. Jednak, že
IZlelll1lsk,á ziřízení z r. 1861 nemaji nijakého ustanof\lle!ní o rOV1nop'rá)vr~'
nosU národnostní, což padá na 'váhu tím více, že zlemská IZHZien1
rli r. 1849 !Výslovně ustanolvuJi, že "národo,v:é tyl 0emi byd1íoí jsou
OIPl1wvt1fěni a m:ají neporušitelné právo k háj'ení a zlV!elehcwáJl1í
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s'vé národnosti a ~řeči". Jednak, že volební řády do 21eJffiskýoh
křikla'v,ě nadržují Ně1l1'Ollm na úkor Čech!ft. Sdhlmlerling
při budo'vlání úěch'to vole!brníclh řádu ~7yC:házlel totiž ~e pásady,
že x národností IV monarchii l:W:dHoídh! dlužno '.vvláště p'odpoltlo~
vati národnost, která stát uaťžuje. A ,poněvadž podle jeho mí~
nění x rU'Z111'ých těclhlt,o nálto:diností to byli 'v ze1111íc:h neuherský'Ch
v podstaM jen Němbi, ldeří prý stát udržují, ,zldělal volební
ř,ád,y :Zloela nepo'kryflě 'v:e prospěch Něltn!ci't: vol,ební kraje V' rz!e~
mích koruny' Česl\:,é nebyl,y stejné, nýb'tŽ vdikiosti r'uzné, v kra~
jícl! s oh;yvatelstveitll! lllěmeckým malé, IV' č.eskýdh kraji ch veliké,
takže IV: 1llěm1 eckýdh krajídh ipfgel jieden poslanec na mnohem
ltn'é11lě ·obyv:ateli't než v krajích českýclh; takto Němci dostali mno~
helm víoe ip'Oslancu na tllemskýc!h s 11Jěmích , než jimi podle lidnatosti náleželo, a Češi byli ZlnaČl1jě zlkrácleni (pověstná SdullerHngova volební geoln1'etri:e).
Ani říjno'vý diplom, ani únorov,á ústava neučinily tudíž pro
prr{wa nell1ěmeckých námdností ničeh!o.
Říjnový :diplolml i únorovlá ústruva setkaly se s odpmem v
koruJ.1Jě České i v [oomrr1Jě Uherské. Avšak odlpm ten nebyl v iOIhou
těchto korunáclh stejného rázu a neltnlěl ani stejnou váhu a při~
ro,z'en;ě ani stejl1'Ý účinek.
Uhři, ač některé ús~1.tpky resp. 'vymoženosti obou tědhlto
ústa'v (na UJř. ,z!nov1.lzarvedení zřízení stolič'l1Jího) přij;ali, ZJásadl1Jě
se staV'ě1i pr·oti 'obě'ma ústa vlám spatřujíce IV' nich' jen oktrojírky
panovníkovlY, tmali na ústa!Vlě :Zl r. 1847/48 odmítajíoe instituci
říšské raldy, pokud n.ě,l,a zasahovati v země kbrul11y Uherské, neulzl11J<Í!vali abdikace krále Ferdinanda V., j:ežto nelb!yla na uher~
skéltll sníěrou inartik1.l1ovlána, a p'Opfra1i implicite vladařské p;ráN'O
Františka Josefa; zlálťo!veň však se dOlU1iáha1i korunovacie a přímé
dohody se ~Iástupci clhlof1vatskoslavonskýI1l11. Všechny tyto názlo,ry
a p'ožadalvk:Vi byly uloženy v prrvníadrese úherské:hlo sněmlU, Ikterý
se sešel p'OMtk,elJJ1! dubna 1861 (práv:ní náh'led v otázlde aJhdikaCJe
byl pz'ejrm'éna také uložen IV oslovOVlání 110IVého pCUt1foIVlll'Íka). Aďresa
tato b:yla však plal110vníkem odm~tnuta jako urlážHvlá. Panolvtník
i rvLáda se drželi nálloru, že uherská ústava ~ r. 1847/48 rejV'olrudÍ
propadla. Když pak i druhlá i třetíaidlresa sně:11lu uiherského
t1)va~y, na pi'tdJě pr<ávní nepřetržitosti ústw;y z' r. 1847/48, byl
konečně sněm (třetím) reskriptem IkrMo'vskýml z: 21. srpna 1861
rozlPu!šflěn. V listopadu 1861 byl dokonce IV' Uhlt,ádhl vyhlášen 'V'ý~
j~m'eč'11Ý sta'v, který :Zl de trval plné čtyři roky~ a 0aJvleclen ZlnOIVU
plný absolutisltn.
V Chorvatsku a Slavonsku s11Jě:nl rovtněž neuZ\11Ial ústalvry t'1l10~
ro'vé a jedlnoJmys111lě se usnesl na tom, říškou radu neobeslati. Zá~
roveň však tr'via1 na úplné S:aJm'ostatnosti fV111či Uhrlám a 'ž.áďal
úplné oS<limlostat11JěnÍ jak ve spnávě,· tak i IV! soudnicJúV1í (čl. 57
'Zlákona ?J r. 1861). Reskriptettn ~ 12. listopadu 1861 dostalo se
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tOIln!Uto čMll1ku ziákona královské sanlkJce, a v Zlápiě,tí na to zřÍ'ZeQ
pro Chorvatsko a Slavonsko nej!VfYšši soud (tabule septeJJTIlvoir,Mní)
a Idiosavadttí "krMlOvské chorvatsklosllolvlenské dJv10rské d[kaste~
rillJl1lJ" nahtaz:eno krlálO'vskou cihlorvatskoshllvlOnsklou dvorstkiOiUJ kan~
celáří, úřadem dvorské iH:.'ancdáři i!lhe!t'ské úpl'ne rovnocenným.
SP1:lá1vní a soudní Sélitniostatnost Ch01:vatska a Slalvlonska byla tím
!P'oj'išběna.
,
V Sedlmlihradsku byl reskriptem Zl 15. Čie!t'vna 1862 OIktrojovlán
nový volební Mld! a sněpl1 na ziákladě toh'o~o lVIo,le!b1nílhiol řádu se
sešedší zlvolil lP'Oslanoe na ří:šskou radu vídeňskou. Bylru to je;d'iná
z'emě koruny Uherské, Merá říšskou radu ohecs:l,ala. V srpnu 1863
usnesl se tento sněm, že zákon 2) r. 1848, kterým Se'dlmihradsko
splynulo s Uhra!l11i, jest neplatný a ud!ěr1i1 rumlUinské národnosti
'vlastnost politického národa.
V zemích koruny České resp. v Če'dhlách oldlpor proti říjno~
vémudiplomu a proti únorové ústavlě nebyl tak ziásadní jako
v Uhrláclh. Tehdejší politika č'eská nevyc:ház:ela 'VI tOll11to směru
Zl histodckc%o prlá:va, ba stav:ěla se na p;adu diplomu i úno~
rovky a odlpor její čelil vlastl1!ě, j1eill proti nespmvledlitvJým ustal1o~
venÍmústavy, kterými českému nár'odu bylo uhlížleno, tedy spíše jen proti voa,ebnímu řádlu (výše uvedená vrol,e1bní geometrie
Scmn'erHng,O'va). Cílem české politiky bylo v podstatě z'doko~
nalení ústa'vty., čehož čeští poslanci doufali dosáhnouti }ak na
Z'el11ském snl~mu, tak i na říšské radě. Z boho dftvodu l~eS~{ý sněm
,obeslal říšskou radu.
Na sně/tni krtállO'vství českého !Vstoupili čeští posland s pro~
testeru jen proti nespra'v'edlivému !V:olebnímu řládu a proti jlednacímu řllÍldu (při z,ahajlo'V,ání snlěmu dne 6. dubna 1861). Rovněž.
prláv:ní lohražení při první volbě p;oslancft do říšské rady Zl 18.
duhna 1861 vychilÍlz,í z;e řijnovéll0 diplomu, ačkoli se na starší
!ziáklad~ právní nez,aPlOilll~ná. Avšak naděje Čechft,že se na
říšské radiě domohou zidokonalení a idlot'vlofení ústavy, He nespl~
ni~~; na říšské radě je čekallo jen na:p1:osté zlklalffil<Íiní. Zklamání
noto 'vedlo k tOIl11Iu, že se z'Učalo uvaŽiolvlati 10 tom, zida 'ÚV! !Vftbeo.
nebyla politick,á chylha, že se na říšskou r'adu šlo, a z'da říšská
rada jest s hlediska prtáv'11ťhto vťibec shonellll' ZlpftSolbilýrr, pro to,.
~hy se tam :piožadruvky a potře1hy českého národa uplatňovaly.
Uvaha tabo stala se konečruě. obeoným pvesvěclioe'11Í1U, a čeští
poslanci pordavše dne 17. června 1863 prálvlní ohraž'enÍ opustili
říšsl,.lou radu a z'ahájili takto t. ZIV. trpný odpor neboli pasivní
oposici proti říšské radě trvající plných šest11i<Íiot let. Poslarnci
~ ffinrkrabst!ví na říšské mcM z'ltstali.
PrláV'ní ,ohražení z r. 1863 vydhá;zií sice opět 7J říjnového diplo~
mu, ale staví se .mís(y i na starší zláklady pdvnf. Poslanci čeští
dokum1entují jím nezlákonnost tehdejšího Zlastupitelstva říšského,
prohlašují, že naldiěje jejiclht na dotvoření ústavy se rOZlplynuly
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niveo a odmítají na pHště své Slpoilupusobenlf na ústaVlě, říšské.
T:íitnllZiaóiná v kmunlě české památný boj Zla p1:ávo.
Opusti1vše říšsl{iQU rrudu soustředili poslanoi čéš'tí svoje úsilí
ooprarvu ústaV:YI a nlaptťa!Viení křiMď IV' činnosti na s11iěll11u královstvJí
českého, ale ani IZide se jÍil11 oelkem nevledl,o lépe.
Zat~l11 se lV'šak piOl11ě:rIY na říšské rrudlě neustále 'horšily. Říšská
raďa ,úplná neholi t. !zlv. širší sevftheo :t;eselŠ'la. Z~ zlellll~ komny;
Uherské sed!ostavíli na č'Us jen p'oslancl Zle' Sedmílhradslkla, a to
ješfJě nikoli 'Všichni Uh!ři a Chorvaté taitU! vtt'tbe\;i nepřišli. A trpný
odpor proti říšské' radě, zlačína} už také 'V' v ~ettnJí~l1 :r;e~l1~1:skýoh;
SdhllllerIing sice stáledioufal, ve svou trp/ehvostl !V'se,~ky ~rp~y
odlpor plť'Oti tíšské racM tzIl,omí a 'U~ěšO'Val v ÚOlIlllÍk>! smeru Olsare,
který l1iaHmJ se státval čím dále tím ll'etrptě:livějšíilll/, ale. nedočkal
se boho. UkalZiovalo se jasruě, že ústéUva únoroviá neni scJhlo!p~la
žilvlOta.
V čer·venci r. 1865 padá r:yt. Schtm'errling a na jrelhlo míst~ ~a~
stupruje Uidharď Ihtrabě Belcredi. J~m padád!os:éUva~ni C)entralt~ftc~
ký SII11ě1: a nastá'vá IObrat k z:ásrudlám !íj'novéno dlplomu. Trunní
řeč kte1íou byla říšsmá radia dne 27.C'ervence 1865 ttJzlruvrena, se
dft;lednlě 'V1YhÝbala sLovu' "ústa!Vla"; Ib!yla to 'Z1?~á~tnika p!!Ib[ížiJv~~hto
se obratu. Skute'Č11iě také j:iž p'rutentem ~ 20. 'zjan 1865 'CllS. 89 r. z.
(t.z'v. tzláříjlový patent). byla ústa1vla 2lasta\~ena k, t~lm~ kon~i, ~tb~
mohla býti nastoupena oesta do!hody se 'Zlakonnyml Zlastupcl 2leml
kOniny Uhers'ké. K tQmu úče1u se nařizujle, aby j'a[~ říjnový dliplom,
tak i úruoro'vlá ústava h;yly !ziákonnýilll~ ZJá~tu;pc:ftl11 úě,~hto zez;::t/
předLožen,Y; k přiletí i že ,,,'Výsledky vYJe~l1iaIWl11~ ,se srueln;r ~ r~
skÝm a ohorvafským, budou~li olhsalhovaft modIfIkace 'V.ty~e uve~
denýoh: íllál{ol1ft (= říjno'véhlo diploll11u aúnorovlw), Jez bude
lwe svo'vnati s jednotou a ll11Iooenským postavením říše, budou
pl-ed Naš~m1 1I01Z'hodnutím předloženy Zlák?n~ým z,á,s~~oi't'~ <:sta~
ních krláLo!vstv.í a IZrCll11í, aby hylo lze slysefI a uVlazlft steJne za~
važný výmk jejich". Zákonnými !ziástupd ostatnídh. královsúv:í a
rz;'CII11í, pt011iě'va:dz říšsk:á ,ústava byla z!asta'Vlena, dluzno zde roz~
Ultnlěti lZ'emské sněnw,
V tOlmlže ješúě rooe svoLán h;yl uherský sněm, a~e vy jedná'Vlání s nJlml nevedlo tz'atím k oíli. ROlvlněě; tak tomu h;ylo i se sně
ltniem ohol'vatským.
S11IĚ/ln! krlál,o'Vstvíčeského sešed'ší se !VI listopadu 1865 po~
:dIěkoval panovnírk,ovi zlvláštní adresou ~a v,y~~ní }lářJ'jlolvéhQ • pa:
tentu; 'V' této adrese se rzlároveň 'Vtyslo'Vu)e nadeJ'e, z,e pragroahcka
sankce bude up'e'vněna, alblVi jled11lotia říše byla pojištěnašetřen~~
l'oizllll'anitosti Mstí, ~e kterých se skládá, a dějinného ~ý:oJ'e
jejioh p:ťiárv: a l{Ol1eČl1lě že p'r~ve~en~ bUd,e ko~novl~ce, o~eke t~
V' Imálovst!V1Í naše!1ll' symbohcke rzl)'elvem, IVIZla)'emne rUkO)eil11lStvl
a nejrvyšší zHsVlěoenÍ ube!Zlp'eČ'eného sta1vu prláJvrn~ho. Adresa tato
v
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b,yla ,o,cl panovníka zl odpoviědě11'a dlne 29. prosinoe 1865 sHhelll1J
k,orunol\naoe•.
ZatÍltnl lV'šak ViYlPukla 'vláHm pruslmralk!ooská a jí bylo všechno
''VJYjedIl1áv:ání >Ziasta'Vlenlo. Po j'ej,Ílm skonČ'enÍ sl1lěm králOlVstlv~ české~
1110 'v listolpadu 1866 se sešeclší znovu se usnáš-í na adrese k pa~
nlo'vníkovi, kter,á forunláhllě 'V(YdhátZlí opět od říjnolvélhlo, diplO1l1Ju,
ale Imlu'ví již také 10 starodiávném stMoprávlním postalv'enÍ Čech!
a jich poměru k tr&ilm a k říši i o právecihi [{joruny České.
Tal{jé v zemích k'orullly Uhlers[Qé bylI() po skončelú války jle/dJ~
nání lVase I()b11'oV'eno. Veďl j'e dosud hr. Be1credi, aLe rl'a jle!hlo
tlládi~ navlá,zial s y;fťdci 1n1laď' arskými nov'ý "státník", kterého 1l1onar~
dhii přinesla 'viálka, sVlob. pán Beust, kterýz,á,mlery Belcrediolvy
křížil. Be10redi stále doufal, ž·e v'áhou 'Z'e/mli neu!11Ierských přimeje
UhrtYi 'V' lot,á!z~e j'cdnuty říše k povolnosti. K to/mlu úČie1u patentem
rzJ 2. ledna 1867 čis. 1. ř. !Zl. s'v,olal na den 25. února 1967 do V íld)l1Iěi
1n1li:moř,ádnou říSskou radu, složenou 'Zle zlástupcfť král.ovstvÍ a
zemí, "které nená,llelžejí [{:e klorul1iě Uh:erské". Tu/to mimořádlnou
říšsk,ou radu i1l1Iél~ obeslati IZlemské sněmy :ZIelm~ 111euherskýC!hl
Vl počtu stanoveném únorovlou ústalVlOU. Ploslanoi vlšak měli býti
Vloleni nikoli podle kurií, nýbťž !Z! plného s!11Iť01tl1lá,ždě~lí sněmjo.v~
ního. Předlmletem jedl1lá,ní této mi!illlořádné říšské rad!y, měla býti
V'ýluQnlě úrada o otáizce ústavn1. SouČ!asně byly rO:Zipušteny lV'še~
dhn;y; IVtm1ISké sněm'Y, a nOVlě svolané sněmy Il11IHy obmezliti s'vloje
jedll1iáJnÍ jen lila to, ab;y; 'VIZ'aly tento p'atetnt na Vledolffilost a vlyko~1aly
lVIolb,y IZlástupofť do mimořádné říšské rady. Zároveň 'byla sVlolána
i Sl1lell11iovna pans~á.
Patent z 2. ledna 1867 jest v podstatě nO'vá oktrO'jírka a tO'
s dvO'jíhO' hledliska. J eooalť byLO' přece záříj'O'vým patentem stanO'·
venO', že výsledky jeďnání se s'l1bny zemí kO'runy Uherské bude
předlO'žiti zákO'nnýmlzlástupců.m králO'vství a zemí neuherských,
čímlž byly přece zemské sl1lěmy; nústO' tO'hO' byla však přímO' svO'lána
,mimO'řádná říšská radia. Jednak říjnO'vý diplom i únO'rO'vá ústa~
va byly záříjO'výml patentem ~'astaveny a tím padla i instituce
říšské rady; nebylO' lze tudJž svO'lávati říšskou radu, biyť i jen
"mlhlťO'řádnO'u".

Ale ln1iimoř1 ádlná říšská rada se nesešla. Dne 1. února 1867
b:yla totiž k011iána korunní rada o 'Viecedh ulherslk:ých, ve kf:elré se
střetla stanoviska Bdcredtiovo 'a Beustovlo. Bel<tredi, jak bylo již
'Ulvedeno, snažil s'e izjadhr,ániti j1ednotu říše tím; že t1akell11i z/e:l1l'Í ne~
tťherskýdh hoďlal Uhr:y IV' téro oiJá!zlOe přiltl1lěti k pOVlolnosti; na~
!proti tomu Beust opustil již !Ziás~ditt jednoty říše a stavlěl SJe na
rzláklaiCIlě úrad se státník;y ln1iaď'a!tskými lote'vřeně na p</ldu dualismu.
Císař se pHldonil k stanovisku BeustoVlU; Be1o'r,eldi odstoopil a na
jeho IllIisto byl p'ovoLán Beust, j>emuž Iblylo sVlě;ř!e11io pt1Olv1ésti ,,,'V'Y~
l1ovln ání" s Uh!rw. Beust JtnIěl v jiedinánJ s Ulhiry il1Y~ vlolnou ruku.
Shodjy, bylo dooíleno lV'eLmi Ihr,zi() a jíž olsařským reskriptem ~ 17.
únOl1'a 1867 bylo uherské státní prá'V'o v podlstatě dblndVle-nlQl a

66

jllUe11ioV!álno také odtPoVle,dné ministerstvlo uherské. Tím 'OlVŠeJill úradia ttnrt:mloMdné tišské rady o otátzbe ústa'VIní, j1aJ1ť Bel<tredi chtěl,
se stala beizlpt6e1d1m:ětnou. SkuooČJně také nejlViyššÍimI rOZlhodnJutÍm
q) 4. !Února 1867 bylo nařweno, že se ta'to Im1im10říádlná říšská r'ada
rnlá proměniti 'Vl ,,'ústavní" říšskou radu, a sněmllJm jednotHv'ých
kr1ál'oJvství a Izleim){, které se :zatím byly již slešly, Iblylo místo patentu
~ 2. ledlna 1867 !předl,oiže'no toto nejv:yššÍ rozlhiodnutí, ve kterém se
'V',yrov'l1iá viání s lihryolzlnarnJuje již jako h1otolvé a mlulV1Í se 'O dla'l~
šÍm lZ!dieJ,áiv/ánÍ ústavnÍoh práv' IV ,,!ZIápadn,í poloiVtici říše".
1

Beust, jehO'ž dilem! jest tO'to nejvyšší rO'zhO'dnutí, _vych1ázel
z názO'ru, že vyrO'vnáním" vstupuje ústava O'pe_t v živO't a že tatO'
"ústavní" říšská rada jako "užší" říšská rada únO'rové ústavy
jest nyní zákO'nným z'ástupcem' z;emí neuherských. Názor ten j'est
však naskr,ze .mylný. VyrO'vnáním' s Uhr,y zlvrácen byl přece
unitadstický duch říjnO'véhO' dlp1O'mlu !i únorové ústavy, ob:ě tytO'
ústavy padají a s nimli padiá ~ instituce říšské ra,d~ vůbec. PO'l.ěvad'ž pak jest j:en jedna říšská rada a tato v celém svém zá~
kladu pada, nem:ůže najednO'u "užší" nebO' "ústavní" říšská rada,
která přirO'zen,e padá také, nastoupiti jakO' zlákO'nná instituce
Zbývajících králO'vství a z'emí neuherskýdh. Také útvar "západní pO'lO'vice říše" jest nečímdO'sud naprostO' ne1inámÝ'111'. Jest tu-díž "ústavní" nebO' "užší" říšská rada institucí nezákO'nnO'u, a
v nejvyšším rozhO'dnuti Zl 4. únO"ra 1867 sluší spatřovati O'pět
jen nO'vou oktrO'jírku.
.
S1lIěm kr, á1o'vstvíčeského se 'V adlre~e přijaté 'Vlalnou 'Vlětšinou
IOhradil proti IZlápadúí polovici říše, státnÍ,mu to útvaru, "kterémuž
se nedlQstá'ylá nijakého státop'r,ávn:íl11l0 'Z'ákladu a Merý:Ž niktet'a:1~
nedal by. se swvnati s 11'epOprra1Je111ou ptlá,vluÍ 'a skutečnou jsou'c:ností koruT\Yičeské, ani s rpriálVlnÍiťl1 vý:zJnamem oelé řardy koruno~
vlání velesla'vtnýdh předki't Vaš!el11l0 Veličenstva j'ako králťl českých,
ježto 'v'ykonlávalo se po mnohá staletí až do naší diotby, ani s lt1ie~
popíratelnou státop'ťá:v!nÍ platností, kteréž s11iěitl1!ové královsfv'Í tJo~
hoto p-ožiV'ali až dlo \3asu nej'l1ioVlěj'šfdh". V dťlsledku této -adresy
~yl Sll1em nejv'Yšším m~z~odnutim (l) 26. února 1867 rOZlpušt,ěn.
"Ústa'vní" raďa řišsll:iá se sešla v kiyleitnu 1867. Tri'lnnÍ řeo zl 22.
kvlětna 1867 ,oz/11iál1lllila ViY,rovtná:ní s Uhiry j1ako skutek hotolV'Ý, a
říšské ra,d1ě, byJy předl,oženy osnovy o nové 'úpra'VIě státopráivtníolť
aústa'V'nídh piOltnlén1 nutné se 'Z'řete1e:m na stav 'ViylÍ1V'oře'ný lV\y,rov~
nállÍm s UhrlY' Dne 8. oerVlna 1867 byl pak císař František Jos:ef
k'orun'O'V!án slawlostlně 'Zla krále uh'erskélh1o, kdlyž sněn1l uherský
byl předl t]m 'čLánkem 3. ziák,ona :z r. 1867 vlz-al dodateoně n'a v,ě~
diOlnllost a v IZlákony zemské inartikulovati dal abdikaoi kit-ále
Ferdinanda V. a j1eštJě j'ednou $.e ohradU proti 'v'šeiml di'lsledkťlm
této abd~kaoe, které Ib(V_ IbJylo l:zle !Zl ť:ohb naúik.or séli111iOstatnosfi a
nezlávislosti Uher ~VIOiZlOlV'ati.
J']m) ~ylo 'vyrovnání s Uhry slatvttlostním iZlp'llsolhem z!akOltlČiem.•,
·a monarchie Lotrinská vsrupiUtje Ido novélhJo .období s'vého V'ýiVioje,
na kterém se až dio j'ej'iho !Zlánikuv !podstatě nldztměni10 již nrcelhh
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VlYrO'v1lJéÍ,ní IZ r. 1867 se obeoně nalZlÝViá vlyro!Vlnán~m/ rakousko-'
uherským!, ale nesp'rlávnlé. Správně v/tato, jiest to v'yiť'olV1nání j'en
uherské, neboť IZlde se nevyrovnáJvlánějaké "Rakousko" S Uher~
skBDlJ, nýbrž albsolutní .panovník, císař raJkouský, se vyrovi11JáJvá
s politiokým! národem uherským t:íim, že uznal státncC právo ko~
rUiny Uherské a obnovil starou ústavu uhers[wu. Ovšem měl t,enno:
jednostranný aktabsolutnírro mOCJnáře dalekosáhlý rvliv na IOstatní
zBmjě neuherské, kterým bylo nutno v d\1s1ecUku vy,roVIl1Já,ní dáti
nov'ou sftátoprávní i ústa'vlní skladibu.
Obsah 'v:y,rovnání není dán jednou spole!čnou ústruvll1<Í listi;nlou,
nýbdo olbsahu jeihiO j'edlnaji dva zlákony: uherský čl. 12. zlákoll1'a
!7l r. 1867 a "pfect1itavský" Ziákladni zákon státní z 21. prosince
1867 čís. 146~ ř. 2. Zákony tyto nejsou totožnéhio, :Zlnění. Vzej'de~li
. tudíŽ sp'Or o 'Výklad obou ilěcMo 'Ziál{1oml, jest nutno dáti. pře'ďn1ost
uherskéDlJu 'Zlákonu 'V'yrOVill!lVlacímlU, neboť tento :1lákon jlest vllastně
originálBnl'~a předlitavský zlákon vyrovlnáv'ací jest mnohdy: jietDjeho, ov'šem nikolLpřesnou, kopii.
Vrvro'vnání samo se rozlpadá na vyrovnání trojí:
1. státoprlÍ'vní,
2. finanční,
3. 11Járodlohospodářské.
Aď 1. ÚkolBm snátopráV'ního vy:rovinání bylo Z!adhlOIV'ati 'VIelmooenské p'ostav'ení lmonarchie. Spada:j:í tedy sem po výtce vlěci
t. 'Z'V. pragmaticky společné, t. j. V!ě.ci, jic:hž spotečensŤv!í p~yne mlt~
ně ~ pragmatické sankce. V,ěci ty jsou:
a) 2'ahraniční IVlěci.
Pod1e § 8 uherskelhlo a § 1 1 lit. a) p'řiedlita'vského vycťQIvn,á~
fV1acího 'Zlákona jsou spoleonými V!ěomi vlěci zalhrani6ní 'čítajíc V' to
diploltnlatické a komerční !Z'astoupenlÍ 'OOči oiztině. Podle toho, patří
také mezinárodní smlouv;y do pravomoci spoLečného ministra zlahraničnícihJ 'Vlěcí, který OVŠBtn' tuto praJViomoc lV[Yl<,ol1jáIVlá v Sloruhlasu
s ministerstvrv obou Čiásti řJŠe.
b) 'Vojenské Vlěci.
Jako druhý prostřede1ť [{e spoLecné obraně mlonarclMe Uiz!tlJá~
'VIli. § 1 lit. b) pfeďlítavského lZ!ákona společné vlojsko, oitaj'íc Vi tl}
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ska náleží 'výhtadlně panovníkovi, který I\' těclhto úboreoh podržuje svoji neobme!ztenou moc. Není však společnoru vlěd POIVIO:lIO:'Vlání rekrutlt, stall'ov,ení branné p:ov~ntfosti aúp't'a)V1a btraJl1!11ié sou~
.sta'v;y,; ovšem se musí úprava tě,ohto lVJěd diíti lVi obou Člástedhi říš:e
IZlákony, srovnalými (t. ztv. junctim).
o) náklad na tyto spoleoné 'V1ěci mlUsí býti společný, což
Višak spaQá do vyrovIl1ání finančtního.
Ke sprláJvtě véd p>ragmatick:y spoLeČných jsou z'řÍiZleny, také
.spolecne urad\y" a to:
1. imlinisterstV'o IZlahrani:6níoh Vlěcí a císařského a kl1álov'ského
,d)omlU,
2. fíšské ministerstv:o vlálk,y> které se od r. 1899 naz:ý,vlalo
společné (nikoli již říšské),
.
3. ttTIlinisterstvo říšských finanoí, které pOlZ'(iJěji ~ylo také po~
Vlěřeno spr1ávou Bosny a Hercegoviny,
4. společný nejviYššíúčetní dv\1r.
Pokud 've SprtáViě, viěcí pragmati:cky: společných byl připuštěn
v:livústavtní, 'VlYkOl1lálVialy jej dle1egacle. Delegace nebyly slhore:mJ z'ákonodiárným, nýbrž správním a do jisté mÍ1:y i lmntrolnÍltn~ Delegace jsou dlvlě, 'uhersklá a p'fedlítavskiá a každá s~e skl:Ílid1á z'e 60 čle~
n\1, tZ nidhlž jedinu třdiJnu volí sl1lěmovna panská, VI Uhrách sně~
movna magnát\1,dVlě třetiny sněmovtna posl'atnecká.
Zpttsob v10lení ve sněimlovlně poslanecké j:est V' olblo,u Čiástedť
říše jiný. V Uhrládh se voM deLegace IZ plného shromáždiění a
o tzlastoupení mlenš1n není postar,áno. V přred>1íta'vské plosbnecké
.sněmovně se volí podle korunních zemí; 10 zastoupení menšin rov~
niM postarláno není.
Del,egace se 'Volí vžd:y na j'eden rok a sVloLálVlaji. se každoročnlě
panovrníkem dio 111[sta, jež určiti přísluší pWl1ovrukovd. Ve skuteč
nosti se sVlOltáNaLy delegacte střídaNlě do Ví:dJně a do Pešti.
V ohor pttsolbnosti die1>egad příslušely 'Vlěoi j>en pragmaticky
:spo'1ečné, pokud <Q\l1šem nespadaly v ohor l1ielolblmlC\z'eného rt0\7JhIoIdOVlání ~al1'ovil1íkova; jrnÝll11li IVlěomi se lZ'abýlvlati j1est de1:egadm
tzlap'OvlMlěn o.
Ad) 2. Vyrovnání finančnlÍ se týkalo ce1:k'em dvou bod'ft:
státníoh dlulhtft a úhradjy: nákladť! 'll'a 'Vlěd pl:'agll11laticJky spoleČl11é.
O státníohďlulztíclh neobsahuj;e předlítaVlský zlákon vyrovná",ad ničeho. Uherský IZlákon však stanovlÍ, že dioSia)V1adní státní dluh
l:'akouský !t1em{'(že tížiti z!emě roolUlny Uhe!ťské, p011JěVaidlž dthl'hy tv
b,yly, UlvaV1řeny veSit11lěs lbieit sVlolJení a b1e'z IVlědomí sněmu uherské/ho.
Jen IZle slušnosti jsou prý Uhry, odh!otny převJZiÍti Mst bř:em)el11 stát~
níCh'd1u1hi&. TeprVle po dvou letech dooílenocllohlody v ten SltnJy:sl,
že se Uh'r:y, IZIllVlfuz:al<y platiti na úrokování stálého d'luhu, který
tebJdIYi 'činil 'tllěoo okolo tří mffliard zlatýoh, l'dčn,ě 29,188.000 :zjl.~
:"ZJ čehož 11,776.000 vL jest platiti ve stříbře.
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Nákllad na spoleČl1lé vlěci se uhra'zuje, nik'Oli něj1aikÝIffi~ SpD"
leč11ýtm;icÍla11lěmÍ, nýbrž příspěvk~YI oIblDU Qásti říše, t. iZ:V. kVI'Otami.
K tDmu >účelu lZ'astupitelské sbDry dblo'U 'Čiá.stí říše, říšsk'á radia a
uherský s11lettn, [ZIVlDlí každJá ~e svélhlD střed'U sf!elj~lÝ poč'et ziástupofl.

(t. IzIVl. kVD>t'OVIDU deputaci), kter:á l7!a pDmlDoi IO:dpolV1ě:dnýdll ministe;r~
steV' Db 'OU Čiástí tíše Vlěc sjednávlá. Jre~li dDoílenD dDhloldly~ sdělf
každJá kVIDtDVá deputaoe usnes!ení tDtD IffiQnisterstvu té části říše,
ke které salm/a náleží, a tDtD jle předLDží z'astupitelslkému sboru
k sc'hvlálení. TaktD sdllv,álená usnesení se předlDží panovrnkoIV1
k sankci. Ne1Izle~li docíliti dDhDdy> rDlZihloldhe, aVláa[{' j:en na 'd:ohu
jedlnoh'O r'Oku, panDVlník otáizlk'U kVloty sám, Způs'Ob ú1hJrady, Jest
tent'O: nejp'tve se sraz,í na úhra'd:u příjmy z cel; CD ,pak po'
srážce těchtD příjmů z cel: zbudte, ulhtradí s:e kVDtDU. V r. 1867
by1:a tatD kvota vyměřena poměrem 70: 30, t. j. Předllítavsk:D plla~
trllD 70% a Uhry 30% peníze potřebnélhlD na úhra:dlu spol,elonýoh
nákt'aldtť:t. Při DbnDV'Dvání vy,-OIv!l1ání byla klvlD:ta uhersklá pDstulPlně
zvyšDvána, aždlDsáhla výše 36.4 (Uhlry)a 63.6 (Předlita\ViSkD).
Ad 3. VlyroVltllání nárDdDhDsP'Ddářské se týl"á Vlěoi n~kloH nutně
neboli ,dlualisticky (a oDntr. pmgmaticky) spDI,ečnýdh. Sjednáviá
se totiž vtycťDvnání tDto i111Iez'i oběma částmi říše tak, že s.e uj'edlnávlá
~as 'Od 'Času 'ObchDdní a celní spDl,ek. KdežtDI t'e!dlYiVlěci nutně ne~
bDli p:ťagmlaticky společné JSDU upravleny, vyrov1náním n'a ~lždy,
vled dualisticky sp'D,lečné se upravuji jlen UJťIÓitý př,edem stano.~
vený čas (10 Id) ve fůrlffile DbcnDdlni/hlo a de~nfho sploaku, kt'etrý se·
po. y;ypršeni stanDVienéhD času opět obl1lolvlUje.
V,ěci dualisticky společné jsou: věci celní, jisté daně spo,třební, vzájemné styky obchodní a provozování živností, ZIVláštní
ochrana práv živnostenských, prostředky komunikační, vzáje,m~
ná 'podpora dbchod'u, úprava mlěr, váh, měny a čísla, bankov-

nictví.

Podstata obcho;d;ního a celnJ,hio spolk~ záleží v tom', ,že splO;lečné Viěci jím obsáhnuté ,mohou býti upraveny v obou Oásteclh
říše jen zákony srovnálými (Nnctitnl), takže, dokud tento spolek trvá, lze zlmlenu v zákonodárství přivoditi opět jen souhlas~
nýmli zákony v obo,u, částech; nebylo~li ke dosáhnouti srovna~
ných zákonů, jest jakákoli zl1111ěna v úpravě z'ákonodárné vyloučena,.
a vše musí zůstati v dosavadním stavu.

Z tDhDtD obdhlodiníhJo a celního. splo[ku plynula také j1edtnJolva
celního. DbVlOdu, takz'e jaklálmli vn1tňni cell11í6ára \biyla vlylou'čiellla.
ViYcťůVl11láníi1Ill Izi r. 1867 bylD jedlnDtné dDsud "oísařství ra~
kDUS~<::é" rpretvlo.ř'eno ve dtva sf!á·t;y~ práivrlliě na sDbě nell'áiVllslé, na
z,emč kD:t;Uny Uhe~sk:é a na osfatní zel11ě 11IelUihfers[& (itallské lZIemě
byly lztf:racelly v'r. 1866), které v t. :z1vI. rp't'Dsincolvlé úSltalvlě, (viZ
Ílíže) d~stal:y, jmén'O "lm~lDV<ství a zlemJě na říšské mdě :Z\asf'Ou
peně" a lfi>e!9.ř'ednlě byly.lZ'vláJ.ly Piíedlítavsk1elnli, nelbK) poz!ději také,
ovšel11n,espr1áv!nJě, RakDuskem; tymo dlVla státy mlají určité instk
tucesrpDl1eoné. ]ÍiffiI se VjytvDfujledlu:alism, který tr'vlá až dD [lá-niku IffilodHlrchie. .
p

PlláV1l1i k'Onstrukce tDhDtD novéihJo dlua1istidkéhD Mv1aru jest
složitá a 'Obtížná. Staťši spisůvavelé s11lě:ru "oelDraJmuskehb"
vtydháiz'ejfce IZ pfedlpok1adu, cJ.elkenn. správnéhlo,že vl r. 1866 tu
b:yJo jedlnDtné císařství rakDuské, ikve~é se pfetV'ořilo.: Vle div'a s'Úá,ty
s uťčitými instituoemi spDl>e'čnými, dlDspívali k 11iáiZIOrU, že j:e'St Ť11i
stát spolkový, monarchie LůtrInská neholi celQ~ová, j,e'j'ímiž dií1~
č~ll1Il st~~~ jsůu králDVlStV'i a 'Z'emlě na říšské radlě 2!astDúpené ne~
úředně PfedMtavskem zvané a zle'11l1ě kDruny Uherské neúředně
tz!~ané také Zalítavskem. TentD súát SPDli1WV'ý má SlVlDje Drgán~l: panOVlníka, sp'Ole'čné lf1ejvyšší úřady a jiné spDleJčné instituCle (IVIDjsk'O
pDIEem/ní al11áttnDřské atd.) a rDwlIěž i sVi11j p'adament, dde:gaCle,
které tud~žvtyko11iávaj'Í ip't!á'vlo [llákDnodárné IVle lV\ědech: spůJleónýcth.
Na'proti tD:mU uherlští s.fMoVlěd:ci a politikové 'VtyldhiáJz!eli :z' prálV'níhk>
stav'u ,d!anéhD lhasto.ridkýil111 vývlDjem, z'ejména :Zl ústalvrY, z r. 1847/48
a nev!idJě1i Vle 'v(ycťWt11Iání nio jinéhD než obnolVleiní staréh,o právll1líhlo
staV1u a dDSipívali di'lsledkem tDhiD k ná!z'oru, že tu jiest reální unie
divou státl't prává1ě na s'obě ne2'Jávisl,ých: zemí kDruny Uhlerské a
"ostatnroh zemí jeho veličenstV'a", jak se praví ve vyrovnáivacÍm
IZlákonu uherském, [deiťé DVlš'em mají urNté Vlěci a instituce S'PD~
lečné a tD buď d'fts'ledkem histDrickéihlD V'ýV'Djle, a)ejména p'ra.gma~
tické sankce (V\ě.ci pragm'atidky spol'ečné), buď l1!a i!áklacUě o[bou~
stranné sVlo.bodne dohod:y (Vlěci diuaHstioky spDleoné).
Sipr1ávl11ý' ná'2.'or jest, ve tu nebyl ani čistý spDlk'Ový stát, ani
č'is{,á reální unie (jaků vl'theCl sikuMčné ŽiVDucí poměry, stěží hle
vlběsnati v určitoIU ŠkDlsl~DU forlm!u[lku), nýbťž útvlar kDnlptlumisní:
byla tD reMní unIe s m!č1fýlmi příVllastky spDlkDvéhD státu.
Nové státoprávní a ústavlní úStl1Dj'í lZ'emjí neuh'erskýdhi bylo
dáno lzákladnÍ1n i :zlákon'Y státn.ími z 21. prosince 1867, jichž jest
aelkell11 šest a tD: čís. 141 'O 'Z'astupii:elstVlu říše, čís. 142 o Vš1e,obecnýc:h llťiáVledhoibčanrťt státních, 'čís. 143 'O říšském soudu, ClS.
144 'O mloci sDudicDvské,Čís. 145 'O n1jUici vLá,dní a v:ýkDllné a c:Ís.
146 ř. 'z'. DVlěcech spDI'ečnýdh (V'yrDwllátvací2!ákDn). Tyto základlní
zlákolWi státní tVloří ve svém s'Ouhrnu t. ZlY'. prDsinoolvlou ústavu.
v.e1~

1

Po stránce formální dlužno předem; uvésti, že tato prosin~
cováústava resp. nejdůležiť1ěj'ší jej<í části ,totiž záklaďní zá~
kony státní o zastupitelstvu říše a Ol společných v;ecech, jest
op:ět ústavouokfrojovanou. Ve věci nesmí nás mýliti zevní stránka,
že vládní osnovy Ol novéml ústrojí říše byly předloženy "ústavní"
říšské radě, že tato je projednávala a na nich se také usnesla.
Neboť zde říšská rada byla vyrovnáni111l rtJ r. 1867 postavena před
hotov,oUi událost, na které nebylo lze 'již ničeho měniti; takže jí
nezbývalo než prostě v.ec přijati. Nemohla tudíž říšská rada
mzhodovati svobod:nlě o podstatě věci, nýbrž jen Q' některých
otázkách rá'z'UJ naprosto. podřadného, tedy nikoli o ,oltáz'ce an?,
nýbrž jen o otázce quomodo?

Ústava prosincD'Viá jest ústalVlO'U centra1istid{íQu podle 1VIZl'Oru
únon;>vé; JSDU IVišak IV ní přeoe j1en, byť i skrDWll1é, určité
fed6ralistioké. Vy1konl1lá il110c rest j1en jedna, ústřední,

ústav~
p:ťVlky,
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kterou vtykonáv-á císař tp1:>ostředlkietml odpKl'vlědnýoh ministrl't, Jm
s,áJmJ jmenuj'e a pmpouští. Každlý V'řádní akt C!Ísaři'tv patř'ebuje
k sV'é !platnosti spolupodlp1isu OdpoViě,dnéh/ol ministra. Ministři
mohou býti členy jiediné IZI dblou sněmo'VtelU řišské rady a jSloru jí
OdpoVlědni ~a kaidé jedlnlÍil1í nebo opomlenutí spáchané v 1Íř'ední
své pi'tsobnosti bruď rÚl1lljY,slně ueho !Zl ht,ulbé neďbalosti, kteiť'ýmse
poxušují ústava lmálovsvVlí a Il'em!í na řišské radlě. IZIastoupených,
fteanJské iZrřÍ0eni nlěkverého IV tědh'to Iknálovství a vetni anebo ně~
který jiný IZlákon. Pr-áVlO d1áti v obžalolbu přísl,uši k'aždé 1) oblolU
sněmoven. O obžalQ'blě: naléz:á státní sould:, a lodsouzenému mi~
nistru císař nemrdže dáti milost, l'e.o ž'e by: tak nav'thla ta s11Jě~
i1ll!oV'na, která dotČiel1ého m'inistm da1!a v obžaloihu.
Zálwnodiárl1'ou í1llIocV!ylmnáVíá císař s ř.íšs!klolU radou, která Jest
ziastupitelským sborem ,)málo Viství a IZlemí na říšské radě za~
stoupenýdh".
V oznacení tohoto stMního útvaru jméneml: království a zemlě
na říšské radě zastOiurpené jest zajisté určitý circulus vitiosus.
:Ríšská rada jest podle prosincové ústavy zastoupeními království a zemí z'de výslovně jmtenovaných. Zastoupení těchto
zemí ve svém sOiuhrnu tvoří důsledkem toho říšskou radu resp.
k společnému zastoupení jich "jest říšská rada povolána". Jsou
tedy království a země něčím prvotným, říšská md:a pak něčím
druhotným, které tLmto prvotným jest určováno. Z názvu: království a země na říšské radě zastoupené bylo by však souditi,
že říšská rada jest lljěčími prvotným a že účastenství v ní vlastně
'Určuje povahu království a zemi, oo'ž ovšem není správné.
Říšsl<iá :rada se skládá :z'e dv'ou komlor: Zle sněmovny: pan~

ské a lVe s11Jěm1 ov'1l'y poslanecké. Ve sněmoV'n1ě panské j:est d~l
vQdeml p'OV'oladm pNslusenstvlÍ k určitému úřadu, držení urči~
té hodnosti a jl1l1l enovjání oísařem.
Členy panské sněmo~nYi jsou:
1. rodem:
a) .zletilí princové císařského do'mu;
b) zletilí náčelníci tuzemských rodů šlechtiokých) vynikajících rozsáhlým majetkem pozemkovým v královstvíoh a zem10h
na říšské radě zastoupen)'ch, kterým toto právo bylo císa-

řem dě.d'ičně :Uldlěleno;

2. hodností všichni arcibiskwpové a biskupové, mající poknížecí;
3. jmenováními vynikající přísl'Ušnici království a zemí na
říšské radě, zastoupených, kteří se zasloužili o stát, církev, vědru
nebo 1lImění. }menování se děje na d()lživotí. Zákonem z 26. ledha
1907 čís. 16. ř. z. bylo toto jmenovací právo císařovo olb:m!ez1eno
potud, že těchto členů nemůže bý,ti mléně než 150 a více než 170.
Nějakého rozvrhu na jednotHvá království a země při toUll' není.
řadí

Poslanecká s11JěmlOvtna se sMádlá rl' 203 čleil1il rozlVrZelnýcIť
na jedinotHvjá kr.álovsvv1 a lZ'emJě. Tito č:le!11'O\V1é se 'Vi()H zlemsk'ými
S11IěimIvi IPodQe ku:rií naprostou 'V,ětšinou Masťt. Císaři z!ilsť1áv-á 'Vsak
VlYh:rarveno p'ťlávo dáti provlésti 'Vlol by př:fttnlé. Jest tud1ž poslla~
ned1<!á sněitnloVllla opět jako v ústa'Viě únooové klOll11'oflOu zemí. Přeď-
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sedu a ffilístopfedsedu panské sněmoVlny jmell1uj'e oísaŤ li jejíHo
středu; ostatní 'či1l'oVlnďk,y si v,olí tato s11iěrmtQIVll1a sama. P(}slaned\i!Íi sněffi!ovtna však si 'Violí samla :rak pŤedsedll1ictVlo, tak i
ostatníčinoVlník,y. Císař svoM'Vlá ka'ždio:tO!Či11Jě, piorrmd miožnlO 'V
tC]tnlníc'lť měsících', říšskou radu, ji odročuje a má p:ráVlO ro~~

pustiti s11Jěmovnu poslaneckou. ImJUlnitnÍ plláva členrl't říšské ra~'v
tz:l'tsúáVlají táž jako !podle únorové ústa'Vty. UsnesenlÍ říšské :rady
se súávlaj1 lZiákonelm sankoí císařs1kou; veto dsa>řlolvlO! jlest ablslo~
luini.
Zákonodárné lP'l'áViO, které císař spolu s říšs!kiolU radou vy~
konávlá, VlZif:ahuje se j'en na vlěci 'Vypočtené lVI §u 11 zlákl. zák.
sftátního 'O lZ'ast11iPitelstv!u říše. ProsinCQvá ústavla ll'ei,zlmjěnila na
existenci IZlákonodárství říšského a sal1l1JostatnéihJo Zláklon,odárství
!zie/mlského ničelhio, stanovila však nové lZIásadjy diěJ.enÍ wáti'v'ši se
v toitnlto stnlexu jaksi k zlásadlě v;y~lovlené říjnolV'ým diplomem. Vy~
početla totiž jÍ1l1lenovlitJě všedhny 'Vlěci, které spaď'ají v pr<WlonlOc
říšské rady tak, že, 00 vle výše citovaném §u 11 výsldvln!ě uvied:eno
není, spadlá v praV'olmOO Izlemských s11lěmťt.
V pravomoc říšské rady podle tohoto §u 11 náležejí:
a) zkoušeti a schvalovati .obchodní sm:1ouvy a ty stt1tní
sn;lo:l!vy, )deré zatěžuj~, říši , n5~o, její ,část~ z'ava~'Uj1 je,dno,tliv~
statn1 obcany, nebo mlaJ1 v zap:ef1 uzem!tll z'menu kralovstVl a zeml
na říšské radě zast.oupených;
b) všechny V1ěci, kterými se upravuje vojenská povinnost,
zejména i roční povolování rekr:utů a všeobecné předpisy o
přípřeži, zásobování a ubytování vojska;
c) stanoviti státní rozpo!čet a jmenovitě ročně povo~olvati
daně, dávky a poplatky, zkoušetiuzávěr1W státnícl'!' účtů a
výsledky finančního hospodaření a Uidtíleti absolutorium; u'Z'avírati nové zápůjčky, konvertovati dosavadní státní dluhy, zcizovati, měniti a 'zHtěž.ovati nemlovité státní jmění; z'ákonodárství
o m,o~opolech ay ~egal}ícl1 a, vůbec .o, všec~;y fi~ančn~ch v,ěcech,
ktere )SOiUi spoleone kralolvstVl111 a zelTI'UU v ť1sske rade z'astoupeným;
d) úprava peněžnictví, mincovnictví a cedul.ového bankovnictví,
V1ěci celních a obchodníc1~, telegrafů, pošt, železnic, plavby a
jiných řlšských k.om:W1ikacnídb: ·prostředků;
e) úVlěrnictví, bankovnictví, zák.onodárství o privilegiích a
živn.ostech, jakož i Ol mírách a váháoh a o .oc'Iťra11Jě známek a
vz.orků;

f) zákonodárství medicinální a o .ochraně pmti epidemiím
moru;
g) zákon.odárství Ol státním občanství a o právu dom1ovském,
o Jlolicii cizinců, Ol listech průvodních a o sčítání lidu;
h) o poměrech konfesionálnídh, o právu spolkovém: a sh1'lOlmažď.ovadm, o tisku a o ochraně duševníh.o majetku;
i) stanoviti zásady vyučování o školách obecných a o g,Ytntnasiích a zák.onodárstvÍ o universitáclJ.;
k) zákon.odárství {)O trestním právu souďním, o trestním práVUj policejnf.m a o právu občanském s vyloučením zákonodárství
.o vnitřním zařízení veřejných knih a o takovýdhi. předměteoh,
které na základě ?Jemských zŤÍiziení a tohoto l'lákIadiního zákona
a

dobytčímu

73

_...._..........

_~-~~-----,~,~,~

spadaji v pravO'mKlc zemských sněmů, dále zákonodárství o právu
obchodním; smlenečném, námo:řském, horním II lenním;
,1) );;:ákonodárství o 'Základech organisace úřadu souďnich a
spravlllch;
,
m) zák0e-y' jež )est vrdati na vpr~ved~ní, :zákla<tt;!ch, zákonů
státních o vseobecnych pravech obcanu stat11lch, o r1sskem sou;
dU;, o mlOci soudcovské, o 'mloci vládní a výkonné a -na l~tere
jest se v těchto základnich'z'ákonedh státnídh oďvoláváno;
m) zákonodárstvíOi úech předm'etech, které se vvtahu'jí na
povinnosti a POlt,nlhy, jednotl}vých zt;'mlí, me:~:i sebou;. "
. v.
o) zákonodarstvl o IZpusoh'U, Jakym Jest proJednavaf1 v,eC1,
které na základe 'ujednání se zleměm~ koruny uherské byly prohlášeny za společné.

MooV'ýkonlllá rmllze také nahraditi moo tllálklOll0dárn/oru. Podle
§u 14 IZlákl. iZlák. 'Státního o zastupitelstvlu říše (t. zV. oísař
sl-:éHo paragrafu) ll1tU:že císař, objevHi se nutným vlydati naří
tl1ení, ke kterému j:est ip'Od'1eústav:y potřebí přiV'ol'ení říšské rady,
V'
doblě, kdy, říšsl{lá rada není shr'oitnlá'ž<d1ena, s oCÍipovlědností
Vleškerého i111iniste'rstva 'vl,y:<:uati císařské llIaHzlení s proiZ!atimlltÍ platností lz\ákona, pokuď FItn' se ne111lě~,í iZ!á~dadnjí zákon státní, trvale
nelziatJěžuje stMní majiete1k a nelZlOi1Ziu.je státi strutek'. Takovéto c1sařské naří!zlení jest vlšak Ik sdhvlálellí piíedlložlti nejbHže prříští
říšské radle a to nejiprvle Sl1Je!llllovHlě p'Oslane{jké do Č'tyř neděl,
kdy; se tat'O sejde. OIP'oltnlene-liViláda j'e v této lhiůtěl přeld!1ožiti
ke sdhvlál,ení, aneb nlescl1lválí-li jle jedlna Zl dblou s11Iěltnlo'Vle'O., po~
~b:ýv!á pIa tnosti. (Tento parag1iaf sta.1 se Zláštitou skry:f:éhlo albl-solutisj1lťu a jeho ~yr1,o v dalším vý'vloji k úQ~lri'tm alb!solutistickÝlmJ
silruě IzIneužívlM1IO.)

.~-f,:< ~

Zlákladiní Izlálmn státní o v,šeóbeonýdhpr,ávecJh olblč'runťt. státnídh: 'Obsalhluie t. Izlv. Pliáva státoolb1čanská. Dťt.leži.tý jest tu 11111. j.
!zIvl,áštJěč1. 19, který tzlav;ádí rOlvlnoprálVlnost IVlšec1l národ'O.Jcibi klm:enftVlest,átu a všech 'V! lzleitn!i oblVlyldýcih ja:z!ykft vb šk'ote, v madlě,
a v,e vd,ejnél111l 'Ž1vlotě, a stanolV'í, ž'e lVI izle1nlÍcJl1, ve kterýclhl hydlí
vúúenárodníchklmJenťt. j!est Vleňejll1é ústa'vlY1 'V)'uóo!vlaC'Í zlaHditi
tak, aby, každému rz t,ědhto národních lk'menft btyly dány po~
třebné prostředky ke vlzldělání Vle Sivém: jaizlylku, aniž hly" b~l :tlIUe'en
učiti se dltJuh'él111'U Izlemskéu1iu jazlyku. (Telnto Člllá11lelk zftstal v'šak
na papiře; provládJěn nebyl.)
Nový stM, kr,álovstvcl a lZ,el111Jě na Hšské radJě :Z\astoupené, pn
v,eškeré oentralisační snaJzle prosi'noové úsvalVlY n:emJí stá,ŤemJ jednotným. Prosinoovlá ústava neiz:mlěnHa 1lJa stároprá'Vlnim postalVlell1JÍ
jednotlivýdh kr.áJoV.sfNď a !zíetmií a na j!idh pOllllěifU k Předlita\vlSk'u
jinak ničeho. Kr,álovlství a rzieitnlě ~Ilstávajlí státními zlml1ky neboli fragl111e11f:y na diále, [p11'aVI01110C' Izlemskýdh s'nelmlll se dok!onc~e
i ro\zlšiřuje (VIÍ'Z výše), a' PřédHtávlsko jlest s~á,ťeltnÍ složitým, klf:erý
fulá jinou lP'odobu·v'O:bIOru n1JoCitll~konlotdámé a lO!plet j1mou v o~
boru itnlooi V'ýkOllllé. ,v tJom:fJó,Sl11jěrH iz!áklad!y ú,11IoroV'é ústa'ViY'
~1Ůf5taly. naip'ro$to lz!ffc!hOYiálly'•. ' '
'
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V zemích koruny Uhiers[{:é IdloMiO ještě pred vyrovnaU1m 1O\p1ě.t
k statolPr·ávl11:ÍmU spl:WlUti Sedlmihtraďska s Uifrrami. ReSll<riptetml
rzi 1. ~áří 1865 ~l sněm sedmihradský r,02ipuštěn, resk'ript 'Z 15.
čerVl11a 1862, kterým b:yl mav:e'dlen no!vlý bád rvoh:ibiní do sněmu,
ddlvlOl,án a .obnoven oplet IVble'blní řád Zl r. 1791, podLe, k'fletréhlo! mela
'V'1iá:aa práv'O 'VledIe IVlol:enýdh členů jlmlenolvlati do S11iemu libovlolný p'očet lólenft, již se \Zvali regalisté. (Ve sněit11lu v' r. 1848 hy:l'O
na př. 90 ó1enft vlolenýdh' a 300 regalisffi.) Nový si.l1iěitnJ slvlohný
v listotPadiU 186:'> a ~lesí1,ený potřebným počtem regaHstů piiJal
dne 6. pmsinúe 1865 opět 61. 7. }zlákona 'Zll·. 1848 (ústav[Y uherské),
kterým SeéLmihtradsko státop1'.ávll1Iě splývá s Uih~'ami VI j~eden
oelek. Tím Sedmihradsko přestal,o býti Izj<.nLáštnÝn státoptrávnVmJ
oelkel111.
, Nový stát uherský up1'avH také (pro v,lastní Uhry se Sedlmlihradlske(tTh) otá:zku nár.odnostní. Stalo se tak čl. 44. zlál<. z r.
1868, který sioe má nadjpis ,,'O rovnoprávností národnlostí", vle
skutečn,osti 'v'šak nejlen ve nijakou rov1liOp:r.ruvll1JOst nelzlalvád'í, l11ýhrž
po'jišťuje naprosté lla'dlplt,áv,í ltniaďarskéh'O ja:zlYka a maďarské nár~dlnosti. Zlákon tento Vlyc'lláll'í ~ předpokladu, že všidh~li státní
občané tVloří !podle rzlásad ústaViYi i 'V' poHtiokém ohledu j:edlen
j'edlnotný, nedílný uherský 1liáJrod (a i1TIagy:arne'mlzlet), jeh:ož pří~
slušníkelmJ jest každý občan 'V,lasti Ihlell' oMedu na to, ja/ké jest
lI1Iárodnosti, a že Iz této jednoty politické vlyplývá také j:edl1io1t!a:.
státního jalzlyka. T,ímlto státním Jalz!ykem se stanovlí jazyk: Itnla~
ďa1'ský. Jeto jedlnad jlalzty:k ř.íšskéllo sruěltnlU, iZIákony se Vlydávajf
v'e státním jaJz[yku, Pl·O příslušníky ostatnTdh' náJroCÍinos'tí se pořilzlujío'Vlě:řené překladiy, a úředníl111 j!a~lykiem vMdním vle lyišec'h
O:dlViě.tv.íd1ťsp'rlá 1 v(y, j'akož' i u soudft j'est ltnIaďatrština. PráMa jaJz:yka
llei.m1aďarských' !llláJro:dlnosti se stlačuj.í tím na míru nejlmlell1ši, (ale
'V'e skute!či1!osti l1Jeb[y:lo ani této ne51tnlelnší míry ptrlá,v šetřen'O).
Zákon tento rozezlnává pet druhů jazyků: státní, ~protokolovací
jazyk stolice, jednací ja:liyk obce, protokolovací jazlyk obce a
jazyk mateřský. Protokolovací ja,zyk stolice jest j'az~k, ve kterém lze 'také sepisovati protokoly Z'astupitelských: sborů, výborů a komlisí stoličních; pravidlem jest totiž, že tyto protokfoJy
se sepisu.jí v jazyku státním, avšak, přeje-li si toho aspoJí
pe.tina členů, aby se protokoly psa1.y také v Jiném: než státnLm
jazyku, jest protokoly psáti státním ja'.zykem a vedle toho ještě
tímto jazykeml menšiny; tento ja'zIy'k menšiny se nazývá protokolovacíml jazykem stolice. Jednací j'a'zyk obce jest j'az~k, který si
obecní shromJáždení z\'oH ZH svůj j'azyk jednací. Avšak pětina
obecnich voličů miŮže žádati, aby se protokol psal nad to ještě'
v jazyku, lderý si tato p:etina přeje; to jest protokolovací j'a'zyk
obce.
Jako pravidlo platí, že všude jest' užívati státního j'azyka,
pokud zákon tento nepřipouští výjim[{y., Výj'imij,y ty jsou:
.
Ve ,stoličních, obecních a církevníoh' shromáždě'nich může
každý člen užívati svého mateřského jazyka. ROVll:eŽ tak může
každý občan na SVOUI ·obec, na svůj církevní úřaď, na svuj' úřad
stOliOllí a na stát činiti podání ve svéín jazyku mateřském.
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li úřadů a soudů prvé stolice mIŮže každ'ý občan, pokud není
zastoupen advokátem, užívati jiného ,jazyka než státního a to:
tl svého obecního soudu svého m!ateřského jazy;ka, u
jiného
obecního so:udu jedinaciho nebo protol{JOIlovacÍlhIO jazyka dotče
né obce, ti svého okresního soudu jeďnaCÍJhlo nebo prlOltokolovacího
jazyka své obce (nikoli svého mateřského jazyka!), 111 jínýdh
SQu,dů profokolovacího jazyka stolice, ve které d/oltčený soud
jest. Vyřízení soudu se děje v těchto případech 1) pravidla v jazyku, ve kterém! bylo podání učiněno. Je-li strana z'astoupena
aďvokátem, jak,ož i ve druhé sofaHci: vůbec, úřadtuje se jen v jazyku státnim.
Ve státních školách určuje vyučovací jazyk mdl1istr vyučo'
vání. Jest však povinností státu pečQvati o to, aby tam, kde státní občané některé národnosti nemaďarské žijí ve větších skupinách, byla příslušníkůml této národnosti dána mložnost vzdě
lávati se ve svémj mlateřském jazyku až do stupn,č, kdy z'ačíná
vyšší akademlické vzdělání. Na středlních a vyšších ústavedh vyučovacích (státních), které jsou nebo seiřídí v krajídhi, kde
jest vÍGe jazyků, jest pro každý v těchto jazyků .zříditi stolici
pro jazyk a literatUlfu. Jednotlivci, obce, církve, korporace atd.
jakékoli národnosti nlohoUl zřizovati vyučovací ústavy, střední
i vyšší; jazyk vy:wčovacÍ na takovýchto soukrom:ých školádlť urč:ují zakladatelé.

V Chorvlatsku a Slavonshl pn delším ma'rném jednání S'll,člt11l
sešedlší s.e 'v l,ednu 1868 Z;V<Dlil !zle sebe dle(putaC'i, která s dleputaoí !zlvlolenou k témuž účelJn od' uherskéhio sl1Iěmu se' měla
ddhodnouti '0 útp'nrvlě siJáiJoptr:ávníc'h ploltnJěrf:t me!zli Uhrami a Charv,atskeiml a 'Shwons'kem (t. /Z/v,. Ikrale!vinské neholi rlegni~k;olámí
aeputaoe). T:yt'O kralev1nské dJeputwC!e se sklu:teČrll1ě shodly, výsledek jej'idh: dolhiody byl piijat sněmy oIbiou rzlemí a ln:jállem s~3Jn1{cio
no'vlaný tvoří uherský čl. 30. :Zlákona zl r. 1868 a dho1'vlatský čl. 1.
tzlákona i1J r. 1868. To jest uhersko-clbJorvatsk'é vy:ro1vlnání. Ob~ah
t'Ohoto 'VJy,rov'l1Iání jest 'VI Illirubýoh dblryseoh tenúol:
Chorviatsko a Sllavonslm UlzlnHíiVIá tvlytrlolv(náJní !Zl r. 1867. Uhry,
Chol'~atsko, Slav'Onslm, a Dalmacie tVloří IOIp!roti lo!statním IZlemímJ
neuherským je;d:no státní spo,lle'čenství, které dodhlází svého výrazlu
také 'V jdd!né spO'lečné k'orunovaci a v J'ednom slploi1e!člnéml\!oruHO\v1ač·
ním IdiipQ,omu; 'Ovšem jest koruno;vaóní dill,l,o~n vyhotolVliti tff!'k'é VI ja·
:vyku chorvatském a v něm jest zajistiti neidbt!k!11IU1te'ln'Ost a !Zlem:skou
ústavu Chorvatska, Slavlonslka a Dalmacie. OhIo1"vl8.tslldO', SlaNIonsko a
Dalmacie maj1 autonomii j1a;k po stránce 7JállmIOloldlárné, ta[;:: i po strán~
ce tpl1élVll1í ve <V1.ě~ecJh IVInitfní sp!NílVlY, nábož,enstvÍ a VJyučoV1ául,
jako~ i 'V' soudlniotví. V čele aut'Onomní sipl1á'Vty stojI bán dhlolrvatsko-slavonsk'O-dtalmatslký jmen'O'Vlaný p 'ano/V1l1lÍ'kem na náwrh a
Zla spolupod!pisu ip!ředsedry sp'OLečného ulhierskéh'O mlinistetrstva a
odlpovlědný oh'Orvaúslm-slalVlon:smo-dlalil11Jats'kému sněmu; hán jest
také členem sněmoVlllry magčl1iátt't slloleloného říšsk'éhio sn,ěl11llu. O·
statní 'Viě.oi jsou Slpolečné. Zák'Onodárná pravounlOlo v' nich' přísluší
říšskému sněmu uherskému, 1ka!1U OJ1ioflVlatsko a Slav'Onsik::O IVy·
sí1á členy 'VIOlené tzle střlCdu sněmu a t'O do sněm'OVlny poslatneoké
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40, d'O S1liěttnJo~~)\ magnáti'! tři; do delegací vys,ílá sněm uhe,rský
Iz!e s'~é'ho středu lčtytři dhorvatské poslance !Zla sněmo'vll1u posla~
neok01.1 a jednoho tzla snlei1l1lO'Vll1u mlagntátf:t. V 'Ohoru Sll't,áVlY spa~
dají f:Yro společné 'VIěci v pra'Vlolll1iOc spoleČJnéhb ministeiťstJvia «1~
středlnÍ 'vllády), ve kterém j1e:st ChQiťlV:atsko a Shl)Vlons!k'O izas'Í'OU~
pen'O /zlvltáštníl1nJ ministrem bez: pOlrtefeumu s právem] místa a
hlasu, který j,est. ad!p'oVli~dný říšskému sněmu ooletrsll{ému a Izp1:Ostředknje také S!poj1ení s panoVll1~klel1TIl. V 'Obvodu· Cho:t'Vlatsk'a
a Sla!vloll'ska Jest úředním. j1a!z/ykem ohorvatštirna, a ohoflvatšti
p'O:slanoi ll11Iohon s'véhlo mateřského J~aJz/yka užívati jiak VI říšském
sněmu uherském, ta!kI i 'VI dlelegaoiclh, Fi11lan,čIní striánlka vy:rolvnání
h:Yla sjednána tak, že !ze 'V\Š'ech příjitnl1i Cbioifvatska a Sla'VIonska
t'Oto si ponedhlávlá ptro své potřeb:y ur'čitý pení!z!, ostaúek pak
'O.dI~ede naúhmdu Slp'ol,ečnýdh 'ý1diaji'!. POll/ději hylo smlulvleno,
že !zle 'v'šecl1 pfíjlll1lfr Chorvatska a Slwvlonska tomuto připadlll'e
45%, 'Ostatek bllde odvledJeno Idlo s;pokčné ptokladu.y:. Koneoně
Uhry pro'hll.ašujIÍ, že U!z.inávají ÚZJemní ne dlotknute1nost Chorvatska a
Sla!vlonska ,a tzlava!ziují se post8Jťati se 'O 'Opětné pHvrtělení Dalmaci'e
dio svazkn 2iemÍ ik'owll1y Uhersll\:lé. Rjeka s 'Okollún jlest :od OhJor~
'Vlatska 'OcMěIena a tvoří zlv'láštnÍ ú\ZIelmlí p'ři:č1eně,ué přímo Ire
koruně Uherské (sep'arat~1l11 saorae r:egni Cior.onae ald'nexum
ompus).
Pokud konstwlkce pomlě,r,u chorvatskolulh~rs[rehol se týčie, jiest
Chorvatsko a SLavonslm 'Vuči Uhtr,álm samostatněj'ší, než krá10'Viství a [zleitnlě, neuruerské IVnlči státu předlitalViSkému ff! možno
tenf10 poitn/ě,r formul:o'vlati jako re,ální unii.
Doložiti sluší, že nej'V~ vlastnoručinítmi listem z' 14. list'Opadu
1868 bY11,o nařízeno, že název monarchie Lo:trinské jest "rwklollsklo·
uhe1:'sk,á ll11Iona:rdhíe" n;eh ta:ké "ralkouskouh1ersk;á říš'e". Vlastn'O,ruční list tento se nestal vlšak přleditn/ětem p'atr1ameil1if1n~ho jed~
nání, ani nehyJ uV1eřej-něn v říšskéll1i zlákonÍ!ku. Nemá tedly, platnosti ani státopráVlní, ani úsbavnÍ; nictm/éně se toHoto' 'l1'áJZ(VIU 1/
úřed111Č: už.rvlalo až do rz/ániku ll11Ionardhie.
f ~</Wif!'" ~ ~:
VIYro'vl11jánÍ !zl r. 1867 !ZInamenalo velikou újrn1u českého stát~ tf
,',
ního pr,álva a není tudlf,ž divu, že se proti novléitn/u s,tátoprá',vlnímlUi
ustp'oMKlání monarcMe !Zdvihl v českém nár'Odě, rOiZlho:dlný lodpor.
Hned ;po roz'pušiJění českého sněmlu Vlydali lid'Oví poslatnC'i čeští
a historid~á, šle~Ma tptovlo1.ání, ve kterém pmtestujií protf:i zlanik~
nutí kr,álo'vlstv(českého "v: nejistotě j'alkési oislajtánské p'Ol,olvioe
říše". V břez!nn r •. 1867 pH nOVlýoh volb/ách dlo Čleského snlěmu
!pmllehla nátlakem 'Vlády, v kurii vlellkostatkářf:t Msforidm šl'eohta
a snlěimJ kr,álovlstvíčeského dostal df:tsledkem: tdhb vlČtšinu ně~
i111Ieokou. Z toho diU'Vlodučeští poslanci IOlhravením Zl 13. dubna
1867 [Ziahiáji1i trpný 'Odpot i proti sOlětmiu. Kd:yž pak po neZlda·
řenémi 'Vlyjed'lnávání Beusi'o'Vlě s Č'eskými vr&doi hyl slVlOlán český
sněm nad!el1 22. sťiPina 1868, 'OdeVlZldala vdlen ~ahtájleN tfíčlel1jná
1
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, d e p u t a c e óeskýdbl poslancťJ. př'edsedO'vi s'llělmlu, nejV'yss~mu lzIem~
'
skélmlu marš:áJ1kovi ptr,oMášení, 'Známé a plalmlátné pod Jménem
/}
dleklam<.'le.
, (}.~,
'ť!!f
Deklara~e iZ 22. srp'na 1868 vy,chálzlí x hlistodckého prráva
Tvvdí, že mellii panovníkJem,
lÓ:IMeltnl
jakožto pŤedJstaviteleUni p!anujlíoíhQ rodu a mleiz'i politickým ná~
rodeJ1lJl českým jlest pTlávní pon1Jěr pl'O obě strany, stejně zláva!Zlný,
lzlalOženýsun10u:vou melzii tímto nlá.l'~dJelml a m1em Ferdin:andemJ :1.
rzJa sebe 'a lZ1a Jeho lP'otolm!ky,. Pragm:atio1mu sankd pcřleŠ'eJ pom:ělf
tentO' oboustranným a p'O',dlmÍ1l1ěným s,v'ole11JÍitni sněmu l11ial ,triod
Lotrinský a byl' až rdJo naší dolhy Oh!1Ioivován korunovaonÍ pŤÍ~
sa'h!ou krMťl našidht :a holdov,ad pHsahO'u !zlákonnýoh pfedstavite1<ťt
ZB111I ě . Na \Zlákladě toho přijal také nYlněj'šÍ panovil1!Í!k František
Josef :kO'runu Če~kou nejinafi".; než se všemi p'ťávy a p:ovinnlOstmi,
jak j'id'rže1 jeho přleddhtfrdcle krlál Ferdlinand V., od' kteréhO' Qn
svoj'e právo o'd!vo'Zuje. K~o1:una Česká nehyla s QstatnÍmi z,eměmi
dlol111lu rakouského "ni!kd(y, 'v reá,lní unii s 11iěj'akým: státem ra~
k O'uskýl111l, neřk'u~lidislajtá'l1'ským; lWlať sice s 'Ostatními IZlelmjěmi
!dlomu Habsbruerského právem dědÍČ'11iě všem sipol.e!č!né dlynas6e
a na čas trvlání tétO' v j'edlno :mjO'onáfsiJvlÍ spoj'ena - a!v'šak tviždly:
belzl ÚjltnjYi 'salIliostatnosti a rzlv,MštnÍ osolblnosti své hisťJorické a
stláťJo:prá:vI11Í; jakož také ani Zla absolutní vlády nilkdy a od nikoho IpopÍr1áno neb:y~o, že lbry kdl'olvstvÍ 'česk~é po vlylmlř'ení panu~
jíoíhlO rodlU nettnlělo tp:t'I&va voliti sohě krále svlolblodně a neloib1mezlellJě, bel1J 'OhledU na jiné Zlettnlě domu mkouskélhlo. a urťv:ořiti
tudlíž opět stát samostatný; 1J čehož Pllyne ne:vvratně, ž'e spojení
7!emÍ koruny České s ost.atnÍmizeměmi byLo a jlelst jen :ďynastidké,
ÍJO jest jien společnou IZnáttnJ1mudJědičlno.sti IV' téže dYlnastu ploldlmÍlllěné". Dť!sled[<em toho jsou lVišelike Izllněny, vprlá'VIl1~1mI poměru
mezli krlá.Lov:sfvím českým a lmIe\Zli p'allOlvln~kiem pr,á!VIfUě a platně
jIl1iolžné jen novoU úmLuV'ou me:z1 krláleJm 'ČJeským a p:oHtidk'ý'm
nlámdetml 'českým splr,áVil1Jě a spravedHvlě 'Zlastoupeným. Nij~ký
sbor mimočeský, krom IdlerLegací 1JemÍ [<Íornny České nel11l{l1)e 'O tědh
to lZIeltnlídh! rolzfh:odo'v.ati, -aniž jim l1Iěj!aJ<ých 7<áva'zI1"ťJ. ukLádati. Ne~
protestuje se proti .vlyxO'vnání s Uhry, aLe protes'tuje se p~Olti
tomu, aby se vyrovnáním r01!h~dJcyva:10 o pnWiedh konu:ny Česlke.
Jak říjnolv'ý di'p1 omJ, f1ak i ústava únO'rovlá jsou nastalv'šim dua~
Hsjll1iem rllVrllÍceny a nová ú.prralVla státopr:ájvnídh pom:ětrfi. (p~y,111O'UcÍ nep:rÍlm1o z IVtyrovnlrunÍ a přímo tzJ ústruviy, pt'os1nQolV'é) jsou
"nolv,é oktrQj&rky, vlasti na:ši škodlné a neimO'hkyuoÍ nabýti v' Če~
ohiádhi prá'Vní platnosti be!'L' řádného svoleni Opr:áNl11Iě't1!ého a spiťa
vedllivéh'o wastoupení tobloto kr:állolVlstvlÍ. Vš:edhny, tyto ZlápletKY
ústalv:ní ImIO'lhou se urQvnati spr'alVl edlli'Vlě; pr:álvlní poměr králo:v~
st!v,íčeského k jiným }zlel11lÍm říše ,a k nejvy,šší diypastu, iViťtbec
ceLé právo lmruny české mťlže Sle Ulperaviti trvale a pro blahO'
,Zletm\ě i rpcrospěcJhi Id[ynastie ble!ZiPleč11Jě j'edině ú1IJ!lUIVOU meri nej-
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děidičným

č!eským,

jasnějšíltnl

králem naším a politickohistoriok,Ý'tnJ národem českými,
zastottp'eným na tzlákladlě sprá:Vlľ1ém a spravedHvlém". PH tom
',vtyslovujíčešti rposlanci již pfedlelm odhotu "s!hJod11iOlUti Sle s ně,~
o:ec~(ý;ni krajlanlY ~V~:i o, instituce t~ov:é, kte'réž by zlaJblr:áni1,y
vsehkéJ1Illu izkraoovlanl Jediné neb d'tuhe narodnosti zlemsiké moc~
p'01ťhé l\IIětši11jY".

Deklara<.'le tato lV!yvolala silné, pfíttnlé ž~vlelné hnutí 'V' Čleském
národu, které tzlov,ettnle ohl e<.'llllě hnutím d:eklarantsikým. Vládla s poč:átku toto lmutí p'OdoeňolvHla, ale kone!olliě staliol SIC' ji i Gí~
saři j'asnýlmj, že nutno nějak s tímlto hnutím se Ivyrovnati. Vlědlo~
ItnIast tdho vedla k nastoupení ministerstva HolhlellwarOOlV a a
k t. ~N'. českému vyxo'Vllllání.
,
Proti hnutí deklamntskélmlu postavily se rOlzlhlodntě sněm čes!ký
i 'Vl:álďa. Poslanoi podepsavší deklaraci byli prohLášeni za rdba~
v,en~ lmIandáti't, byli však 'V' 'Září QPlět jednomyslně Zlvol,e,ni. Vláda
pak nOlv:ou persekucí pokusila se Izld10rati odplo:r Č1e,ský. Aby tzilo~
mila trpný 100dpor proti říšské radě, 'v:y:mohla na říšské radě plfO~
'Yláidlě:oí 'Zlákon o přďltnlých volbách !zl nOll'ze Z 29. čerlvna 1868, kte~
r~'lmI s,e 'Vyhra'zuje oisati pcr1ávo nař~diti přímé 'Volby do ř'išské
ra.dy, jak ustan,orvoval (§ 7, 'Odst. 3.ú11'0to'viky a) § 7, odst. 4.
ústav1Yi prosincové. Nad Prahou byl 'v:yih1lášen Vlýjiim!eóný staIY1•
Ale pers~kude rz)a'hiájlené neitnlěl,y oóekálv:anéhto úóinlku, naO'pak
odlpor 'Vl Cedhiádh ještě VlzIrQstl. Zatím 'Vlšak i poměr,y ve Vídni tz!a~
čalYi se hatiti. V te~dejší'111l, t. rz'v. obč'anském minisf'erMvu, došlo
ke krisi ad!ůsledlkelml toho k Čiásfiečné z:mlěně. Na říšs!kié radě byla
pak nepHtolmlnost Čedhtfr již citel.ně,ji pociťována, když pločá-ffidem'
r. 1870 lzlaháj11i trpný odpor proti říšské radě také Poláci, Tyl'o~
lláoi a Slolvind. Bylo tedly, nutno tz'ahájiti jednání s Čec'hy a to tíltnl
spíše, že rmlezliÍJím sle Iz!a'čalo sch:ylov:ati k válce franc~ulZs,lm-n!ě'~
mecké a ke ,všem leventua1it,ám 1:w10 lZ'rupotřelbď, albiy Hše byla
Ulvnitř kHditJJá.
V ,dubnu 1870 nastupluje t. \Z'V. vywvl1liáJ\nací ttnlinisťerstivlo Alfre~
cla hrabMe Potookéh1o, jeho'ž ip'rogr,am kladl dťlra'Z' na "státní myšlenku rako:usikou, kter,á QbsabJuj:e spoj:ení Ivšedhi ralkiouskýoh kitnle~
nf:t a .n:árodtfr" a ubelz!pcčiuj<e, ve vláda nepodnikne ničeho proti
úSŤavlě.• Pot<;>oki tz ailláji1 v:yj'ed!ná<vlání s Čedhiy, chtěje j1e určitými
ústupky; po[}nouti ke Ivstoupení na říš~oUJ radiu a tílml také na
pťJ.dIU IÚstav1y. Patenteltnl z 29. cerV1enae 1870, když již byla iVJypUJkla
rvAlka franooutz!sko~nlěltnleclká, b:Yl sněm královs DV1í čes[(eho l'olzlpuštěn, a při ,norv~)Tdh volbách Zl v'í(jěl7Ji1a v olblou skupinách kude 1V:el~
kO'statkltřsa<é historioká šlechta; tÍl111 čes!k!ý s11lěm &ostal zlase lVJět
šinu českou. NO'VIě shrottnlá2d1ěnél1l/U sně:tnIU ~yl plředlQžein kráLov~
ský reskdpt tn 25. srpna 1870, ,ve kterém Sle vy~lo'VrujIC odhota pero ..
v:ésti revisi p'osta'Vlení krlálolViSÚV!Í óeskéno k oelko'Vé !tnIonardhii,
!lI~Š~ s~učasně se s1lJě~ v,yJ.lY'vlá, aby ~leIzi od[da~u v>yr1mnal lVolhy
do nsske rady. Hned pf! Ivstupu Idlo S11iělll1lu podah nc&lI:odní plOslanCli
1

1

79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~----~

čeští a lPoslanci 'VelkostatkMští oSVlědloení, žie tt'vJaj:í na d<eikla:raci
.zIodp,oVlě,děn
adresou Sl1lěunlu '!L' 14. llIáří 1870 a p'amětnúu spisell1lJ pfedlož,eným
tllárQIveň s ad:tesou. V ad:r'es1e se p;raví, že sl1lěm český nikdy ne~
m!ťtže, nesmí a nebudie olblěfO'vati státoprávní 'Os'01b1l1lmst k:rál<YV~sÍlvlÍ

z 22. S1"pna. 1868. Výše uvedený :r1eshipt by,1 pak

českého, že lVišak Jest oclhlOt1en pfihlíž<eje k' Viážnél111Ju staMu Hše
i ab,Yí usnrudlnJě,no 1b1Y1o neprodlené ~1}ednáJ11Í delisťlvého ~astupltel
sťJva ltnJoonářstvÍ, pro tentokráte a belz; vlš'eHké újmy, nru slVlolblOdném
pcr,tlVU tohoto kr,áLovstVlí, aby rclzlhiodo'V'allo 10' sdblěl salmlo, "vryp:ravď:ti [zle svéhO' středu poslanoe, kteří hy lZIa\Stupovlali k:r,áLc'ViSttvtl
české ockrlálovství 'V deleg aoích', jrnkožto 'V ctelisflvtélmJ z~astupitel
s~vu všedh krlálclvlstrví a !Zettn.~ tíše".
Na tutorudresu byl vryctán ncvý creskript z: 26. ~áří 1870, vle
kterétm! ipanO'vník výslcvl11lě prarvd: "My jsme sobě. dolhře iVlědcmi
lesku, jiiffilžto kcruna NašehO' [málovství českéhO' IVlážl1lost a mco
NašehO' l111JoonMstIVÍ 'Obestřela. My jsmle se také na tcm usfanCIVili, kr:álovsw'í tcmtut'O ~lficMU nediíl11lost a necdciZ:itelnost zlemlě
nez'rušitelně ipfselmlně stv:rditi a tak j'akc u Našioh osvÍoel11ýc:hJ
předkťt má kcrunov.ání ko:ru11Iolu čes[{icu vlnitřnímu spojení s národell1lJ českým dáti leskncucí 'význam". Rcvl1iěž IV'YslclVlUj'e :rleskript
Od1O'tu revidevati poltnJěry krá10vlstVlí k !V~ešlke:rému mOlcnářství,
vyslovuje IVlšak, že řládné srO'llUl1IlIě,nÍ se mťtže státi jlen na l'ZJákladě
platné ústavlY. Sněm ImálevsDví českéhO' se tedy 'V!yIl'ýlviá, aby ble!zl
11iIešfuání viyilwnal vlelby de říšské rady, čímž přímé oIbeslání dlelegaoí bylo p'anovnikem Iz!amítnute. Reskript tentO' . zloďlplOvěděl
snĚm neIVeu adreseu, ve které tl'vlá na siVJém 'OdmítajV'éml stanovisku. Vl,ád'a si iP'ollIlJohla fl tísně tím, že pedle Zíákena z 29. červ~
na 1868 Ivypsala pŤÍmé velby dO' říšské rady; a'v!šak peslanoi
zlv:eleni v českých kraj&clh &0' říšské mdy, nev'steupili.
PesLání ,,'v,:vrevná'vaoíhO''' l111Jinistersúv la !hIr. Peteckého, tím na~
pcresto !Ztrcskotale. V listopadu 1870 pedwv.á floJoI ministerstvo
dem'Ísi, která císařem byla také přijata, a 'v úneru 1871 nasteupilo ministerstvo hr. Hdhenwarta, jehež 'duší byli štýrský Ně
med hr. He~enwa:rt (jakO' předseda) a Němeo 'Ze ŠVlábska, pre~
fescr 'vídeňské university, Dr. Albert Sohaeff1e. Tím dCdl1átzIÍ
k t. zlv. 'českému v,yre'Vlnání.

VI.
T.
V[Y.:tolvl1iání s

lZIV.

v:y:rO',v/ntání s Čeohy.

Čeohy

bylo z'rnhlájene královským reskrÍ(p'tem

rz, 12. lZiá-ří 1871 IV:ydaným od panovníka po delším vryjedlnárvání

vLádlY, s

Čedhy.

Vyjednávání toto začalo v kVlětnu 187.1, k~y se ďostavil
do Prahy mlinistr obchad'w Dr. Sdhaeffle a ~de jménem vlády
konal porady s českýmli vtldci: hr. Cla,ml-Martinicem, Drem :Rie~
gretni, Palacký,tni, kn. Jiří Lobkovicem, kn. Švarcenherkem, hr.
Harrachem, Drelffi! Brarunerem', Drem Sladlk:ovslkým a (za markrabství) Drem Pražákeml. Vyjednávání toto vedlo k positivním'UJ výsledku, který byl s hr. Hohenwartem také sdělen a panovníkem
schválen. Koncem července se dostavili do Vid1llě. Dr. Rieger,
hr. Claffii-Martinic a Dr. Pražák a ujednali zde s vládou pod!m1nky
vyrovnáni. V m'inisterské radě konané dne 4. ,srpna 1871 za
předsednictví panovníkova byly pak vyrovná vad osnovy také
schváleny. Na základě toho byl V\Y,d~1ll král. reskript "lJ 1,2. září
1871 a sn/ěmy zemlské byJor, svolány na 14. zláří.

V resk:riptu tOlll1!te tlum'očÍ (\' od!st. 3.) panev11lÍk ž.ádiost, abIV se
krtálcvství českéhO' k 'Veškeré říši ,,'Z:pťtsebem v/š'e stranně
spravedlivými a uspekejujíoím koneo11\ě" uspO'ř,ádal, (V' odst. 4.)
pr'eMašuj'e, že maje v paměti státeprávnÍ pestavlení korlUlly České
a jsa sehě ipe' Vlě&ol111l sllávlY a ll1ooi, které tato mo!runa jemu a jeho
předkftm pcrepftjčila, W:!ná'vlá ·crád pl:táva tohbi-e králc1v'sflví a jest
hotev, teto t.t!z:.nání přďsa!hlcu klo'runevaČl11í lo'bnlolvlti, připoltnJíná
",šak (v o.dst. 5.), že se ~, druhé st:ran,y neml:tž'e 'vytáthneuti !Zle zá'Va'zk,ft, ve které IV'ešel lVIťtči jiným b/álOJvlstvím a lZIemÍimi :ř'íjlnovým
diplol111Jem, únerO'vou ústavou, p'tlosinoovlou ústrnV1Oll1 a rt;lejlnéna
lV:yrO'vnánílllll s Uhlt:y, a tl'V'e (v cdst. -7.) sněm, aby mď.rně a Slm/Ířlilv\ě
vrzlal VI ú'VIahu, kterak b:YI se státopl:tálVlní pomJě~y králcvstvJ česlk,é~
hO' uspcřlád!aly, a tíl111J se kenečně d1o.ttJhloletý splOlr ústruvní ukončil.
Význai111 tchcte krMevskéhio reskriptu se velmi čas~ol Bl to
i v řadáchčeskýc'h!, podceňovlal. Pourka'ZlOIVlale se obztv1áště k lO~d:st.
5., 've kterém se p!ťaví, že se pano:v!11ík nemftže 'VIytáh!neuti lze rz;ávazkťt ~ešlýdh prcň říjnov:ým dliplomem, ústaIV'rumi úno1"c\V1oU a
p:rosinoeVlcu a vyrO'Vlnáníttn! uherským. Tím prý se :Zieslabuj'e 'VIá'ha
odst. 4., který vysll1evujle u!zlnání pcráv králOiV1StJv~ čes~éhe a mluvl
státopcrávl11ím postavení koruny České. NáMe!ďy. ty olVšlem spr:áw~
né nejscu.
.
pol1l1iě:r
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Odst. 4. reskr,j;ptu obsahu}e ŤV'rtZ'ení nepodlmlínlěné. Prohtl.ášení p'ano'Vlníkovo, ze tmlá v' pa:mě,ti státopráJV1ní plostalVleni kiontny
České, ze ttznáv,á ráJd! prnva tohoto krá1lo'VstiVll a ze jlest lO'dhoten
toto ttJz~lÍJní ,přísahott korunov:ační piortvl1diti, lllenÍ 'V!á]z;áno lnJědak\OlU
ip'OChrJínkou, ani výjim[{'Ou, nýbrž jest v(ysLolVle,no bBzpocttnlÍnečinlě:.
Ostatně, Iz ,p'o'vah~ v:ěci v!yplÝ'VIá, ze míti něoo (\7' panlJěti s nějakou
p!odimínkou nebo Ivýjim1wu !zlak~ádá v solblěBl,llo,gioky protik[ad.
Viáha a ''''Ý'z:natmJ celého reskrtpttt spočívá tud1ž v' odst. 4.
Vý:zlnaltnj tento sprlá:v11Iě ooeníme, sr,ovnám!e-li te!OJto odlst. 4. se
státo:právnílll1! a ústavním 'Vlýtvlojem, j:aIk oelkolV!é monarchie, tak
i koruny České, po r. 1848. Pomineme-Ii piťolZ'atím: !kabinetní list
~ 8. dubna 1848, ,vidítmie,z'e všeoll11jy ,ústa'V!ní listiny této monardhie
!po r. 1848 'vydané (l'achov1á'vlají o !zIVlláštnďl1nl státop'r,álv!n:ím: postavení
koruny České napl'osté mllčení, ba ze s'e výra]) "klo:lCUna Česká"
IV' nioh ani nevlyskytuje. StMoprávlní CI ústaJVlnIÍ lV'ývojl po r. 1848 nezná tediy ani 'českého státn~hlo prá'Vla, 'ani 'ČJeského k'tiále ve tz!viJáštní státopráVlní hodnosti (nepři!M,ťzIÍltl1!e-li totiž jen k titulu spov
'110 lPanoV:1l1'1m.
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novník má v paměti státoprávní posta'VienÍ ikoruny Česlkié, že
uJzlnJ{!'V,á rád! prlávatdhoto kr,á!'Ovlsúvi a jest hoúo\V' UIZInání to klorunova'ční pťísahou potvr!diti. O jal<é státoprá'vní plostalv1enÍ lQQruny České m{lze Zltťe jlíti, kdyz ústavní Ildstiny monarcMe' Lotrinské po r. 1848 takoVíéhoto postavení 'V!t"tbeo nelzll1aji? OdlplolV1ěď j'est
jasná. Tím se nem!t"tž'e míniti p'osta'v1e!llí re'sp. pr,áv'ní PiOlll1lět' krá#
1O'v-s tví 'českého vtyplý.V1aj1ídí st1U'd [Z, únorolvk'y nebo prloiSincovky,
uz také proto lllillW'lď, že ústavy tyto výraZlu Čes~Qá kotruna ani neznaj:í. Tím se muže míniti jen státoprávniÍ p'osta'VIe1ní koruny České
na Izlákladě celého <historického vývoje před r. 1848, tedy postavení koruny České, jak: se vytvořilo hěhem staletí VI ,d!olb!ě mil1iUlé,
tudíz 'české stMní právo v plném slv'ém obsahltt a rdzlsa!hiu a na
úplnéiJ:nJ historickém základě. Z p'i'á,vní skutečnosti, ze reskript
má v paměti státop'ťávní postavení koruny České, plyne \Višak
ješflě další dťtsledek. Poněva,dlž ústavní iZlákony pro r. 1848 ničeho
o tottn'to státoprávním postavení neusta11lolvH,Y, jest oč~vidiné, že
neupravily vleškero pr,álV'o 'Vlebejné, že nevyčielfípialy zej1mJén!a j)'ťá'V'l1í
íp'olmlěr,y jednotlivých lmálovství a 'z)emí k oe~ko~é říši a že se
}ilmii starší Izláklady p'ť!á'VllÍ nerušily. Z toho vyplývá, ze se č'eské
státní ;prá'Vo neporušilo l10Vičjším wákono,djársŤv,ím, a ze státo~
právní postavení koruny Česklé. trvall,o i přes ústa,vy únol'lo\v'O;U
a tprosinoO'Viou.
Prohl,ášení panovníkovo, že it11á IV" paměti státoprálVní iplosta~
vení l"oruny České, jest Idlál,e aMem de1daratornÍm, nikoli lmnsfitutřvnil111J; to znamená: práva této kOrUll'Yi jsou úu jiz dávno a
panoVlník je má jen v pa:mlěti, nikoli snad to, ze Ulmáním panovníkovýlll1! by ~e ta pr,á'va koruny tepr:vle lVIytvořila.
Slibuje se korunovaoe na krMe českého, Tafokorul1'ovace
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má ovŠem !zl1aČl11Ý státopt'ávní 'VlýlZ!t1am. Jí se 1Jobra1zuje a uťv!r~
Iz!uje oelistvost korUny 'ceské, jí se tmianifestuje svrohovanost
~eského státu, :r;'0 stránoe ,ústavní jest to pak sYltl1!bol olbaplolné
U!m1lU'VY, ,p:anov1l1ka s nlárodem. KorlUll1!ov!aoÍ touto má býti 'Vy'VTdholeno r'esp. "korunov,áno" vlyl10lVlnání s národem ceským,' a
korunovace tato tmjá piisto:t1!pi.fi k předešlým korulllolvac:Ím jako
nepřetržitý řetě:z, súátopr,ávníoh aktfl. tz./obra:zujďcÍc'hi nepvetržitost
státního práva České koruny.
Ui7JlllÍJní ,prá'v královstvlÍ 'českého a prohlášení, ze má VI pa~
měti státopdvnl postaV'ení koruny České, vys'loMu'je 'VI r,esllaiptu
panovník sém) nikoli 11Iěja!k'ý mimočeský sbor (vlád!ní ne1blo zákonodárný), nebo p'alno'vník spoleónlě s tal1{IQvým slbmem'. I Ílo
tmlá I1)načný 'vý1Zlnam. Jest v tom vinitřní sOl1)vrlslost s mjyšlenk:ou
v,ysloV1enou jasl1Iě: IV' deklararoi, lpIodl,e kÍ1eré odé' pr1álVl0l koruny
České '1~e upraviti trvale a belZ'p'ečně jlen novou úmlUiV'ou me!Zli
krlálem a politickoMstodokým národemčeskýl111. I resik:ript tím·
d'osv,ědčuj'e, ze státoprávní úprava koruny České jle!st ivtěcí jen
pano'Vlníka a národa 'českého, nillmli snad vedle tolhlo' j:eště, něja
kého sboru Iln'ÍnJločeskt%o. Na této s'kutečl1lOsti pr:ávní nitčeho
l1etn1lění, ze pano'vlt1iík v 'Odst. 5. prohlašuje, ž~e ,Se nemt"tž'e vy,
táhnouti ~e "slavnýdh lZlávazkt"t" v'Ůči jiným královst:V~111 a zemÍltn!.
Naopak se tím rvýlZttuu;n a Viáha této skutečnosti jen Zlv!yšují, neboť
argutmlentaoí a contr. j'CIsn:ě 'Vysvítá, že ,p'allO'V!nďk pokládá těmi
to "slavnými 'Zláva\z!k,,y" t. j. rfjllO'vým diplometmi, ústa/Vami {11l0~
rovou a prosinClovml i Iv:yrlolVlnáníl111 uherským 'Z'a viáJzlána jen sebe,
nikoli však talké nlárod český, (pro Merý t)lito ústavy byly také
pfeoe 1V;Yldlány). VnitvnÍ spojitost mez'i deklarací a rleskriptem
jest Iz!de patrná.
Kr,álo'vský reskript tento byl ve sruěmu zlaháj'e'11ém dlne 14.
IZláří přečten. Zároveň s r,eskriptem podal místodržící sruěmu dvě
;vl,ádní osnoVjy: nového vlolebnNllo řádu a zákona 'na lO'chranu
národ~}os tí.
Osnova volebního fádUJ zachovávala počet poslancu kurie
velkostatkáfské neztenčený (70); kurie tato mlělavšak býti ro'z~
dělena ve tři sbory voličské, V,olení v obchlodnich a živnostenskýdh
komorách mlělo pfestati a na jich místo mělo nastoupiti volení velkoprůmyslníků (8). V kUJrii ,miěstské měl býti počet poslanců 75
(dosu,c] 87) a v kurii obcí venkovských 90 (d'osud 79); zde také
mlěly býti zavedeny volby pfím'é.
Osnova zákona na :ochranu národností vyslovovala napllDiStou
rovnoprávnost óbou: národností ve veškerém žiVIDltě občanském
i veřejném', Správní okresy a okresy určené k volbě do zastupitelstev jest tak rozděliti, aby se pokud možno skládaly jen
z obcí téže národnosti. Každé obecní 7!astupitelstvo má právo
stanoviti si svůj jazyk úfední; dosahuje-li však menšina druhé
národnosti aspoň pletiny oprávněných voličů, jest jazyk národní
mensmy jazykem podpůrným. Každý konceptní úředník tl: státních úfadů a každý soudce jest povinen znáti dokonale oba
jazyky zemlské. Konečně na ochranu neporušitelného práva obou
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národností se mlěla zříditi nová instituce, nárndlní kurie. Za··
chovávání tohoto zákona mlělo býti postaveno pod ochranu: ko··
runovační přísahy královy.
Obě tyto vládní osnovy i reskript blyly přiká'Z'ány 300le:nné!miu
'V'ýboru, kter·ý v;ypraoOlV'al 'čJ1ánky státopráW1í, ~tn:áJmJé olbeooě poct
jménem ·oMnky funld!amentálnd.
~ ..
Fundamentální čl:ánk;y uprav:ují státopr!áV1ní poměr j1en krá1.o'V'~
br ~ . ství českého k monarc!htii, niikldli celé koruny České j'al{jotŽto.
I
tllvMJštního státoprávn~hJo oelku, a dále uprruvují j'oo ZlejV!nějš~ prá~
vo kr,álovstv:í, nikoli tafl& jého prlwVlo ústaJVInl; lrone·č!l.1iě sluší
u:v.ésti,že se upravuje j:eho si1átopr:áNní po!miě:r sp~še jen k :D·řed!..
lítavsku, t. j. ke kr,álovsŤvlÍltnl a /zlemím na říšské mdlěl ~astoUipenýi!nl
než k oelé monarchii. Kťiálovství 'české stáv'á Se na zláJkladlě' těcH
to čLánkťt státem pnÍ'v:tllě samostatným, s vlastní!mi ~lákonod!ársiJv~m'
a s vlastní výkonnou illlIool. Tato 1V1astní moc :vý1{io[}!11lá jest Me
lV!ě.oech lZ,ettnlSkých pfedstavol\'lána králOlViSkým č'eským divlors1kýmL
l~anc'1éřem, j.ehož rp·r:avomoc se vlš,alk 'Vlztalhlu~e na vlšechny zlemě
koruny České, talkJže v tomto boldiě rUlndamentálky upravu}í i PI 0měr lmruny České, [ť monarchii. Krá1iovství oOeské mádlále samostatné r2;'astoupení 'Vi delegooích'. JehlO státoprávní pol!lljěr k mo·
narchii resp. ke kr,alovstvÍtml a z!emiím na říš~ké mdlě :7Jastoupe-'
nýl1l1J !:ze <vyjládřiti asi formulkou r'eální unie ovš'em opět. s urči
tými 1z1nakYí st:átu dlílčáho (království české) ke státu spoliklo:vlému.
(království a Iz'ei!nlě. na říšské mdlě lzIastoupené).

Fundamentálky uznávají vyrovnání uherské 'Ii r. 1867 a při
stupují k němu (čl. VL-VlIL). Uznávaj'í dále věci společné,
jak JSQU stanoveny tímltQ vyrovnáním (čl. I.-III.). Státoprávní
titul společného panovníka jest "císař a král". Do delegací volí
sněml království českého pHm10 15 delegátů (čtvrtinu celé delegace předlítavské) a 8 náhradníků (čl. IV.). Jinak však přijí
mají za platná ustanovení, která byla smluvena ve vyrovnání
uherském o zřízení, o oboru působnosti delegací a o vyřiz!o-·
vání osnov v nich (čl. V.).
Všechny Viěci, které se týkají království českého a které·
nebyly prohlášeny za společné celé monarchii, náležejí v zásadě co do zákonodárství na sněm království českého a polmd
se týče správy, české vládě zeunlské (čl. IX.),. Z této zásady při
pouští však čl. X. důležitou výjim'ku po,tud:, ~e sněm uznává foho potřebu, aby zákonodárství v určitých Vlěceclhi bylo přeneseno
na sjezd delegátů obesílaný sněmy 'zemskými. Věci takovéto
jsou prohlášeny za společné královstvím a zoe·mlÍm na říšské radě·
zastoupeným a jsou 'z'de také vypo.čteny (čl. XL). Správou jich
bude pOVlěřeno ttnlinistersf\'Q, které by se skládalo z ministrů
odborných, zřízených pro tyto Vlěci, dále 'Ii Idlvorskýdhl kancléřů, po·
případě zemských m1inistrů, postavených jim na roveň, šetříc
při tom pomlexUl hlasů mezi nimi. Nejvyšší správa věcí z'emských
přísluší však v zemích kamny České království českému dvorskémlUi kancléři, který jest také pov,ěřen prováděním zákonů usnesených na sjezdu delegátů, pokud! k tom1.1má přistoupiti s:polupůsobení úřadů jemlUi podfřízených. V oboru těchto věcí nese jen"
on zodpoVlědnost (čl. XIII.).

Na Vlěci vytčené v čl. XI. přispívá království české podle
XI. odst. 6. lit. e) určitou k\'otou, o které se dIohodnoo deputace sně1l1JŮ zemských. Stejným. způsobem se ujedná kvota,
kteroU! má odvádlěti království _ české na obecný státní dluh.
Opatřiti tyto kvoty přísluší zákonodárství zemskému (čl. XIV.),.
O Víěcech, které se týkají práva domovského, průvoďních
listů, policie nad cizinci, sčítání lidu, vz'ájemnosti při výkonu
soudních nálezů a v uznávání akademických IhKYdností i vysVlě:d
čení veřejných ústavů vyučovacích, konečně ve příčině zákonodárství o způsobu, jakým by bylo. vyřizovati Vlěci společné, jest
království české ochotno smilu:viti se s ostatnim~ královstvími a
zemlěmi. Způsob jich vyřizování stanoví deputace sněmů (čl.
XV!.).
Vedle sjezdlu .delegátů jest k vyři7iování určitých v.ěcí zři:Zen
zvláštní sbor, senát. Ten by se skládal z části 'lJ Menů dlědič
ných, z části, a to 'v .polovice, v členů panovníkem: doživotně
jmenovaných z teren navrhovanýchi od sněmů zemských v poměru k důležitosti jednotlivých království a zemí. Obor pů
sobnosti .senátu jest vyměřen v čl. XVII., ve kterém se záfO'veň
stanoví, že slllěnťu království českého jest vyhrazeno přivolení ve
všech Viěcech, které se týkají státoprávního postavení koruny
České. .Rovněž jest nutno přivolení sněmu, má-li diojíf'i k nějaké
změně na těchto fundamentálních článcích, které tvoří zákla.ďní
zákonilemský království českého. Dojde-li v tomlto směru nebo
při provádění těchto fundrumentálních článků k jednání prostředkem deputací s jinými královstvími a zeměmi, bude království české zastoupeno' deputací jeho slljěm~ml přímo z·volenou (čl. XVIII.).
čl.

JaSllJěji

určují

státo,pr,áv:n:í a ústavní

poltnjěry

králo,vJstviÍ

české

~ho resp. koruny české osnovy z,áikionů sll'l'Lu:vené melZi vládlou a
českými
'České,

'vťtdci a to: osnova lZemského lZ!řízení pro kr:ál'olv'sf!Vií
osnova Izlákona 'o sjelzldu delegátťt a 'OS'1110Va zá-kona :Q se1nátu.

Podle osnO!vy zemského 'zřízení pro království české jest toto
"se zeměmi vtěleným'i v korunu Českou státoprávně samostatný člen říše spojené pod vládou: císařské dynastie habsburskolotrinské a jako takový (f. j. samostatný člen) a m'ocí
své vlastní svrchovanosti není odvislé od nižádného z ostatních
království .a zemí" (§ 1.). Země koruny České jsou dědičné v mlUžském a ženském' potonistvUl této. dynastie, a v případlě, ze by
tato vymŤela, jest sniě.111!ům těchto zemí výslovně zaručena svohodná volba krále (§ 4.). Země koruny České jsou: království
české, markrabství moravské a věvodství slezské. Tyto jsou .na
v,ěčné časy mezi sebou, spojeny osobou vždy společného panovníka a závazným .příslušenstvvm ke koruně, avšak jsou na
sob:ě nezávislé. Vz·ájenmé státoprávní poměry budou upraveny na
základiě svobodnédohoďy sně111lů sankcí královskou. Vyhražují
se však sněmy generální, a'neb jednání prostředkem ďeputací a
sněmy kor.U!11ovačnlmli (§ 5.). Král bude při vstupu na trůn korunován na krále českého a nabývá zletilosti dokonaným 14. rokem: (§ 6.). Vláda se vykonává ve všech v,ěcech zemskýoh jménem
krále (§ 27.). Nejvyšší správa přísluší dvorskému kancléři. Zemské Víěci nepodléhají .usnesení ministerské rady a dvorský kancléř
je předkládá přímo králi (§ 30.). Zavádí se zvláštní příslu'šenství
státní ke koruně České, kteréž jest podmínkou z:piŮsobilosti k úřa
důmlzemským (§ 32.).
zároveň
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Sl1Jě~l1J lmálovství českého IV sedění dne 10. října přijal (po
od~odu Nětmloft) IZlákon o ochra11Jě nárlodnosti, návrh na Zln1iěnu
V!olebního MJdu, ičlánlw fundaltlllentálnlÍ jednomyslně, zlároveň
s adresou, ve které platné dókonání z~álkl~dníoh !Zlákonft z;ems[-:ýohJ
se ,vtyhraž,ovalo sněi!IllU korunolv!a:čnímrU. ROIVl11Jěž sněm mlarkrabsev~

moravského přistoupil/(l)ovl1Jěž po IOldkfulodu Němoft) v' sedění d1ne
31. října 1871 jedinott:rlfyslně na s~átoprá'vn;í vyrovlnánf a na fU11ida~
ruenf , álníčlánky" žádalvša:k lIJI. j'., aby počet poslanoft do delegaci
1ViYpadajíoí na tlll/arkr,abstvÍ h!y1 Iv/olen přímo !Z'e sněmu m!orMnskéhio
a pltohla'šov~,l !Zla přim/ě.řené, ab~ vledl,e král'o'ViSlkéhlO českého dJvor~
ského kancléře stál kancléř, který by, hyl iziOlllpovlědný panoy;ní~
kO'vi a snlěilU'lt moravskému a sprarv:olVlal z'ellTIiSké 'vlěci moravské.
Naproti tomu sněm 'Vévodství slez~kého protesoolval proti českému
'VíYrovnání; jen slov'anští poslanci (počfeltnlčtyři) vlysl'Olvtili dlne
14. lzláří rolihodný nesouih1as s tiJmito prlotestem a ptlOlhl,ásili se
Izk.:ela otevřeruě pro vy,ro'Vlnání s českým llárodJem.
Vyrovnání s Čedhy nebylo p'rovedJe'no. .Řada nepřátel národa
českého, lak vnitřnídh (říš&kiý kancléř hr. Beust, říšští ministři,
předseda uherského lmJinisterstv:a hlt. Andltássy a j.), tak i vněj~
šídly ,(nJěl1Dlecký císař Vilém 1., německý kancléř Bisttlliark aj'.),
dovedla oísaře, pov~hou b~' tak silně 'VrtkaiVl~ho, IV' jeho pŮV10dně
pevnéItDI odhodM,ní provésti vty,r,ovlllání s Čeclhly, zlv1l1dati. Vláda
Hohenwart,ova imlěla sice pr,o zamyšlené vy,rOlvttllání s ČectllY na
říšské radJě potřebnou dvoutřetinovou 'Vlě.fšinu již zlajištěnn, ale
osud 'v,yxovná,ní se stálval Mim dále tím nejistJěj!ším. Za takolV'ýohto
nepŤÍ'zlnivých pŤedlziVlěstí došlo dne 20. řijna 1871 za př'e!dlsedllict!v~
císařova ke korunní Xt<l!(1!ě, na· !které oísař si rOlzlhodnutí vylhtradil,
ale již den na to bylo jisto, že se ro!zlllodl prloti vyrovnání.
Této korunní radě byli přítom:ni: císař (předseda), říšští
manistri Beust, Kuhn, Lonyay, ministr císařského dvora svob. pán
Wenckhdm, předseda ,uherského 'm!inisterstva hr. Andrássy a
předlítavští ministři. Všichni říšští m1inistři, Andtássy a předli
tavský ministr financí svoh. pán Holzgethan postavili se se vší
rozhodností proti vyrovnání s Cechy. Andrássy se opřel tomu, aby
vyrovnání z r. 1867 bylo předkláďáno ještě nějaké1l1JW zákonodárnémlUi sboru a ,nlliuvil ve'lmí rozhodně proti jakýmkoli změnám
ústavy, proti zámlěně říšské radyz'a sjez:ďdelegátů a panské
sněmovny za senát, rovněž proti jakékoli ~mlěně delegací. Z dů
vodů národinostních bál se 2ímohutn:ění Slovanů, což by mělo
značný vliv na pomlěry v Uhrách. :Říšský ministr války svob. pán
Kuhn tvrdil, že vyrovnání s Čecll,y znamená zkázu a'1'mád~, finanční ministr Holzgethan .dokazoval, že fundamentálky a státní
bankrot jest proň totožné. Hohenwart a Schaeff1e hájili z pře
svtědčení vyrovnání s Čechy smluvené a panovníkem také schválené. Na adresu sněmu království českého z 10. října 1871 navrho<
valy ob:ě strany ~dání příslušného reskriptu (každá strana ovšem
jiného); znění těchto reskriptu bylo také od nioh již připraveno.

radJě

kabinetu Hohenwart,ovu, že se rozlhlodl pro lZ1nění resk'dptu,
jak navrhovaJ.,i říšští ministři, a vyzlvial Holh1enwaltta i Schaffleh:o,
ab:y, pftsolbili na české 'Vtfi.dbe, ahy vstoupili na říšskou radu. Vůd~
covéčeští Clattlli-Martinic, Dr. Riege't a dlr. P'taž:ák přišedš~
v Zít1Jpětí na to do Vídně oldJmítli přisf'oupiti na měncÍ reskrip,tu
P,odle ná'vťhu říšskýcih! ministrů. T akfka v poslední dllV'íli podali
Clam-Martinic a dr. Rieg,er prostřednictví"} hr. Hohenwarta cí~
saři pamětní spis, ve kterém kladou důraz ua to, že vše, OOŽ až
dosud b:ylo na sněttnlu kr,álovství českého přijato, byLol s 'Vtádou
pečHVlě smluveno a císařem předem schtvláleno, wVlají na splnění
daných! 'lÍlm.[U'v připomínajtíce,· že zil1Jěl1!Íl11 předkl1áda:néhio jiltIll r:e~
skriptu (podle návrhu říšskýdh ministrů) opuštěno jest dílo vy,ro'vnávací a že na takovýto x'eskript sněm králO'Vsúv~ českéh10l s'e
,vší určitostí volby do říšské rady odepře. Tento pamětní spis,
jakož i veškery kroky česlkých vůdůf:t učiněné na zládhrrunu rvy,~
rovHtávacího díla !zťtsta~y 'V!šak be~ účinku. Pahovln~k rozlhiodnulVi
se protičeskétmlu v1yx,ovnání, ač je byl již soukromě scb\viálil,
nedal se již od svého rozlh!odt1utí ničím a nikým oldlvriátiti. Dne
28. října 1871 pož:ádal o:ísař hr. Hdhenwarta, aby: podepsal reskdp,t
n~vťžellý říšskými minisfrtY. Avšak Hohenwrurt odepřel a podal
tzlárO'veň s IIllIinisfr!y Sdhaefflem, Habě.tínkem a ]irečkelllli demisi,
která byla také pHjata.
Dne 30. října 1871 oďstu:puje hr. Holhenwart, ačkoli pro svuj pr:ogral1Dl p'an,ovníkem předem schv,álený, imlěl IV1 řišské radě dv'Ou
třetinovou Vlětšinu }iž Iz!aj'ištěnu, a na jeho místo p'Hdhá:zií s'v'oh.
pláJn Hollz,gethan. S11IěitnIU království českého :v:ydáll nOiv'ý reskript
'lJ 30. října 1871, 'Ve kterém se praví, že na pťtálvníoh p01l1lěreclht 'V:YI~
tvořených' v,yrOlVttlIáJníitn Iz r. 1867 nel!Zle již niéelhto nllěniti; póněI\Tad'ž
pak súátoprávní pomě:r,y Il'emí neuherskýdh byly prý !ZIákladn1mi
rziákoll.'Yi státními rovil1lěž již upraveny, llz1e poměry tyto niěniti jen
s při'V'olenÍImJ obou s11lěmoven řišské rady,; na 'zlátk:ladě t,ohlo, se
. s11lěm kr,álO'vstvíčeského pod těžkou 1z1odpIOIvlědností VIY:Z:ýIVlá, aby
k velikéttlliud~lu smíření obeslal fíšskou radu. Reskript tento hyl
přečten ve sněmu dttle 4. listopadu 1871 a !z)odpovědlěn resolucí,
dne s. listopadu 1871 jednottl1lyslně pHjatou,ve které sněm na
pltlálvnÍ!1ni svém přeSlvlětdčení ;v plném obsahu sefrlvlává. V izlá,ptětí
na to byl S11lělml kr,á,low;tví českého ťt(~Zlpuštěn a olb:dlohí v'Y!eWlnán:í
s ČedhlYl bylo Html formálně ukončeno.
d

Císař ty! této korunní l"i~diě rO'zlhodnutí neučinil, ale již den
na to p'O konferenci s říšskÝlOOii minisf:r:y; oIZl11iámi! V' Itlllinisterské
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VII.
Až ~ o zániku monarchie Lot ri 'll s Iké.
ZltnÍarem českého 'vy):"ov11lání uói11lěn byl koneo Ivišem pokusům'
státoprávního ústrojí nliOnarcMe Lotrinské. Vyrov11láním
rzJ r. 1867 b:yldián stálý právní IZ/áldad, a dualistický r.áz monarchie
lwl z;achovrán až do jejfhio zániku. Vyrlolvll1ání státopr.árvltlJÍ s Uhry
tzli'tstává celkem ne!z!mlě.něno a nárocVoh'osplo:dářské vy):"'ovlnánÍ by]~
ohnov'ovláno pmvidlel111l plO deseti l~eteoh (1878, 1887, 1899, 1907),
vžld!y však opět s ul'čitými výhodami pro z'e1lllě k011uny Uhiersa'lé,
jiohž pl11lá státní satmíostatnost se z'ačala osvlěd1čQ,vati i ve styJm
mezis tá tním.
(Izemně 'získává monarchie Lotrlnsk'á v této dobrě Bosnu a
Heroegovinu. Zelmlě, f;yto byly na !Zlákladlě čl. XXV. kongresové
ak~y berlínské !z' O. oertence 1878 dlány vlell111locemi evropskými
monarchii Lotrinské ve správu, což zv1,áštní k011lV'encÍ této mw
narohie s 'Tur,eckeltnl IzI 21. dubna 1879 b~yJo po tvltlZleno. Sptíávou
jejich byl poviěřen říšský ministr financí, a zlemě samy byly
ješfJě, 'V' r. 1879 včleněn~y lV:e spol:eičné c~elnÍ Ú1z'emlÍ monarchie. StatoprlávnÍ pomě,r jejich k monarohii neb,yl však nijalk určen: dle jme
ÚV,oři1iVi nadále součástku státního ú1z'ellll)í tur,ecr1<éh1o, ve slkiute'Č
nosti 'však paťřil:y již k monardhii, a císař !Z1d'e také vyko11lálvaJ
takřka 'všechna pl1áva Iv'ýsostná. NeIVlyjasněnému poměru tomuto
b:yl uči11lěn koneov r. 1908, kdy císař vlastnoručnílmi 'listem (!z! 5.
října 1908) Hzeným na ministra izlahranič1í pn~hllási1, že rozšiřujte
prláv,a své slv<tcho~anosti a ustanolVlení pragmlatioké sankce na
Bosnu a Heroegovinu. Tím byl prov,edlen t. lZlv. 21á:hor (anexe)
BosniY a Heroegoviny, kt.erý byl také na IzláJda dlě. stmJ10uvy monardhie s TUl"eokem Iz 26. února 1909 tím'Ío Ulzll1ián. Rok na to (17.
února 1910) byly dsařem pro Bosnu a Heroego'vinu ,oktrojioiVIány:
lZ'el111lská ústava, volební řád do slllěmu Ibosenskoh'erCleglolv:slké:ho a
jedtnaoí řrád tohoto sněmu. Státoprávll[ ploměr tě.ClhJto z'emí k 1mbnardhii 'Vťtstal vŠ'ak neUip:ra'VIen. Bosna a Herc1egovina zi\lstal:y zlVlLáštním 'Ú1z'emÍm, l1l1iěla své iZJvLáštnÍ zemsl<é příslušníky, kteří neby,li
státními občarw ani rakouskými, ani uherskými; Ú!Zlei!11lÍ samo
nepatřilo ani k Předhtavsku,ani ik ZaLitavsku, nýbrž bIY:10 VI l~on
&0I111li111U obou úě~Mo súá,ffi.
V pol,iti~e VJ1ěj'ší monarchie Lotrinská Z'ajišťuje svo}e bytí
sp'Olkeun! s jinými súá~y,. Jest to alianč'ní smLoU!vla s Ntěl111/edk:em
o
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v r. 1879, ke které v r. 1882 přistupujle ltaHe. Truk IVlZlnil<á známý trojspo'l'ek - monarchie Lotrfnslk!á, Německo, ltalie -,
který b,yl čas od casu vždy ob!11ovO'vlán. úJoe'l j.ehlol měl býti lZ'ajřšúění bytí lZ'ejména monardhie p:r'Oti Rusku, ale prraktioký jelho
úč1nek byL jen ten, žle se monarchie Lotdnská dfostávala 'oÍm dál'e
tÍl111l :VlÍoe dlo úplného vleku Němeoka. OádklálV'ané OIVlooe tro,jspolek
monarohii nepřinesl: ve srvlětO'v~ IVlálde ltalie v wzlhlodné chvíli
trojsp'Olek vlYP'OVlě,děla a obrtátila slv'é !zlb~aně plOl boku trlOljdiohlody,
proti monarchii Lotrinské; závislost llliO'l1ardhJie na Němeoku byla
také jedlnou.!Z příčin )ejiho !zIániku.
V politice 'vnitřní tu stojí předem nev;w:olVl11a11J<ÍJ o.fá,zka oeská.
Po Izlmlarv. 'Vly,r'OvnánÍ s Čechy bylo hllavil1ím úsilím vddeňské iVllády
zldlollati státoprávní odpor Čechů. Ježto nepomO'hily ani t. 7JV.
chabrusové vo11by d10 sněmu českéhlo, ani 11iO'vé persekuce oeSil~e
ho 'národa, sáiMo se k ústavnímu pŤevr'atu: rz:e11ls1;::ým sně:tnlům
bylo odňato prráVlo,ohesílati říšskou rladu a z:a'v1edieny pHmlé
lVolbíYido řÍšské rady. To se stalo Izlák.lonem IZI 2. dubna 1873
6is. 41 ř. z.
Z:ákonem tímto b;yl!zlvýšen počet ó1:ent't poslanecké s11iemo,vny
na 353; počet ten byl roz:VtZen :číselně na j>edlnotlivá královstv;!
a lZ'emě, pti čemž se německý/m (Zle11lí!ll] a krajrlt11l měřilo lépe než
tz'eIl111i11l a krajrltm ne111ětll1!edkým. Volilo se podle ~emtí ve čtyř'ech
kuriídh: 'velkostatfkrářťt resp. nejvyššídh poplatníků, tnlěst, obdhodl1íclhl a živnostenských komor a venik:lolvských obcí. Náležitosti prlá'va hlasovaoí i lVIolitelnosti pOlnedhány lZHtíll11l ty:též jako
do sl1lěimtf:t lz'emskýdh.
Zavedením p'ř&mýdh voleb do :říšské mdy byla státoprruvnímu
odiporučeskému lz:asažena riána přímo smrtelná. Na příště už
ne:Zláleželo na tom, Zida S11iělll království č:eského má IVlětšinu
českou nebo l1iěmleclkou, l1Iebloť sněm nerozhoduje již 'O otázce,
je-li obeslati říšskou radiu čili nic, nýhrž v podstatě: ti, kdož Q;a
člerw. poslaneoké sl1JěJ1l1iovny byli !zvoleni, a také to není již slněm,
který 'volí do říšské rady poslanoe, nýbrž Jednotlivé vlOldblní okreSiY' Ale !Z'avedení pŤÍjt11Iýoh volieh do ř'íšské rady má ješM,dJalší
súátopráVlllě velmi dli'tležitý drftsledek. Poněiv:ardJž se rwní Vlolí pří
mo, není říšská rada již ll1ěj'akou komo!ťlolu zlemÍ, nýbrž stává se
sailnlostatným lzlastupite1ským sborem nelZlálvislým na b,y;tí a vťtli
tz'ettrJiskýdh sl1lěmrlt, a do kterého 'v,ol,ební p'ťlávo j'est upralv:enlOI samostat11lě .• Nová oentralis:aJCe 7; tohio 'I'lyplÝ'V'ajíCJí jest patrná.
Zavedení volleb lp'řÍ!lnlých do Hšské rady mělo skutečně úči
nek takový, jruký očemávala !Vláda. Ohled,y politic!l& (:há.i'ení prárv'
českého l1iaroda a 'českého MO'Vlělka atd.) příl1l1/OI vyžado.valy pří~
tomnosti lzlásŤupůťlčeského národa na říšské mdě, a síla Ďeskéhb
trpného odlpol'U pmti říšské radě. plord tfhlou těohúol olhledfťt lzlvolna,
ale jistEí ochabovala. V r. 1874 vstoupili na říšskou radiu čeští
poslanoi I1J Mora1vy:.ll v:r. 1879 (dne 23. lZIá.ří) IV1stoupili tam i čeští
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poslanci 'Z krtálovstvÍ, kd;yž byli podali IZlv[áštn1 státoptlálwÚ IOhražení; oísař rpak 've své trůnní ř.eči ~lv,Lášúě jle \Vlítal, hy;ť se tak stá1o, jak 'V' trůnní řeči se praví, "s úplným) !zIaoholvlán:Í'mi jejiclh prái\nního přes'VIědioenf'.
Vstoupením Čechlfi do říšské rady súáJtoprr,lÍ'vní ziápas nModa
českého formáJlnlě, lmnoí, neboť vstoupení na říšskou radiu zlnalIl1Jená obsaho'Vlě vstoupení na pftdu ústalv!y, byť i státopráJv'JJiÍ
ohražení l1J 23. i21átí 1879 podané teihJdejlšÍi1n!i óeskými poslanoi (a
podiá'vané pak každýl1Ili národním poslanoem oeskýlt111 ptři vstupu
jeho ,dio poslanecké sněmovny říšské radyaz dia> zániku mona1:clhie)
formálll1ě IZlnamenalo p:r:a'Vý opak. Ústava prosino01vlá se Ziačala
i 'v lZ'emídh 'oeskýdh' pomalu vžwlati.
Zatím byly 've vnitřn1m ústrojlí krlá,lO'vsťJvií a z!emÍ na říšské
radiě lzlastoupenýdh ptrovedeny tz/l1'a:óné zil11lěny v dudhlu Hb'e!1'álním
a do jisté míry i rllstavním. Z:ákl'adnÍ IZlákon státní ~ 21. prosince
1867 čís. 142. ř. 'z'. o 'všeobeoných' pr,ávecih dbloanft státních 'V'yslovujíoí 11111. j. úplnou svobodu 'Vlír,y, a slvlě'domi a sta11!OlVIící, že ob'čan
sktá a politická práva jsou neziávislá na 'vtY/Zlnání náboženskétm!,
jakož i že nikdo nel111lŮže býti nuoen k nějakému náJbolŽ!enskému
výkonu nebo k rúčastenství na '11iě,j!aiké oírkeJ\7ttlí slaiVInosti, musil míti
'Vl IZláplětí r ev-isi poltlliěru státu k oír1~v,i Ikatolické a činil Í1w'ání
konkord!átu ~ T. 1855 'více než pooh:Y'bným. Skutečně také již
'V' roce 'následlujío'Íll11! byly, vydány t. 'Zlv. meiZ!ikonfesni zákony
k'vlětnové (17) 25. klvlětna 1868 OÍs. 47., 48., 49. ř. :zl.), kterými byla
obnovena platnost db1óa:nskéhJo IZlákona jo! manželství kat/oHld'l,
soudnictví lV'e 'vlě.cech mlanželských vr,á,cleno soudi'tm s'V1ětskýimi, za~
vedeno podpi'trné manželství cilv'Hní pro pHpady:. vle kteiťýoh'dt1~
dhovní sprlávce odep!Í,rá spohl!plŮsohiti při umalVŤenÍ manže1stvlí
pro přel<iážK;Yi, kterýdh právní řád státní nelz~á, UlPiťa"en Zlásadní
rpoltlliěr škollY k CÍjjkvim a konečně upraveny me!zi[mnfesnÍ plomě
r,v státnÍdh občanft. Dodatek k ťJěmlf:o izlákonlŮnl' tVloffÍ pak i'Dáloon
!Zl 20. kViětna 1874 čís. 68. ř. /7). o llIábožellskýoh spokčnosteC/h. Zákony, těmito byl (přes protest p~pležské Iku:rie) konil~oiťdlát Z' r.
1855 lve skutečnosti ~ivrláoen.
V organisaci 'vnitřní sprlá~, byly rotv'ně1; p:ro:V'edeny lZměny.
Již v r. 1868 byla i v nejniŽŠÍ instancioddJělellla justice od sprlávy. Zrušeny byly t. IZ~. smíšené úřady okrles11:Í (izlákonem o organi~
saci rpolitických úřadJt't IZ 19. kVlětna 1868 ·01s. 44. ř. IZI. a zlákoneru
o organisaci soud't't 'OkresnÍdH z 11. červil1ia 1868 čís. 59. ř. tzI,),
které obstarlá:val:y spr,ávu politiokou, justiční a také finanční, a
VlYb11'dovlány sal111!ostatné okresní soudy a sal11lo'staíná okresní hejt~
manství, jichz obvod oIbsaihoval wlždy, 2 az 4 tdblvlody sOUld/ft okresnío11.
.
Bylry 'diále rpoloženy IZláklady 'tÍsta'vnosti lZlříZltmw správníhb
soulcllu ve Vídni (zákonem! z 22. října 1875 OÍs. 1, ř.lZ~ pTO rolk' 1876),
který obeolllě měl fi(~zlhodovati ve 'V~šedh: případech, 'VIe kterých

....
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kdo 'tvrdí, že mu byJ.o neiZllÍJkonným l1olzlblo;ďlllutím nebo OIpatí:env1n
jeho prá'V~e:ch uMíž·ooo.
v říšském P'ťiálvu parlamenfnfunJ tím,
tzlemskýdh odpoutána úplně. Kidležto
qylo v'ole'bní pr,áVio, do říšské rady
rzlávislé na volebním prá:v!u do Zlemských sněmů, posta'Vlena 'biyla
říšská rada na samos~a~né 'Zláklady p'o'Z!dějšÍmi zákony, kterými
prlá'vo volební ib:vlo upraJV'ellO saltlliosÍ'atně (od1išně O\d vloaebníh:o
práva Idlo z:emských s'němi't). Novdou z 4. října 1882 čís. 142
ř. IZ. byl 've třídiě. m)ěst a oblc'í venkOlvských census snížen na pět
z[. a lzIákoneiml z '5. prosince 1896 čís. 226. ř. 'z. byl census snÍŽten
dlále na 4 ~1. V rode rooe htyla pak lzIákonem z 14. č'emna 1896
čAs. 169 ř. lz, IZIa'vedena t. zv. rpáf.ákurie t. j. nmná ·třída, vle které
prlá'Vo hlasovací IVlykonáviá každý rakouský státní ,občan 1l1Iužs!kélhto
pohla'ví, svéprtá'V!11Ý a !zletilý, který není po ~ákonu 'Z} ptrávla Ma~
sovadho vlyloučen a má V'obci, IV'e které má lV'Yklolnati právo ihla~
sovad, aspoň šest měsicft čítaj'íc ode dne vyps;ání 'v'olleb, slv1oj:e
bydlištJě. Census se v této třídě nevyMedálvlá.
Pronikav,á !Zimlěna 'llIél1stala !z!ákladním zálkonem státn:~mI z 26.
ledna 1907 Óís. 15. ř. z.; jlÍ1n lodstra11'ěny dosavadinÍ kurie a zea,vedeno t.zv. všeobecné právo hlaso'Vací. Plodle tohoto zákona má
prlávo hlasovací každý státní občan mužskéhlo plohlaJvtí, z[etily a
s:vépr,ávný, který po !Z!ákonu není !zl prá'V'a hlaso:vraoíhto Vly10učen
a má 'v obci, ve které jest mu IVloHti, aspoň j'ed'en rok řádné SIVIolje
htydlišflě. Volitelný jest každý Ivolič, který dokona:l 30. !1Qik svého
vlěku a jest aspoň tři rolw rHlkouským sflátním občanem. Pm\et
členů poslanecké s11lěil11lov'ny se rotz!nll11o!žuj~e na 516; plolčet ten se
rozv.rhlUje na jedllotHvlá králolvlství a země (Oedh!y mají 130, Mro,tava 49, Slel7)sko 15 rp'Oslanc:ů), při če'1l1iŽ se IVlš!aJk úzkostlitVlě dhá tlono>
ab,yilJJěil11Jeck,á država lz:Clstala ~Iachována.
Možno skutečně říci, že se ,volteblli pl1ávo diOl říšské rady celkem přirz!pftsobuje poza'da'Vki'tm dohy. Totéž nel!zle všalk říci také
o 'Volebním pr,ávu do lZ'emských sl1lěmft. Bylo sice pr,{wlol 'Vloleib:ní
v 11Iěkterých iZ'eil11lícfb: opraveno 'V' mod'erlllÍm duchu, ale nikoli do
té míry, jako volební prlávo dlo říšské rady, aJvlšak 'VI llIěkteryc1ť
tl'OOl'ích (nepři:hllwím:e~li o'Vš~m k tOlmJu, že místo voleb nepřímých
qyly !z'avedeny v kurii o'b1cí Ivlenko'vls'kých lVIolby přÍil11lé), ~stal sta~
rý, nettllodernÍ a nespra'vledlivý lVIolebnrÍ řád Z~ 1d!<Yb:y SdhmerHngolV1Y
neiZltnlě,něn (na př. Čechy).
.
Celkem nd.z'e n:eulz~l:ati,že q-y; po IVy dání prosincové ústa:vy
konstitucionalism 'v knálovswlÍch' a lz'emJÍdh na říšské radlě lzIastoupellýdh nebyl na postupu. SalmJa tprosiJncoVlá ústava jeIV1 prece
'Vl toi1lllto smlěru /zlllačný pohok prloti ústav,ě únol1Oivé. Jistě truké
IVstoupení Čechů na pftdu ř,išské rady rondhto přisplělo k výlVlo,ji
konstifucionalisl111!ll vftbec a k v:yyas11iěnÍ lVlllitrostátnídť poměi1'Ii't,
'VI Předlii:a",sku !zlvJlášúě. Ale tento 'V'ýlVloj byl Zláhy, zaražen a
některého sprlá'vníhlo úřadu v
ZmlěnYI provedeny byly i
že říšsk,á rada byla od sněmu
ještě podle :Zlákona tú r. 1873
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vnitrostMní pottnlěJW nejen v PředHtaJVlSku, nýbťž i V' delé mIOnardMi lZ'ačaly, se oplět číttnl dlále -Hm více !Z!akatovati, aby se už nervyjasni1y 'vftbeo. Příčiny toho byly oelkem trojí:
1. neufJěšené potmíěrlynárodnostní a jaJzlykové v 'ohou óástech
monarchie Lotrinské,
2. přílišné centralisač'ní snlai1W v PředHtavsku,
3. nelYltahý vliv zemí koruny Ulherské či spÍŠ<e řeoeno maďar
ské politi1w na 'Vnitrostátní pottnlět"iy v PředlíhliV'sku a tím při
ro!z,lel1Jě i na oelkové pOillllěrlY monarchi:e.
Ad 1. Dualistioký útvar státní, vZ1niklý vlYťO\Vll1átníitnJ !Zl r.
1867 Il11lěl 'V' 'zlápětí, že i otálZ'ka národnostní a jlEllZ''5'ková byla
zlvlláJšf1ě upravena !V' kr,áloVlStlV'ídh ta lzIemjidh na říšské radě Z'astoupených ta zv:liášfJě v zemídh koruny Uherské. V oné části monaroMe
se tak stalo 'čl. 19. IZlákladního izláIlmna státn~ho lOl V'šeobeoných
prlávec'h občanft státnícih', v této 'čl. 44. ez'ák. !zl r., 1~68 (p'ťo
vlastní Uhry čítajíc v to i Sedm~hiriadsko) a V'YrO'Vllllamm uherskochorvatsl<ým z, r. 1868 (pro Trojj'ediré Ik'r:Mlolvství).
V Předlítavsku dána by}a rovnoprávnost národnlostní a ja,z[ykovtá Iz!ákladním zákonem státn~m; dftsledek toho byl, že stalllOi'
'Viti 1lIějaký jaJztyk státní nebylo pro celek lmálovsúvl a zlemí na
lfíšské radlě IZlastoltpených po pr\álVu llz!e. PokudpléUk se týče JednotHvýoh kl1álovstv,í a zemlÍ, nespadala úpn!Nla národnost11'íclhl a
jalZtylwvých p'ottnlěrft podle izInéní ústavy zde IV pr!l!NI01l1iOG říšské
rad'y~ nýbrž zemských s1lJěmtt. Výše uvedell1'Ý čL 19 Zláld. 1i,&lc
sttátního neb,yl však nikdy prováděn. Přes to, že podle pralVa
. nebylo nlějaké státní řeči, IZlákony řišské a vládilí a ministerská
nař~z'ení byla 'v říšském rlIákol1!ítku nadále prohlašována jen Jazykem n\ěm~ckým jakožto jaJz!ykeitn: oot,entidrým, což ZlvMště ještě
říšskýi111llZlá<!wnem !Zl r. 1869 (zá'lwn zlO. 'čerlvna 1869 čís. 113. ř. z.)
jest opakovláno. V písemném s~yku obOlU ďe1egaCiÍ uŽívá delegace
před1itavská nlětmlčiny~ uherská maďar,štiny. Něm'čina se vftbed
stala "jedl1!acím' j~ztykelll nejen 'v říšské radě, nýbrž' i u všeoh
ústředníoh úřadlÍ a soudi'l, a IzlťtlS'~áJvala také "vnitřní řeČ'Í úřeld!ní"
ostatních státniclh úřadl1 a soudft. Výjitmíka 'Zl toho byla učil1!ěna
jen pro Halič, l{de jako vnitřní jalZ[y!k: Mední Z!aV1c~ena. polština,
a na sklonku 19. století, na dobu dvou let, také v Ceohiác~ a na
Mora'vlě, kde l:5adeniovla ja!ztyl<'OlViá naří~ení z·a:vledla skutečnou
rovnopTI{W11!Olst i (Ve \vinítřnÍm úřadiolvlání, bylI: i nikloJi u všedh úřadů
státních v lZiemi (naříi1Jení tato ~ylla opiět1irušena Claryovými naŤÍ:z1enílmi IlJ r. 18~9). Ale to 'vše ~yly jlcn nepatrné výjtilllky ze skutečného panství němčhw. Zevní nátěr PředHta\Vsk'a by~ a Izů
stal němeoký, a Němoí, přes to, ze ztdle byli 'Vl číselné menšině,
měli IV1šude nadvlládu a p!anov:aionost jejidh' IZi tothio dift\vto<du, že se
mloh1i opírati o sousední říši nlěmecklolU, jeJíž politika čim dále
tím ,v~oe ovMdala nej.en IZlaJhranični, nýbťži wlnitňní politiku monarchie Lotrinské, neustále rostla. Op'ťOti Němoftm ostatní nlě,-

ruecké 114árodnosti v PředHtavsku se staly~ sč!áste'čnou v·ýjimlko,u
Pol\áM't, nnléněprávnýmí a mél1Jěcel1i11.ýtl11Ii, a útisk jejich byl patrný
nejen IV' úřaďech a soudreClhl, nýbťž\ Í! ve školstd a vli'tbiec VI celém
ŽLV10úě veřejném.

V zemích koruny Uhierské bylo to s rO'Vllioprávností národ!nostní a jaJZlYkOVlOU ještě hftře. Ani skrovná tmiLra prlÍiVi 2Jat'učená
nemaďarským ná:tiodlnostem výše citov'aJnýtl11l é1. 44. Zlákona Zl r.
1868 (obsah jehlo blyl UlViedien již výšle) nebyla zlachovlána. Záhy
se stalo obeoným ImIíněl11Í, ~e te.nto národlniolstní zlákol11 nlelnJ sluči
telný ani s pojetím jledtnotnéhonároda ulhle/ťskéhio, sei1. m[aďarské
ho, ani s n1árod!nrÍm státelm, ulh\e'ťským. Odtud ziaháje!11la byJa úporná a sousÍ'avlllá llliaďads!ace. VedlJ..eúřadft, soudů a oírkV'e obrá~
cena pozornost i na školst·VlÍ. Vysokýoh škol nem1aďarské nMIDi&nosti lVii'tbec neměly, nýlbtrž j'eln stiSedlní školy. Ty byly nyní všemož11lěl obtmíezIOVlá11jY, a na Slovensku byly středlní šl<olly rvtftbleo
rltrušen,YI a IZlrlUšena byla i Slo'Viensl\:já Maticre a jl1llěu,í j'ejí 'brylo
s~átem :zlkonfiskoVláno, a:člk:oli j'ejtÍiml PloldíLnlÍkem byl i sám kirAl
uherský. úsilí maďarisaJónídiolelhJlo i na školy nejnižší; j!sorU ÚO
čl. 15. zlákon<lj !Zl r. 1891 o lopatwvnáoh, 'ťftvná llIaHzení vládln:í (zi\n1áště nařízení mirni,sfra Wlassitse tll r. 1902), Zlejltn,éna Vlšakš'kolské
rliákonYI ApponyiJolv(Y !Zl r. 1907: účel všech tJě:dhito aktft jest Ptěsfjol~'ati
na obecnýdh škol,áclhi jen a jlen jiéIJztyk maďarsklý i iZ!a CIC/nu uplného ohllupoVjání škoinídh dlětí. ZmaďarislQivány byly i názrvy obd
a 'Vlšechno ·úsilí vlynaložen011la to, aby. s'e Uhry staly nlej!en PlOl'
litic1W, nýbrž i IJ.lláro,dtnostlllě jednotným s,{átell11l maďarským. V liruládhl p'OzIVlolna, ale jitstě j'en Haďacr b:yrl plnoprávným oiblcaurelmL
státním, příslušníci ostatn:ích národ!ností b:yli jen státnÍlmli podd!anými, ne-li dokonce bezprláVínýill1li ci!Z11nci.
Maďarský imperi!alisjl11l dloléhtal i na Chtolwtatsko a Slavonskio.
Maďaři neustlále pmušov!ali jak vy,wvnání Zl r. 1868, tak i ústaiV'tl
ohor'VlatskoslaVionskou la :tloIVl1iěž i pTIÍl/vla cIh1or1vlatskéhl0i ja'zly~<a a
neostýchali se IV tomto sv:ém úsilí ani s!aJhiati k institucím v ústa'\l1ních Idlějinádhl uherských doby nové tak smutné p'ťosll-ulým, jak/ou
b,yla instituce t. ZIV. krlMovských komisaru.
DuaHstidký útvar monarchie Lotrinské měl taJcito V VáPlě,tí idlvo~
j,í národnostní hegemonii: .l1Jěltnleokou .y krállo·vstv:fch: a zlenúch na
říšsl",é raldlě zastoupených a maďarsk'olu v 2íemícih kloruny Uhet'ské.
Ad' 2. úsilí 'vLád vídeňských b,vlo, zlejména kdlyž hyl konečl1Jě
IZidoMn státoprámí odpm Čeohft, sj ted11l0titi krá1ovstv'Í a zlemrě, ~a
říšské radlěziastoupené 'v jeden sQátop:távně j1ednotný oe1ek. }akekoli státopráV'ní odlišnosti mezi nwi mě~y býti !odstraněny, a státopr,ávní postavení jejidh nllělo býti dáno }en platllloU ústaw'ou,.
nikoli nějakými prrárV'nítmi rukty dříVíěj'šími;měla mezii nimi nastati
úplná státop1:áVíní uniformita. Souč.as'l1Jě však ~11Iě1v býti králolv'stv~
a země číttnl dále tím '\1líce stlaóovány 'li dosmnadního posta:Vfem
státníoh' :zlomki'l na pouhé spráVil1í obvody resp. již p'lJolvincie jred~
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notného státu, a jejkJhautonomní a satmlolSp:ráVlllá povaha měla
býti obtmezlena na 11lljíru nejmenší, ÚsHí toto bylo patrné Zlejlmléna
VI úědť kr1álovst:v:ídh az:emích, kde ne~yla j:en národnost němledká
Í' rllTT
'
V .;j V
, h
'
~Ujy, .~ rprv: ra~e, ~v ;:mlO . Č!eskýclh. Institudml ústf;edllím byla
vle,?OVi~na IV'se~ozna peoe, kdležto ziel1l1tské institucJe autonlorunÍ byly
,zlaoaste a to umyslne !zianedhálVlány. Veltmff ná1JorJ1Jě to bylo p'at,rné
z:ejména rpři sborech izlastupH'elskýo'h\ Byl<o Eeoeno již 'VIýše, že
v10lební iíád do říšské rad;y blyl pHZlpfl.sohovánduohu doby, u
Vlolebního rpr1áva dio vlětšiny. zemskýdh snětmlťt izlej:ména pak sněim1u
krMo'Vlstvíčeského tomu taik nebv:l'o.
KflolmiU pHstuplu:}e také
rozldiíl IV péoi vídeňskýoh v:Lád o Ičinnost říšské ra:diy: a Zlemskýdht
sl1iěm~. Kdykoli se dostavily nějoruk:é překážky, vadící dlělnosti
říšské rad!y, ( obstrukoe),vllády vídeňské oohotně.Z:akroČlolvlaly a
.pe'ČHvlě dbaly toho, a!b!y přek1ážky ty byly odstt!aněny. Naproti
tomu z!ejrnlské sněmy by~y od nioh :z1anedll5iáJv1ány, 'ba vlády v:~dleňské
i nepřímo snahy, usilujíoí o z:nel1lljOŽ11iělnÍ oinl1osti Slněmfl. ztelmských
mnoh:c\~ poclpo1"O'Vlaly (S11iě(ml kiťlállo'vSŤ'v:í českého). Diolkpnce ~lády
'VIídeňské se ani nehroz!il,y' sá!htnouti k pr.ostbedkfl.m profi.úsfavnÍ!ml
na porušení ústa!VI:t1osti z:emské; nejvýlmJlUJv:ntěYším diok1adelml tol~()
~est. ztrušení !ZIems~ého IvýbotiU aiaV:e'dlenÍ 'Z'emlské spr:&v;ní komise,
ll1<strtuoe, kterouusta:Vla zlems1\:iá, nelzil1iala, v [{tr,álov~stv,í čieskélUlI t. JN,
anenskými p'atent(y, IV r. 1912. Měl zlajisté takto i ve 'V1eř:ej1nosti bý<ti
vlzhuizlovlán z;ájem jen o říšskou radiu, kdežto zlelmiské sně,my
mMYi ustupolvati do po:z:adí a poHtiol\:iá váha jejicJh měla Idesno<l1ti
na mku nejlmenší.
.
Ad. 3. Již od 'V\y~ovnání měli Maďaři nespornou 'v'ýhi~,du v toml,
že dtftsledlmm cJelkového pLťlávn~hto stav'tl a ztejlmléna až křikla:Vlě
nespraV'edlivých V'ol:ebníohi řtádů IblyIi ~e ,vllastníoh Uhrách (s'e Sed~
mihradlske!mI) náLtodem skuúe:čně panujídmnej'ell v úřadechl a v
soudedh, nýbrž i IV .par1amentu, kdeztastoupení 11Ie!mlad'arskýcJh
národ1ností bylo tak m:Izlhné, že nepadalo vů1hec na Vláhu. Odtud!
oelkO'Vlá politika uherslká b:yla naskt<Zle j'edlnotná jal1m Plo:litika
~a~ars~YI l1iároov~lní, nej~n Uvlllitř státu, nýbrž! i lna ve!l1iek, v~ pr:vlé
radie: oVlsem VUOl Predhta'v:sku. Patrné to bv:1o 1ll1.~ j. v ddeoaoích.
Kdežto předlítav'sk,á dtdegaoe b:yla ptřece 'jlen národnostnl' dosti
sn~íšená (0V'še1m Němci Imlěli zdle 1Jna'čnou př,evahiu), byla uhler~.
skadelegacle, až na č~yj'i ohonnatské delegáty zla sněmovnu p'osla~
neo!mu a Jednoho z'a sntěmolVlllu magnáM, ploHtioky i národntostl1liě
naprosto jednotná. TakovtoHto jednlostťianLtlJě. něl~eok:lO!u politiku
~~,~ti v Před1ítavs1.n1, ,přes :nš'eohno úsilí 'Vlídeňskýon vLád, přes
ncmnou ,podiporu d\1J Oira a pres v:ydatnoup;011110'c) zle sioiusedlni říše·
11Jěmeoké, nebylo preoe jen lz'e, nepi'ih1íž~mle~li ani k tomu že
1 politicky byly zde pOffi!~ry mnohem slo:žitější než V zel;líchl
ul1erskýcJh.
K tomu přistupuje i:ta sktute'čnost; žle Maďaii, rOV1něž jiiž od
Vlyrovnání, tíhli oím dále, tí:mI v:íce k llplné samostatnosti, nejen
v
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.státn:í, nýbrž i politické. Proti t. ZIV'. starorakouským ná'ZlOLť'Ům
na prláJVI~í konstt,ukcIce1ikové monaroMe jakožúo spo]kbv!é:hl~, stá~
tu uplatnoVJali re,ální unii, ale poz'diěj'i již i t'eálnÍ UIllie by~a jim
příliš těsným poutem a uplatňov'ali n:áiz'Or, ?Je tu jde 'O sPIOljiení stá~
tfl. po!vahYí již nikoli státoprávní, nýbrž mez'inárodlní. Ty,to svoje
odstřediv,é snah;y, dávali si MaďaH vZ:dly. dta!Z'e vlykupotvtati ústup~
l~y. a'VJymoženosf1m1i hospodiářskými na úiŘ:1()t Pfed1ítavska, oož
bylo patrné IZ'ej1l1'éna při Oh~1!()iVlOv,áJní vyrlotvlnání. P011Jělvladiž však
říšská ralda před1itavská nebyla vždy ochotna, Z'ejmé,na v d1oháoh
pOIZ'diěJších, tuto 'vlyděra'onO'u politiku maďarslmtu snášeti, neZibý~
v.alo mnohdjy nic jinéh1o, ač~li jednota :tnicmarchie na' venek mMa
býti lZ'aohovlána, než opatřiti 'z!akroóení panovníka, j:a!klo spol~čL
ného ,vladaře monarcJhiie, k v,w:,ov:n,ální r1l'zných těchto tlo!Ziporlt,
a pokud b;ylo třeba souMasu říšské rady, na'hJraditi souhlas tento
P'Ovtěstným §eltl1i14ústav,y prosinoov:é. Takto nezřídka IObn()iv'ení
V\yroviltání b:ylo pr'Ov'edeno IV UhrácJh c'estlofU ústalVlllí (uherská ústa~
va nmnala výše u'v'edenéh:o "císařského" paragrafu), v PředHtéliVl~
sku 'Vlšak absol'utistidkým aktei11l~ panovníikrovým. Že skureonost
tato nemohla přispí'vati k ustálení ústavnícJh: pOi11llěrů v PředlJ.ita'V~
sku, jest očiv,idné.
pmto IZlpůsobell11 Maďaři skuteonlě v:ykonáva1i neblahý \,Hv
na usta!Vlní pomě.r,YI předlitavské. Ba MaďaH si toho byli v,ěcloitnii
a ani si nepřáli, ab;Yí 'VI pfedlHavsku poměry byly uklidněny; a
kdtYž IV' Předlitavsku byly čit1Jěny pok'usy o vyro'V111iání ústalVlníoh:
~ státopr&Vluídh mZlp'Ol'ů, Maď.aři pokusy ty, Zlmařili. D~klad! tohto
~est?dJporpředsed:y uherského ministersŤVla hr. An:dIrássyho pr1o,ti
ceskemu lv:y.rovnání v' r. 1871, neboť Maďaři se 'O'báivia1i, ž.e by
ukliaJt1Jěním pOlll1/ěrt't v Předlitavsl<iu vH.v jejicH 'Vl mona'r·oh'ii po~
klesl.
Za takoV'ýdhto poměrů prav,á ústavnost v Před1ítalVlsku s'o,tva
moMa pevně za'lmtviti. K tomu. 'dl]:uržno ještě pHpiojiti neurovnal1J6
poměry, národnostní, !Za kterýoh mlno<hdy musil tlo!Z'hodlOlvati pa~
nOVlník sám. Ale na druhé straně nelll1JoMa býti dův,ěra k' panov'~
nílwv'i, který '(prláv1ě tak jako i jeho preddhůdci) dané slovlo
neplnil.
Shrneme~1i 'VlšecJhilly tyto skutečnosti, dospív.áJme k z:áv~ěru,
že se oelkové poměry v monarchii st{waly o.í111 dáLe t~lllj spletitěj~
Šll111 a rozháranějšími. MonarcJhie z'a<pomněla na sVloje prVlotnJ
posllání býti pestrannou záštitou národfl., kteří sami 'O sohlě
sOÍ'Vla by mohli stvořiti salm!ostatný Stlát, a dJo,pomáhati ji'mJ k zdár~
nému 'vývoji po 'v'šech strránkáchi ži'VIotních, a místo noho jen utla~
čov'ala národnosti německé a nemaďarské. Nad to ustavi'člnými
oktrojí:rkami a nepl1l!ěním .lZiáJlmnů byly smysl a dt pro práw)
v o~yvatelstvu sousta!vJ1Jě u!b!Íjeny. K tomu přistup'olVlala i z'ahra~
nio.ní politika, jejíž !VI,yslovený protisl'ov'anský směr neiJl1lohl nikte~
rak uspokoj'Ova:ti p<řevážnou v.ětšinu neněmeClklou a nle1naďarskou.
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T,ím vším monarchie j'iž Idávno zlf:ratHa svoje opráJvInJění na byf:1i1pc
a v Evropě se· již začínallo o ní mluviti Jako 10 nemocném muži.
Základw trv,ání monaxchie byly jednán:úm! a vinou dynastie a v%dJ
V'ídeňských (a po r. 1867 i vLád budapešťských) otřesen17i na
nejv!y,šší míru, a bylo třelba j'en nár,a\Zu, a'by se stavba 1l1Ionardhie
zhroutila. To se stalo sVlětoVlou vlálkou. Kioncem října 1918 mJOi~
narchie Lotrinská končí sv{'tj' nesll!avný život, a na j'ejídhi trOSl1~ách
vlznikají l1iárodtní t. zv. :nástupnioké stá~y.

HLAVA II.
úst a 'v n í v Ý voj v

říš

i

nlě

m e c k é.

I.
Do 'Ziániku

Německého

bundu_

R.evoluóní vlna z'as,áhnu'V'š.í Franoii a celou t. Zlv. střední
EV'ropu v r. 1848 dolehla i na říši němeokou. Dosél!vadnÍ plolitika
Německého bundu, ovl,ádána ve s1I1lyslu Metternichova systému
duchem reakcionářským, lZ'asa:ho'V'ala svémocnlě, i do v!nitřního'
žiVlota jednotlivých stáhl, 'bráníc zde jakýmkoli úshwnmu reformálml (jižní státy l1Jěmecké) a dusila 'v celém Němeoku j~akýk9li
pokrok na poli l1Iárodlním, politidkéml, oS'Vlěúo'vém i hioslP'odářské1n~
Politika tato vlzbu'Z!oval'a zde již po delší dobu obeol1lou nesplO<kojenost, kter,á lZ'ejména po t. !ZM óervenoo!v:é revloluci v' Paříži
se uka!Z'oV'ala již nikoli jen v hla'viách mladých lidí, nýbrž i VI UP
sedlém měšťanstvu. Není tudíž divu, jestliž,e !Z1p'rláv'a o únoro~
reV'oluci v Paříži nale!Z'la V' Německu nad'š,ený ohlas.
Pnwý stav 'Vlěcí pochopilo i spollwlvé shromáždění Vle Frank~
furf:Jě, které se již dne 1. bř,ejzina 1848 pokusilo posta!viti v čelo ná~
rodního hnutí a po'V'olal,o dftVlěrníky k 'úradě o revisi ústaiV'Y;
usneslo se také sVlolati němeoký par1al1l1lent a vy;zlvlalo dne 30.
p
břeZina 'vl,ád;y německých státft, rubry nařídilý volby do tohoTIol par
lamentu. Ale pokus tento selhal. Spollmvlé sf]t1omážcMní obj'ep
vilo se býti belZ'lllOcnÝl1l1l proti ústavnímu hnutí 'Z!dola a sVlo'ji bezmoonost také Ulz~lalo tím, že dne 12. čeerVlenoe 1848 složHo, svoji
pmVlomoc do rukou říšského sprlávce z'V:olenéh/Ol úsfatVlodárnýl111l
shromáž·dlětl1íll11 frankfurtským.
Zcela jiný úspěch mělo hnutí !Zdola. Dne 5. března 18·18
sešla se 'v Heidelberku řada muž ft, vlětšinou politiko'Vé Z' jižního
Německa, a usnesla se svolati do Frankfurtu t. !Zv. předhěžný
parlament (Vorpar1al111ent). Tento předběžný parlament zasedal
skutečl1Jě 'V,e Frankfurtu od 31. břelZina do 3. dulbna, usnesl se svO·
lati do Frankfurtu ústaJvlQCLárný sl1ěm a vy,praco'V:al také hlavní
!Zlásady pero 'v1olhy poslancft do tJohoflo sněmu, přenechav bližší
provedení tJěchto IZlásad vládám jedinotli'V1ých státft. JednotHvé
súá~y l1Jěmecké daly skutečně proV'ésfi volhy do toholto sn,ěmiU
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(i monarchie lotdnsl~á v zeitnlÍdh, jež patřil,y k Němeokému bundu),
a s11lěm tento, který si dal úřední j!tnléno ,,11Jěmooké ústruvroclárné
národní shromáždění", sešel se ooe 18. kV'ětna 1848 ve Frank~
furtu. Toto shron1iáždění tl!V'01illO ~a říšského správce arciknižete
Jana, na kterého spolkové shromáždění Nělmledkéruo, bundu také
sv,oji pravomoc přeneslo, a Ilfídi110 odplO'vlědné říšské m1inisterstv(Ot.
Vlrádjy 11Iěmeckých státi'l, přelwapeny rychlým spádem událostí,
skutečnosti tyto šmahelml uznaly.
Ústavodárné shromáždění frankfurtské vyrpr<IJoov:alo nejprve
,Jzrákladrní práv'a německého národa", která byla dne 27. prosinoe
1848 'v:ydána jako zvláštní ~ákon. Zákon tento st<l'11lOlv:í státni ob~
čanstv,í jednotné pero oelou říši, 'Zerušuje jakékoli výsady sta'v\olv~ké,
'Zavládrí rovnost oboani'l před 'Z'ákonem, IOcheratlu proti bezdftiVlolcť~
nému !za~čení a peroti porušení listmnního tajeunlství, sV1ohodJu
tisku, proje'Vu mí11lění i vYll1liání náboženského, s'vloblO,dlu spolklO'\!lOU atd. Na to v,yrp-raoo'vlána osnolv'a ústruvty. Německý bund
měl býti podle této osnov'y spo1kovým státem. V čeLe flo<hjOlto
státu měl státi C'Ísař, který ttnlěl v:ykonávruti jemu s'vlěřenou !mIoe
říšskou prostředkem odplolvlědnýoh říšskýcihi m~nistn1. PravomlO'c
spolkového státu vfrči jed!notHvlým státftltni dí1lčtím byla náležiM
v\wne>zena.
Pravomoc meZi řiší a mez1i státy dilčími byla v:ymevena takto!:
Ríši přisluší zákonodárství 10 clech, obchodu, miěně, mírádhi a
váhádh, ,dále výlučné zastoupeni vftči cÍ'zliIl1ě, prá-vo vypovidati
válkU! a uzavirati wr, pak1ádati brannou mnd, dohled na komt1lnikace a péče o právní jednotu Nělmeoka. K úhradě náklaďů
na tyto společné v,ěci mělo býti PQužliJto výnosu z cel a ze
společných dani spotřebních; polmdi by tyto příjmJy nestačily
mlě1y býti vybírátW matrikulárni příspěvky.
'
VýkQnná 'lllloc mlěla přislušeti císaři, zákonodárná moc císaři
spolu s par1w!l1'entel11li, který se měl skládati ze dvou komor: ze
snlěmovny lidové a z'e sněmJovny států. Do sněmovny lidlové se
volilo na základě všeobecného a rovného práva h[asovacíhOl a
počet členů se řídil podle lidnatosti tak. že as na každých
100.000 Qbyvatelů mJě1 připadnouti jeden poslanec. Sněmovna států
byla komorou zemd resp. států; počítala celkem 192 členy a
každý stát vysilal do ni své zástupce podle počtu svého oby~
vare1stva (Prusko 40, :RakousIDo 38, Bavorsko 18, ostatní králov~
sfvi po 10, Badensko 9 a nejmenši státy aspoň po j:ednom členu)
a to ťak, že z každého státu polovice členů byla vysi1ána vládoU! a druhá poLovice byla volena par!ai111Iente<m.

Osnov-a tato v,yhlo'VlOImla snad jen Prusku, ačkoli i fuiflo
se dožadov'alo v ní přiměřených změn. Střední stá~y vlšak nebyly
s ní spokojen,y, ponětv'RdIž nechtěly obětovati sVloji satl1JOiStannost
říšské jednotě, a Žiáda~y místo ústřední !.tIl)oci s cÍs,<lJřem V' čde
tzt~ení d~rektoria. A\I1šak i R,aIk:,ousko již plooáť1mm r. 1849 pro~
testov-alo proti !z:fí:xení j-edtnlOlf:ného státu. SplOry v úsfaiVlo:dárném
shromáždění odtud 'V1Zlniklé uká~alVJ že toto nijakou sklu:teČInlolu
moc v sobě nettnlá. To si vládiy německé k!O'neČIně l1'v/ědomlily a.

98

:k~yžústruv-odrárné shromáždění, ovšem zatím již vlalně prorříld~é,
přesfd1i1o do Stuttgartu, byl,o dne 18. čer'vna 1849 vLáidbu wiirtem~
herskou rO'Zehllláno.
V ústavodárném shromáždění se již Qd počátku vytvořily
dv,ě strany: Ve1koněmci a j,cisařšti" zvaní také Maloněmci. Tito
si přáli vytvoření jednotného dlědičného císařství s králem pruskýmr jakQžto dsařel!l1' německým v čele. Velkloněmci naproti tomu
se domáhali zachování dosavadního stavu, lderým' samostatnost
jednotlivých států zůstávala nedotčena; sem patřilo Rakousko a
střední státy, z PQlitických stran pak zejména strana katolická.
Rozhodnou převahu měli Ve1konem'ci. Když však byla v monarc!ůi Lotrinské prohlášena ústava z 4. bře'Z!lla 1849, na z-ák1adiě
které monarchie zde stáLa jako stát jednotný, přešla část Ve1konemců k Maloněmoůml, a .dine 27. bř-eztna 1849 byla v ústavodárném shromáždění nepatrnoU! většinou (267 proti 263 hlasům) při
jata jako státní forma dědičné císařství. Den na no byl pruský král
Friedrich Vilém IV. jednomyslně zvolen va císaře německého
(hlasovalo 290 č1entl a 248 se zdrželo hlasování). Avšak zásada
svrchovanosti národa, kterou tato ústava hlásala, narazila na
prudký odpor u vlád l1iěmeckých a zejména i u vlády pruské.
Z toho četni poslanci rozm:rzteli opustili Frankfurt a ústavodárné
shromážděni ve sv6m zbytkul (strana mdiká1ni) přeložila své pů
sobišúě do Stuttgartu, kde však záhy na to, jak výše uvedeno,
vzalo za své.

RO'J.'ehnáním ústav,odárnéhlo shr'otm1áždrění byly uvedeny V' ni~
-vdi snah;y, o -ústavu říše německé, založenou na p.rincipu dlelm!o-~
luatickém, niomléně !zláměr 'v:ytvořiti spotk,ovlÝ stát s králem P['u~
ským 'V čele !Zdle ZJ11stal. ByLo to Prusko, které ptOldniklo plol1®s
-v:ytvořiti 'Vi rrá1l1Ci Ntěttnleckého bundu dV'a spolky a to širší, v'e kte~
rém ~YI byly 'v<šechny 11Jěmecké státy, čítajíc v to i Rakousko, a.
užší, belz' Rakouska, j'alkožto l1Iěmecký stát SJporllkbv'Ý Plod) vedením
Pruska. K tomu tí<čelu byl v břelZ'11IU 1850 svoLán dlo Erfurtu "par~
lament německého národa", který náJv:rhty prruské také schválil.
Ale Rakousko se postaJvil!o rozWdně. protti tomuto Zláttnlěru a s nÍltn
š~y, kťiálov'ské státy 11Jěmeclké (Bavorslm, Wiirtemberrs~o, Sasko a
.Hanov'ersko); v l~onvlenci U1z'awené V' Ollomouci dlne 29. lisflO:padu
1850 ~Vlo Prusko dlonuoeno svých zláměrft na novlO'U úpmvlU
státopr,áJvníoh pomě:nl v Německu se 'VlZ'dláti. V Německém bundu
~i'lstaLo IV-še při starém.
Nov-ý popud ",k reformě státního >z'řÍ,7Jení Němeokého bundu
,da~y, nyní střední státy německé. Na kOlllfe·renci ve Wiitizhutlku,
konané 'V perosinoi 1859, vz'llikla myšlenka Zla'Vtésti v Něimleckém
bundu jakýsi trialism t. j. tři užší sk'ulpiny státní (Ralkousko~
Prusko a ostatní státy německé), al'e mtYšlenika ta se oSlV'ědlčlla
života nesdhopnou. Po ne'zdaru této lZIartnyrŠt.ené re~O!t'mIy vysÍjOlu~
,pilo n:y,ní Rakousko s 11Jávrhy na refiorrmu Něrmieokého bundlw.
Svolalo k tomu účelu v srpnu 1863 dlo Frankfurtu konferrenci ně-
meckýcn knížat, kde byla předlo~ena a také scJhlViáLena "reformní
akta": IV 'čele Německého bundu mělo státi prětičLenné direktorium
(Rakousko, Prusko, Bav'OIrsko a dva ZlástupQolvlé <OIstatnícll stát:ft),
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v'ecUe toho měli býti přihráni delegáti zastupitelskýcru shodii
jeclnotHvlých státft a mělo býti utvořeno shromáždění knížat.
Ale tento náv'rh Vlzal ~a s'vlé odporem Pruska. Byllo, oĎiIVlidné,.
že Německý bund není schopný Ži'vota.
Zatím Iv:ypukla v,álka rakouskoprusllmdánská, po, které rOfZIPI0I1-y,
mezi Rakouskem a Pruskem o rO:z1dtěLení vMeóné k'ořisti byly
jakž takž odkliJz'eny smlou~"ou utzlavřenolu v srpnu 1865 V' Gastýně"
Ale 'Z' jara 1866 v:ystoupHo Prusko zIoela l'olZhodlně bez: ~hiLedu
již na Rakousko. Předseda ministerst'va pruského Bismarck podal 'V·e spolkovém shro:mjáždění Vle Frankfurtu nálvltth na reÍ'olrmu
Německého bundu s 'v:yloučení:11lI Rakouska. Rtolzlp'0ry, !lJ ílOihIOt me1ii
Rakouskem a Pruskem 'VlZniklé vedly k vlálae pruskoitalskora
lwuské IV' r. 1866, ve které zbraně pcruské dolhtyly rOZlhodnéhlo vJtěiz'stJv,í nad izlbraněmi rakouským1i. V míru uvavřenén1J dne 23.
srpna 1866 'V' Praiz'e Rakousko uizlnalo l1olZ'pušúění Němeo',ého bundu a lza'VláiZlalo se dále se do vlěcí německých neuniídruati. Tím N~J
mecký bund, který po celou dobu S'vého trvtání byl v: podstatě
jen je'vištěm soupeřství nlleZ'Í Rakouskem a Pruskem, vlZlal koneoně
z'a S'v'é.
J

ústavní vývoj v Němcích nebyl by podán úplně, kdiyby nebylo přih1édnuto také k některým přednhn státům německým.
V Prusku ještě před revolučním rokem byly patentem z 3,
února 1847 jednotlivé sněmty pmvinciá1ní spojeny ve "spojený
zemský sněml", který měl zasedati v Berlíně. Zpráva o únorové
revoluci v Paříži způsobila i zdezllačné jitření . lidu, po,d jtehož tlakeml král svolal spojený zeltl1lský snem a jmenoval t. Z'V.
březnové m!inisterstvo složené 'z mlUŽů oddaných ústavnímu hnutí
a 111 lidu oblíbených. Tento spojený 2!em ský sněm' se prohlásil z'a
"ústavodárné národl1í shr,omáždění", jal' se pracovati na ústavě
a skutečniě také vypracoval osnovu ústavy, pro kterou si vzal
vzor v ústav,ě belgické Zt r. 1831. Ale reakce podporovaná a vlastně
i představovaná mocí kráLovskou, šlechtou, úřednictvem~ a vojskeml dovedla snahy ústavodárného národníhlO shromáždění zmařiti;
po několikerých změnách nl1nisterstva byl spojený zlemský snem
dne 9. listopadUJ odročen a dne 5. prosince 1848 rozpuštěn. V den
rozpuštění byla však králem oktmjována ústava, která v celku
souhlasila s osnO'vou ústavy vypracovanou ústavodárným: slTr'o~
mážděn~m' národJlím.
Zemský snlě,m se měl skládati ze dvou ,komor: první komora
mleta čítati 180 členů volených zastupitelstvy' provinciálními, krajskýmli a okresními (vzor belgický), druhá 1wtl11ora měla vycházeti z'e
všeobecného, r,ovného a tajného práva hlasovacího.
Oktrojovaná ústava mlě1a však býti revidována zeilnským sně
mem', jakmile se sejde. Tak se skutečně stalo, ale zatím v dubnu 1849 byla druhá komora !<Ozpuštěna. Nařízeníl1~ 'li 30. května
1849 byl oktrojován nový volební řád, který odstranil všeobecné,
rovné a tajné právo hlasovací a nahradil jej t. zv. trojtřídní soustavou, podle které všichni voliči byli rozděleni do tří tříd podle
výše p1aoených dlaní, a hlasovacím právem veřejným:. Zemský
sně,m znovu svolaný pmved1 revisi ústavy; revise ta byla králem schválena a vydána ústava z 31. ledna 1850, ktel'á s nepatrnými změnamli '2Jůsta1a v platnosti a'ž .dto i1!ánHm monarchie v Prus'ku,
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Pru.ská ~stava jest zdělána podie vz.oru ústavy belgické.
nejprve ustanovení o základních právech občanů státnich, ne.vys}ovuje }}a~ p~ncip~em~kraťJtcký, (eV'~ak arii prind1p
~onarchlcky), vy~ruJe prava krale, Jetmlu:z vyluone poc1diěluje moc
'vykonnou, upravuJe moc zákonodárnou i sourdoovskÍOtu' Z!ávěr činí
-ustanovení ráZ!u všeobe(J11ého.
'
Moc výkonná přísluší králi, který ji vylwnává prostředkeml
tmlinistrů, které sáml jmenuje a propouští· každý v1ádiní akt
králův vyžadulje k své platnosti spolupotdpis~ některého ministra.
Ministři 'mohou býti členy zemského sněmu a jsou sněmovnám
·OdpoViědni; každá z obo:w sněmoven mlŮže dáti ministra v obža. lobu pro porušení ústavy, pro úplatkářství nebo pro. zetmezradu; sou dlí nejvyšší soud království a král nemuže dáti od'souzeném'U ministru 1l1/L10st leč na návrh té sn,ěmovny, která ho
dala v obžalobu.
.
y Moc zákonO'dárná jest vyl(]onávána krá1.em spolu se 'liemskýml
'snemen;l', l~terý se skládá ze ydvou komor: Z!e sněmovny prvé,
nazvane tZ'akoneml z r. 1855 snelm'ovno:u panskou, a z'e sněmovny
,dr~é, nazvané ,tý~1ž 'Zákone~ s~ěmov~O'u :eos1aneckou. členy
'sn,emovny panske )lmen:11Ije kra1, c1enove snemo,vny poslanecké
js~ vo1,eni oolbou nepřl:mlou podle soustavy t. zv. tl'Ojtřídiní. V.ěk
-:potřebn] ,k pr~v.11I hl~sovacímJu jest doko~aný ~5. rok. Volitelný
)~~t ,k~zdy, 111IUZ, ,ktery y dokopal 30. l'ok sveho Vleku, jest v plnéml
UZlvanl svych prav oboanskych a jest aspoň tři roky státními občanem pruským'. Král svolává sn,ěm, jej odl1očuje i uzavírá a rozpo.uŠtí sněm'ovnu Ploslaneckou. Ininic!iativa zákonodárná přísluší
králi a ob;ě,ma sněmovnám. Ke každému zá1mnu jest třeba soublasného 'usnesení obou sněmoven a sankoe královské' veto královo jest absolutní. Král však muže sup10vaťi moc zákonodárM'u
nařízenímii s 'mlocí z,ákona, je-li :učiniti nutné 'opatření buď k udržení veřejné g'ezp~čnosti ne'b;o pno nep~sd~ídanou n'árodní pobrottn!~ a k.?y~s11ie,mo';,t;y, ne)soy shro~a~deny a P?k~ď ovšem
takove opatřenI se nepne1 ústav,e. Opatre111 toto 111IUSl by ti spo1u
podepsáno veškerými ,mlinisterstvem a před11:oŽleno sněmovnám kdJo~
·datečnémlU schválení ve schi'tzi nejblíže příští.
ÚstavUJ lze· zlmlěniti prostými z.ákonem; jest však třeba I{) zimě
-ně ústavy dvojího hlas'olvání v přestávce nejméně 21 dne.
V Bavorsku platila ústava z r. 1818 oktrojovaná králem a
zachovávající ještě četné výsady stavovské, nicméně na dlobu
tehdejší dosti liberální. Založena jest na zásad)ě přísné svrchovan?s~i pa."novník,o,vy. Hlavou státu jest král, který ve své osob:ě
spo):uJe vsechna práva svrchované 111Ioci a vykonává je· podle
p~av~ds1 jí~:. v úst&vn~ listin~ s~anovených. Moc výk,onná přísluší
-vyluc~y ~r~h, moc o záJk~nodar~a pak, králi Sip!ollU s generálntm
shromaz·d~nii111 stavu kra10vstvl, 'ktere se skládá ze dvou kGm0:t;: ze sni'Smlovnyj panské a 'ze sněmovl1JT pos1atnedké. Di'tvod~~ č1epství ve sněm10vně panské jest rod, úřad a jlmellova1l1 kralem na ,ďoživotí; počet členů j:m!enovanýoh nesmi
však ypřesago\'ati počet č1enůdiědičnýoh. Důvodem členství
-ve Sllemovne poslaneoké jest volba; obdbibí volební činí šest
let. lnic!iativa zákonodárná, přísluší kr.áli, 'atvšak st&vové mají
právo :přeďnášeti 'přán~ a návrhy. OsnoVCY' zákonů týkajících
·se bernípředk1ád.ají se nejprve sněmlovně poslanecké; ohleďně
o~ny<?v ~stat~ích ~ákonů ro~,?dui~ k;á1, zida se předloží dříve
te Cl one snemovne. Sankce pnslus1 krali; veto jeho jest absolutní.
Xrá1 svolává generální shromáždění stavů nejméně jednou za
'C~bsahuJe

d
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do sněmovny poslan'ecké. Státní m<it~istři moh~~ ~ý~i čl~t;y jedll~'
z obou sněmloven. Clenové gen~rá!ll1ho., sh~?mazv~e~~ ~aJI ))0.."101"
bu zasedání imlUnitu proti zat.;e~l1 vYJtm,:.aJlc ppstizenl pr!. cmu:.
a pro své řeči a vvýroky ;učinene vS snemovne ,m'ohou by tI po
tahová ni k odpov<!dnostl Jen od snemlovny S80me.
,
Ústava tato jest zaručena přísahou na ústavu, lde~ou sk~a-'
dají: král při svém v_sto,wpení na' trůn" prozatío1lln~ vla.dar a vP12 n oové královského rodu, jakmJile, ®sahnou, zletIlostI. Z, ,mjene~~.
'IIl!Úve býti ústava jen k návrhu krale; k platnemu usnesem
Zllle
v z. est v ob011J sněmlovnách třeba přítominosti tří čtvrtin všech..
:n,e
J
,
v
v.
hl
'"
"h
členů a dvoutřetinove vle,tsmy
asuJlcl,-.
v
v v
"
Na ústav;ě této nebylo až do r. 1848 vv p~ďstat~ zmleneno ~I
čeho. V r. Ul48 byly však, za",edeny zlmIe,ny. ustaypl ,toho d~Ulh~,
v, b ly zrušeny, stavovske vvsady a patnmoll1alll1 soud:mctvl,
~~~vnámi bylo dáno prá';,o žákono.d~rné i~iciatiyy, zm~nen ':0:
lební řád zavedena odpovlednost milnlsterska a J. v. Nazev ge
nerální shromllždění stavů zamJěnen názvem 2!emský snem.
Ve Wiirtetnlbersku platila ústava z r. 1819, přijatá. s?ťQol~'áž,
děním stavů (nikoli oktrojovaná), a na svou dobu dost~ hberaln;.
Ústava tato byla vybudována na zásadě svrchovanos.fl panovn1;
kovy: král spojuje ve svých rukách všedhlna p1:áva ~vrdhovane
v
I'
Zak,onodarnou
mlOCI
a J'e-k'
",.ul vy'lucVnle přísluší moc vy'konná.
,
' h v, d h' moc'
v konává král spolu se stavy, ale v na!ehavyc p~~'pav ~d , m~
p~ávo činiti opatření nutná ku bl$lhu sta tu. S}ll'Om~zden~ stavu
se skládá ze dvo11 k~'or: ze s~e.m'ovny prv,m, a ze sne~,ovn:
dr11hé neboli poslanecke. Jinak ustava tato JevI velkou pnbuz
nost s ústavou ba,vorskou.
Rok 1848 přinesl i zde značné zmleny: Stavové sv,oIaf\í v ~áli
1848 odhlasovali zák,on (z' ,1. července 1849), kterým se, na ml~fiě
dvo11 'komlor zavádí ústavodárné shromáždění o j~dne k?l?'Ore,
které 1l1Iělo provésti úplnoUJ revisi ústavy. Avšak k tet? revI~l nedošlo' ústavlo:d:árné shromáždění bylo třikráte po sobe sViollal;o a.
třikráte rozpuštěno, až k,onečně královským n~řízením' z',6. hst<?p du 1850 byl zákon z 1. července 1849 odvolan a z'avedena Ojplet
s~ustava dvoulm!11lorová. Sn.ěmu byl před10žen vládo,! ~ávrh ~a
zmlenll ústavy ale návrh ten byl v dubnu 1852 poď zam'111kou, zese obě komo~y nemoho11, shodnouti, ,o,d.volán, a ústava z r. 1819
z-ltstala nadále v platnosti.
v
V Badensku oktrojovaná ústava, z r. 1818 nelišív.se 'podstatlJ'e
od ústav wUrtemlberské a bavorske. Thok 1848 n.eJakych zmen!
v tomto smlěrUJ nepřin~sl.

°
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II.
Do ~lalož(}ní nJmecké říše.

ČMlllkem III. pražského Illl!ÍrU lZaly,álzlal se císař rakouský, že
0000 "užší spolkový poměr", který král pruský Zlal'oiŽí severně
odl řeky, Mohanu. SkuteČlniě také ihned po viálce k popudu Pruskla
19 ruěmeokýoh súáti't ulZ',wřelo Severoněmecký bund, pro který
P!ť,usk'O (Bismarok) vYp!ta'coval'O táké ústavu. Tento pl"uský n<Í!vrh
ústavy. byl na konferenci vLádi jednotlivych státd s,eiVlerOi11Jěmec
kýohl s IOCJP'atrnými IZl1lljěuami přijat a tpřed~ožoo piak (IV' únoru 1867)
sever01lJěmeckém!U říšskému sně111lU (nikoli ústavodá;rné:tlliU, nýbrž
jen s !hlasem poradlným:), který nruvr'hl určité IZměny, jlež také byly
přijaty. Takto se stala ústaJva Severoněmeokéh'O bundu (17. dubina 1867) skutkem a vstoupila dne 1. červ,C'nCle v: ž~vot.
ProŤÍ'v'Ou. k Německému bundiu, který jako splolle~ st:áti't
byl spojením státi't rruzu mClz!inárodln,ího, jest S.C'Y'eDOl11Jěmecký bund
stMem spolkovým, tudíž spojením státi't rá!zu s,táf>orprávníh'O. Jím
se tvoří jecunotné spollmvé úmemí s jledn'Otnýml indigenMem (niklo'li
s jednotným státní'mi občanst'vím). Sp'olk,()vý útvlar tento má dMa
lZ'astupitelské sb'Ory: spolk'OIv1oIU radu a říšský sněm.
Spollmvlá rada jest !Zastupitelským sboretml vlád dílčíoh státi't; Vl ní jest sídlo svrdho'vlanosti Scv,er'Ol11lěmecké'ho bundu. Každý
d-íMí stát má IZde podle !Velikosti urc1tý p'Oč:et hlasi't; oelkem jSIl)U
!Zde 43 hlas:y, ~ to'h'O 17 pruskýdh. Předsednidv'O přísluší P.rusklui,
jakožto nej'YIětšímu státu dílČ~ffilU. Toto předsedniofvo z'asrupuj.e
bund' na I\"enek, rOlzthoduj'e 'O ViMCje a 'O (iníru, i111\á nej'vfYšši V'eIitelsiJVjí
nad IV'ojskem poz'emlským i nlátmořským v míru i vle v,áloe; j'el1ll/u
pHsluší dále právo i povinnost bdíti nad tím, aJbiy dlHči státy
vykonávaly usnesení slp'olk'OIVlá, a přid!rvOlYiati neposlušné dílčí
stMy spolkovou exekucí k plnění jejich spolkovýdhi plOlv1innlolstí.
Říšský sněm jest !Zastupitelským sborem (s,CiV1ero)němlecJkého
národa; jest volen na ;zlákladě všeoheoného, rovlnéol.iQl,pŤÍméhOl a
tajného pr,áva Masovacíh'O. V něm jest 'V'yjádrena jednCYta (selYle!to)n>ěmeokého národa.
Výkonným orgánem hundu jest sp'Oll{IQlvý kancléř, který j;est
nejen !v'ýkonný1l1 org,áttl!etm: pruské vl,ády vle Viěc'eoh spolk)Olv1ýdhl, ale
fllároveň i Iduší a vlastním predsŤ<wite'l.em 'V/eškeré politiky spoB.{'()Ivé. Jest sioe odipoViědný říšskému sněmlu, ale odpolvlědinost ta jest
vyj,ádfena velmi nejasně. (Požaďavlek tíšského sněmlU vyslOIVlCi1lÝ
v poradách oústaVlě, aby; byl'O fl:řmeno říšské ministe!tSllVlO !O'dp/Olv.ědné říšskému sněmu, nebyl p'r'O odpor Bismarckif:tv prosazen.)
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Pr1éÍJvrní poměr bundlu k jednotlivým státi'tm dí16í!n1J blyl upra~
ven tím lZ\P'fts'Obern~, že určité Vlěci Ibtyly proMášleny !Va v/ěd spol~
kOIVé, které spadají výluč11Jě 'V' pra!\l1omlOC bundu. V,ěci ty: j'SIOIU:
tz'asto 1.liP ení bundu na 'venek, ČiÍtajďc v to celní a obchodní poli~
tiku, IZlákonodlársnví 'O dO(p'l:avlě U'vl11itř spoUdolVléhlo, ÚZlelI1í, 'O stě~
hovlání, o proVlolzovlání žilVln!O:stí, IQ; měně, :m!káoh a 'Vláhách, o že~
lezlfliddh, pia1vhě" pošúíÍidh! a telegrafu, o pr.ávu IT,estnÍm a obH~
gačním a konečně veškeliá brrunná rnJoo. Ostatní věci zti'tstalYI v'Y~
hralZ'CtlV pravomoci státti't d~lčíoh,
Bylo řečeno již výše, ~e v Severol1Jěmeokémi bundu byly t?,a~
sto1.liP eny, l1Jěmeoké státy jen sev'erně od' řeky Mohanu. Na splolj'e~
neofJv1 s l1Jěmecký:m'i státy jižními nebylo však pii to'mJ zap'0me~
nuto. Již IV čL IV. pražského míru pf'olh~ašuje ClÍsař rak1o,uský
Slvi'l.j s'Ouhlas s tím, "a~y 11Iě:mecké státy, ležící jižně od! řeky
Mohanu, Ivstou/pH:y ve spolek, jelrož ni1rod:ní splojlenÍ se Sev~r!ollliě~
meckým buudem lZiftstane 'vyhraizlen'O IblližšfmlU dOf'OIZU1llIMí mezi
oběma". Na !Ziákl'll'dlě tehdej'šťho sta'vu v,ěd fOlto "národní SlplOljmí"
se mohlo Iprolz'atÍlm: p:f'o.vésti jen na podkladě. me\zlinárlOldnfu.JlI;
ostat11lě doložka míru k ÍlOltnlulÍ'o čLán1m 'V'ÝsllOiVně zlněla, že Sipio[ek
SeV'ero11Jě;meckého bundlu a j~hoThěrnJelCkými státy "hude m~ti mez,i~
11Járodní llelZ'wvislé bytí".
K lV:ytvoření tohoto, Sipolku mezi Se'vlerIOl11iěiU1leckým bunde1ml a
súá~y, jihoněmecký:mi ,nedošlo, došlo v1šak k značnému sblížení
mezi 'Oběma na z;ák'lia1d!ě, smlluv s poóátlklu tajných a teprve pOlZlději
UJveřej11Jě,nýoh. Sblížení toto ťZiálddo v tom, že hyl uZll'vlřen m~zi
Pruskem a jihoněmeckými státy Sipolek na odlboj' a v'ýlbbj a dáte
že by] utvořen mezi Severoněmeckým IblU!11ldlem a Jiho11JělffiJCdkými
státy, celní s,polek, na tváklad/ě čehož aelé NěmtecJko Ílvlo:řilo jedn'Otné celní úZlelDÍ s j'ednotným' Zlák'onlodársilv.fm Vle 'Vlěoech celnídhl
Nad to pak Čll. 79. odst. 2. ústaJv'y Severoněmeckého bundu ZlVll1ášúě
stanovil, že vst1.liP jihoněmeckým súátft nebo jiedlnono 1) nich s'e
stane k n,á'vrhu sp'olkového předsednicvV1a spoHmwým Zlálroneml,
čímž pfístup tento byl pO'važovlán ťZia 'V1l1itrní 'VIěc blUndlu t. j. k p'ří~
stupu tomu není třeba Zlmiěnv, ústa!vy, nýbrž staĎÍ prostý Zlákon.
S(wero11Jěmecký bund blYl již od ZlaČJátku svého zavož!ení před~
určen k tomu, aby se rozlšíři1 na ně1l1leckou říši. Vlastní plOlplUJd!
lt tomu by,ldián tzIa války franoou1;skOl11ěi111lecké. Ještě v lis-6op'adu
1870 ~yla uZiaJvřena mezi Sev,eroněimleckým 'blUJnďem: a státy jihů
n1ě:meckými řada sml,Ulv, na Zlákladě kterýoh tyto státy přistupují
k "německémlU bund:u" a přijímají jehO' ústaJVlU v;yIhra!Z/Ujíce si
lliěkter,á plJ:iava výsostná (t. l'lJVI. práMa resel1Viátní). Smlouvy ty,to
resp. ústav'a tato vstoupila IV' ži'VIot dne 1. ledna 1871, dne 18. le'dlna
1871 IViY,ďal lmál plf'Uský Zl hlavnÍ'ho s'V1ého stanu Me Versaillíoh pif'O~
klamaci, že ptřijÍlmlá titul císaře německého a dne 16. dubna 1871
bylaústa,va říše němeoké ve s'vlém koneióném Zlnění vydiána. TÍ!mI
v!Zlni1qá říše německá.
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III.

Říše ně:medqá Zlaložená v r. 1871 čítala 25 státft a jledinu t. zv.
říšskou :7Jemi (Alsasko~Lotrinsk,o). Z tol~() 22 státy mihly ústa1V'U
monarchickou, :3 státy (bývalá města hla:nseatská Ha,n1JblUJfÍk, Bré~

l\
I

i

nw a LUbek)ústa'VIU r epwblil{]ánsk ou.
Jest to stát spolko~ý s jedlno'tným resp. spol,ooný'tnJ říšským
o1YČ'ansfJvím v ten !ZIpiftS'O'b, že státní ohč'anstvlÍ IV' OIí1čfu:nJ stMu jest
ne\zlb,y,tným pířeclpoldadeltIť pro říšské oIbč'ansiJv<Í státní a 1;vláštní
natura1isace říšské není, a s jedinotným oelnfu:nJ a obchodním
úlvemÍlml Pr,álvnrí poměr mezi říší a dílčími státy, jest upraven
říšskou ,ústavou. ÚstaVia tato mťtže býti mlěněna pf1CYstým Zlákonelmt
říšským s dlvlěil1l!a výjimkami: j edn:alk se pokládá ná'Vlfh na Zlměnu
ústalviY ~a zamítnutý,p'l:oh1Iás,í~li se ve spollwvlé radlě 14 Mas,ft
proti němu, jednak l\zle ZlvLáštní práva j:ednotHv'ých díl6íoh Státft
ústavou v,yhra!ie11iá změniti jen tdhldly) dá~li k tomlU souhlas díloi
stát, 'O jehož rvvláštní právo jde. P~o rozdělení pt:avlom;ocÍ mezi
říM a dlílč'Ími stMy jest rOZlhodnrý § 4 říšské ústa1vy, který s,tanovi
t. !z/~. Vlěci s:polečné t. j. 'Vlěci, l\IIe kterýoh dOlhled a ziákono,úársvV1í
rpfísluší říši.
Vlěci ty jsou:
1. úprava vo.lnesti súěhování, demevskéhe práva a Po.d:ffi!ínek
usazo.vání se, státního. občanství, Vlěci pasevých, pelicie cizinců.
pro.vo.7),ov~ní ~ivne~tí ,a pejišťeyání. Pro. B~Vloi1)' j~st, stanevene
reservatlll pravo., ze uprav a prava do.m1ovskeho, pedmlllek usazevání se, ko.lo.nisace a stěhování se de m~m!oněmedkých zemí jest
vyhrazeno. z,áko.no.dárství bavorského. státu;
v,.2. z~~o.t;edáv~~tví o clech a o. o.bchodu a dan:ě, jec11ž jest
UZItl k uceluffi! rIse;
3. stano.vení míry, váhy a meny, jako.ž i zásad pro vydávání
zaležených a ne1Jalo.žených papíťiovýoh pen:ěz;
4. všeebecnáustanevení o. bankovnictví;
5. patenty o. vynálezech;
6. ochrana Jiuševníhe vlastnictví;
7. organisace spelečné ochrany německého obchodu v CIZl~
ně, německé plavby a její vlajky na n~oři a nařízení spo.lečnéhO!
konsulárního. zasťJo.upení, kteréž se vypravuje říší;
8. železnice a zfbo.váníoest po.zemských i v,odních v 1JáJmIU:
ochrany zeffi!e a všeo.becné do.pravy;
9. pro.vez plavidel a plavby na vod!ních ďrahádh· společných
něko.lika států a udržo.vání stavu těchto. drah, říční a jinaká
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vodní cla a značky mořské plavby (majáky, tUlIly, kůly vytyčovací
a jinaké denní značky);
10, pošty a te1egr6Jfy s vtylO'Učením piOOt a telegrafů v Bavořícn
a ve WiirtemlberskUJ;
.
11. 'UStanoveni o viájemJném vý1ronu nálezu y;e Věcech civilních a vůbec vyřizováni rekvisicí;
.
12, ovtěřování veřejných listin;
13. společné zákol1iOdárství o veškerém občanskéml právu•.
o právUl trestními a o soudními řízení;
14, vojenství říšské a válečné loďstvo;
15. opatření policie zdravotní a veterinářské;
16, :u~stanovení o tisku a o spolcích.
Říšské lzIákonodársÍ!ví má převahu na-d 2lwko1l'odársÍ'V1Í!mJ d!ílčíClhl

státft ve dI\"ojím smčru: jed11ak že mfiž,e obor t. zv. ivjěd spoi.IJklolV1ých
l~d,'Yko1i měniti, tedy rOzlšířiti nebo umenšiti, lotvIŠem Sle dVlě'ma V\ýjimkattn'i již Ivýše uvedenými, jednak že podle čl. 2. říšské úst8JV~
říšský lzIákon má p:řednost před zákonelmi dílčíhol státu (Reidhlsredht bridhit Landrecht).

i

1

přej'Ímá odlpOlVlědnost.

B. Moc
i

I
1',

A. Moc 7J.á k o no dál' n á.
. Říšská moc ~ákonodárná jest 'Vylklolnávána říšskými sněme!ml
a sip'olkoV'ou radO/u.
Říšský M1Iěm se sldáJdiá ~e zástupou ·volených podlle stát{\, na.
podkladě soustalVy volebních ,okresi't podle zlás8idY. napflOlsté viětši
lW· Čít,á celkem 397 poslanoů; Zl toho pcřlpardá na Pruskol 2.35, na
Bavorsko 48, na Sasko 23 atd~; každý sMt má aspoň jednoh1ol pfOlslance. Volebni okresy jsou uby'olřeny tak, ž'e pa:i'tmě:ť11lěll'a kaž"
dydh 100.000 obYW'atdu p:řip'adá jeden poslaniec. Právo MaslolvlacÍ
má každý Ně)1lJJec dokonalv'ší 25. rok svého 'vlěku, a to 'VIe spio>1il~olvlém
státu, kde má slv'oj'e řádné h;y,dlišM, pokud ovšeml p'odlieJ !ZIákona
není 'Z prrlwva hlasovadhlo lV!ylou'Čen. Volitelný j:est každÝ' Němec,.
aokonav1ší 25. rok svého IVlČilw, který jest aspoň rlolk! s1iMním olhČla~
nemněkterého dÍ1'č~h:o státu a [lenÍ ~ pa:á:v:a hlas'ovaoího. vryloU'Člen;
volitelnost se V'Z1tahuje na celé území spollmlVlé. Obdioihí vloilehnÍ
činí tři, na !ZIálda'diě 7íákona z 19. března 1888 pět let. Před uply:nutím Iv'olebníhoolb:d!obÍ lzle rozpustiti říšský S'11'ěunJ na Zlákladě
usnesení s;polkolvé rady 'Zla s'Ouhlasu oísařlo'V'a; lVI tom p'řípadě jest
uOlvé volby :lwo'V1ésti dio 60 a sněm slVlolati diOl 90 dnu o;de dne
rO'zipušÍJění (čl. 24, 25 říš. úst.),
Spolko'Vlá rada se skládá zle zástupou dílčích států. Zástupce
ty, Ivysílají vllíÍ1dy díJ.čIÍdh státi't, opatřuj'í je také p.f'íslušnými in~
strukcemi, a jsou tito 'ztÍsŤ'llpco1vé svýtm: lVuádám za s:V1oje hlaJso'Vlání
v.e spolkové radě také Odpolvlědni. Spotholvlá r8JdJa čítá oelkem 58
htasu; !7J tOlho má Prusko 17, BalvlO!rsko 6, Sas':lo a WiirtemJhersklOl
po 4, Baldlensko a Hessenslk,o p'O 3, Meik!llenburs~o z'VIěřínské a Bl:Iwnš:vioko ;P'O 2, ostatní státy po. jed'nom hlasu. Každý stát :l11JŮže vysílati tolik !ZIástupoo, kolik má hlasů; M.asuje se však za lmž-dý
súM jedJnoŤně. Předse,dá a j1eJdinání řídí říšský kancléř, který se
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však .mi'tže ·dtáti !ZIastupovati kterýmikoli jiným člene/tni sp'OlkO!V1é
raidly. Spo1kovou radu, jakož i říšsk!ý sněm SViOllává, zahajuje, od~
roooje a U\ZIalv'írrá císař.
K platnosti každého říšskéhlo. fljáJklOlna jest třeba souhlasného:
usnesení říšského sněmu a spo[ikové raldy. Iniciativa :oáikiolllodárná
přísluší oběma těmito shori'tm; iV!YcJhiálZlí-li inici:ativa od spolk1olvlé
rad,Iy, lZIašle se dotčený náJv:rh' jmén'elnt císaJřo\"ým říšskému s'němu,
kde také tailwvJáto osnova jest členy spol~OIvlé rady neblol zlvlláštn'Ími komdsaři od ní jmeno1v:aný'l11'i hájena. Sankce ziáklO:nu pHslušf
spolkOlvé rad!ě. Sankoio:1l'o.valllé !ZIákony plO'depisuje a lViyhlašuj:e
dísař jménemi říše 'Zla spolupodpisu říšského kancléře, který' tím
'V

llá cl n í a v Ý k o n n á.

ŘíšsMJ moc vládní a výkonná přísluší císaři, jest vlšaJk vte
~kutečnosti lV:yko11Jávána jedlna1k spollm'vlou r.adJOIu, Jednak! říšským
kancléřem

a říšským úřeď1nicÍ!V'etn.
Veškera lVebe'jnlá spa:áva 'V říši jlest totiž dělena na be(LIpro~
střední spr1á'VH říšskou a na správu státní, t. j. sprá'vlu, kterou
v:ykonávaji jedlllotlilVé dílčí státy 'Vilastním j:mlé'11em a Vllastn~mli
orglány na oDvodiě svého úz·emí. Spd'vla státní jest opět bluď naprosto slvobo~dfJJá, blUď podro!bena dio\zloru se strany říše. Prvý
druh sprrlávlY jest v těch oborech, 'Vle ktelrých dílčímu státu pří~
sl.uŠí plná autonomie. Správu druhu uvedenénw na druhem miÍsúě
vede sice také dílóí sMt, ale ř'í-ši pťls1uší doi1Jor. DOlZio.lr tento v'y~
k011iálvá jednak spolková rada, kter:á ik tomu oíli vlYdáJvá také
spr1ávlllí nařírz'ení, jednak, pokud jde o 'dlohlled nad zuoh'Oivá'v:áním a
vykonáváním ř.íšských lZIákonu, císaři, který do:hled ten vlyklo:n:áiV)<Í,
prostředkem říšského kancléře. BJe!Z1prostřední říšská spráJva jest
v(Ykonlávána říšským kano1éřeil1ll a ústředními úřady podHIz'e'ný'mil
říšskému kancléři.

C. Moc s o u cl' c o v s k lá:
SoudoO'v'sklá moc říšská se yyk'onáviá říšskými soudem Vle.

V1ěcech, pro které jest příslušný říšský soud'. Jinak j!est soudcrovská
moc IV' říši ruěmlecké vykpl1Jálvlána s,oudly státními t. j. sioudy jednotHlVlých dílóíclhi státu, kteréž jsou: úřední soudy (Amtsgetric:ht),

tzJemské soudry a IV'rc'blní z·emIské soudy.
Doložiti sluší, že s'oudJy jednlo{1i.Vlýoh dílóíchi státfi JSOIU' plOlvinny naVlZlájem si poskyto'Vlati práJV\fl:í po.moc, a že roZ'su·dky
soudní jsou Ivykonate1ny na oelém úlZlermjí sploUwvém bez lOlMediu
na to, sou,dem kterého díl6ÍJhio státu byl roz!sludek vy,dán.
D.

Říš

e a díl čís t lá t y.

Pl'lávní poměr dtílČIÍdh států V'i'tJOi říši jest, jak již 2J předu
bylo uV'edeno, dán všoo1he'Ůně článk'em 4. říšské ústalV'Y. Díl:&í
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:státy. IV'e svém souhrnu jsou nositeli říšské }e;dltl,o,ty a SJvirdhJo!V'a~
nosti 'l1Iěmeoké říše. Každý jednotlivý dílčí stát j'eidinak tvoří SOlU~
'Qá~tku říše, jednak j'est samosprá'v'ným liěl1esem, které flIprostřed~
kuje a pro!VláJdí na svémúl2leltn'í ř'íšskou moc piodl e ptr'a1V'idd dJanýoh
říší, jedinak jest stárem s ,vlastním \zIákonodárstvím, s lVaastn,í ~pirá~
vou a s vlastním souodniobv~m (nikoli V1šak SIVlrdhJo'Vaným). Podle
toho lIZe pdwa díloídh! státil Vll'či i-íši za.faditi celk'em vle trojIÍ
druh:
a) pr,áJva ólenská,
h) prlruva tlIvláštní,
c) pTjáJva jakožto stát,il dHoíoh.
Ad a). Pllá'va 'členská jsou ptráVla, která prro dílčí státy, IVly~
plý1v'ají IZJ říšské ústav;y: j'ako diftsledek skureonosti, ž'e dílČJí státy
jsou člen;y, říšského slvarz!ku. Sem patří na př. nárok každJé!hio dí1~
óího státu na diplomatickou a :vojenskou IOICJh'ranu se strany, říše
proti útol"ilm IZJvenčí, porlávo státu míti zasúolupenÍ a přísl,wšný po~
čet hlasil :v'e spolkové mdě, míti IZÍrustO'Upení sviéhlo obYJV1aúelsf1vla
IV' říšském sněmu a pod:. Že tz; tohoúo poměru členské-hlo vyplÝ'vlaj~
pro díloí stMy: také Ut,čité pov'innosti vilči říši, jalm na př. p,O'Vlin~
nost přisplÍv:ati poměrně na vojenské a finanční 'nákladiY říše atd.,
jest samoiZlřejltn:é.
Ad b). Práva IZJvláštní jsou odlišná p:rá'vla některých dí1číCln'
státil, jež si ty,to státy při tvoření říŠt: vyhrad'ily, a l<Ť'eltá v,ložel1'a
do 'ústavy tZlnamenají modifikaci Zlásady l"O'VllIolSti vlšeon diílčíclh
stMil. Práva bto mohou býti Zlrušena jen s'e sVlo[le'11í'mJ f,ěe!h stáHl,
o jichž I2Ivl,áštní práva j1de.
Tato prá'va Zlvláštní příkladmo jsou: prá,v!o Pruska míti plřed~
sednidví v říši, Ba'Vlorska míti násmJě:stnictvú V říši a předsednictví
ve stálém výboru sp'Ol1wvlé rady p~o 'VIěoi iZJahmniční, dále inllÍti
četné exempde IV celko'vé spnávcy: a organisad říšské, WiirteltuJber~
ska míti Z'v%štní práva rptři 'dlani z piva a '2J lihu, při org:anisaci
žele'zniční, p'oštovní ,a tellegrafní atdl., Badenska mlíti eX'emplCi z říš~
ského lz1ákonodárst,ví 10 xdalllění domádhlo piva a lihu, HaJmlburkiu
a Brém l1n~ti p:t;ávo na svobodné přísŤmvlY.
Ad c). Pr,ruva sem spadající jsou práva, která V1yplývJají (l)e
stMuí ipO'vah:v dílčJích státil; js'ou to t,oltiž v;ýsostná prá'VIa, kter:á ďí1~
čím státilim :zJbyla po 'VIřazení jioh do sVla:Z'ku německé říš'e a j'icJhž
se říšsk,áústava nedotkla. Sem p'atří lZJelJ1mléna a'utonomie ve. vlě~
cech, které nejsou říšskou 'ústavolu p'r'olMáŠJeny rzIa spolklů'vé, a
vlastní spr1áva státní (a oontr. řÍŠské).
E. Cel k o Iv:á p r ,á v n í a pol it i c k á P o :V' a Ir ta n lě m e c k é říš e.
Říše l1iěmed{já byla složitý MYlar státní, spolkový stát, ktelf'ý
někteří vynikaj~cí státoVlě.dlci němeČJflí (Je1linek a sám i Bismarck)
řadili do typu republik. VLádní forma IVlŠ'ak :zJ1'tsfala ry1)e 1ll!o.nar~
chicl.{Já a ,vývoj l1iěmecké říše spěl oítn! dále tím k vlětší j:ednotě,
nikoliv ovšem be:zo o.dlpmu některých súáti'l díl6í:dhi (jihoněmeC!kýoh,
i
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'VI prvé řadě oVlšem Ba'vlOfska), k jednotě, jejÍlm'Ž rys'em byla toi}stouoi moc oísařsl.{Já.
Parlamentní IVUudy Nělmlecko nemělo. Bylo :řIelČJel/Jjo již výše,
že poža'da'v'ek říšského sl1iěmu, který v r. 1867 rofuolvlal o ústa,lV1ě
Severol1iěmeokého bundlU s Mas'etm pmad'11ým, a!b:v říšské 111Ii~
nisterstvo b;ylo o,dplo'V1ědné říšskému sněn1\u ('v1i:Z výše), hyl Bis~
markem odmítnut s o dilvodtllěn1:m, že by instituoe ,Qldlp:ovědnéhlO
říšského ministerstva tíhila k přetvoření státu spol'lmvléhoVle stát
jedlnotný. Skute'Č'llIě však sama skladba říše nětnlledké nep'řip'ou~
štěla parlamentní fermIU vLáJdní, neboť spolk'o'vá rada nebyla j!en
pr'vní komorou ťlIáfuo:n0<1árnlou,' nýbrž také vládn~!11J 'OIrgánem a
pfedstwvitelem sta,tni svrcho'Vlanosti řiš'e německé. Říšské ministerstvo nebylo také nikdy, bu:;áno 7) kruhu parlamentáři'l a tlSskému sl1iěl111J~ odpo'vědné, ani nebiylo dOisaJZ1oVlánlO lV' d/oIhodr~ s ríš~
ským SllIěl111lem. Přes to však Bismark dovedl si až do 8'vtého, pádlu
vwdy, vyfvlořiti IV' říšském S11lělm!U 'vlětšinu pro SVOlU plolitiku Hšsk,ou,
a po pá:du Bismarko'Vlě. i-íšská vláda po určitém K,oHsání vdla
v užší styk s Hšským sněl1n1em berouc v politidkýoh s'v'ýdh Sím.ěr~
nicíoh náležitý lZ'řetel na doóasné slož'ení resp. na do:č:asl1'OU vlě·t~
šinu říšského sněmu. Na vedoudclh iI11lístech vMdních zlí'tstali sice
nadJále úředníci, niklo: par1:a1l1!e ntáři, ale na sn~n'}lu .v'ládním se
stala pia:trnou IiIměna' nenáhlý ' přecih'od k parlrul11Jentní formě
vl,á:dní. Na tom to tllí't alo až dto svlěto'vlé 'Vlálky, aniž by o'vlšem plOl
villlěj'ší stránce nastaly něj:aké Zlměny (složení říšského !111linisfeiťstva,
jeho odpo'vlědnost a pod.).
l

F. N ,á s ti nú s t a IV ní h o a p a rl a m e n t n í h o vývoj e
v cl fl č í c h s t ,á tec !ho
Založení říše něnllecké a diftsl,edkeln:ť toho vytVlo,ření celé řady
instituCÍ, jichž pravomoc se vzltruho'Vlala na cdou říši, nemohla
přirolZ'eně ros tati bez vHvu na prlá'wlÍ a politický 'V'ý'vloj v joed~lI01tli~
vých dí16ícth státech. L:z:e zde pozorovati 'V!Zá}emné přizpi'lsobo'V'ání
se jednotHv'ýoh státí't, což se ziejména zmčno také ve vlyt:V1áření
stejného lZIákonodárst,ví v těclhJ I()oborech, které xilstaly StátťUll vy~
hraiZ'eny. Přes to IV:šak pr,áVlě V' ústccV'nídh a politických IVlěoech
uddely se odlišnosti a lZJejména byl zachOlvlán v tolmJto směru rlolZ~
díl mezi stMy seVleroněll11leckými a jihoněmeckými.
V Prusku na ústavlě tt r. 1850 nebylo znl!ěněno oelkem nioČJdho.
RO'V11Iě·ž volební ř,á:d r 'ť. 1849 Zií'tstal celkem IV' platnosti; zálmltllel111
lIJ 28.čet'vna 1906 byly provedeny j1en některé změny, jinak "l:šaJk
tzJí'tstalo lvše při starém. V tťiftnní řeói z 20. října 1908 byla sioe
ohMšena naprostá zlměrlla dosa'vadn~hJo volebního řádu, aLe ani
ne rok potom byllo panovníkem rlozlhloldnuto proti z111lě,ll!ě. Mo~
narchický pdncip, na kterém b:yl:a IvybudoVlá:na celá skladba
pruského státu (ačkoli p'ť'u'ská ústa'vla, jak již výše bylo u'v1edeno"
byla tZldě1iána podle ,ústruvy belgické a hyla místy pouhou její IOb~
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ncdoVlolil ustavení Slolll'stalvlY parlamentní. J.est sice pra;v~
da, -že IV' době, která Ibelz]p:rostbedně p,r,eidldh:ázela sViětolvlé 'Vlálce,
se 'vll<Ílaa držela p:adamentní VlětŠinY" alle skuteonost tu dlužno
'Připsati na Iv'rub nikoli té okolnlolsfi, že blY se vll~aa chtěla tl!á~
sacJ1ně držeti směrnic politických drunýdh !dločasnÝ'm složením
l2Jemského snělffi!u, nýbrž toruo, že pruský sněm zle!llllsiký měl sták
konserv:ativní 'Vlětšinu, kter1á šla 'VIelmi dobve k duhlu pruské IVIY~
soké byrokracii i smýšlení Iknálovlu. Král Zi&stal až db sklonku
&vletové 'Vlálk,y zdrojem a základem 'VIcškle1ry moCi ,Vle státu, a
staVlovskoarisfokratický r,áJ2J státníh10 zřízení vUstal zde z:adruo'VI<ín
až do r I,idu monarchie.
Nejinah: tomu bylo v' osfafnídh s.táteoh s'ev:ewnitIl11Jeckých.
I zlde lze p01)orO'v:ati jakousi z'trnulost v ústa!Vlnídh institucídh.
V Meklenbursku se lzIachO'vala dokonoe stavlolvlsl~á ústalVla, která
silně upomíná na do~y středo!V1ěké, t !ZIV. dě.cJ1ičná I~Oll1'Vlenoe (law
dJesgrundgesetzHche1:' Erbvergleidh) z r. 1755.
Podle této ústavy se sněm obou 'lelkovévoďsltví meklenburských skládal ze dvoUl stavů a to: rytířs:{éhb t. j. 7J vlastníků statků rytířs1{ých a ze 48 'l!ástupoů privilegovaných měst (Zl čehož
město Rozúoky ,mělo jen jednoho 7Jástupce a jiná dUlditá mesta
jako Vismar a Nové Střelice neměly vůbec zástupce). V r. 1848
bylo sice svolán.o ústavodárné shromláž,diení a odhlasovalJOI novou
ústavu. 'Ale tato nová ústava byla pr,ohlášena za nez:ákonnou a
zůstalo to na ústavě ~ r. 1755. Po utvoření říše německé se Sne,ll]
:říšský čtyřikráte usnesl na návrhu zákona, že každý stát dílčí má
miti zastwpitelský sbor ~ vyšlý :t voleb (namířeno to bylo vlastně
jen proti Meklenbursku), ale spolková rada všechny' tyto návrhy
zam1tla.

Jiné státy seVlerolllěmocké, ačkoli j,ejich státní ZiříZlení byla
jakž takž p:řiměřena duchu do~y> silně vizldorovaly ·tnlO'dierním
:proudi'lm de1111Okratickým. Ve stábeoh se soustruVlOlU dvoukíolm\OItov1ou
p'tlV'llí komora !l}achovlá'vlala určité pi'ežité 'V'ýsadiv sta'VIovské a
v komoře druhé p[ocální p:rávo hlasovací (VI Sasku až čtyři hlasy)
mělo býti j'aký1ll1lsi korekti'vem prrofi všeolhoonému pr·lÍ!vu h1aso~
'VIacÍmu. Ve státech se sousta vou j1edinokiOlmlor1QlvIOIU pak ZlV'láštní
flIásrupci nej'V!yšších poplatníki't nebo člel110vé jmell101Vlaní Zle111lě~
Plánem Itnlěli držeti jakousi protrv!áhu profi členi'tm vychhlej~d111l
tzle Ivšeobecných Vlolleb.
Naproti tomu smty. jih(Yl1Iěltnleoké při;zlpi'tSi()lbi1y s'Vioje V1o!lelbní
řtéÍiď,Yi mnohCilffi IV'Jce demokratickým proudi'tm dbby a odstranily
!pŤežitky. stalV:ovských a šledhtiokých 'Vlýsad. Druhá komora diolstala
rOlZ/hodnou pŤeVlahU nad NOImO'rlOlu první, ba d\oikonce se stálVléIla
i ohniskem Iveškeréh:o parlrumlentního žioota. Nejdlále VI tO'm SItllIěru
šlO' Ba'Vorsk,o, kde se v p!oslednídh letedh před s'V1ětcwIOlU lV1álk!olU
Již slťufečně wpil:atňovala soustava parlamentní a ministerstvo
vycháJ2lelo z Vlětšiny sněmu zemského.
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DODATEK 1.

Ústavní vývoj státu francouzského.
A. T.

ZlIV.

Druh,á republika.

Únorovlá re<,nolluce smetla monarchii a ilastoli1a P11olzla{Ímní
vMdu, která se v proklamaci vlYdané k národu franoo,u!ziskéltu,fu
prohlásila pro republiku s v'ýhltadou jejíl11G schváLení národem.
Dekrevem IzI 5. bř,ezna 1848 lb!ylo svoLánoústavlOId,árné shrolffiráž~
dění lVIolené na p'Odkladě všeobeClnéhJo a rovlné'hío pr,álVla hlas\oIVJa~
cího a sousta1v!y listinné; Ihmnice Vlěkovlá sta11l0lVlena p;ro prálV10 hlasO'\~ací na 21., pro V'Olitelnost na 25. rok; Plolčd ó1eni't činil 900.
Toto ústaVlO!dárné shrlolmáždění se sešl'O pJOičátkem: lnnětna 1848,
v:yp:raoova1.o a ~':ydalo, když byLo, před tím Z1am:ít1o náMrh, aby
osnova 'ústavy: bylla předložena nárlodu k přijetí, ústavu z' 4. 1isto~
padu 1848.
Ústava fiafo, lziV1aná I\'lšeObCC'll!ě ústa'VIOu Druhé n~p:uhliky, při~
jímá !Zla stMní fOťlll1lu republiku "demokraticko.u, jeditllou a nedíl~
nou", 'výsl;ovně prohlaŠUje i2Jásad!u s'Vlťdhiorvlrull0Sti námda a dělbu
mocí lVIe siláru stanoví jako prvlní pOldim!í:nku SlVlobloldné .vllád:y.
Moo l2lák'Onodlárná jest de1egIQlv~ána zákonlodárnému sb\oru
'O jediné komoře IVjQlllenél1lllu na podkladě vŠiC(oIbeonéhio a to'vU1éihlo
pťiwva hlasowdhio a soustavlY listinné. ObdlolhlÍ 'V'olební činí tři
roky a sněmoVl11a se ob11lovuje integr,álně. Iniciativla ziákonlo:ďár\11iá
přísluší každemu členu 11iárodn~ho sh:fiOI111lážděl11í.
Moo lV'ýk'Onná jest del.egována IOIboMlu, ktiCrý má titul prresident
republiky, Jest v'Olen oelým národ!em přímou volbou na dobu
čtyř let a nenítz1noVlU volitelný, Lelč po uplYflJutí čtyř let od skon~
č:ení jeho funIroní~hio obdlolbí. Má lzIáfuonOidál'n.Io:u iniciatilvlU a pode~
l)isuje (promulguj'e) :iiák'On;y usneSJooé nár:OId1n~m1 shrOltllážděnÍltll,
má však právo, IV!C lb-CtfJě stauOIVletlé k p'OICIJpisu ZlákiolnéIJ, žádafi 1mIo~
ŤiV'ovaným p:oselsf-vlÍJtn lZIa umné p;:j()Jedná'Vlární záko!lla; v '001111 p.ří~
rp:adiě jest toto druhé usnesení 11iárodn~hlo shromáždlění definÍti'v'11Í.
Nepodepíše~li p11esident republiky lziikon 'V1e lMúě ústavou přlede~
'Psané, učiní tak předsedla národního slhl'0111áždJětní. President re~
publiky jmenujoe a prOlplooští 11l1Jinisfry a jmenujle na ,V'š'C'Ch!ny
úřady; jest OdpoVlědný lZIe svýdh rv'ÚláidJnídh akti't. V,edl<e presidenfu.
Jest tu ještě 'Vioepresident republiky jmenovaný národnNn! shro~
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mMxlíěnÍ!tnl ~e tří kandidá:tt nruvdenýoh presMlemtem republiky.
Vioepresl;d;ent jlest po lZIákontl p!ředsedou státní radly a vasnu:puje
rp,resildenta l1'epubliky, 1liaj'de~li ho cosv' úi'adě.

Moc souodloovsk,á se vyk!o'návlá z,darma j1mlénem národa .a j'est
delego'Viána soudctun jlmlenova:ným presidentem! republiky na d!oži~
voH, nepřesadiúelným a llleses'aditelným.
Na reV'isi ústavy se usnáší národnď shromážděiní; LťelVlisi s'rumu
prolViádí ~vláštní re:vdsní shromáždě~lí ;vlolené [la dlohu tří mJesíolt.
Počet 'č:1en'Ů národního sihinomáždění činí 750, čítajíd V' to !lJá~
stupce Alžíru a francoiUlzIských osad. Pr;á,Vlo hlaSlo,vaC'Í má každý
ohč,an mužského pOlhlarv'Í dokon:8Jvší dle) :dlne v(0i1tbiy, 21. rok slvlého
vlčku; podmínka výkonu prlá'vla hlasolV!ae:ÍJhlo jest lZIa!plSání do vloHč~
skýdh' seZlnam'Ů, které jsou sMJé. Voliteln'ýtml j1est každý volič do~
konavší 25. ro[{ svého v<ěil~l1. NenívOlHte1ný ten, kdlo má ne,jaký
veřejný pladený úřad; v:yňati jlsou IZI toh:otto zlákazu ministři a :ně~
kteří lIJIyšší funkcionáři státní ve vlo1ebním řádu lVýslolV'l1iě uvedení.
ROIV'11iěž ž:ádný člen národního shlrlomáž:dlení nemlt'tlž'e po důbu Zlá~
kOl1'odárného lobdohí 'býti .jme11lolván na 11Jě,který veĎejný p1aceillÝ
úřad; IV'ýjimky jsou tytéž jako při volitel11losti. Členo'Vlé nátlodntho
shromiáždění lzIasDurpují nikoli depaťÍemloot, iV1e kterém fsolu voleni,
nýbrž celou Fmncii, nenmhou přij~mlati 'VIe výkiol1llUJ slvlé:hlo ll13Jndátu
nijakýoh i'11'strukcí a mlajlÍ rotlls:álh[ou itmlUlnitu. NámdnÍ shromáždění
se sdhiáwí p:odle ústal\ljY den po tom, kdly kion:čí plbedešlé národní
shron1iáždiění. Jest p'erimlat1l~ntní, mltž1e se 'VIšak odročiti; v úOlmJ
případe je IzlnolVlu sV'oltá'vlá z\V[áštní IV'ýbor neblo: tptrtesident republiky.
ROlZlpustiti 111árodní sh!w'máždě:llí nehne. Seldlění nátlOidníthlo shtICY~
máždění jsou IV'eřejná. Pro !Zidě1ávánlÍ Z'álwn'Ů j'est plřelcllepsál1!O trojí
čtení.

Volba p1'esidenta retpulbHky sle koná druhou ne/dlěli ni,ěsíce
k,vě,tna. Volitelný jest státní ohoan fr3lt1oo'uIz1ský rlowe'ný, nikoli tnaturalisorvaný, který dokonal 30. 110lk svého 'V!eku a neiZltrati1 ni'lcď,y,

sflátní obóanst'VIÍ franooulZlské. K p1wtnému zvolení se vlyžadtl'je, aby
kandid,M ,clIostal naprostou V1Mšinu všedh platně odevtzldanýelh hlasil aalSpoň 2 Imiliony Masft. Nehy1y~li u ž,ádnéihlo tll kandidláift tytJo
d~ě nláležitosti splněrw, spadá volba nla národlní shrloanáždení,
které IZlViolí naprostou Vlětši!1!OU a taj~lým hlasovlánÍm! jedllolhlo
tl! plěti kandidát'Ů, kteří dlostali nejlVletší poč~t Mas,lt.
President r1epubliky lJIemá prállJla ani odročov'ati, ani tlOIZl~
pouště.ti národní shlr'omáždění; učiní~li tak, nebo překáží~li lllliU
Viubeo \vl j'eho 'činnosti, dOip1ouští s'e ~loBinu 'Vlde'zrady. V Ílcým pří
padě Izltr,á cí i pso jiU're slVlt'tj úřad, obČlané mají pl1'ávo iOldlepHti j'eimU
poslušnos,t, a ·v,ýkolJll1lá nllOIC přechá7Jí na národní sthJrlOlmláždění.
Vedle pr'esidenta rlepublik,y jsou i ministři a Vlt'tbec dlržitelé mlooi
vevejné OdpoVlědni !Zle s'vydh jlecllnání; zp'Ůsob a Plodmlnky, jakýttnl
a IZla kterýdh se tato odpolV1ědl1lost up1atňuj1e a pI1'OVlá:dJí, bucllOlu
urpral\l1eny IzIvlášf.ním z,ákonem. Ministři mohou býti členy llárlOd~
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ního shlromážděll1í, tmlaj'í přístup do nárlOlcllního shrlOlll1áždiě,ru a mu'sí
wde býti slyš:áni, kdykoli o to požáJclIají.
Vedle 11!árodního slhlmmáž'dlěll1.í a presidJenta ~pub1iky, jest tu
dá,le státní rada, j1ejtíz členo'Vlé jsou jmieno1Váni rua š'est let nártOldl~
ním shroi111láždiěním; obnolV'Uje se tlJ polovioe na ploloátku každé'h/o
Z1ákonodárného !období tajným iMaslolV1án~mi a napltlolstou Viětši1l'ou.
Prarv,onloc stMní raď,y jest: podává clIobrá IZIdání o vaád!ních IOIsn/olp
'VIádh lziákon'Ů a o oSllJOlváoh Zlákon'Ů 'V(yeházejídch 2J itnkiatiJvlY. rplar1a
mentní, připrafV1uje vl1ádnď nařÍ!zletní a IVJydáJVlá ta lV[áJdlní nařfzienf,
ohlednlě kterýclh dostane Olď nlálriOdního shrlOimáždě'11'Í iZlVIláštní z!mlolc'nlění, a kontroluJe konečně Vleř~j'11lOlU sprlávu~
T. tlJ\n. Druhá republika nenl!ěla dlolUJhého trv:ání; ústruvl11LÍ pOP
111Iěry, VI ní nebyly IZIcltravé. NárodnlÍ shf'OIJ.n]áž1dlění Vlyš1é z ?r~i1lJídh
voleb 111IMo Viětšinu protirepubllik,ánsk1olu a p:roti'bIOlnap1ať'hshoklou
a dostalo se tzláhy do IOistrýclh rO.71plOlXlt s pvesiidlenŤem retplttbliky.
Kdryž p'ak odhlasOlVléťlo v lev/ětnu 1850 nŮfVlý lV/o1ební řJádl, .oihráfil:ol se
i V'eřejné míl1!ění proti ně11lu. Volební řiád t~nto 7JadllOlViáJVIal side
'Všeobecné a rovné pOClá'VlO h1aSlolvlací, al'e pozadalvlek t.!7N. usedp
losti IV obci Izlvýšil z šesti měsíc'Ů na tři roky, čítmlž bylI() škvtnu.to
asi tři miliony voHču. Obratu veřejného mínlění použil Ť'e!h'dlej'ší
p
rp'resident republiky LU(~.Vlfk Naplo1éon, a 1k1diyž spory j'ehjo s národ
ním shrOlmlážděním nejen 11IeulStá'V'a1y, nýbrž s'ečfml dále tím ví oe
pHostřolVla~y, v llGci ~ 1. na 2. pLťiO~;ince 1851 ,vryda1 delmet, kterým
p:roMásil národní slhlromáždění i státní mdlu lzIa 1~ol.ztpuště11!y a slVlolal
národ franco'ulVSký k plebiscitu o tGttn, zda si přej'e, alby Lud""ík
Nap'Oléon Bonapa1'te plodržel S'V'ou mlOlc a IZ\da j'emludlelegu:j'e more
ústaV'odá,rnou na lZIásadádh vysl,o'vlenýelh IV ptrpklamaci vry;dlané té~
hoždne.
Z:ásady, ty jsou:
1. OdpolVlědná hlaVia státu jmenolVlamá na 10 let, 2. mJinistři
tlIálV'islí jen na moci výkonné, 3. státní rada ul'vlořená z 11!ejiv'Ý'Z1l1Ia1ml11!ěj'šíeh muž'Ů, kterlá by. připmVlovala tzlákonry a je hájila před sbio~
rem 'Z\ákonodá:rný1ll1l, 4. sbor záklO\l1odámý PlťloijedlnálV'ající zákloi1ljY
a na nioh se uSlllášejíoí, vole'11ý t1Ia podkladě všeobecnéihio, právla
hlasolVadhlo bei7J soustavy listinné, kterlá falšuj'e vlo,lhu, 5. druhá
komora ,uúV1ořená IZI v:ynikajíoíeh mlUž'Ů země, mloc udržuj'ící rOVIHlOp
Vláhu, str·ážce wákladní smlouvy, a obecnýdh S'Vlolbiod".
Plebiscit konal se dne 20. a 21. p1'osinde 1851 aVlýsledek }eho
byl že 11!árod franoouJziský Z'droujíoí V1ětšinotU státní převrat LUJdlv~~
l~a 'Nrupoléo11!a sohlV1álil (7,439.216 "ano", 640.757 "ne", 36.820 Maslt
nep:latnýdh).
Tím obdoib~ t. tllV\ Druhé RepubHky končí.

v. D r u h é o í s a ř s tv' í.
Pl'ebisůit rzJ 21. rp1'osince 1851 dal Ludvíku Napoléo11!olv'i v piO(l!~
statě diktatuvu. Na IZIá'tkladě této d1iktatmy vydal Ludv:í:k Napoléon
B. T.
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ústavu tl' 14. ledna 1852. ÚstaJvla tato se 'Výslov:ně dov'O,1ává zásad
obsažených v. Prohlltášení p'tá'V' čloIViěI;::a a dblóana Zl r. 1789 a je
p1otvtlZluj'e. Forma r,epubHky s'e z<ťhOlvlá\VIá a IV1láda s'e sV'ěřtu'j'e na
dobu 10 let Ludvíku Napoléo'lllo'vli, dočasnémlll presidetntu t~epiubH~
ky. Tento }est hlavou stMu a IVdádne prostBedke!ml ministrl'!, státní
rady, senátu a sbCYf,u wákonodárného; jest odlpoV'ědný národu
francoUjziskému a roftže s'e k lliěmlu kdyl1;::oli odVlollati. Moc Zlákono~
dátnou VlYkoníÍ'vlá president republiky splo1u s'e selnátemJ a se
sboretml lZIákonodárným; ~nic'iativa z'á<lmlnodárná přísluší ,vlšrak V'ý~
lučně jemu a také on slám slankc'lonuj-e a prolffiiulguje Zlák,olJ.1jY:
a senatuskol1'sulta. Senát se skládá j,ednak tl' -11lejvyšších ho'dlnostáHl
duchovnídh a Iv.oj'enských, j'edna<k fl: 6lenft jmienolvlail1ých presi,dJen~
teitIJI republiky na doživotí. Shor IZlák'onodárný se sklá<diá z č,l'en&
v'Olenýdl1 podle Vlš,e,obe,oné'hlO a f(wlného pt:álv'a hl,asovaC'Íhlo na
p'Odldadě soustavy IVlolebních 'Olkresft. č1e1ľ1:OiVlé s~átntÍ r'aidly jSlqu
j\trJenowini presidentem r,epubliky a mlohou jim býti také kdy\kloH
odvoláni Ministři jsou jiffiieno1vláni presidentJem republiky, a jsou
jen ľl:a něunl IZIéÍ,vis1í; netJvloří sboru, a klaždý z nich: jiest odpolv1ěJdlný
jen Izi vládních aktft jim: IV!ydanýdh; členy sboru zákonodárnéhO!
býti nettnJohou.
Moc lZIákonodárná jest zde dělena v piodstat,ě !ll11ezi presidenta
republiky, státní radu, s'enát a shor \zJáko'llodárný; kaž:d'ý z tJěchto
čtyř 'Orgán,ft má ?)V:lláštní ptfisobnost. Presi:dJent republiky navrhuj:e
Izákony. Návrhy tyto rediguj'e státní rada a p;ředlkládá j1e sho'l'u
~ákonodárnémJu, který se na nich usnáší. Usnesení sboru Zlál;::tolnodá-rnéh'O jest sankoionovlá11lo p'residelntelm repuhliky, načež se
dlostane d'O senátu. Senát má z d'11vodift v ústavlě VlypoOtlených
právo postaviti se proti promUll,gaci 2íáktonft presidJentem republiky
již sankcionovaných. Nad to pak 'Vtyd:áiVlá senát senatusfuOinsulta,
kterými }ednak uprav-uj'e ústa<vlU osad a Alžíru a vŠle, 00 nebylo
předvídáno ústa'vlou a c'o j1est nutné k chio,dlu ústa!~y, j'edna,k
vyldádá autenticky články ústa'v'y, Meré jsou nej'éllsné a ZllwdwV'ají
p'Od11lět krftlZlným výkladftm. Tato senatuskonsulta saniloo~onuje
a prol111lulguje president tl~pluhliky. Avšalk stJěž'ejní Zlásady, ústa1Vly,
které byly o!bisaženy v proklaanJa!C'i presidenta retptUlbHky, 1) 2. prosince 1851 a schVláleny 'IIlšeobecným hlasoviáním národa, !lnlohou
býti IZItnlěulěn,y opět jen všeobeoným hlasoviáním náflOda. Výsl<)IV1ně
jest ústavou O'ZInaloen sentát Zla strážCle základní stml,oUivly a iVieřej'~
ných: sv'obod a jest stanovleno, ve ž,ádný !Zlákon nelJ:niťt'7!e býti p'ro~
tmulgoVJán, aniž by ,nelbyl dřfvle p!řiedloŽlen se:nátu.
Počet 'Menft seniátu nlestmlí pi'esahovati 150. Členy senátu j:sou
kardinálové, tmlaršálovlé a admirál,OlV'é a ,.diále osoby j1m1enolv'ané
presidenf'eII11i Xlepuhliky a jím tiké odroooVlán; sClhihie je!hiO' jsou
neV'evejné.
Sbor lzIákonodárný se Vlolí na šest l'Bt podLe okresft vlolemích
tak, že tpVi'tmlěrně na kiaždýoh 35.000 voHOi't připadá jedien posla~
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nec. ,Pnávo hlasO'vlaoí lll1iá l(la'ždý státní obč:an mužskéh/o pohla!Vl.
ktery dokonal 21. mk svého. 'IIlěik>u a není po lZIátk,OllU z práMa ht1aso~
vaoíh:o IVJyloučen; fo:rttnlální piddmí,nka j'est ~apsání do se'Zlnam&
voHčských, které jsou sóálé a re'vlidulí se každý ro[;:. Vlo1itdný jest
každý volič beiZl rOZ1dí1u biYld!!išúě, který dOIDonal 25. ro[{) .s'v1ého
V1ěku. Sbor lZIákonodárný sfVlohíJVlá president r.epUlbJik,y, jejl odloo~
cUJe, 'U\zJavírá a iťoZlpmrští. Je~li sbor z,ál{ionodárný rozpuštěn, jest
prestcl1ent tetpuMiky povinen svolati nový do šesti měsíofi.
Sttátní rada čítá 40 aZ 50 Ič'lenft; členy j'eJí jtm!enuje a odV'oláNlá
president republiky. Předsleldlá jí president republiky nebo člen
určený p!tesident1elm nepubHky jako místOiptředse'dia. Úkol státní
rady jest redigovati l1iwvtrhy IZ!ákonft a !hiájiti je jtnlé1l'em IV'lád'y
v senátu a IV'e sboru lZIákonodárnél111i; dále !1~dliglolv;ati vládní if1aří~
rz:ení a řešiti obtíž'e, kte!fé V'e spTáJVlě' v!Vnikají.
Jak bylo již výše řečeno, ústalvfa ~ 14. ledna 1852 zaoholVlálV!ala
ještě státní formlU republikánskou. Ale nebiylo nikolho taJno,
že po úSp'ěohu stMn]hJo ptřevratu IV prosince 1851 jest f'eiPlUblika
jen formou p!řeohodlliolU. Skuteónlě také j1eště týž rok (7. listopadu
1852) bylo vydáno senatuskonsultuim, které oIbltlovloMalo dědi':-:'llio-U
dftstojnost císafsl;::ou v dOlsa<víaidnim presidentu republiky LudV'íku
Napoléonu BO;la-partJo'vi a IV jeho mužském plotom5tvu Plodle ř,á~
du prvoro1!ensŤví s naprostým 'VfYl'ouoerum plOto!ll1lstlV'a žeillskéhio
(lex salica); jinak však ústa:V1a 11 14. ledna 1852 byla výslov!t1lč za~
ohována IV' platnosti. Senlatuskonsultulm tOlfo bylo pfedLoženo ná~
rodu a bylo také všeolbecnýu:n: hlasO'Vláním národa oIh!t101mil1ou Vlět~
šinou schVláleno (7,824.189 "ano", 253.145 "ne", 63.326 hlasft ne~
platných).
Císařství franoomské, IVlšeobeoným hlasolvláním národa oh~
novené bylo IV' podstatě !V'Ybudoiv]lÍIt1o na principlU dlelmiokr'atickém.
Ale vLádní fOflffila sama neměla na sobě nic de'mokratiokéhio. Byl
~o oi.rý IZl eIll1iěpanský ahsolutism, ve kterém slhor z;ámo,nodárný hyl
Jen Jakousi ok'rasou, a vlastní 'Vláha :zIál;::Oinodárná sp'OoÍNlala lVI se~
nátu, sboru vládní sOIUlSta'Vlě bez :Výhrady odldranému. Byla sice PlOd
stupll1lě vydána. no'Vlá senatuskons'llJta, která IV některých:, CleHdeltnl
belZlvýznaJtnlrrých /bodech, měnila úsúa!vIU, ale absolutistické vládní
soustaVlě né~ylo celkeunt :ZI1něněnJO niČ-lehlo. TeptIV\e na ~klonku
,císařstvJ, senatuskonsulVUJml rzJ 8. ztáří 1869 mění některá usfJadiOfVle'll1
ústavy IV duohu liberlálnllm', ústa'Vinim a do jisté míry i par1ament~
nÍImJ: iniciati,:,a IZlálmnodárná dána i sboru z'áJk,ornod!árnému, Itnli
nistři tvoří dohrotm1ady již ra!dlu ministerskiou, jsou odptOivlědni,
/Wohou hýti senátem dáni v olb!žallolbu a lIn!oIhlolU býti člen,y jak se~
nátu, tak i shoru lZIákonodáméhJo. Sbor Z!ákonodárný volí sáil11J
svoje ptř,edsednicfJV'O (až dlosud jle jlmienOlVlal císař), a každý- člen
:selllá-tu i sboru IZ/ákonodárnéhlo lmIá p,rávo podálV'ati intet'lpie1aCie nJa
'vLádu (indi'VliJd!uální p<l:'álVlo interpelační).
Mnohem dále však IV tom směru šlo senatuskiolnsuItum Zl 21.
d
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k",ětna 1870 měníoí iyle IZIna'óné mrre úsvaJv1u a ptřijaté v1šeobeonýtm:
hlasov,án~l11i národa 0lhlnol1lltt1ou iVlětšinou (7,358.786 "ano", 1,571.939
"ne", 113.978 hlasť. ne::pJatnýdh). Toto senMuskonsultull11i Z!avádí
již tmJonarohii parllamentní. Císař vládne pomocí ministri'l., senátu,
sboru izlákonodárnéhlo a státní rady~ Moc 2lákoitliOldlárnou vykonáiVlá

dSal- spolu se se11láteln1: a sle sborem zrákonJodárným, a iniciativa
~Iákon:odárná přísluš,í všem: úěinto třem lotrgáni'tm; jten náJv:rh na
JzlmJěnu ústavy mMe iVlydll!áizeti výlučně od císaře a o zlmlěně ústa'V',V
rotzlhoduje národ p'ťlo1střeldlkel111i vše,obeon~hlo hlaslo!vlání ,nikoli shory, IZlákonodárné. Vládní OSl1l0ivy lze podati buď v' senátu ne/bo vle
sboru IZlákonodárném; avšak zál{JQuy finanoní jest nej::pcr'v'e odhlasovati iV'e sboru 1Z~~konoid.árném:. Počet č'leni'l. senátu joest zlv'ýšen,
a pr1ávo císařO'Vlo jmeruolV\[lJti senátory jes:t obmelZle:nlo potud, že jich
ročnB nemlfiže jmea1,ovati 'v'ÍcJe než dtvlacet. SelZjenÍ senMu jsou f\1le~
řejná. Ministři tvoří sbor a jednají v r'acLě. pocl předs'erlnioi:V'w císařovým; jsou odpiOIVlě.dni, jsou členy státní rádly a mohou býti
členy senátu a sboru lZJákonodárného.
Ústava IZ r. 1870 nemlěl'a vlšak času se vzíti. Válka s Němoi
učinila konec císařství a mlonarc:hii iVli'lbec.
C. T. zv. Tře t í R e p u b li k a.
Národní shromláždění francouzské sVlolané Ihned po uzla!V'ře~
ní pHmělří bylo postaveno p,řed úlm,l dáti stMu novlou ústa'vlU:.
Výsledek plětHetého jlelll!o ZHsedání jsou tři záklo,tW ústavní a to:
o organisHd veřejných mlod a 10, organisaci senátu, oba' z 24.
února 1875 a o vzt1aJzÍch iVleřejných mocí z 16. Čel1:tVlenoe 1875 a
dva ZiMmny organidké a to: 10 vlolbě senátori'l. z 2. srpna 1875 a !O
volbě p'oslanoi'l. 'Zl 30. listopadu 1875.
Tyto ústavní a organické z,áJk<O'l1Y t'VloH dohrom'ady ústaiVlu
t. zv. Třetí Rep'ubHky. Proti dosa'vladnímJU zivtyk<u nemá Tř'etí
Republika jednotné ústavní listin:y. Jsou tu j,en (tři) úst'aJvl1Ú
zlákony, navzájem na sobě záv'islé a z,úmyslně stručné. Chylbí zde
na př. ustanovení o s'vtrcholv\'tl~O:sti národa) i o t. zv. právec1hl státJo'~
obóanskýoh, a o PrdhMšení práv čvo'vlakla o o!bčana není Zlilliínky;
Nártodní shr omláž dění zHse:ďiavší od r. 1871 cUo r. 1875 mělo
rozJhodnou viětšinu mlonacrdhickou (s'kuteoně také P'o demisi Thiersové se oŤiázka resta'Umoe mIOnarchie 'V' l10dě bouťhonském stala
na chvíli iV\elmiaktuální). A přes to, ž·e již od pO'óáťku z'as'edánÍ
národního sihJwl11!ážděl11í úředlní titul státu byl replUlbHka fran~
oow;sk,á (ještě v únoru 1871 Thiecrs dostá'V'á titul: hilruvla výk'ol1l1é
rrJooi republiky francouzsQ{é, což v srpnu 1871 biyl'o zaměněno
na titul: pcresident republiky franoou:zské), ptĎece jen pro státní
f01:t111U republi1\:iánskou valné chuti tu nelbyJo. Dosa'vladní zkušenosti
s repubHka'111li (s t. 'Vv. Prcvll1íza 'vdké revolucJe as t. zv. Druhou
po r. 1848) nebyly pr,áVlě s~vlělé.· Nad to palk dos'8jV1adlní f,ocrmy
republiky, alJ.11Jeridk:á VYbu&w,aná· na zásadě' přísnédiělby moot

-ve státu, a šv'ýoarská se silnými přÍ>V1Lastky demokrade pnme
a s hlavou státu sboro'VIB IO'rganiso!Vlano'U, netamll101lwaly se mnohlo
franCloUlZskémJu národu, u kterého sloustaV'a parlamentní byla již
silné ~apusti1a kořeny. Bylo-li lze tudíž Zlavésti státní form1u
repub1i1'iáns[<ou, která hlY byla vÍCle nl!éně tvv1alá, bylo nu:tno
přijati takovou fomllu l'ep'Ublik,,~, kter,á 'hry Slplojo'Vlaila vl sóhli:!
výhody 't11Ionarc\htie s principem dernlokraticikým skuteč11Iě t1ip~'at
ňovaným'. Tato n01vlá TIorma republiky jest dána vle spisu PvevostParadol'a La Franoe Nouvelle.
Prevost-Paradol, kterémJu skutečl1Jě přísluM Ziásluhla, žte ť:hIeore
tidky, položi1~áJldady nové flo,1:tmly republiky, relplUlblitkly padiamentnÍ
neboli ~YiPU franoouzského, již v Útvlodu slViéiho výše uvedeného
spisu praví, že usilJuje o IVIŠeobeol1lou ref1011mlu, kterlá biy ziamnolvlala
.celý stát, od výkonu prá'v,a hlaso'vladhlo až do organisace a fungOViání nej'vlYššÍ !1Dlod; jemu otázka miornarchie l1Jebo repubUky
není otáivkou zásadní, nýbrž jen otá7Jk1ou slov a oSloíb: hkwll1í 0tlá~<ou jemu jest, aby, národ franoouzský b!yl nátlodem svobo:dlnýml.
Tato všeobeoná r',efor'ma j1est nastí11Jěna iVle druhém dílu spisu,
Prevost-Paradol snaží se národ francJou'zský sm~řiti s formou
1:epubliI'iáns[wu, která z dť.vodi't historicJkýahl se stala nál1O.dJu vlellmi podezřelou. Ani on se n'etají tím, ž'e ptlOlti for't11lě replublikánské
Jsou skutečné nái11l!it[w dvoj'e: filosofioká a prrall~ioká. Pr'v!á zá~
leží v toro, že stranidké rovp'Or,y mohou dosflo.upiti mnolhem iVlětŠÍ
výše než Iv' !111Ionarohii a mohou tviésti k IOip1atřeníltnl násilným; druhá pak v tom~ že není snadno najiti formulku pro odlplcl'VlěJdlnost
prresidenta republiky~ dálle v otázce, Zldla ani tyl replUlhlice nelze
se obejíti Ib:et prtiáva hlruvlY státu rozpo.ušúěti plarlamlent. Neoblať
možnost tolzlpustiti parlament a zjednati si takvo' jasno o s!1llIýšlení
v 111árocUě jest nezbytno,u pmHvláhou' parlalffi1entní sousrruvo/ t. j.
vLády IVloleného zastupitdsiiV'a pr,o:stř,e,dQ"em ministerského k'abinetu. V tom na první pohled parlamentní mlonarClM1e nllá nespornou výhodu nad' republikiolu, ale po zralé úv,aze ani parlamentní
ttnJonardhie nemu,sí býti ušetřlena tohlo, že se ifnJonarcha mť.že státi
jak'ý1l111si stá,lým a neses-aditelným prvním ministrem a ž1e il11li'tže
upírati Imlinisterskému kabinetu a parlamentu i trosky, jlejich
moci. Obtíž najíti dobrého kr,ále konstituontll!o jest sotva menší
než obtíž bez něho se ,obejíti. V dť.sledlku toho lze bez' lobavY!
uvaž()Ivlati případ, že stát ip!řij1mle formu republiky, neboť jlest to
státní forn1Ja velmi přijatelná a zasloUží si, kd,yž už jiedlnou zde
jest, oddané podpo:ry a I\1lpřím!né v,ážnosti višedh dobrýdh! státníoh
občani't.

ZásllUiha Prévost-P.aradola záleží jednak IV' V()ltn!, že odenil
soustavu padaJm1entní jako nejlepšÍ StoustaiViU iV~ádní, j;edlnak v tom,
že pro1'iáZial, že l'epl1blika jlest fo1:t111!a státní naJpmsto přij!arelná a
že nemá Vlětších Mad než monaroMe. Skutečně také 'V'ýZlnaml jeho
$pisu qyl 7ínaoný, velký počet členf1. národního sll!f0111IáždlěnÍ byl
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jeho názory prlodc'blnut, a náhled1y jeho s'e uplatnily (vedle ná~
Me:dlfi vévody de Bmglie Vle spisu Vues SUl' le goulVlernement dle la
France) při budoV-,ání nov:é státní f,o~m!y francouzské.
Fomn1a republiky přijaM již od počátku 7Jasedlání národního
shro'1llláždění byla v pO'dlstatě jen jiakýmsi lV'ýdhodiskem z' nouze·
a st,átní formlou p.DQlz1atímni. Ještě. v pololv:ici r. 1874 by:l nruVlf'h, aby
rep,ubHka byla proMášena za definitivní státnl fODtnIU, zamÍ'tnut
374 proti 333 hlasi'tm. Rovněž k'o'llcem ledna (29. ledna) 1875 byl
návrh tél1iož změní za'1lllítnut 359 proti 336 hlasi't. A'v:š'a:k v lZ'ápětí
na to (30. ledna 1875) byl n,ávrh, který sna:nolvH tDvlání úřadlu a
~p'ůsob vollb:y presidenta re:pulbHky a imlPHciúe, hez st'a:nIOlv:ení
l1Iějaké ~ásad,y, ulznáVlal formtu republiky, přijat 353 proti 352
Masltm. Tím byla konečně, ovšem IVlětši:nlolu jen j'ed1l!oho hlasu,
formla republiky přijata.
ústavní z,ákony jsou, jak již z předu 'byl,o, uVleldieno, vte1mi •
stručné a upravují IVll'astně jen m!oc v'ýkonnlolU' a ziákonodárruoiu.
Hlavou státu jest president republiky 'Vlolený nadlolbu, sedmi let
ohěma sněmovnami sllolU'čenými ad hoc IV' národní slhJ11omáždění.
Po vypršení siv:ého IQbdolb.í jest Zl110lVlU vloHtell1'Ý bez jakéhlokoli
obl11Iez'ení. (Ve skutle'Ďnosti sle však v!yiVlinula ústavní z'V'Y!kl'ost, že
odstutPující presiJdlent vi'tbec ndmndidujie a mlltže býti zno1v'u' vlollen
teprve sedm Id po tom, kdly Ivrypd'e'110 jeho funkční období.) Pre~
sident republiky jest hlavou moci v'ýk'o:t1né, jmenuje na vlšedhny
úřady: vojenské a {jilvIHnÍ. Má zákonold'árnou inida:tilVlU stejlllě: s ob:ě:"
ma sněmovna!lni, neslwnkoionuje 'v:šak zláklolny, nýbrž j1Cilli p,odpi~
suje (pwm!ulguj>e) a to ve lhi'ttě jlednolho měsíCle, kdy ziákoti IObě~
ma sněmovnami přijatý byl dodláon v:ládě (polkuď ol\l'šem není
prohI,ášen za nutný); v téže 1:hIllÍlě !l11lá prá1vlo rv!ťátiti z:ál\:lOn k 'QPlět~
némtu projednání s11lěmovil1Jál11, jest IVlšak pOlvinen udlati p'ro to,
důvO'Clly. President r~puhlH{y dáLe pwvlá'dlí zák,oiny, Z čehož se
VjyiV10ZlUje proň nOlZsláhlé prruV10 naři:zoovací. Mi'tže býti plotruho,ylán
k od,poVlědi11Josti jen pro IVdezradu; 'Vi tom'ptřípa.dě se sněmo'vna
poslanec'&á usnáší na obžal,01biě a soudí senát. Celkem lzle říci,
že ,president repub1i1~y. mlá pdvní postav1ení ústéllVlního mOlnaadh'Y,
nepřih1ížíme~li ovšem k obmezlené dolbiě jehlo úřadlu:. Moc jlemtt
příslu1šející vykonruvlá president f1~p.ub1iky pil."ostřed!ke111i ministr,{i;
každý jeho akt I1llJusí býti spo1.upio'Clle:pstán ministrem. Ministři mají
dvojí o'CllplolVlědnost: poHtic1\:1OIU a pcr,álVlní. Politická odpoV'ědillost
jest hromJadná: ministři jsou sOIHdiárruě sněmovnám odplOlVlědni
z celkové rvMdní politiky, a 1O:d!pOl\llMnost postihuje celý 1llIinister~
ský kabinet. Pr,ávní odpolVlě!d!ruost jest ind~vlidUJální: postihuJe
jen toho !l11lÍnistra, který ve vlýl\:lOlnu slvlé:ruo úřadu porušil tlst'aiV1nÍ
ne?o 11/ěk:terý 2'1ákon jiný. Ministři mohou býti členyj j!edné z obolU
snejl11loven.
Sbor Zlast,upitelský nemJá úřadně jedlnotného jména (ú:řledillJě
se užíVlá v'ýraz'U: obě sněl11lolVlny) a skládá se ze ({iv'ou k:omoc:
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ze sen.átu a ze sněll11lovny poslaneoké. Sněm:o'v'llIa poslanelOká
se obsaz>uje jen vo]bou; Vlolí se na podkladlě 'V'§e!obecnéh'o a rov~
ného pr,áva MasO'vlacího podle sousta'VIY volebních okresi't s na~
prostou Vlětšinlo>u a s určitým: kvorem. (Od té dloby. byl v'šak VlOlební ř,ád již třikrMe zll11lěněn.) V eřejní zř~zlenci placení .státem
nejsou volitelni; z této ~ásady j'sou 'V'šak určité IV'ýj~mky. Vol'ebnÍ
obdolhí 'činí otyři r,oky, a sněmovna se obnolv'uje IV' celku integ~
'r,ál1lJě. President republiky Il11l1lžle se souhlasem senátu sněmovnu
poslanecJkou rlQz:pustiti; v tomJ příp'adě jest 'Violi:čské sbory S'V'o~
lati do tří '111Iěsíci't k novým 'Vlolb,á;l11 (změněno ústalVlním zákonem
z r. 1884 potud, že nové 'Vlol by. jest vrykonati dio dV10U mlěsíců).
Senát se skládá z'e 300 čl'enů; Z toho jlest 225 volenýdh' po
departell11lentecJh a osadlách a 75 vol,ených nár,odním shromáždě,~
11ím
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upr,á,zdnHi se nějaké I1UIÍsto, doplňuje se k,o,oiP'tac:í se strany senMu. Organický1m ~ákonem z r. 1884 bylo k,ooptaoní právo senMu odstral1Jěno, takže natPříšfě se všichni senáno,ři Vlolí. Ostatní
senátoři (od r. 1884 všiohni) se vlolí 'Vlolbou nepřímlou zvláštními
voličský1mJi sbory Plodle sousta<v:y IVlolebnídh ,okresi't na zláJkl:a~
dě naprosté většiny a určitého kJVlo'Da. Období vlolební činí dev:ět
let; ale každého třetrho lloku vystupujle jie'd~l'a třetina a doplňuje
se novými IVlolbami. Rlol2')pustiti senát nelzle.
Obě sněmoVl1jy se podle ústa'v:y scházejí k řádlnému zasle~
dání v :dl'whé úterý ll11Iěsíoe ledna, pokud jle oIViŠem presMent re~
publiky nesvoLá dHvle, a zasedlají 11/ej 1mJéně pět měsíci't v rode.
I( ImJimoMdnému ~asedlání svolávlá je president republiky Plodle
svého U'vlážení; jest IV~šak povinen jle SVl oh ti, žádá~li o to na~
pros6á Vlětšina obOlU sn.ěmIOlv:en. President l'epubliky. uzalV:írá va~
sedání a má také právo O'dlDočovlací ,oIVlšem obull'ez'ené.
Ohě sněmovny mají stejné prlálv'o ~ákionodárné iniciaŤiiv'Y;
jen 2'!ákony, finanční dlužno nejprve prlojleldlnaíi a odhlasolvlati 'Vle
sl1!ěmovně poslanecké. Jinak IVlšfcl'k p'ostalv'ení obou sněmoven jlest,
jak po stránce z,ákonodiárné, tak i politické, stejné. V Činnosti
sO'l1ldoovské jest ;pioslanec1{já S11iěunlOlVlna valobcem, senát SloUd!~
cJelml.
Ústava z r. 1875 byl,a IV' době pOÍIQ'm'ní změněna, nepřihlíží~
lIllJe~li oyšem }{ 'Vlolebnilm: ř,ádi'tm dio' poslanecké s1lJěmo'Vllly, Clel~
keml malo a to ješflě j:en v bo-deoh pO'dřivenějštho 'Vlýznamu. Jí
byla fonma repulbliky us6álena a to norma od dosavadních re~
puhlik franoouzských naprosfJo odlišná. Není poC:h,lyIbIl1JŮisti o toml,
že tvi'troOlv:é rÚstaIV'Y měli na mysli fOl'n1iu republiky se SlO,USt:fWOU
parla1l1lentní. T,aké ústava sama to 'V' některýoh bodech! (na
př. politio~á, 'Odiplo-V1ěidlnost ministerská) naztnačolV1ala, v' jil1'ých
bodech: ji 'Op'ět nevyl'l1l0oIVlala (na př. ustanolVlení, ž'e ,ministři
mohou býti ólency; jedné z olbou sněmoven). AI~ ústalva, jlaJ{IO
v
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v;&bea lVI jiných státeoh s'e sousta'Vlou par1au:nJemtní, h!yla v tomto
smlěru velmi kuslá. Co \Vlšak neustanOlVlo'V'alaústma, to bylo dJo~
plněno a nahl1a1Zeno skuteoným výlVloJem. V dUdhu ústa'VlY, Sle
ustáli~y; iústavní zMyldosti, které sousta'Vrtt parlamentní v plné
její ryzosti nastolily. Takto se republika franoouzsk:á stala novým
typemJ republiky lP'ar1amentní, 'a typ tento se stal vzorem pro
vybudOlVlání repuhlik na pfrdiě t.ZN. střední EvrOlpi}T PIlY sfVIětové
vlálce.
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DODATEK II.
Povšechný nástin vývoje a stalvll sOrUstalVy parla~
m e n t ní vos t a tll í ch stá tec Ih ev rop s k Ýc h di o s v,ě t o v,é
vá[k y.
Ústavní IV!Ý'V1oj siláM evrorpskýdh po r. 1848 lZ'e, s výjimlkou
Švýcarska, ImJo11'arrchie Lotrinské, Němedka a evtrlorpskýdh státt't
východníclh: (Quskaa Turecka), charak'terisolVati snahou po tt~
pl'atnění soustavy: parlamlentni. Snaha tato IVIY1P,lý1vlá z postupu
delmlokratisaoe veřlejného ŽilvloŤla IVlfibec a státn~hJo z'řízení zrvláště
a jest jiedn~mI z j'eho přímýdh ldJ&sledld't. Postup demlokratislace
veřejného ži'v1ota j'elV( se fJlYtiž ziejmléna ve d'V'ou směredh: jedlnak
v úsilí o rozšíření iP:t1áv!a IVlolebního, j'ednak V'e snaze o s'olusta:vu
parlalmJen tní.
Reakce nastavší po r. 1848 'V!yúčto1v1ala takřka šmahem s'e
všeobecným 'lTrláJv1em, hlaso\Vlacím. Plokud ústavní žiV10t v monar~
dhiíclh zft.stal nebo !blYl zase o!bnIQ'ven, prá,vlO hlaslQlVací by-lio valně
obmezeno z'ejména pložadavl{Jeiffil densu (prláJv1o h'lasolVlací maj.í
jen státní obča!l1é platící daň určité zákonem! stanio,vené \V!ýš'e),
takže oelé vrst:vlY státnídť občant't 'hyv'še z práV'a h1asolV'acíhJQI
ViYlouičeny, byly politicky bezpr,áJvné. Výji'm[w zde ~iní jled'iná
Francie, kde i státní převrat z r. 1851 ponec:hial 'Vlš'eobeooé a ipfí~
mé právo hlasolVlaoí, snÍžilV' dokonce proti rep,ublikánstkému V'o~
lebn:Íl1nIU řládu poža!diavek t. ztv'. usedlosti (polbrytu' v' obCi) se tří
let na šest ttnlěsícil. Jest tudíž zcela přirozené, že, }a:kmHe se
politický život pllobral z !plout reakce, se ihned diosŤ8Jv!iLQ úsilí
o rozšíření pr1áva hlaslolvlad~ho i na t;y státní občany, kteří dJos:udl
z 11Jěho ~yli yylott.tičeni. Plolitiokýlm ide:Memdlo!b:y s'e stá.vá v' tOll1lÍJO
SlmJěr'u prlávo hlas<olVlaoí všeobecné (všidhJni SlVléprávní státní oh~
oané, pokud po Zíál{JQ'llu zvláMě 'V'YloU!č'eni nejsou', jsolU voliči),
rovné (ka~dJý voliči má jen jeden Mas; t. ';lN. votum p:lurální,
kde volič l111fftže míti i IVIÍde h1ast't, jle'St nepHstu:pné), pď'fmé
(volič pří:IUiO 'VloH do tV'šeclh' sbort't zastupitelskýclh) a t>llijné (VloHčI
volí prostředkettn! hlaslQivlaQí:ho lístku" nikoli 'ústně). úsilí 10 roz~
šíření pl1áva hlaso'Voo'ÍlhlO l111Iě,Lo skutečné úspěchy. Lze říci, Žie
do sV1ětOlVlé IVlálk,v, v :přev:ážné v-ětšiněevtlopskýQn státt't t. zv. vše~
obeoné p:r:ávo hlaslolvlací btylozaI\I'edeno. Ze státft t. zv. st~edin~
Evropy: 'VlŠeobecné pr1á'V'o hlasovací nelbylo tplt1OiV'edeno z oh1iasti
mona:rohie Lotrinské v zemích lmrurny Uherské a v jednotli~
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vých knálolv'st'V'íclh a zemíc:h t. zv. státu PředHtavJského a z' :říše
Německé 7Jejména v Prusku.
Avšak politický živlot lloizšířenrm pr:álvla volebního piO prt~
padě z'avedením 'y{Šeobec:ného prlálv1a IMas'ovacího pioLove'ný na
ziákladynejširší nespokojil se spl~lIěimm! úO~J.'Oto ipIO'žadJa'."ku~ Demo~
kratisace veřejného ži'vlo~la piodJmÍtliěná tím, žle 'v'šidhlni svépráovní
stMní občané (prozatÍlmt takřka šmahem jen mužské'hlo pohlaví),
pokud zvM!ště z,ákonem IVlyllolučeni lJ.lej'sou, s!edlostálV'ají k Vlolld)l11~m1.t
osudí a sflávajoí se skutečný'mti neboli akti'vlními státn,~mli 'o!blčlany,
jde nyní i na státní zřízení. Pojleti státu, jakožúo v:eiJejnoprá'vní
korporace a princirp, demokraltický v ústalvních Hstin:ádh nJěkte~
rýoh státi't (Belgie, Rumunsko, Řecko) výsllo'v~ě. stanovlený a
jinak všeobeoně, již ulZ'ná'vlaný mlají Iyl zápětí, že pravomoc par~
lamentu jakožto. Zlll!stupitelskéruo národa se pndlstatnlě. rm:šiřujle.
J e~li národ slmtečnlě zdlrojenli a pt'amelt1Je!l11I veškeny mO'cii IV'e
státu, jest nutno, aby tavo mio'e hyla soustředJěna a vyjádřena
v jeho zastupitelskéml sboru, Iyl parlamentu. Odtud parla'm!ent
nemJfi.že býti jen shorlem ziá:lmnlodárnýml, nýhrž vfi.he~ shorem,
který pr,áva národu příslušej-ící Iyi jeho jménu skutečně také
vykoná'v'á, tudíž sborem, Iv'e kterém s'e shíhaj'Í vš'edhny nitky
státního života. Pada:mlent 'ViyktOn,álvlá neJen 11Ie}roz\';,áJhll:ejší kontro~
lu veškery sprlálvy státní, nýbťž i ,účin.t1iě zas ahá do c:elko'v'é
politiky státnít~tnI, že vfi.bec určuje jlejí směmioe a to nejen
v pomlěru na IV'enek, nýbrž i IV' poměru uvnitř. A<vIšak ~iyj
parlament skute'Čně vešmeru tuto moc 'mlohl v!ykon,íÍJvl<lJti, jiest
nu'tno,aqy m{čl přímý a účinný vlilv na skute'čné předstalv'ltelie
tmloci vlládní a Iylýk;onué t. j. na vládu jlaktOlžto sbor mrnistnl.
TÍlmJ jest dán pož~davek, .i'edn:<lJk ab;y ministři biyli o~env parla~
tmlentu, jednak ab,V souh1'l1 ministrfi. (vLáJdla) blyl jak:o oeLelk IV'
povšechné politice 1V11,ádnídlo té mlír,y od\polVlědiný padamentu:,
že mi'tže vésti jen takovlO'u politiku lVInMší i vnitřní, kfie'ť:á j,est
v souhlasu s mlíruěnÚIl IVlčtširW parlaltll'entu. Není~H parlament
Stp'ol{Jojen s oe1ktO'vou politik/ou IV,Ládní, ať 'Vl toml nebo v onom
Smlě,m, musí tmiÍti po ruce pnostředk;y" Jimiž se mfi.Ž!,e tal{iolvéto
v]lá~V, zbaIViti. To jest záklaldlní these sousŤalVly parl'3!mlentn~ nelbioJi
parlam:entarrismu.
Soustava parlamentní zinamená, ze lmiJllistři j'ak:ožno orgá~
nové miod 1V'l,ádní a lV'ýmoll1né jsou ólet1IY parl,amentu a nad to, že
j'sou vZlati z té stran,ry resp. fl' ,úěch str,a:n, které mjají 'v' parlamentu
Vlětšinu, Vláda jakožto sbor !l11Jinistrfi. není 'VI podstatě nic Jiného
než výbor IVlětšiny parlalmlentu. Přímý di'tsl'edlek tOlhlol jlelSt, že se
. vl,áda milže u IVlesla' ďlrž.eti jlen tak dlouho, piokud j'est sk'u,teon:ě
výboremi 'VIČotšiny parlamentu, jinými sloiV'y, p'o,kud má viětšinu
parlam1entu za sebou. Ztratí~li tuto lVIěitšinu', ,Í'est p'olv1inna udělati
místo vl,ádě IVlYšlé z nolV~ většiny. Ztráta Vlětšiny sefiocl11álně j'evf
pravidlem' IV' projervlu 11'edifi.Vlěty~ který p larlamell1t 'VlYs1ovuj'e v'ládě;

122

na to jest vl,áda povlinna p'O'tflati demisi do rukou hla'vy státu.
Zmlěna v,č{ši'llY 'v' parlamentu 'n.llá v záp.ětí i změnu vlády. Takto,
parl<lJ1111ent má neustále osud vlád,fy vle s'vlých rukádhi: &t.a:Čí projev
nedfi.Vlěr,Y; a IVlltá,dla padá.
Projev nedfllVlěry IVlysl,ovujle parlamle'llt. Při s'oust,a/Vlě dJvou~
komor!o,vé prlálvlo IVjyslovolVlati nedfi.vlě:ru přísluší pravid[el11 oběma
Sl1Jěiilllovnám, takže ,po:UciklY jest IVoláda lohě l 111la snlěmolvlnám s,rej11ě
od,p:oVlěrdlná a na lobou sněmicwll1ách stejll1ě zá1vllslá. V praxi t'o
ovšell11l mfi.že p'ůsobiti ll1ě:kd;y zlnačné ,olbtíže politické. V někťJe~
rých státech, však rOzihodujídm Plolitiokýl11 činitelelmJ j1e'3t jen
sl1lějl11lovna dolní; tak je tlomu IV Anglii (vliz o tO!l.1li níže).
Sou\';tava parlamentní jest, pokud IOIVlšem nlelpHhlížÍ)l1le k dle~
~okrac1im pf.{mlým, di'tsledlným provede1ním a v!yIVItChlo[,einÍlmI Iprin~
C'tPu. demloI5;atického. Nárlo1d' jest pramenem a zdrojlem veškery
mloCl ve statu; tento námd si S1v1 obodlntě 'VIOIlÍ své zás,tulPoe do
parlall11ientu; z parlamentu vycházejí ministři a f\.7IMda j:est v'ýbo.r
Vlětšiny parlam1entu. Takto llIárod S1vlobodlnč 'v1olenými zástupoi
vltádne sám sobě; padamentaris!m jest skutJe'čná 'vlláidla národa.
Soustava lParlailll'entní ma 'V' !tnJonarchHdhi parlamentních IV!
ZíÍl(plětí, že tradiční postavení mlonarchy jalmižto Ma'v'Y státu a
současně představitele mlo'Ci IVllládlní a IVlýk!Qnné prodělává Zlna'č'~
nou z'mJě:nu. Moderní klo:nstitucionalism postaNil thesi, ž·e miO~
. na'rctha vLádne jen prostřeidJklem ministrfi. prwvll1Iě, odjplolvlědnýCih
padall11lenttl'. K tomu parla1mlentarism přičinil další thesi~ ž:e pro
celkovou IVlltádt:í poHtiku jest rOZlho'dlné sloz'ení parllllmlentu, ve
tudíž vl,álda Jakožto sholť ministrfi. IVI}'ádne podle s111lě1'l11ic uróe~
nýcll VlČ:tšinou parlalmJentu. Odtud monardbla neu'I'čuje již sl11lěmice
vl,ádní politiky, jest jen fiktitv1ním: předlsta!vittelem mooi vládní a
výkonné, kdežto skuteČi11ýJm př'eid!st3!v'itJe'l.em 'a lV'lastním IOrg,á,nem
mloci vl,ádní a IVlýkonné jest vládla 'odpově,aná za 'V1ýkon téflo. mod
Ipoliticky padalmlentu. Tato these '0' vl,ádní a 'V'ýko11il1é moci mlo,~
narchoVlě. byla IV'Ysl,olvlena již v leteCih třiaálýoh 19. sŤollefí fran~
oou~skÝ'm politikem (a histodkem') TMerSlem Vlětou: le roi rěgne
et ne gouvlerne pas.
Soustava parl,attn!entní má dále lV!e lV!šedl státec:h! p'arl3!l11ient~
ních, ať v mlonardMích nebo IV' reptulbHlqách, I'."Hv na pr,álVlol hlavy
státu jlmrenovati a propouštěti ministry. Není Slpioru o tJOI, že ~Ie
všeoh státech hla1vla státu mlá de jutle S1v1oboldlné p1.·,áVlo jmeno~ati
a pcf:'opoušněti mJinistry. AVŠa1k: IV! 'P'arlamentnídh súáteCihi plomčr
vl,ád,y k par}.ajmlentu, či spíše :oočieno, zwvlis}ost v1ládly na parla~
ltnIentu má v z,áptMí, ze s,e toto prwvlQ hlalVlY státu ve skute'onosti
silně modifikuje. Je~H vLáidla IVlýborel11 f\TIětšiny pllIrlamlentu, a
~rři~ášHi zjmJě~a této v;ětšiny také změnu 'Vllády, jest přirolziené,
ze 1 hlava sta,tu vle lV'ýběru vlády t. j. ministrfi. těmto zlll1le.nám
Vlětši~y, podléhá. Nem!ilže Ihlla1v1a státu ,dl:xeti 'V'l ádu, která Zltratila
Vlětšinu v pada:tnlentu, nebo 1V'.víti vl,ádu z menšiny, 'Vl parlamienttl'.
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Tak to stanovÍ ústalvlnÍ zlvlykllosti všech stáLft se soustalV'OU par~
lrum1entní, a tyto ústavní ZlVlyklosti se stalvlÍ diokoncJe p!ťoti ZJněnií
ústav. Takto prtálvlo hlalVlY, stáru jmleno'vati a prop'ouštlěti ministt~y,
[podle ústav Iv1šech státtft neúbmle'zené se Iv'eskwteo11losti vlivem
ústavních zivlykl,ostí silně obmeziuje. Hla/v1a státu j!cst p!OfVinna 'V/e
výběru ministrft přihHžeti k dočasným IvMšináitnJ 'V' padamentu,
a výkon pr,{wla jmleno!vlati a pmpoUišfJě:ti ministry vlastně joiž jen
doklUlmlentuje IdbčalsllIou Vlětšinu parlamentní. HhlJViě státu zftstál\ná
nanejvýš pr,álVlQ 'Vlýbě:ruúS!olb :zJ patrla!mientní většiny, nikoli vlšak
výběru osob z padalffilentnícih stran IVtftheo.
Par1aln1\entní soustava takto 'V'Y'v'rchio~enlá má všatk taJké své
stinné shánk;y. Soulstřeďuje~li ;par1él1n1\ent v sobě 'vlšrecJhna pr,{lJVIa
národu přís1ušejlící, mlltŽe se snaldlno státi 'rubs!o,rptivrum velp!ťesen~
tantem národa, a právo nátmldla ro1JblodJolVlati o s'Vlýdhi os,udech
b,v; kleslo na pOluihý výklon IV'olelh. Ne!be:z'pe!čí toto 'hrozí tm IV'Íce,
p'011lěvaď'ž sftáty parla1ffientní m'aj,í až !dlo slviě.tJOIVlé války, s oj:edině:
1ý!mi výjimkalmli, čistou soustruvlu zastupielskloiU! nModlu krome
výkonu IVlo1eb nepřísluší nijaké pr,áIVlo, rpřÍmlo rO:zJhiodovruti o 'Viě~
oech: státnídhi; není tu ani rdlerelnda, ani lidlové iniciatiIV~ (lVI \I1Iej~
širší!n1\ slova smyslu). V tomDO směru lV'ýrok RousseruUrtl!V1 IQ! z'dláw
livé s'vlobodJě nál1oldlarungHokého b!y1 by, az příliš ptalv'divý. Došlo
~y ,k jakési sarmlovM,d:ě parlamentu, a rOlvlnolvláha I111lo cí ve státu
byla by p'orulšena. Nby se tak nestalo, jlest nutné, aby tatol pří~
lišná ;tllloC padamentu qyla 11Jějaký11lJl vhodným zpfts'olb!em IVlyvá~
Žena. Jest llutúná l11iěj'atká protiváha proti tp lar1a!lllie:ntu, aby, ť'OIVlno~
Vláha mJoůÍ IVle státu byla OIPIě.t zjednána. K vomu cíli musí Ihýti
dána mozno'st přes MaV1u parlamentu ptřfmlo, se nárOidla dotázati
a jemlu j.a:1m vla:srnímu držiteli 'V'eškery mloci lVIe stMu 1"'oz!bodl~
nutí o určité V1ěoi lV\yhraditi.
To se miftže státi pňedem th Z'p1'tsobem, že ústava, ani'žI blYi
títml také již zaVláděla refere;n:dlU!11l nebo HdolvloU inidiaHvlU, dává
určitou ve1ttnJi dft1ežitou 'Vlě;c, idHvle než se parlament Ol rií defi~
nitivně IUlSnese, rozbod11JOlUti 11iárodlu samlému' pt"ostředkieimi 'Vlše~
obeoných v'ole1b. Tak je tomu IV &eJ.gii, iVl Ni1!ozemsku, v Ru~
miUltlsku, v Srbsku, IV' Bul1harsklu a lVI Ředki'U. Podle ústav bielgiclk!é
z r. 1831 (01. 131) a lliZ'OIzlemlské z r. 1887 (ičJl. 194, 195) patr1ament
se mlClže !UlSnésti tprostou Vlětširuou na -tom, xe ústmva Iilllá býti
v určitých ptřesně stacnovenýcJhJ bo:dlech :zJ:tniěna. JakmilLe toto
IUIsnesení jlest tiči11lěno, lP'adrumk~!nt je~t l'\o7Jpuštěn, a teprve parla~
m1ent v;yšlý z novlých IVI;Jleb maže dVIOIUlt:ŤletinOlVlou V1ětšrtlloru .vměnu
ÚJstaViY, Vl bodech ,ptřeldle'šlýIffiJ parlamente)ml ptřes11lě stanolVienýclhl
prov;ésti. Podle ,ústai\1ly l'\ulmjunské z r. 1866 (čl. 128), kldtyž obě
sl1lěln1\ovn;y tHkrMe lP'o Slobě lVie 1hfttě 14 dnft se uSl1Iesly na tom,
ze jest ústavU lVI bodedh tpi1esně stanov1eny-db! zttnjěniti, jS!OIU obě
sl1Iěll11iovny r~z:pUlštěny a :na změně ústalViy lVI ~ěcJhito stanovenýclh
bodecJh: se usnM,eji snětmlovny lVIyšlé z 111J00Vlýclh vo1tdb; kiylorum jest

124

dv,ě třetil~y,

a k: ip1,rutném(u usnese1ní jle

třeba

,VI olhou

sněmolv1nácn

dVOUItřetinolV!é IVlětšiny ptřítOI1l1\l1'ýoh. V SrbSKU po:d~e ústavy, z r ..
1903 (čt 200) t111Iftže návrh' na změnlU úst'mvlá lVIyR!házeti od kr:á1e
nebo od padaunlentUl (skupštinIY); je~li návrh přijat, jlest skup~
Mina r01!plUštěna, a na z,mlěně ústavy IV' -těohto sta11Jolvlenýclh bo~

dech' se tUsl1iáší Vle1ká národiníÍ sku;pštitna vyšlá :zJ fl!OlVyeih! IV!01Leb.
Stejn'ě je tamlu v Bulharsku; pod1'eús'ÍruvlY z:r. 1879 (61. 167-169)
na zimjě.něústav:y se IU!sntáší Velké národní sobrán,{ 'y1yš1é z noo'"
výoh' 'v lo1eb. V Řecku ip'od1le ústalV!y z r. 1864 (01. 107) SJ1iě!111IolVna
se mlfrže úsnésti Vle dVlOU p'O Slohě11tásledlujíoích o!bidohídh na Z1lllě~
ně ústav/v; na to jest sněmovna r!olZipiU~těna a nwvl.rženou změlnu
ústaVJYi přijít1l1iá sněmolvlna IV/yšlá Z nových 'Vio'leb ve dV1ojnásobklé!mi
počtlUJ ič1enft s11iě;l1110,Vtt1j~ předešlé.
V ftěch:to případedh 11Iárroid pil1o!středkel1l11 vš!eobecného hla
sovlání b'U.ď dává sankci ke zl1l1lě'ně ústalV!y l1eho tUtOI změnu IZla~
F

m:ítá.
Da'lší ZIp!tlsob - a t'O jest ZpftSIO!b' pravidelný - j'est ten, že
zde jestčinitel, který mlfiže přes hlavoU padamentu rozlhbdlnut1
l1~ároda v mčité 'vlěci IVI>wotati. Tím je pi~dlle jména hla'Vla státu,
ve sklufÍečnosti 'vlšak IVllláda samla, Protiváhou p'roti přílišné moci
padalmlentlU jest prlávo h1atv~y státu rozipusfi,ti parlament a na~
říditi nové 'vlo'lby. Obeoně se ÍJOinl!u Hk:á 0:dlvlo1ati se; k nárlodu.
Možno'st lodvo1ati se lť n.árodlu piolskyituje dlvlojí v'ýhodu, Je,dina:k se z'aohoViálv'á národu pdllVlo býti přín1lÝm l'Ozlhiodlč~l11J ve 'VIě.~
cechzv1tášt!ě dft1ežitýclh a splletitýoh. V pa:rlamlentních stMeldn
staré tr,adice v prvé řaldlě IV' Ang1ii vešlo již dáMno v ioh;yčie'l,
kd,ykoli jldle o V1ěo k11Olmlobyoejné dme'žitosti, r.oiZ!P'Ulsttti sně11l'oivl~
nIU obecnýoh: a všeolbccnýll11li IVloJbami si zj'cdnati jistotu o smýš~
lení voHóstv'a nihoda IV' ldIolflčiel1é v,ěoi. Tak tomlu bylo zejména
na poóátk:u tobJolt() století, kd,yž vzešd lostrý ústéllV'llí rozpor
lllJJezl s1lJěmovnou loíbeonýoh a sněmiovlnou l!olrdfl; v' r. 1910 byla·
Slllěl1l110vna obecných dlokonce dlvlakr.áte lVI témž rode l1oZ'plurštěna
(viz o toml níže). Tlo,to odvlo1tání k národlu nahrazuje do uróité
;l11líry, referend'Utm; naQ;'ýv,á sle také nlěkdly rderendem! p'OHtidkým.
Jednak zjeldlnáV1á f1ato m10Ž11JOlst rOlvlllov1áhlu mod ve státu a
I\1idržuje par1'aI111\ent v l1tá1lCŽitýoh me'.z!íclhi, ROlvlnolvláha taflo, záleží
ve 'Vlziá.jeminém risiku parlamentu a IVtlády. Moh1~li hy, parla
m!ent kdykoli !p'ws6ě pmjeVlem ne!dlůN:ěry pŤilvtésti vLádu k pádu,
aniž bYl s.áll11l něoo dskova1, je tu IVlážné ne!b!ez[plečí, zle by parlament
tohotlo pr,á va, či spíše řelčieno, této mlooi nadulŽí,v 'a1. Pádi IVl1ády;
mloh'l bYl nast'ati někdy z ,diftvodťt ne dosti 'vlážnýcJh, ha m~19hdly
dokonce i zcela naJhJoldli1ýchl. Má~li však 1V%d'a 'VI tom pi'ípadiě~ že
se domnív,á, že mínění IVlětšiny parlalml~nť1Ul sle nekryje s mfn:ěl11Jím
V1ětšinYI národa, prá'vlo nalV!rmolU!ti Mavě státu rOll'puštění par1a~
mlentu, nebo jestližle hlaV1a stá,tu 'VI tom případě, že z jakéhiokoli
jiného p'rail11iene si z~sl{já l11'ín!ěnÍ, ž·e ~lárod (V1oličs~Vlo) 1lIesdhlv!aJ1'uljle
F
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jed11lán í [p'adalffilentu, nýbrž vlácljy, mflže l'oZipU!stiti p'ar1~:net1t a
od p'adalmlentu 'se oldvlOllati k národu, bude parlament IVlyse' u~le~
deného svéhlo 1P~láJv'a 'U1Ž~vlati 'lffi/lllOhemopatrl1lěji. T aldo vZ!11lka
VlzJájemlné risilm: Ivl1áda 'od padamentu riskujle pád, aLe parlament
od vlIáldly, riskuje rOlzipuště:ní a llJo'vlé !~lol~. T?flo ,vzáj~~né ~i~il{io
nutí :pfedei1lll vllrudlu, abiy se IV' delkolyle sve 'Vl1adm pohtlOe drz~l,~
Simlěrniů daných s'loženJm resp. v,ětšinou parla:mlelrrtu; lllemene
,"šak i padrumlent bude se míti na pozoru, a1b!y: 'v' prť10ljlelvlecrlť
nedflvlě,r,y: byl ,vlelrmi opatrný. T'ak1:o se IVlyr'olV11iáJvlají mnohé protivy,
a oba čInitelé, [parlament a vlláda,se nutí l{je vrzáj,emné po~
volnolsti. Hml se také Ziél'Že:htnláivlaj~ j'ednak 'oHgardfii'e parlamentu,
jednak :přílišná mloe vlá!dly. Ale t~m1:o IVlz;áj'etn;tn~m riSi!{l~:m, se z~~
roveň zachrolvlálVlá svrdhlolVla'llost naroda a stav'a se zr'e)m1ym, ve
nad! vládou i nad padamentem nejvyšším a skuteon:ým roz·
Itodčíillll jest nátoldt. Rmlhodne-li. se národ 11Iovými vlolbaitllJi pro
parla:m1ent, nemflž'e vLáda l'esp. Malvla státu Z'll,OIVIU z téh:ož dhlvodit rO'zpu'stiti parlrutnlent, nýbrž n!ezlblýwlá, než sldolniti se přeJet
vůlí národa t. j. hlalvla státu jest p'olv,inna pmprustiti d:osav:adrní:
vlládu a jl1n~nolvlati 1l!OIVlort1 vláJdluz no'V\ě U!tvořené V1ětšiny parlamentní. A naopak; pOistavHi se IVIOUčstlvlO (llIárod) zla vládl~
jest Iparlalffient povinen ipodl,e tlQllťO seZ'aHd!iti. (Tato drulhiá
eVientJulalita jiest ostatně samlo~řejlniá, neboť, rozl1odn~-li se rvloHČ'stvo [pro 1V'lládu, Zlnaimená 'ÚO lVIe skutelcinosti, ž'e s'e novými
volbami dostali pHvlrženůi Idlo~;a'Vladní vhÍid,y ,d!o 'VIětšiny a že tudíž vlláldla ,m;á IV nOlVlém parla!m1entu r01ihbdnou Vlětšinu,)
Sou~taV'a parlamentní zako1!vfflra během druihié po,l'OIv1iae 19.
století, s výj'i~l1lkrOIU stártil již z1JŤedu UlvleldlenýOh', ,v'e všeohi státedhevropskýdhl P011lěiv 1adž IVlšak Slolustava tato jlest zialo~ena
Iml. j. tak:é na oelkovýcl1 politických poměrech každého jleldlnotlivého cstátlu, jest pHrrolz,ené, 7ie fio'rmly j'ejí nejsou IVle :vlšeoh státeoh
stejné. Mflže,mlezde oe1kem rovClz'n,ávati cllv'a typy parla:m:en~
trudsimlu:

1. ty:p anglický,
2. ~Y1P pevninský.
Oběm:a těmto ~Ylpi'llm jest společné, ve Ip'arla~'entní s'Olust~va
není pfúno dána ani ústaV'ou, ani lljějakými Z'ákbrW,. Jest dlaln!a
ústavn~ffili 2'Jv!yldostmi, preoedenceItn[ parlamentními a pmf:. VytV'oHla se na podkladlě, par1a:mentníc~ a rprOllitiekýon tradic, a
dospiěl>o se k ní piOlvl,OIvlným, ftu :dlelším, tu OIpiět kratš~1 JVlývtoj'eJn.
Rozlišují se poHtidký,mli a společenskými pod!m~nk'ami a ~vý~
provedentm. Při Í'0'1l1 IOlVlŠ'elffi nesluší zapomínati, že anglioký
parlamentarism jest V'ZiOl'le\ml; podle lllěho na podlkladě polvlšedhnýdh politic'k:ýdh a společenských !pIOImlěrfl domácídh byl vy'
hudoVlán 'p'adalt11lentadsm peMninský.

Ad. 1. Typ a n g I i c k ý.
SO'llstava parla1l1!entní zakotv'Ha 'V Anglii pevně, již plo,i\Íi~kem
18. století. Je to dflsleid!elk t. Z'Y. Dríu!hé nebloJi Velké relv'oluoe
(1688). Par1a'tnlent víflě;ZiÍ nadk1iálem, IV' padrumlentu Sle Vlybíj:í
politidký a 'ústavní žilvfot nátlOda, a král j'est nUJoen nv,ní s padal1111entem stále poóítati.
Ješflě před touto vdkKJ,u r,elv'olucí se 'vjy;tvořily IV' par1am1entu
dVlě politické strany. Po re'Vlo,luoi tyto dlVlČ politické strany zi'lstávají; JMU to 'ÚO:t,yOivlé (poúo:mlní konset'v1ativci) a whigolVé (potoanlní liber:á1ové). Při sesta!vlolvrání ministerského kabin~.tu počítali
kr,álové pfllvlodnlě s lobě,mla p'Olitickými stranalmi a to ta!k, že 'PIO"
vol,áivlali do :mlinisterského kabinetu z parlamentu ryrýznačné osobnosti lobou stran; prostředŘ!em jich vyl{]Q11iálVlali také vliv na
'Obě stra'hY< v parlaJmlentu. Od tét,o ,zlvykl'osti odkjhýli1 se na
obrat'U 17. a 18. století h,ál Vilém tím, že na skllol11'ku své IVI1ády
povoilal :d!o ministerského kabinetu p'řísl,ušn:úk:y jen Jedné politidké strattl,y, a to té, kter,á p1'áVlě il11lěla IVlětšinu VI parlamentu
(wh:igové). Postup tento byl potominími p'anlolVlníky 11lásledolVlálnl'
a tnlť se v,y!v1inula 11O'vlá zvyklost, /kter.á se stala pielVlllýmJ pravidle/ml lV:ústalvulím a parlarmentním živ,otě anglidkém: do ministerského kabinetu il11lohJo,u ,býti povolálVláni příslušníd jien jledné
politické strany, přir:oiZen!ě té, kter:á .má v parlamentu 'V1ě,tš1nu.
Takto se v.yf1vloma instituce lV'Lády j'en jieldlné politické strany,
institulCe, kter,á až do sVlětolvlé IVlálky byla ústavním a par1amlentn~ml
do~mlatem vd'ejného žilvlota angliokéhlo.
V parlamentu anglickém j'SOu takto j,en dVlě vdké politické
stra~~Yi hěhemi Óasu se arc1 piíeCJhlodně vytvlořily j'ešúě l1ě~
ktere Inlialé stranty:, ale ty nepadaly vflbeo na 'Vláhu. - strana 1V%:dJní a strana op'OsionÍ. Strana IQPos~člní byla později nazýV'ána
"jeho veliče,nsÍlv'a ,oplosice (His Majesty's Oplpiosition)",čtí:miž mělo
býti dáno najevo, že strana taflo', biyť i IV 'Op'OsiC'i, jest naprosÍ!O
loy,ální vflči in<sfitU!C~ml státu a jest ochlotna kdykoli p.te1vq;lti
'OÍ!ěže vltádní bez jak'ékoli Ploruc11!y politidkýdh tradic národa.
To lest speoifidlw anglická soustava dVlou politických stran,
kter,á tak výz:na:čnlě dharaikteriso'vla},a politický a padalmlentní ŽiIV10lt
anglidký.
SoU!sta\'a dVlou ploHtických' stran přil1iMe1a s sebou, že Z/t11I ě u.v
ve 'vllládě se prO'VfáidJěly napvosfJo h1adde; nehylo Zlde něJak'ýdh:
vnitřnídh otřesfl. Vz'tostla-li drosa;viad!rrí oposice na 'V1ětšinu'. pře-
V'ZIa},a ~"lládu a stala se talkto stranou iV'lá:d!ní. Hml se zmiěnily jen
Simlě.rnice cellwvé 'V11rádní politilw, al'e kl10mě tohb nic vlÍce.
SoU!stava dVlou PloliHckýoh stran mlěla nadl to silnou IOIZIvlě:nl1'
v politiůké a společenské skladbě anglickéhJo národla a Z't'ačila se také v rflznýdh' 'V'eiíejnCW1iálVinídh' fáderJh. Je t'O patrné zeJména ve vlolebním iiádu, kidie sousta'vlU Vlolelblnídh' olcresfl se zá-
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sadou Vlěginy jen !piol11l1ěrné Slot.1VIa bylo by 12'Je až db dnešní dobydržeti bel! soustavy IdlVIOU plOlitiokýoh stran.
v
Avšak sousta'va dMOU pioHtiokých stran mlela dlalší" velmi
d-&ležitý Idlftsledek i na tvoňeiní i\nlád;y. Ježto se r(Y vIla.dlu. Víe
s~átru dělilYI jen rdlvlě lPolitiolié strany" to:~~:vié (lť?n~el."~a~vCI), ~
whigové (liher,álo'vié), hyla p'tlO :y11ádlll Vle,tslntt: k~Z'dla pna koi111
binaoe Viyloulč:ena. Ro'zlhJodovala skutec~lOst, kter,a z 'olh!ou v~ra~
mlá v parlament,u 'Vlětšinu. Když IVišak postU'pe~nl d(o.~~~, Vle O~l1
přís1ušenstvJ k určité politické ~tr~l1ě se stalo pelvlneJ~~v ,a ~u=
sledl{ie:nll toho také stranidkiá rddsclphnlovanost se stala tUZSl, ,Pl1,~,
.. vť ova tl' tu"o
skutečnost teplwle IV' parla:mlentu.
s t a I o ze ZJl'S
'u
d Skutf:ec~
v ,.. v
nost, kteriá strana rmlá v parlamentu 'Vlěttšinu, se v: p~ statv~ Z'j:s~
ťovala již IVlšeobeonýmii IVlolhami. Která stran,a o ~L'vltez!la pn .:v's'e~
obeoných v,olblách, t. j. zfs,lmla 'vlětšinu mlandati't, 10 tev bylo, J1S~0,
že hude m~Li talké Vlětšinu 'v' parlallJ1ein.tu a přirOl!ene t;~~ pre~
velÍme MLádu. Odtud o tom, která strana bude, ve vladle:, roz~
hodmal:y, již IVlšelobeoné v1ol'b'Y. Takto r'o~ihIO'~dlnu.t1 o,tOml" kI~er~
Z bou plolitiokých stran bude stranou vl,a:dllll a ktera stran?l1 P
po~Iční, se přesunulo s parla:mientu přímo na voHčst'vlo, (~1i~:od):
Skutečnost tato mHa v p'olitick'ém a parlame~tlll!n. ZIVOtJ~
" I' v é dťts1eldky. J.ednak prá'vlo ,kráf,e jmenovatI 1l1IImstersky
1
)
cl k i vle
ve :ml. v a z n ,
kaMnet (vládu) !pro'dlě,lalo (PloHtioky no'VIOU ZI1l1ien~, Je na,'
v
V'ziájelmlném poltnlě:r,u 'v'lády a par1a,mentu nastal,a v'yz,?a~nn~ tlme~
o
na. Nad to pak nepH1l110 byly t'lm z,ptuSlobeny znaone p:resuny
v rp'Oliticrké skladbě oblOU sněmiO'vlen parlamentu.
v
Král neóeká, až s'e s,ejde parlamlent, nýbrž hne'di po ,vse~~
beCI ýdl:r vol'bádhl jlmle'lluj'e Ivtf1dcle té poHtické strany, kte:-a. Z'V:I~
ť:iě,L)ila, prvníl1l1l ministrem. Pr'vlní mi!11is~r jl~st ~řed~'~'~ou: m~11lsvter:
slkého kabinetu, sestaví listinu ostatnI~h oleln~ v k~bI~eIt? a rprr~d.
loží ji krl€Lli k~ sdlw,álení. Král :1l1á pr.alVlo !Vl.zlna~etI na~If1ky ~r~t~
L'
,',,,,I OV'len''1nl l{·abl·netu
ale ro'zlhJodu)le p'Osleze, mrune:rn
na:vruO'Vlallyu,'
'u
"
l' dl
'ho ministra A dá,le Ponlělvla'dlž p'tlvlní ministr a s nljl11 v a a
prvnL
,,".
h
I b' . t k' p ~ta~eni
vydhiád tyl tp'odstatlěr již ze iV'še,obecnýd VlO 'eI ,J'e a e, .?"', , . ~
~ini'sterského kabinetu (vllády) ty!fiČii p'~r!amentu t;Yll11 pne, ll'ez
jwk tomtu bylo, dlokUlď ministerský krub11let vvyclhla~d I tClp~'Vle z
rp'arlal1l1lentu. Ministerský kabinet (vl,áda) mťtzle se ,~{d!ykoh st~~
~ě.ti na Manci'vlisko, že IV1ycJhiá,zlí z v,i'tle ~oli?stva" (na:oda) a ~~
tudíž v p:tIV!é řaJdlěi jen národu j'est odPlolvleidlny. J?~J!dl~~h tedy \tllIe'ZI
1n1linisters~iým kabine~Clml a p:arlamentem Ik 1]eJakym: :ozpor~.mb
nelmlfiže o mziplolt'eoh tJědhlto a 7íajisté ,ani 'O ~os;ttdu, ~11lIst;e.r~k~ho
kabinetu roxhodJolv,ati rp:arlalmlel1t, I:t'el? rvlY?l!lazl ~ralVle tak, z Viť1~~
n'ároda jlalm vládla salm\8, nýbrž IOIPI~t Jen narod sa~. To, Zlllal111lena.:
!p"H v~á5eimlnýdh: rozporedhr 'Vlláda s'e mťtžle IOldlVlolah k naro~u, t. J;
r01zjplU:stiti parlalmlent sdl. S11~mOVl1U lobecných a VlyipS8J!l [1~1~
volby. Hm! se tylša'li rpoměr 1VI1lady k p'arla!mlentu rplol~tatne men~:
Dříve parlallníent o'vl~ádal IVll:á:diu a prO'jierv,em nedi'lvleiťY, mloih!l J1
v '
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kd;ykoli přivésti k páldlu, nyní se 'Vlšak rplarla;nllent dostáJvlá do
j'akéhosi podr.uCí vLáld/y. TÍiffi! /OIvlšem dostá'vlá soustava parI8i1l1ientní
zcela jiný r;áz. O Vlěoech IVle státě rozlhrodujle ani ne tak rparlament, jako spíše vl,áda, t. j. ministerský kabil1et, a Víládia p'ada~
mlentl1í se v Anglii změnila IVle IVII,ádu mÍl1lisferského kabinetu.
Odfluldi lmiluvíme taJ.cé o IVILádě kabinetní a oOl11tr. 'V~ády rpar1all11entní.
Při tOim nesluší ~rupomJnati, že ministerský kabille!t jest sbiorr,
který 'Zlákol1y anglidké vťtbec neznají,
se až do' s'vle.trolvlé války,
o iSohťt'Z~oh kabinetu vťtlhec pro'óoaml nC!vledl a ze členolvlé Ikabinetu
sineslmiěH činiti ani Zíá{pdsl<.jYi o j'ehlo usrH~sICl11ídh~

ve

A koneč11ě, Ještě jiedrC!n rdifiiežifý Z'jev s'luší uv'ésti. T. 'zIv'.

Vell~o.11i revol110í r. 1688 dJosóálv!á IV' instituoi krále v parla:mjeintu,
(The King inParlialtnlent) parlameint vrcih nad kr,ál'elm, V pada~

'111Ientu samotném !při s'ŮustaVlě dlVloilťkomotlolVlé vysrupruj'e v piorpředlí
ta s11ěJmJovna, kter,á j'est UJstwvlOIvlána VloJbami, která tedy. předl~
stavtllje národ, turd)íž sl1ěinllolvlna lorbecnýdh~ NestáJVlá se tak však
hned, nýbrž pOZldlěji, zej1miéna během 19. století, kdy třelmti velikýtmJi reformami (1832, 1867, 1884) vOllební řtád 'blyl po!stalVlen na
širší Zíáklad:v. Již Idlř.lve, dokUld parlamlent neměl jlC!šťiě náležitou
!p'oHticl1mUJ wihu, iSl1elmlolvlna obeonýdhr měla proti slněmoiVtně lordi't
u~oité !pxerogativ:y~ na pf. p:ři O'S110lVládh HnRničJnídhi a v'ojooský(')h.
Podle poj'etí anglkJkéhiol a ,vilbeo pojleti středlOlvlěkýdh státťt šta~
vOIVIs1(ýoh qyly totiž Ib'emě diorbro'Vlolnýi111 'diarem národa králi,
ltitrál je tu, prosebníl~eImj a parlament dároelmL Od!tud Iktál se svou
z:ádostí 'O bernlě se lO\brracd vž!d!y l1ejipit1Vle na tu sněnnlolVll1u, která
svou podstatloru a s'Vlým' složením pře'd)staJV1ovala llállod, t. j~
na sl1iclmiovnUJ 10rbecJnýoh.
S!liěmolv1na lovdlfi k
usnesení
sl1iěmo vn;y obeonýdH !berně Plolv'olujídmu přistupio'V1ala. Odtudl se
VIYlvlinUlla ústaJVlní zrvyldost, že rozpldoet (a také osnorvy Vlojenské)
se předkMidlá nejprve sl1ci111orvt1:iJě dolní loibreon~ch a pak teprlV'e
sněmovně horní LOItdťt. (Zv[Yklost tato byla hic:hem 18. a 19.
století :prřev~ata IVIŠeil111~ konstiruonimi stMy;, které miMy sorustarvru
dvouJ1ml1l1/orolVlou.) Kjdlyž pak se ustálila S!o!Us'talV1a parlamentní a
pokročila delffilolkratisaoe ve:bejného ži'Vlota, dJostáJViá se sněmovna
obeonýdh i v propředí !\Tie:šl{)eréhlo' prolitickéh'O ži/VlCYta. JeHo t. zv.
'Odvol,ání k ná1lOldlu (rozpušúění par1al111entu a nařízeni nOlvlýolť
voleb) jest p!ocUe slVlé pOlvlahy pro výtcJe odMoLání k VOHčStMU (sl1iě:~
11110vnu loltdťt rlo~rustiti nelze), je to s11cmOlvtna lobeoných, ktel1á
předst8JViuje l111íl1ění ~án:o:dla a l11ikoli sm.ěmolVna lordťt. Odt.udl POd
sÚulP'elml doby, nejen v parIamel11tu, ný'hrrž 'Vle 'VIeřej1né1l1l živolÍ'ě
vťtbeo IVIT,ástnÍi!11 rprředstalVlitelem a tlU1mloontkem veřejtnéh'O míněni
se stává čÍi!11 dále tím IVlÍoe snlělllllO'VIna 'Obeonýoh, a sněmolVna lordlfi
se znatelně odsUlllujle !plOliticiky na Vie!dIltej'ší kloJej.
Jest íPrřirozené, ze tento vý!Vloj mlusil jlednou IVlwo1ati l'o'Zp 0 !tY
mleti oběma snc;ll1'lOvnami. Stallo! se tak p'ooátkem 20. století, Ikd:y
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došIo k lostrémlu ,ústavnímu boji Imezi oblěma snemlOlvlna11lli, který
trval l11ekoliklet. Bezlprostřední příč1l110lu tohotoy t:OZlporu bvl~
oÍ1á:zka, zda S1llelmlo,vna 1101'cH'1 1l1ťlže rdzlpočet sn:emlolvlno,u obec:
nýdh j'iž rpHjrutý zimJěniti nebo zamítnoUlti, ale 11Je!b!yllo p~dhryibnost~
o tOI1U~ že dů~oId1 toho11o r.D1Jporu měl }irší ~áckl~d} J: ~~lkoIVl~
ústavní a poHtidk:é postav'ení IObou ,S11!eI11110IV1eyn a J~J'lOh v~aJ:mn.s,
1P0I1n1ě,r. S11Jěmo,vna 100beoných nepoiplrala :'H1Ie~l1!olVln~ 1~~?u,ze y, Jl
ústavní a lP'Olitid1{lá: prá'v'a 1JlřÍshtlše1a -=- jedn~!o se, J'ak JlZ ?Vi1i~ r~~
ceno, v tpll.:vlé řadiě o tmáivlo IPlo,"o~olV'at; ~o~po!oe! - ale 1;a!mllta1a, z,e
Silěmovna lordIU dlouhým n:vykon.aval:'lm tedhl~o RIJ:?W' ~ozbyl,a:
na;p,roti t'OlmlU sl1ě,mbvna lordu t'vlrld1lla, ze tak dulezlÍiBJ praJvlll po
litická a ústavní se nevyJ<.:onáv,áním neBrom1'Čiuj'í. O~t~ý •ten~o
ústavní boj' wlmn'ói1, když v' r. 1?10 'VlolVo:tvo rylseQlb~Cn~l ':01:
bal1uli dvakrMe za sehau se p'osta'vlt1\o. za Sl1INll0lVlnu obeonyoh P:lotl
v ,I
y lo"'duo
t z'v'• ParHament Ac't 1911 nacpll.l0'stou kapltuSl1eln~ovne
',L',.
laoÍ Sl1ěl11l0vn;y lordů.
• )
Z,áJwn tento stal11Jo,ví: jestliže fina,nóní osnOlva (Imloln,e:y hllly
IPtřija~á: S11IělmlovnO!u lobeonýc:h a zas1~ná s11Jěm~Vlllě 10:~~ aSPlo~n
tmJě:síc p<řed rukonóením zaseldlání l1IeJl11 bez dodatků PrlJ~t~ S11J~1l1ovnou 10rdiťl ve lh.fitě }ednolhlo mJěsÍce,?snov~, t~t?,. ao-lI sne:
mlovna obecných: nel:io~hlodne jit1ak, s'e P1'e:d~OZl ~{rlah v~{ San~{Cl
a s'Íiává se 1iákonelml IPtřes to,ž,e sl1lě:mlolv lna lordu k 11:1 llIep~lsto~l:la;
O tom j:dle~li oosno'Vu záklo:na finančního, rozih'oduJe mmen)l
piř~asel~~ sllIěl111iovny obeonýdl1. Rlolv!l1ěž tak mmOV'a 1!á1~cy~a ve~
řejného l(pulbHo bm), biY,la~li př'ijata St1lělmlo;11I0U obeon!cJh: lV'e
třeoo IpO sobe jdouddbJ zasedlán;lch (nezál:~Ž1 na vtotm~ !'e~h. t?
také v télmiž obdohí lPar1a1l1entn~11l) a ,z~s1íl1llta Sllle~l1jOIV~e lordu
e měs,íc
IPtřed ukonoe:ním zas,eldla!l11 a byla-l,l Sl1lemOlvlloru
ne J',~I'
~ue11i,
,
,
-4,"
v dl v,
l'
lordů z'aJ11lím'11ta v 1~a'židlém Z i1ědhto th !z'a'se~a.l11, pre 101:1 se, a~)
SllIěimlovna obeon:ýdl1 tne.rlo~hlodflle jinak, krlah k sankcI ~ staJVy~
se zlákoneil11 iPtřes to, ž,e slllěmJoVna 10rdů K ní llIepř'is~o~IIHlai .~'r;
, vd"mJ t'akovémto ziálklOlnJě J'est, fOll.1mittle IPromulgac1l1 KJ'd:hsna.
1(azCI
,
'
b'
odzlálwna, který b,y~ tpřijat SOIoolasnýll11 usnesen~ Ol ou, s~e\l11Ioven. (Z,ár,olVleň lW:10 tímto 71ákonem stCIJ11iOIVlenO, ve se obldobí
Ziákollodárné ze seidlrnff let snižuj,e !na plě,t.) ,
,
,v.
y
t z:v ParlialW>lent Aot 1911 71namenCIJ Vl ustalVlmml Zlvotle
T en,to
..
~..
dl'
d"
B I
anglic'kéunl naprostou l11Jo:votu, ne?o~ mělnÍ do~a~'~' ~l tra, lCl~ "V o
až dosudi lPevnou kadioÍ nepsane ustalVly anghcke, ze l"e k'azdemu,
Ziá:1<onu je třeha vedl,e králolVlské sankCle sou:hlasn~lho ~sneSe}:l
obou s'l1Iě[l11\o1ven (par1amentu. V této tradici ~e take ,p.lne zirac~~
stmlypl a dUidh anglic~é so~stavy I~vloul~o:norolv,~. A byť 1 piO, de1s~
dobu již pH o'SnlolViíWh zialmnů fmano1l1c1h snetmlOlVll1a, llordlfi Zina,
tdne .U!stupovala do piolz:aldlí, tradic:e potřeb,y ~ouMasn~hlo u~nesl~~~
Obo.usllIěl1nbven blY'la 2iadhdVlá'Vlána beze Izlmeny. Ov&~!, J~k .~1~
výše bylo řečeno, IPItI000i této tradioi Vo/stuipolVlaly snahy uSlluJ~Cl
o to, ~qYi tradiční il.iovnop'tl{llVI110st loíblou, snělmfOllVlen bry:la i v ~áko~
Y

Y,

v

130

l~odárství oldlstranlěna. Snah:y ty dosáhtly plného úspěohu tp,rávlě
Í1ll11lto tpadamentl1lÍJ1l1J aMel11 z r. 1911. Jfl11 ifIlYiní i podle :i4ák1oll1a se
sl1!ĚJ1l1lovna lordii sta1v'í ú,pll1iě dlo poz'adí. 'v nejdlŮležitějišíc:H věcec!h
rozhoduje n:yn.'í i IP:t'olti vi'tli Slliěl1110l vlny lOil.,dlů jen snlěmrolvna obeonýc:h. Jen sl1lěmovněobeonýdh pHslu:ší poHtické lV ec1etní, ťt vllast~
'
nínll zlákol1iodárcel11 jest v pOldlstatě j'eln s'll,ěirn1olvlna
ohec:ných.
Snlěl1n:ovna lordů není U!Ž rlolvlnopltláIvJným členeJml par1amellltu, v
[p'ClJdal11lentu rozhoduje nyní vůle sl1ěn1!QlVill'y oheonýdh. Hml olv1š'em
se také lp'ont1šuje c1osavaíd~lí slŮ'ustalvla dV1ou'lwl11loroVlá. Možno !vším
právem říci, že v Anglii, klasické zemi konstitu.cionaHsmu, p<adal111Jentadsmu a soustav:y dV loulmlmlorolvlé, není již S1o:u's,tavy, 'd!vloluImimlolJQivé, nýbrž soulstaiV'a jednol~omQirolvlá k:dl11lhinovCIJvá dia určité Il11ÍriY existencí drulhé sl1Jěmovny (lor:dli't). .
Ad 2. T,y,p pevninský.
Z Anglie iPřevzial:v SOUGŤa'Vlu par1aJtnlenŤllí st<Ílty ,pelv1n1l11y evropské, 'ovšem ve formách tu více, tu oPlět mé1lě změněnýdh. Anglický
pa'tlail11entarism v:y:l:ostl X prosfředí stplecifidky anglickéhol) k'dleHo
politické prostředí v lP!e1vninskýdh stMeť.lh lelvlrlolps[,ýCh bylo z'cda
j1né. Také ústavní skladba tJě,dMo suMi't blyla na!l)lťost~1 O'dllišllá
od 'ústa1vní skla'dby, státu anglickéhro. I z'wldaan1 ptoljetí par1:aimlentu
b:y,lo zcela jiné. Anglidký par1a1tn1ent j:est výplod dJtlol11lIéhio tI1:ě~
kolik let 'trvajídho IVlý1vloje, imIá s:vé dá'VIné tradice, kte!ťé sle již
S'ta1y; sot~Mstkou tprávního. přeSlvlědiče11'Í národ!a. Natpltofi ,tlOltnU
l1110derní p'arlamen'Qyi Vlelvl.l1opskýdh stát,eclhirpleIV1ninských byly
fakřka šmahem dílem revolucle, n'ejen !Že nej'sou JVlýp'llOlCIIem dlou~
héiho historioké'hlo výlvloje, nýbrž nalmlnoz,e j ak10: dílo relvloluc1e
př,ípa IPtředpold,ád:ají protrU'šení právní nept'e'ftžitos,ti. V l1Jěkóerýoh
stlatecl.l:ľ h:vly tp'a'rlall11enfy aspoň z oásti hudovány na ~dlomáoícihJ
~á;ldadedh iprávnídh, nicitnél1lě i ~d:e qyly: pře}ímány: dz~ í'l1sti~
tlUiCe, takže není nesnadno 'Z'jď6titi sip'ol'cčln'ý jich! pi'tVlo:dl a zdroj.
~e~:ylo '~'de přirozell1ě, ani tra:dic par1ai111/entníclhf; f ty b:yliol nu,tno
ipereJ'llf1llah a nasaz<ovati na peň domáCiHlo iplt:áJv1nÍIhJo a 'státního
život'a.
PClJrIamentarism lP'evn1nský z:apouští lmře~l:y: l1Ie'jipl.t'vle yle Fran~
oH. Jeto v lP'ť'vlé P01/b1Vlici 19. století z'a restru'11raCie Bou1:'htonf:t. Par~
1'almlentn'Í soU/Stava tvjytVlíj!Í se tu na pod1da:dlě loktroj'oVlaJué ústa\vlnÍ
ch:ar~11 z r. 1814, ktel1á jasnlě vyslo'v'ujie pltincip '1l1.lonardhický.
(Zajisté zde mnoho na:piottl1áJhtala skuteónost, !Že Lu:d'vík XVIII.
své 'V!yhllansúVlí tl1ávH IV' Anglii a ll11Iě:! příležitost poznati ús(av111í
a IPať1al111ientní život anglidký.)
Parla:tnientní sO'11stava se dále 'Vlýlvlíjií v Bélgii, jeijíž ústa'VIé\' z
r. 1831 jas'lllě ~slO'v!U'je {p!t'indiip deimlokratický. Plotně:V>ClJdiž plak rok
před tíimJ (1830) t. :lN. čeJ:<vlencolVlá il.ie'Vol11ide 'VIe Fl'ancii pro,razila
prinCip i.tnIonarchický a nastolila tpdncip demoTh.-'ratioký,o'd1lištt:jí
se v této době FrCIJl10ie a Be1giJe Iald ostatních' :mlonardhtií iple!Ylni'11~
1
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&kýdh tÍlilll, že jsou v;ybudo'v!~ny na zásadlě. slv'rclhiOlVanosti., národa
(p'ťinoipUJ de!mlokratickém) a st,ávají se 'vlz'orelm mOln~rchll plarla~
(1l1Ientnídh'. Parlamentní tradice s'e tu tvofí na podklade parlUiffilent~
nídlť zv;y~dostí angHokýdh'.
Parlaltnlentní soustava v'e Franoii jest odsDrtaJ11lČjlla za t. 7JV'.
Druhé replUbliky a Drooiého oísafstv.í, ale 7láSltul?0~ Prévlo~t~Pa~
radoLovlolu se 'dlefinifi.vi11Jě zase ujímlá za t. izlv'. TfIf~tt rep,ubhky a
vlyt'vloř'Uje dok,olnce nOlv'ý typ republiky, tY'P tle;pubHJky parlamlent,ní
(vÍz 'Vlýše dodiatek 1.).
Z FranC'Íe a z Belgie sle soustava ipadalmlentní SIrl a uJuua
i v jiných státecJh pelvlnrnskýoh, a to i 'V ,tě,ch, jichž ~S'ta,"Y jsou
oktWjIOIV;ánl:v, IPlano'Vlníkem, kde tudiíž prinoip monarchlCky s ~'O~
6Mku naprosto převládá (ItaHe). Parlalmlelntaorism sle v' elvlIiolpoSkyoh
s~átedh šíří toUJ l111Iěrou, ž·e do, ~v:ě:to'Vlé 'V1ál1W státy se soustaV1OiU'
parlaltTIlentní maj,í v BV1top'ě poceIVll~hu.
Bylo řeoeno, ze IPlarla.mlentarism j1est z valné lčlá~ti zaLožen, na.
povšedhnýdhJ pottnlěredh !p1oHtfckých a spoloe'ČI~nskydhvle sta!~
V Anglii to byla zejl11lJéna již výše zmÍniě11lll SOUlsta'vla divlOU !poh~
tidkýdb! stmn, 'ze které v;y,p:lYll'll'la instituce 'Vulády jlCIU jle!dlné po1i~
tio'ké stranry. Na pevnině elv'ropské by~ te1t1to pocle'dp'oikla'di snad
jen v Belgii (stmna katoliokiá a stran~a libe:ráll1í) a to }:e~ p'oltu~~
pokJUJd také strany, socialistidké se nedlostaly k polit1c1Ke mOCI;
jinde vš,ak 'bylo 'Vlíoe p'olitiokých stran, z nřclbIž Žiáldiná nebyla tak
silná, abIYI l11lJěla nap:rostQu v,ětšinu v'e 'VloHostvu neblo 'Vl parlame1ntu.
OdtwdJ o slození vLáidy, nel1otdl!odov la ly již IVlšeo,hledné volby,~ýb:ť:Ž
tato Vlě,d byla rotho!dO'Vlánla tepl:IV1e v par1altnlentu~ Z tolhio dllí'~odu
par1aJm1ent 'si v pe'V1ninskýdh státec'h' zacJho'Vlal V1ě1tší VIliv na 'V'l~d'U
než v Anglii; zustala zde v1xdjy IV'Láida (soustava) parlaim!entm a
ni1mli joako tJoltnlu b:y;l:o v Anglii v~áda [('aibinetrní.
A dále. Nebrylo v plelvlninskýoh státe:c;lbl, 'V!y'j~mJaj'íCJ na určitou.
dobru Belgii, vLál~ jen j1edné p:olitidké strany. PIOItliělVad~ Z'~e hylo
již od počátku více poHtiokýdh stran, 7/ ni~žá~á nel1nle,la ~a~
prostQ'W V]ětšmu 'v par1a:mlentu, lWLo nulfJno J:.dnah o sest~V1eUl, a
složení vlill~Y; tep1'Vle, 'kdlyŽ sle parlalmle1nt seseI. To se daLol tu,!,
z/pri'tsobe/lnl, že po~itidké strany; zasilolUlPlené v pa:Lam;e?tu, k~~ll."e
b:yly odhotné vstoll1\Piti do ;v'l'Uldjy resp. 'Vlládu op~ev~1h, ~t'V'o1:1ly
na Ziákladě společlného vLáldll1'1Jblol programu t. Z'V'. lVuadnl bloJť ne'hlo[i
koalioi, a tatQ íkloialice p~alk ze svého středu obe!S!~llila vrr,á~dlu, V pelvl~
ninskýdlť státedh t1lJdíž a contr. vládjy, jen j'edlné politioké stranY
b:yla, až :na nepatrné výj1Jmlky, již Qd pooá,tkw jen t. ztv'. r\l'ládta
koaliční.

Vl,áda koaliční má přirQze11lě p'1loti vlá'd1ě jen jJed1t1é plolitiolw
str'an;YI iUIt'óité nevýhody~ Před!PQkl, áidá 'VIláaa kio!aHč!ní nejteln pelV1t1ý
vLádní Iprogralffii, nýbťž také 'V1Z,ájemnou l,olyalitu koalolv'UJl1ýoh
stran. Kdežto při vl,áldiě, jen j1edlné PQlitické stranlVt vt1ádlnw ptDOI~
gr'aim!em jest přiro7!e'lllě p'llogralm vLá,druolutJÍ stran:v, Z'dJělává se přL
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vl,ádě,

koaHón:í 'v!ládiní [P'wgnmn tím zpllslohei1lJl, že každá z k-oalo~
vanydhi stran ll1Iě,coze s'Vlé1blo pnogrUJim!u stranického do tohOlto
vl,ádnih'o IPrQgral1nlu 'Vfloíži. VLádní pvogram jest zde tudÍŽ j'akýmisi
kOIlll[promise!mJ pmgramu ťiÍ'ťzinýdh t. j~ koalovaných stran. A kdež~
to dále iPH vLádlě jen jl~dné po1itiok,é stran:y: disciplinolv'aiUos,t
stranw, jest pevnýttnJ tmel.elm vlládní strany, při 'Vlládlě koaliční
je to vziájettnlná loyalita 1{)oHlo'V1anýdh stran ;tJa má přiroze11lě in~
tensiflu mlnohem lmIenší 11le'ž di.sdpHna a soudltž'llIost politické
straniY' Obě tyto sl00Jtečnosti 1lll1ajií v ZlápMí, že 'V1láda lQooličln:í
neJmlá tu pevnost oU stálost jaku 'vlláda j'en j1e1diné politioké strau,y:.
Nasf,ává dosti ~6a'sté stří:dlánÍ'Vllád, které neinllá poc'íZinilV'Ý vli'Vii)1a
oe1kov'Oll: 'Vll,ádní plolitiku státu, zejlmléna IV' otázkádh Vil1lě.j!Šícihi.
Další rozdíl p'Udal11llenta:rismi't anglidkého a pevninskéhlo, sh1e~
dáváunJe 'v' IP!OlTIlěr,u obooU Sně:ll1l0lV'en vll'či sobiě, j'edinak V' plolměru
jich obou ke vl,ádtě.
Pevninské státy - oU to i ty) 'V'e kterých s'e soustalv'U !parla~
mentní nevyv'inula - opře/v'zraly, jak již výšle bylo řečeno, šmahel11ll
ústavní lN!yldost i\onglickmt, že zlákony Hna'l1I6ní (a vlojenské) j!est
nejlp'rve ,Předložiti Sl1Iělllllo'vlně 'dlolní ku Pťoj'e,dnán.í a ku pocij.etí;
a teprve, když S11lělmlO'vna dlolní je přijala, jdo,u tyto zMmny do
s11lělmlovny hrorní. Ustalllo'v'enÍ toto byLo dáno rpřímo dlo ústalv'nícih
listin. Bm sl1iěmovn,y dolní 'diostaly, jakousi prerQgaŤi'v!u p110ti
'
snJě!1niJvnám ~orním, Ale 'Vi par1amentnfdh státeoh pelv'ninskýoh
Slll Ělmlovny horní byly, až na skr,olvlné 'V'ýjimKY, stejlně anéb: aspoň
jJ'odobně Vloleným sblOtem jako sněmlolww d[oLní, tudíž 1"O'V'l1Jěž z'a~
stuipitelskýlml SbOreU111iámda. Na'zývajoí se v' př'e'vlážné v:ětšine Sle~
nMy a l1ll'ajoí :toela odlišnou sldadibu než sl1lemo,vna lordů v' Anglii.
Skutečnost t'ato nellllt1lžez{lsta.ti bez vlivu na Vlzlájlemný !pI)lilllěr
obou s11lěimloven. Horní sněmo'VIl1la se v' Zlák!ol1l:odárné č~nlniOsti
vyr o'Vl11iá:V'á dolní snlemlolvnč úpll11iě ; zákonem se nllllže státi jlen to,
na 'čelmJ se obě, sněmovn:v slo,ulhlasně sne!sou a 00 'llllonaroha s~a:1l1ťci~
onuje resp. preside'nt llelplUbli1w podepíše (výjimka z {'ohoto pra~
vidla jest jen v' Norsku, kdle podLe § 79 úst. listiny usnesení slfjort~
hingu m lllže se i belz sankoe krlálovské sbáti zákonem). Angliolťý
Padiament Ad z r. 1911 nenalezl na pevnině e!vl1'opské ohlaslUl.
AJe nejen v 'ziákonodárné Čoinnpsfu, i IV' IPlO1iticJkémiohLedlt~ jiest
s11IělmIovna horní bezmála stejně ta!l;.: zá,\71aZnýlm činitdem jako
s11lěilnlovna dolní. TlOovlšem mlá zase 'vHv na p:oměr ,OhOlU sn;'emo'V'eil1
ke vl,ádě. VM:dta jest stejnězá'vis1á jak na st1lěmJolV'ně dolní, talk
i na snělmiovně horní, a čle11lolvé jejiÍ přiroZ'e!l1iě molhloiU! býti bir:áni
z ohou snčlm!oven a to i IV' tědh státedh, kde SněmOIVlna horní lflI~ní
sborem voleným (Halie). Na dr.uh'é straně zase' Ihkwla stMu resp.
vl ,áida Illllttže 'V' iJěoh stát'em, kdte i horní sněmolv'na j1est Sbio1:1elml
voleným, r-oz1pustiti IOlbě sněmO'vIl1iY;, a to Iblug Idblě najreooou, anebo
k'aždOlUlz nioh :zvl ,á!šllě; :V1ýjilmlWu iz tolhbčiní Francie, k~d!e, j'ak již
výše v d!odatk,u: 1. bylo pOVlědiěno, senát lVIůlb:ec no!Z'pustiti nelZie.
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Doložiti slrtliší, že některé sM,ty m!ají parlament j1e'11 10' jedné 1m"
mloře (Ř:ecko, Srbsk1o', Bulharsko).
PrláV'o hlav!y státu ro:ztp'o~šiJMi parrla'mlent zcftstáivrá i v těclhif:o,
stlátedH nedotčenú. PřirlolZleně i toto práV10 v:ylmná'Vfá v,e skutečl,
nos.fi, jak již výše bylo řeoeno, jmié11'em Ma'Vy státU' lV'láda.
V některýoh stMedh právo hla'VlY státu rúzpouštěti parlalmlent
jest ústavou 'P'Olllěkud lobmlezeno tím, Žle ústa'Vla salmla sflal11olV'Í lhťt.tu',
do které při rúzpulšbění p'arla!mlentu resp. sněmov,ny j'est provésti
nové 'V'olby> pa pHpladiě s'vlo,1ati nový parlalmlent. Tímto ulsť!a!nloJVIelt1;Í/lTIl
tmlá býti jaksi zajišfJěno, že národ nezllstane blelz! mstulIJlifJelskéhlot
show. Výjimlku zde ~činí jien Norsl~o', Ikidle podl'e ústav:y hla:v:ě
stlátu v,cftbeo nepfísluší práv'o rúziploušiJě!ti par1aitnJein t (storthing).
Na p'rlávlUI hla'vlY státu rozpouštěti plada:tment ústwVttl,í zvykLosti
nezlmlěniliY, ni'Čeho. Jen VJe FranoU se usMJi1a ústa'V!l1í zlvyklúst, že
president republiky pOSlal1Je,C'k,ou sn.ěmovnu nerozPlouští. Za trvání
Třetí r,eplUhlH~y 'byla poslanooklá snlěmlovna rlOtZlPlUšMna jlen j:ed~
nou (2'!a presidenta mlarŠ;ála Mac Mwhona v r. 1877). Ale torto
rOzJp'1.ťšúění bylo pl1olvedeno za ok:iolností ploHticlk:y taik zlv'láštníoh
(ilÍóe1 j'e'Ho blyl vlastně, držeti 'V~áidJu pl~Qti padaitnJentu), že se 1.)1beonJě Viyldádalo j'ako čin neús{a'vn,í. Od té dloiby posla'neciká sně~
lmIovna nilk:d)'i U!Ž rozlPuš'úěna nebyla, a prláJV(o, iplresid/enta republiky
roztpustiti poslaned\Jou s11JěitnJovnu V1yšlo z lob<y:čej'e. Av'šak tOIUŤO
ústav:ni ztvyl&ostí se ve Francii silně porušuje rO'Vlnolv'áha mo:cí ve
stMu a pro franoolU'ZSký parlamlentarism to není 'aJni zdravé.Par~
lamlent re'sp. obě sněmlovn'Yi :mloh'ou kdylťoli ,'VILádlě 'V'ys1oviti nedil~
VjĚjru a tíl111 ji pHvlésti k piádu. Ale IVl1ád/a j'est piroH oběma sněmlolV~
llláml naprosto beziblr'aJnná: senát p'oldle ústa VYl vJllb~o rozlpustiti
nelZ'e, poslal1'eolwu S11iětmlONnU pak rovl11ěž rukoli, plOlruělVlaĎŽ ústaVlID
2'Jvlyjklost uoinila prlá'Vlo presidenta :t:!~plUbliky 110lZpouštělti poslanec~
kOll Sl1lělmlovnIU bezúóinným. VM:da takno' neitnÍt1ž!e l11íti IV' p:residlen,tu
repUlb1il{jy, nijakou 'orpOItU a j1est vydána obiětma sněl110vlnáiml na
milost i nemilost. K no!mlu přistupuj'e j1ešfJě: jiná skurteónost. V
Anglii se ViY1V1inuJa 'ústa!Vtt1í Z'Vyklost, že stralna, Mer,á ;přiiVIede
vl,ádu k pádlu, přejoÍtmlá za tento oin Odplolvlě:dnost tím, že j1est po~
vinna samla 'vládu pfe1Vlziíti. Tato ústavní zf\1lY11dost ve 'Frandi pt'e~
jata neb:yla. OdtUldl vidÍ<mle· Ií"e Francii, ž'e se f\11l,ádám vyslolV,uje
ne,dllV1ěra 2 pHčin mnohdy jlen na!hiodilých, a že pl1"O projev 11edl1~
vlěr:y hlasu'jí strany, které naprosto nejsou ocJhioi:né v[ládu pře~
vz'Íti. T,ítml se dostalV1ulj'e IVlelmi časté stHdlán1 vlád, které zde jeslt
přÍlmlo již příslovečné. Parlament franoolUlZský neitnlá nij'akou !pil.'0tivláhu. MIllV~ se lVIe FrancU také o :mIOťl!okraoii parlamentu, a
parlamentadsm, kteltý se 2'Jde vlYlvlinul, ukazujle 'V'dmi mnohé Sti11~
né s~rlálll{;y. Prável111 se tonto par1al11'entarisI1l1l IOlzl11a'o'Uje j!ako plar~
latmental:Ísm nezdravý.
Ministerskifl odp'oVlěidlnlolst jest ilÍstwvlamli dána j'en Jako t. ZiV'.
od!poviědnost právní neboli trestní. TaŤlo od'P'ov,ě!d/nost jest jen
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osobní (indivMulální) t. j. p'o",tihuje jen tohlo ministra, resp. noho
tt11linisterskéhokabinetu (v1á~y), [{iúerý 'Vle vlýkonu SVélhio
úřadlUJ pmuši1 ústavu nebn některý 2'!á1mn; na ministe!1:sk~ý ka~
binet jakožto sblor nedosahuj'e. Prostfedlek, který:l11 se taf!o od~
pOVlěidnost 1?r,á!Vní ulplatňuje, j'est ty'e všeoh státedn stejný; je tl()
obžalob'a ministersl~á. Napmti tomu právo Ulpilatruo!vati ť.ut'o od~
povlě,dnost i zpils'oh, jakým se takdrěJe, nejsou 'v'e V'š,ech státeclhl
upraven:Yi stejné. V obžalobu. v'šude djáJVlá snemoiVna dolni; IV'
Dlá11'sklUJ l111!11že dáti v obžalobu ved[e sněmolVlny dollllí i král,
v R'ulmunsku prlá'vlo totlo příslU'ší oběma sněimiovlnám i králi a
v SrbshlJ nlá:rodní s"kupšHl1ě i' králi. O obzal'o'bě l111inisterské na~
lézlá v některýdh státedh sně:mlo~vlna homí (1V\Zl01t anglofrancoulZ~ký),
v jil1ýOlť stMedhi nej'vlY,šší nebo zlvlláštní soud (W)Olt blelgiC!ký). O~
všel1l1l ústa'V!y, lVIšedh těclhito státcft stanoiVi jen 'VIšietoheoné z,ásady
tétoodpov,MnosŤi a jejlího '11platňolv!ání a lVI pltO'vedooí těclhito
zlásad odnmzuj,í na iZ'vláštní záklOn. Tento tzlálk~on rvišak v pře'Vážné
v,ětšině stártt't Ivl11bec IVIY,dán nefbtyl; dl1'tsled1{!elm tohú právní I{)idpo~
vlědnost pXa'vd:dJlel11 IVlt'tbec uplatňovati ne.lz1e.
Politidkiá odpiovlě,dlnost ministerská jest dána j'eJn lÍsta!Vlními
zVlyklosfun!i. Výjimku zde činí jen Francie, kdle poHtic1~á lo:dpo~
vlě,dnost jest dlána přímo ústa'vlním zák'onelml; uplatňOlv!ati tuto K).d~
pm'íě,dnost příslulší ,oběma s!1Jěmova1iáJm~ Politioká <o,d!plolVrědnost,
daná ať ústavními ZlvlYldostmi, ať ÚS'f;alVln~l11I zákonem (Franoie),
jest hromadná (kolektivní) t. j'. posHhluje oelý ministersk'ý ka~
bind (vl,ádll) jakožto slbiol!:. Prostředl1<y, kif:e1rÝ'mli s:e tato IOClp'olVlěd~
nosí '11IPlatňuj'e, jsou rilzné. JSOlU to: dotaz, interpe1aoe; ank!etla,
komise a plOd. Nejú'činniěj'ším, ale také l1'eljZ'azš~m pr'ostředlkem
Jest projev nedcft'Vlěiť,y. Ú'čiruek toHoto prostředfku jest demise
vl,ád;y, po pI-ÍIPHdlěl OlVlŠetmJ také 1'01Z1p'11štění parlamentu resp. sně~
l111ovn;y: ('viZ 10 tom lVIýše). Stejný účinek jako proj'ev nedillVlěcť,Y,
mli zamítnUltí ·návthlU na proj'ev' dftJVlě!r:Y, klf:erý podiáv:á vláda, nebo
zamítnutí osnovy, Ziál,mna, se kterou !VIáda spojuje IQltáiz!lm dlcftlvlěi1"Y.
Prrávo ulPlatňo!V'ati po:litid~ou odiplOlVlědlnost přísluší ve státech'
se sousfavllolU d'VloiUkomlorlolvlou' prravid1lem obělmJa sněmovln:ám (ve
Franoii piÍ)n1o po,dle rllstaV[Y). Ov!šem Ploid1le p'olitioké IVláhy~kterou
obě sněmow1jy maj'í, lVI it1Iěkterýol1 s~átecihl lViětší vlil\n POl této stránce
mli sl1ěmO\'na dolní. Dt'tsledlek poHticlké od'porv lědl1cysti jest, ž'e Imli~
nlstři tmloholUJ ,býti !pocíi:!omni j'edn:áiní s11iěitnlovn,y, i kdlyž nejlsou
členy dotičlené Sl1lětmlOW1Y, a že jim pi'ísl'11~í Sl'OlVIO, kd1ykoli 10 to
poŽiádají. Sk;uif:eónost, že politickou odlplovlěd'nost uplatňo:vrati pří.~
slu,ší pravidlem ohěma snemlo!vlnám, pHnáší s sebiolU, že minis,tři
jsou brláni také z olbolU sl1ěJffiioven.
PoHticJk,á odpolVjědlnost n1Iinisterská t:v'Oří jeden z'e zákl<j;dnícH
kai111ent't vdlmrého !parlamentarismlU. Jí jlest dán pomě:l:/lVná~
k par1amlentu, který tvoří podstatný ,obsah soustJalVlY .p'ar1a'ane,ntnt.
Také vý'V'oj této ,(]d;p,o'Vlě~dlnosti j~t v pHm:ém plOlmlěNt s vlýv'ojem
člena
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sou'sfaV[y parlaJnllentní. Čím 'VIÍoe tato S'OUSDaIVla zakotvuje, tím 'V'íc:e
V[YstulPuj'e !v' pOlp:ředi p'Olitid{já 'od1polV1ědnost, ale tí:mJ V1ke také
Ulstu\puje do pumclli IOldlPlOVlědnost pt"láJVnÍ a stácvlá se p1::l0 ttnlodiemí
parla!l11lentadsm piťostředkem iJěžk\01pIá!d!ným a odkiem velmi [mJá10
IPotřebnÝ1ffil. A zajisté skuteónost, že pr:eVlážná !vlětšina státfi. Il1leu~
znala zla lliáh 0dné vIYId!ati Z'vILáštní Iz!ákon l1.1la prlolv'edení odpoVlěidlntosti
pt"lávní, není zj'etv'e!l11l j:e:n nahodilým.
Jest ovšelml pOdholpitelné, ž'e ani pielVlninský parlamentarislm
nelmlá ve !Vlšeoh parlamentních státech fOrln1jy to'DoZné. Tak na př.
po delší 'dlobu se lišil parlamle n:tarism IbIe!lgioký ,od plar1!a1mlentarismu fnmoou1zského j v lonom se 'vIÍC'e lpt'ojejV1ova1:y; prwlky angliůké
než v tOlffijbo. Odlišné lP'oivlšedhné poměriY Ip'olitioké a splo1eoenské
a zajisté i dudh i lP'ovalhla11iárodla 'oslviědčuj~ i .zde slvlí'tj vlifV1.
Ale 'Odlišnosti ty js'ou sp'íše již jen r1á:Z'U podlřlzei11éh'o. R'ollihlodné
jest, zda adlo jlaké 1l11!írly se vytv 1 oři1y padamentní tradic:e, které
jsou směrodatné pt"'o život parlamentní. Tyto trad!ioe mlrují !V'šak
p1:'avid1eill1J spo1eoný Z'dlťoj: ústa'V~lí Z'v!yldo!sUma kterýoh j:est vy~
budována sousta'v'a parlamentní. Dfi.s1ed!kem reoepce týchž {lstalvlníoh zvyldostí jsou pt"alV'idlem i xáklad!ní 'z1ásady SOlustalvlY p'ar~
1aJmJn~ní ve 'V'šeoh státech siJejné.
1
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die heutige StaaÍlenwelt, Nord1ingen 1880, Boe 1 i t z, Preuszen und
der Einheitsstaat, Berlinn 1920, Bor n !h a k, Pr.eulszisdhes Sta:ats~
recht, Bres1au 1911, v. Cal ker, Das StalaJtsreoht des Groszherzogtull11S Hessen, TUbingelt1 1913, F r i e d j Ull g, Der Kampf Utni
die Vorherrsdhlaft in Deuits'oh1al1'dI, 1., II., Stuttgart 1897, 1898,
G erb e r, Gru'lldzUge .einle's Syste:m\'> dles deutsohen Staatsrecthltes,
Leip'zig 1880, G i e s e, PreulSzisdhle Reichlsgesc:hichte, Berlín 1920,
G o z, Das Staatsrecht des KOlligreidhles WUrMmlberg, TUb[ngen
1908, G rot e n fen d, Das de'u:tsch'eStaatsr'edhtt der Gegenwart,
Berlín 1869, H a e 11 e 1, Studien zum deutsdhen Staatsreclh:te, L
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II., LeilJq;ig 1873-1888, tý Ž, De'UJtsdh'es Staatsrledhlt, Leipzig 1892
H art 'tl 11 g, Deutsche Verfassungsg:esdhlich"Úe VOlllll 15, Jahrhundei·t
bisz'ur Gegenwart, Le~pzig und Bedin, 1922, L a lb a n dl Das Stlaats~
redht desd:e1u'tsdhle'11 Reiches, 1.-IV., Tiibingen 1911-19l4, ty Ž,
Deutsohes Re'ic1bJsstaatsrlecht, Tiibingen 1909, L o r e n 7), Kaiser
WHhe1m untcf díe Begriindung Ides Reídhtes, Jena 1902, O.
M e:y e r, LehrbluK:ih des tdleutsc:hen Staatsredhtes, Leip~ig 1906,
tý Ž, Die Reichsgriindung undJ das Grosz1herZ!ogtumi Bad!ein, Heide1berg 1896, v. M ohl, DasdJeultsdhle Qeichssfaatsrecht, Tii\bingen
1873, Pilot y, Bayeriso'hes Verfass:u~lgs11eldhrt, Tiibing!e!l1 1913,
v. R 6 n ne, Staatsrec'ht des dle'U'tsdhlen Reiches, LIL, Leirp!z'ig
1876, 1877, R tl v i 11 e, Ba;Ylern und ďle Wre'deraufrichtung ďes
deutsdhen Relclhies, Berlín 1909, S ch u 1z e, Lehrbuchdes deU'tsc'hen Staatsrects, 1., II., Le1p'zig 1881, S c 'h ii c kl n g, Das Sta'atsrecM des Gros:zlhe1"Z,ogtulmls OMlenburg, Tiib'ingen 1911, v. S e ycl e 1, Bayedsch'es Staatsrle1clhlt, L-IV., F1Jelburrg unď LeipZig, 1896,
v. St e n gel, Das StaatsredM des Konigr'eidhies Preusz'en, Frei~
burrg i. B. und Ldp'zig 1894, S ti e r - S o 'tni 1 o, Preuszisdhles Staatsreoht, Salmlmhlllg GosC:hJen, 1., II., Leip'zig 1906, S y b e: 1, D~e
Beriindungg ,des deutsoh!en Reidhes, 1.-VII., Miinchen 1889-1894,
T l' e i t s o h k e, Bund Ull'ď ReiclbJ, Pl'eusz,. Ja hrb. XXXIV., v. Vo1cl e r n cl o r f, Deutsdhe V'erfassltlJl1gen und Verfassungs,entwiirfe,
Hirts Anna1en 1880, W a 1z, Das St<lialtsreoht des Groszhierlz1ogtu\ms Baden, Tiibingen 1909, Z a o hal' i a, Deutsclhtes St<lta:ts- Ul1'ď
Bundesreoh't, 1., 11., G6tHngen 1865-1867, Z i!e g 1e 1', Die, geisti~
gen ItlJnd sozlia1en Str6lmlu~ígen Deutsdhlall'dls lm 19. und 20. Jaih:rhiundert bis 'ZUlnli Begiun dles Wdtkdeges, Berlin 1921, Z 01'11, Das
Staatsrech't des dleuttsdhlen Reiches, 1., II., BerHn 1895-1897.

K DODATKU 1.
(Uvedeny jsou j'elll

nej'v'ýznamnJější

spisy.)

Ra l' thé 1 e my, Le gouvernement de Ia France, Pads 1919,
Ba t b i e, Précis ďu:n oours dle droit puhlic et adJmJinistratH, Paris 1885, ty Ž, Traité théoretique et p'ratiqUle de dlroit public et
admlinřstratif, 1.-VlIL, Paris 1885-1894, B o 'UJt my" Étuďes de
droit oonstituUolnne1, Paris 1909, D u g u i t, Traité de droit con~
stihl'tionne1, L- IV., Paris 1921-1924, týž, Les transfol'mla.fLons du
droit rpub1ic, Paris 1913, ty Ž, Manuel ,dle ď'mit oQlnstitutionne1
Paris 1918, D ru g u i t - M o n n i e 1', Les constituHolns et les 10is
principa1es de 1a France 'dlelp!u1is 1789, Paris 1925, E s ml ed n ~ N é ~
z a l' d, É1émlents ,de droH oonsHvl1if:iloll1ne:1 ttrunyais e't oomiparé,
1., II., Paris 1921, G u y h o, Parlamentarisme et Ia RépiUJbliqUle,
Paris 1924, Ha 'lt l' i o u, Princitpes de :d'roit publio, Paris 1910, ty Ž,
Précis deďroit 0011stituU0ll1ue1, Paris 1923, J le, 1) e, Élé'ments du
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droU lP,ubHc et adlmlinistratif, Paris 1910, týž, Cours de d'l'uit pubHd, Paris 192:3, L e bl o n, Das Verfassulngsrecht der franzozisdhie:n
Republik, Tiihingen 109, Mor e aUJ, Précis é1émentaire de' droU
oOn'stitlU!ti:onuel, Paris 1911, L e lY. l' e t, L!e rprésidelnt dle 1aRé~
1P1ublique, Paris 1913, N é z ar d, É1étmlents dle droU puhlic P:aris
1922, Pie l' l' e, TraUé de '<l!roit p'oHtiqute. é1eotolta1 et parlementaire, Paris Seme éďiUon avec Supip1lément de 1919, Pl' e vos tPar a dol, La France nouvelle, Pari:s IVle sbírc:e: BiibH!o1:htěque
Conte-mporaine, R é na l' d, Noti011'S tres som!ma.i'l'es de drolt pubHc
franyais, Paris 1920, ty Ž, COUlrs élétmlentaire de dlmit publid,
Paris 1922.
K DODATKU II.
(Uvedeny jsou j'en nej'v'YZltlatmlniější stpisy,.)
A m o s, The English Constitution, London 1930, A n s on The
1aw 'and custom of the constitution, 1., II., Oxford 1908,1909, Bag e 11 o t, Th,eenglish Constit!utť:1oln, Londou 1909, Bar thé 1 e Jmi tY,
Le gOUJvernettnlelnt de 1a Franoe, Paris 1909, týž, L' intto'dIu0601n du
régilmle p'ar1ementairle 'en Franoe, Paris 1904, Bla t b i e, Précis
d'Uill oours Ide droit pubHc et adJministratH, Paris 1885, týž, Trai~
té théoretiqueet pmtique de 'dToit publio et adimJinistratif, 1.VII1., Paris 1885-1894, B a x a, Par1aJm1ent a p:ar1amentarism, 1.,
Praha 1924, B e 11 o c - C lh e s t.e r t 10 11., Thie par~y, systeml, L'olndon 1911, B:o IU t I111IiY, Étutd'es de diiO,it donstitutionnel, Paris 1909,
ty Ž, Le déveloptpmlent dle 1a donstif1tUon elf de Ia société lJlolitiqucen Ang1efierre, Paris 1907, C on t u z z i, Diritto donstituzlionale, Mi1ano 1907, Dar es t ,e - Dare s t ,e, Les oionstitutions modemes,1., 11., Paris 1910, D i o e y, lntro'dluotion tOl th:e study of
the law of ťhte ConstiltJwtlO!l1, London 1908, D u g u i t, Traité dle
droit oonstitUlUOIl1'!l1el, 1.-IV., Paris 1921-1924, ty Ž, Les transf011l11lati!ons du 'dinoU public, Paris 1913, D u g 'li! i t - M o n ni e 1',
Les constftlttti'ons et les 101S principaltes de 1a France dletptUis 1789,
Paris 1925, E l' l' e l' a, Traité de dlroit publio 'b:e1ge. Paids 1909,
E s lm e i n - N é!z a l' d, É1ements 'dle droit oonstitutÍJonntd franyais
et domlparé, 1., II., Pads 1921, G i r a u d, La crise d:e l!a démo~
oratie et les réformles néolessaires du p'ouV101r 1égislatH, Paris
1925, G 'os - Han sen, Das Staatsreoht des Konigr:eichles DanettnJaťk, Tiibillgen 1913, G u y Ir o, Parlemeltltarislmie, et 1a Répub1ique, Paris '1924, Ha t s che k, Englisdhles Staatsr'echt, 1., II.,
Tiibingen 1905, ty Ž, Das Staatsredhtt des vereinigten Konigreidh1és
Groszbrij:annien-Irland, Tiibmgen 1914, ty ž Das Inteltp:enaHol11s~
recht iil11I Ralhlmen der mlOdle1J1l!en Ministerverantworllichkeit, Leip~
zig 1909, H a u: l' i o u, Prinoipes de 'dlroit public, Paris 1910, ty Ž,
Préors de IdlroitoonstituttiJolnne1, Paris 1925, Ho r will, Th'e 1P1l:'0~
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bleim' of the HO'Ulse IOlf Lords, poHtie'al sdenc:e' quarterly, mč.
XXIII., 1'1 ber t,Parliament, Hs history, clOnsltHution an:a pracUce
veshÍroe Holmle Un]vle'rsi~y Ubirary of modern knowledlge, J:e z e,
Éléiln1ents diu 'dlroit publio et administratif, Pruris 1910, týž, Cours
de 'droH 'P'ubHc, Paris 1923, Ko 11 e r, Die O'h'struct1on, Ziidch~
Selnall 1910, Lebon, Das Verfassungsriecht de!f frrunzosisdhen Re~
ip1ublik, TU'bingen 1909, L e lY ret, Lle présid!eintdle la RelPublique
Paris 1913, L o w, The governance of England, Lonuoll 1914, La w -:.
r e n 10 e ~ L o we ll, T11e gov.exl1lU1lent IOlf England, 1., II. New
York 1912, tý ž, Pub1i:0opin10n rund pOipular gover11l11lent, L'o~1:dlon
1913, 1\1 ar r io t t, English Political InstituJt:i>ons, Oxford 1910
M a s t e r rn a 'll, Parliament, its history and WOf'k, London 1912,
M i d e 11 i, Principii didliritto C!O'stiM'V0l11a1e, Milano 1913, týž
PrindpH di 'dliritto par1wmlentare, Milano 1910, týž, I moderni
par1alU1lenti, Milano 1913, MlO r e a ll, P'réois démeiniJair:e dle d'r'o,h
oonstitJUUO'l1l11e1, Paris 1911 M,o r gen s t i efi1lle, Das Staatsr'edtt
des Konigreiehes NorWleg:en, Tubingen 1911, N é 't a r d', Élémients
de IdroH lP'UbHc, P aris 1922, O str 10 g 'o l' S k i, La démlooratie et
les lP'artis poUtiques, Paris 1912, Pie r r ,e, Traité de droh IPloH~
tique, élecf.oral cf par1le1mentaire, Pads 5e11'1e e:d1ition avec Sp~
ip'lé11'\.Ient de 1919, P o s alel: a, Spanisohes Sta,'atsr:ed1't, TUbinge:n
1914, R e dli c h, R~t ul11d Technik des ~nglisohen Parl~enta"
rismJus, Leitpizig 1905, Rc d s lob, Le régimJe p'ar1:ementaire, Paris
1924, R é na r d, Notions triěs ~o\m1maires 'de Uroit pUlblic ttruns;ais,
Paris 1920, týž, C011!fS élémen taire de :dtrlOit iPublio, Paris 1922,
R o s e, The rise of IdJemocracy, Loudon 1912, R o s e g g e r, Das
par1al11len tarische Interp:ellationsr,e'C[llt, LeilP!Zig 1907, S a r i p o ~
los, Das Staatsrecht des Konigreiclhles Grieohenlaindl, Tiibingen
1909, Sne 11, DaHlY, life in ParHament, London 1930, Tam' bar 101,
II diritto costituzionale italiano, Milano 1909, V i a 11 a t e ~ Cla u ~
de 1, La vie lP'olitiqUle ,dans Les dlellx mlO'nďes, Paris 1908 a násl.,
Ze nke r, Der ParlaJl11lentarismus, Wi'en und Leiprtig 1914.
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