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Úvod.
Všeobecný rozbled.
Rokem 1848 začíná v úst<1vních Ca, zajisté i v politických) ději
nách t. zv. střední EvropY' resp. celé západní Evropy nové období..
Období toto se odlišuje od předchozí doby tím, že dosavadní zá- [
sady, na kter:fTch byl vybudován státní život, ustoupily novým, ~tJ!:Iťt~_,
řády se zaměňují, ,nov~Tmi a _razí si cestu ~_o~~A _pojetí n~j~n o ,státní ~<\':
forině, niTbtž;_ O celén1, statnim životě vůbec~ -Yr~tyy:__".?9yvatelstva/
dosud ústavně- a politicky bezvýznanmé, ba, dokonce i bezprávné,'
vRtupují na -dějinné jevišt~ ,st~_yají __~_AůJ,ež.itýnl ústaV11ÍJ;ll_ ,a _,poli- j
tic~iTJl1, činitelem. výs~y _ _ st~v?\Ts~é, p~~a:jí a s nimi padá .i pojetí{
'státu sta,vovského a na Jeho :troškach vzniká nové pojetí státú'; §Játu:
národně zastupitelského, ve kterém již nikoli třídy privilegované ~
(stavové), Í1~'brž y~iClini obyvatelé resp. příslušníci státu ,t\~oří, V0~
svém souhrn u politi,cký _,n,á;r.od.
Vedle toho ještě jiná otázka se hlásí mohutně k životu; jest to
otázka národnostní. Oproti ,,-"'-_...---'
tl~odu+jakožtosouhrnu všech J?:!Jsluš~
-'-"~-"--'~'~~~-'-~'--'níků určitého státu, pojmu čistě politickému, z.acíná tu vystupovati
pojE3In národopisný, nový a dosud takřka neznámý, ~,~r:~_Qg9st*), ja:" ,<c
kožto s0uhrI{)e(iinců._ vázanS~ell, k,-:sob_ě _pguty, jež přesně stěží lze
určiti
~vriíogit,~ti, <Ýe~' 'kte~'c'h však na: ,první místo lze klásti
j3;~Y~, ,p_lel~~no, histoJil:;ká_ ~í-radic.e a odtud i yed,omí _p~ísly~enstyÍ'~
k' jed1121ll~')v.az~,11.'_ ~ně~<ly,:j __ ])~hož,~l1S~yí atd. N ájifano,sf'ně~rv~7~án-a:t
~'~~tíÍ~inl'\lien;.l~~;' -J"-'}ednoíí1'stál;;'< "l~~Ó~e býti ,~íce národností a nar-)
opák z"3.se může, biTti více států obývaných výlu:čně nebo aspoň z pře
vážné- části jednou národností. V prvém případě níáme tu ~i4t..yjc.e;,
ja;zYČTh~r; typem jest zde monarchie lotrinská. Zde život veřejný se
'sťá{i'i,i" velmi spletitým tím, .že vedle snah rázu po vJrťce politického
(úsilí o "konstituci", o zabezpečení práv státoobča.nsk~Tch a pod.),
které ~e Bbjevují u všech vrstev obyvatelstva, vystupují zvláštní
snahy. jednotlivých národností, jichž obsahem jest úsilí o zajištění
bytí dot,čené národnosti, O' uplatnění práv jazyka, o zjednání vlivu
v životě' veřejném a pod. Druhý případ jest dán ve státech němec
kirch. I z-de myšlenka národnostní činí živo-t -veřejný spletitým,
ovšem v jiném směru. Ježto zlie nemůže jíti o zajiště-ní bytí národnosti, ani o zabezpečení práv ja,zyka atd., uplatňuje se nám 'myšlenka národnostní ve snaze sjednati ze všech států německé národ-

a: _

Všechna prá,va vyhrazena.

nebo-'

Tiskem Polygrafie, Brno.

*) Ve slovniku francouz-ské a;kademie přichází pojem ná,rodnost~ nationalité a contr. nati,on) po prvé ve vydání z roku 1835.
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nosti, ~ový, _t~snější ,svazek, mající sv~ zákla.dy již nikoli jen v panovlllClch, vladnouclCh "z boží milosti", n$Tbrž v obyvatelstvu sa,. .
matném a vybTořiti .takto jeden jednotný národ německ:)'r.
.
Myšlenka rlárodnostní jest od polovice 19. stol~tí dilležitS~m čin-i~elom v životě státním; v Německu se. stává dokonce i myšlenkou stát~tvornou (rovněž tak i v Ita.lii a na Bg,lkltn.ě),." a v celé veřej
ll?st: eVTop~ké se j~ věnuje značná pOZOTIlost. Aie od třetí čtvrtiny
tehoz stoletI pozoruJeme reakci: proti myšlence národnostní se staví
silně myšlenka politická. Zvláště v monarclůi lotrinské má to v zápětí nešetření zása.dy. národnostní a utlačování národností které
se nedoděla1y posta voní politickéhO' národa. Teprve ve světové válce
lllyšl:m~a :n.ár~dnost~í vystupuje nanovo s nebS'valou mohutnosti
a stava se opet myšlenkou státotvornou. Pro monarchii lotrinskou
k~erá nedo,vedla a nechtěla správně a spravedlivě 'vyřešiti otázk~
narod,nostli, znamená to nut.ně její rozpadnutí a vytvořelÚ na: jejích'
troskach nOv}rch států národních.
.
,
ještě jeden zjev lze v tomto období pozorov~ti. Hnutí de~okra,
,': ·f_~i_c;!sf.;, kt~ré se počátkem tohot.o období tak slibně přihlá:smr:k~-zr-vohf
«f vyv~lal?, určit~v in.stituce (no~i~y-, s~o~ky, smomážděpj atd.), které
pm.l1ahaJl vytvareh t. zv. vereJne mmenÍ. Reakce bezprostředně na
to následující arciť instituce' tyto takřka úplně potlačila. Ale pIi ob~:O\~ení úst~vnosti v letech pozaějších se tyto instituce ustálily a
Jl~lll ~akotvilo také, toto· veřejné mínění, které sice nedosáhlo nikdy
te vah~. a· toho vyznamu, jak tomu v době současné bylo na př.
v An~~ll,. v Americe a částečně také ve· Francii, nicméně se přece
stalo mmtelem, se kteri"m vcřcjn$r život byl nucen po.čitati.
:,
. §.!.~!~.i,_JQ,~p1.Qu zůstává v tomto období ;monarchie., -Není to
.o'všem monarchie vzoru francouzskd-belgickéiú):'~'ilBlj"oIi-'" monarchie
~arl,~me~t}~h.jak ji hlásal~ t.. 'r:v, lil(~ráln{.".,,~.1f:9l~' . ,.!l:~D:~ecká,' (Ar~tXn;--"
Zoepll, hottek, Weleker a J.) a Jak ji požadovalo demokratické hnut.i
v r. 1848. _~re.§L,t9_, pomineme-li ovšem v nionarchii lotrinské období
" zv. Bachova absolutismu, k-.QF§titg§~lÍ;:E·g:m,~~JI.jQ,.-Y~.Qru~.uěIllgc.k"ého)
vybudovaná na principu monarchickém, podle kterého v.e.ške~~ ,-;OG~
::~,.,'ó~t4lu, ""yycP~zí.. .A?cl" p~p,o~n9~~- ~" . ·llá!OdV.; . .JlriSluši,.)~~-"-y?fi1C''':p;,Ky ~

i:

~;~gljl~,)~.M"jic~ho;,~"~g()rB4K ~§timí, ~~~N~f.tt,i:~~n[Ténť8 "týJ/-iňÓnarcllie

se udrzel v Nemecku a v monaTc1iii lotrinSké až do skončení svět.ové
. války. Y~JLI)~If.11 z toho tvoří",UhJ;jib-kde ,moc panovnická byla při
nucena pnzpůsobovatI se polItlCky-m pomerum a kde se v důsledku
těchto
poměrů úst.a,vnÍ monarchie vzoru německého- přeměnila
v ~J1:g~<lr??~~,:J~~~J;~}J!.f.p.~tlJt.; ovšem stát tento vyka.zoval spíše jen
"3tinné,. :::-~~.f:;9-0ln.G, stránky sous,~avy, parllJ,D1entní.
Naproti fómu ::"~,._.I~~~~l~~ľ se'- po-Čátke~~-"tohoto Období ustavuje
l'ep'~!J;)JJk,3:, vyb\tstoyan.á na zásadě dělené moci ve státu. Avšak tato
státní fonna. uStupuje" záhy 'monarchii é~ísa:r~:~yí)~ vybudované
formálně na zásadě svrchnvauosti národa, 've ' skutečnosti však neobmezené. I\-Iona.rchie tato se teprve na" sklonku svého trvání pře-

menuJe v ústavní, ba dokonce i v, padamenh1Í. Ale tím se pád její
nezadržlJje. Ještě za trvání mona.r~hie Prevost-:,ear.aQol ve spise La
France Nouvelle '(vyšlém v červnu r. 1868) hlásá novqu formu
republiky, ve které by byly obsaženy 'vymoženosti parlamentní sou- / ("
staNY, rr stává, -se takt-o duchovním ·otcem nového typu republiky,;' \:..
I~-publiky~J~.m~~_gtllÍ. neboli iJ=12~JIAngQ1l-_Z,§~~HJ.?· Ta.to forma repú- li
bliky byla skutečně také ve Francii po pádu eísařst:'Í plijata a, stala'!,
se vzorem pro vybudování republik na půdě t. zv. střední Evropy;<
po. skončení světové války.
'
Období toto jest zahájeno- dobou velmi pohnutou, památným
rokem ~. Rok. tento jest plným právem zván .~9)t~é}.~,t:~-Y.91.g~~lJ~~.n,~"
Neboť ',t'.tón1to roce se dosavadní právnlÍ vývoj porušuje: panovnirkOv)7mi oktrojírkami se vytvořují instituce zcela," nové; dosavadnímU;
řádu právnímu nejen neznámé, 'n}í-brž přímo odporující, ale na druhé
; straně, hnutím ze zdola, samovolně vznikají orgány, které rovněž,
dosavadní práYn~ stav nezná, které však mocně zasahují v život
veřejný.

V monarchii lotrinské ok~r~jov.3.:J-iá:lÍstav0,:, t. zv. ,9-uJ:moy:~. neboli
Pillersdorffova., vytvofuje nov'ý' sť.itni'lit;;a~ ·'úřed.ně i 'il~Jf~a..;ě' bezejmenný, jehož 'zastupitelským sborem jest JíšJský...·,sněm a ve kter$T
proti, histúlickému právu jsou zařazeny země korullY české již jen
jako pouJ:l,é".~~~kresp. provirici?, Y_J~~,?~!~v.:t~~:.,~QIDJGh. vznikají
jako ~§t~P.?O~.~" pá[<?~1ltz1\f,]Ig&~W&~~', z:.vané 'lY3T9Q;r;y',' a ,~!,a,;(j. y~'. ~
dosavadi1ím 'úštav"áill zemsk$rl11 naprosto neznámé a, tudíž v podstatě
nezákonné. Tyto "yJ'rbory" a "rady" se ujímají vedení věeí, 'a vláda.
Rama orgamsf'we tyto nejen t.rpí, nS'brž vět.ším dílem s. nimi jako
s orgány po právu existují-cími jedná, ba. dokonce j někdy. vlivu jejich
pod.1éhá. ~,é.:,q~,s.~!9~~ jest to ~~§J.!1J.QX~.y!;.t:Yf1ký, resp. "p<?,~ějiJ{árQ~l!:t
,vý2g,~.L v HaKo,usích )y,;tl?(j!,::_?t:3.cy.ovský,. V' Haliči N árodní",rada, v'" ru: .. _. "-'"'~-,
'shíské části· Haliče ·IflavllÍ. rada. rllsínská a Sobor," na Slovensku
~~rodnÍ ...r~,~ . _sl<?,~enská, v 'srbské 'části Uher. skupština., v Chorvatsku
skupštii1á a.td. Jen 11a Moravě HenÍ nijaké takové revoluční instituce. i
a předst.ayitelem zcme"""Zl1stifva"Zéri:ľsl(ý 'sněm j' také se zde dosavádní_
sta:V: . . J;q.:4Yní..jÚ~P9Jiišii.ie·.-'·Rovněž"'tak jes't tomu j ':Ve vlistnicli Uhrách,
ačkoli zde ústava z r. 1847/48 mohla býti uskutečněna jen nesprávn)rm
postupem tehdejšího pala.tina arciknížete Štěpána a· podloudným
skutke~ předsedy prvniho odpovědného ministerstva uherského
hraběte Batthyállya.
V Německu $..~!~9E!.~.~.g_~!1J ...P.~.~9-,l~í~h~_,p_9.,liJik~ ... jnWJlěm~<;Jiých, konané. dne 5. března 1848 v Heidelberku, s.e ... ~SJ1áší..na" tom, svola,ti-~-
,do lfr~I.l:,kJ!-!,!'~~.",.,t-:. ,. ~v ... :p,řed?~~.n3r, ,p~rlame:t;l,t . (Vol'l5a.rHihient). Tento
~~" usnesl s~'g!ati...4.o, ~,~a!lJsfuttil., ".!1.~jlj-.~~~.~""Jí§tayg~~'l11.~. ~p-~rQcJpJ.:~hrQ.~
_!!}_~:~dění·l, které by aal0, .Qfl,é ,ří~L"ňěiilec,ké"lfsťiYií,.,·a."-si[n:hiTil ~iÚ(i~eťi"
iásady .pro volbu poslanců. "Tento předběžný parlament. byl zajisté
sbor naprosto samozvaný,. ba sotva více než sjezd polit.ick$rch straníkl'i nebo učenců, který ústavě německého Bundu a jed~otliv)rch

6

st~t~ němc~~.ých byl 'naprosto né~námý. Ale vlády'."--\ršech německých
statu bez VYJlmky uznaly usnesení předběžného paÍ'lamentu za pra-vaplatné, daly provésti volby do ústavodárného nál'bdního shromáždění

!
a k~Y~'".:t9J9__~~ill.Y2§.j;,l]lvé ~,§E!:q~~~~~.~.~L~v~~.~2_..~~~·~~ého správce, tspo~L
__. _~~_,~....__ ,J~9-X~=:l~~~t~~;;-p.~f!!.es12~n _svo~~J2~~~9E\9"~'
~ ,- ~~~--,~.-.~-~.," -'~---'~~'

Ve Francii jest t,o prozatímní vláda, . zvolená hned první .den
revoluce aklamací ve sněmovně poslanecké lidem do I1Í S8 nahrnuw
šíru, která, se -ujímá vlády, prohlašuje republiku jako prozatímní
státní formu, rozpouští sněmovnu poslaneckou a za,povídá sněmovně
pérů zasedati, stanovl podmínky volebního práva a svolává národní
ústavodárné shromážděrú.
<JÍ;

HLAVA 1.

Ústavní vývoj v monarchii lotrinské.
1.

Až do vydání t. zv.

březnové

ústavy.

Ústavní vývoj v monarchii lotrinské v bouřlivém roce 1848 až
do ''Ydání březnové JÍstavy nešel jednotnou cestou. Historickoprávní
rozdíly v jednotlhrých skupinách zemských, resp. státních, osvědčily
i v této dob-ě svůj vliv a měly v zápěti, že y různých skupinách
zemských byly kladeny různé požadavky ústavní, resp. státoprávní
a jazykové, "resp. národní. Nutno teay pí1hlédnouti zvláště -k ústavnÍlnu vývoji v zemích konmy české, zvláště, v ostatních zemích ncuherských a, zvláště v zemích koruny uherské.
A. V._ z e'm ích kOJ up y č_e s ké.
Zemím českým pl1slušÍ přednost, že na půdě mbnarchie v nich
,zprávy o únorové revoluci ve Francii nalezly první ohlas._ Vedení
přísluší zde Čechám, poněva,dž na 1iorave a ve' Slezsku, až na, ojedinělé výjimky,- revolučního' hnutí nebylo. Ale i v samotných čechách
nebylo. náležité jasno o dosahu a cíli celého hnutí, takž.e.J.olL~1B4:8
a události bezpros,tředně s tím spojené ,k9!lčí jen _novou _újmou st;itopr~b:uí Lods!:t:~~~ní;..~M~zií,~I~4::;:,:~,~::,-,~tA1!,!:L<~JllJl?J?ttlJ-g,§,t~ _a. "PQ~
rušení dOEúi'~_adnÍho,' ~~_~Vnífió ,- ytY:óJě _ _ neboli právní nepřetržitosti).
PličilÍy·tol1á jsó-u-"několÚčeré:'

Před~]n

'- -,.---,

.

-

.

iestc.tO ...TYchlýspátl1jd>ilp§tJ. Jedna událost se valila

přes,' dniho'u, aniž, bylo času události ty .~l1~~á,~iJl~ a dosah
jejich postřehnouti. Dále jest to I?řílišn~ složitost, -událof?tí. Ráz :na
ráz se dostavovalo tolik nových' udiíIos'iT,-že 'nebYio'~lze-upoutati ná~
ležitou pozornost~ k jedné nebo k někter3TIn: z nich. Český sněm, ústa.vodárný, událostj -,YtL.Yi@i, v Uhrách, slovanský sjer4_ v Praze, otázka
frankfurtská. :;Ltd. zaměstnávaly současi1ě mysli" .českých politiků.
Zejména otáz~a frankfurtská. byla velmi důležitá pro- poměr monarchie
lotrinské k říši' německé. \~ ní právem bylo v Čechách spatřováno
nebezpečí pro bytí českého národa a pro' Čechy byla to o-tázka nejen
polit.ická, -resp. státoprávní, nýbrž' i národnostní,_ která byla tehdy
nejdůležitějším bodem českého programu. Konečně jest to' ne dosti

t~~~Iié ~~~~!;~~,.~J:'.~·Ql?E~~!~í

a, _:~~S!gstJ urči~ě. v;yhrm~~gL.~J9R~~,Yl!L

P!_~g!.~_~· Nebylo. tu pravého
kteří by náležitě 'vystihova.1i

pochopení pro státní právo:. Politiků,
sta.v věcí 'po stránce státoprávní, _bylo

(

j'
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velmi málo (snad jediný dr. Brauner a. dr. Rieger). Sám Palacký,
historiograf kr~lovství českého, neměl pro to valného_ pochopení.
'Zdá ,sc, že opojení ústavní mělo převahu nad přesvědčením státo . .
právním a že program státoprávní nevnikl tehdy ještě tak hluboko
v mysli českého národa.
Dne ~ března 1848 byla konána ~chůze v lázních svatováclavt ských. Zde byl zvolen' v}Tbor sv~továclavský, který se ujímá vedení;
\ výbor tento byl o měsíc později sloučením - s. mimořádnou komisí,
zr.ízenou od tehdejšího purkrabí hraběte Stadiona, přeměněn v Ná~rodní __-výbo:r. Zároveň bylo usneseno odeslati .petici k panovníkovi,
~ vypracovanou drem Braun.erem.
stránce .ústu-vm a stá,LQpJ'..á.YllÍ
. J jsou důležité t,yto články petice:
,,1. abY-_J1..ojištěn byl svazek mezi _zeměmi k České koruně ná;-., í l-e·žejícími, Cechy, _Nl'm'avoúa:-síezskem, a· ty aby za,st4vállY byly _
! od sněmu, každého roku buď v českém nebo v moravském hla ,'ním -

!

Po

městě ,shromážděného,

2. aby tyto země administrativně spojeny hyly a. zodpovědné
poHti,cké, právní a finanční ,-centrální ouřady a,by se v -Praze' pto
zavedly,
J::<"
3. aby stavovské zřízebJ .'království doplněno bylo svobodně
Vyslanci všech měst'.., a okresů venkovských,
aby byla ouplná ro:vi:u?st české národnosti s něll1eckQu -ve
vŠe'ch českJTch. zemích, školádp-' i ouřadech,
_~ " ,,"~' ~ aby se ouřady obsaz~valy domácím lidem, majícím stejně
\.-!, ~,do~onalou známost obou v zeI~li panuJících jazyků.
, -' - ',.-:-"K přesné f6nnulaci tétn i petice byla zřízena zvláštní komise,
která ji poněkud pozměnila, / vynecha,vši z nf zejména požada.v~k
(é ::.:':!~~:~~o spojeni zemí kOlny české a zřízepí, úst~edníC~l úřadů
Ll

'C'

Na tuto

petki. dOŠl-51i odpověď

králova !!~_g..~~9'!E!~L._~.liff:ÍBm.

.~.~3. bl~~",.;!B<IS- Odpoyěď tato však neuspoko]ifa, byla tedy vyj:ll'ac-ována a odeslána (dne 29. března. 1848) nová (drubá) petice,

ve které byl již obsažen výic" uvedený vynechaný požada-vek.
S hlediska ústavního
-st:;ítoprávního dluži\o k těmto peticím
připomenouti, že ~ jsou 'podávány- sborem (svatováclavsk)rn-r), jehož
tehdejší ústava česká nezná, Jak)'mi prostředky, jest provésti žádané
pož_adavky, jest u.dáho jen všeobecně. O obsahu petice má h$Tt,i
rozhodnuto jednÚ'st.ra.nným aktem ahsolutního král~. Zajíma;vé jest,
že se v prvotní (neodeslané) _potici nemluví ničehó .o poměru zemí
koruny české k celkové inona-rchii ; Ba tento pojem zde vůbec ehybL
V_ prvi:t~ petici se praví, že království české jest ~,per1a )wruny
Cisaře Milostit' a sta.noví se cíl státi věrně a· pevně ,;pod císafskou
korouhvi' Rakoůskou U • Ve druhé petici se trvá na- pevnkm spojení
,,8 veškerým státem rakouským", ale čte se v ní jasně, že "c. k.
MilostU ,vládne v 'konmě- české jako král český.
. J)!Wlápetice byla vyHzena kabi.ne~nún liBtclll.z~lbna .lR48,c .
vyhlášeni'ln ~v--provilldálni - sbírce zákonů pro rok 1848 pod č. 74.
a tedy platným zákonéni zemským. 'Jíin se· povoluje zřízení "od-pověd-j

a

__ J)~f;dyyššich __ .ouí-adŮ- ..pro__ krá.lovsLví .čcsl5:á_.Y, "Pmze.31 .xQi~Ířpn~JnJ.
okresem činnosti" (e, 3); úJlll}L~~r2SQWst}J-1 a, ja,~y$.ová-.-J:OJ~apIáY.nost '
(č. 1. a ff), v~ypsání prvníg9.. l:.Q§k~,b;:_Q. Sl~I]]J1::_~_§JgI6.mJlo~JnajLllýti
povoláni "v~ickni, !i.tg,~9:yé- země"; shromáždění toto má b-J'rti sesut-v'eno "ze zástupc_ů národu, zvoleu}Tch na. základě tRkovém, aby s-kr~e
ně vš-ecky důležitosti zemské rOvnou měrou byly opatřeny a co možná
nejvíce obča.nů mohlo ,roliti i volenu-bJTti; ono má míti právo, o všech
věce(,":h zemsk)Tch raditi se a roz-hodovaM-".
",;">,"0' Sněmu č_8-ského nejblíže příštího ma.jí se podle tohoto ka,binetního
:/Íistu zúča-st·niti tito zástl,lpcové 4
f'
"a) W~~J" kdož~o'y_PP!m2- _ J?TáY2.lE.-ill_~~.!2~ělllu ,přicháZeti;_- toliko
.ze 'nastoupí vzlIT~lěst královsk}Tch ta- změna, že voliti má
b) královské hhvní "}E~_r~Y..au~~te Z_&fl..t!J..P.JťiL ze sta-vu
městského, každé pak z osta,tních královsk}Tch měst - tohoto království;JlQallQÍLiíillltQhD,
.
c) 'ka-ždé jiné mě§_t_Q,_,_y.~nkoYJ:lké, mající nejméně 400Q ,duší, rovněž jťd:u.oh0,,<pá~J~nie~·'
'~---,,,,.
.
d) má-li které w,~.§t(),,_~_\.~l~gy~k~_ 800q obyvatelů aneb více, muže,
k sněmu Českému vypra,viti dva posla~l,ce,
e) Vy~oké školy,_:pr~žské -il1r-za,s'tupóvaJJ JV:~ct~or_ Magnifikus a
nad to' fakultu jejich každou, rOV11ěž jako i -ústav tech:iiick}~ vždy
jed'en poslanec zvláště.
.
.
f) ~~~~2X~nL';.;Y~,_~i:.~~"9statI:!!é_tříd QQy}~~1.elst:yg, kteréž nejsou obsa-ženy ve článcích předeslan}Tch. mají se';z "k:?~1Jds~p-q_ ".oln;,cf3J)
vikariat.ního vypraviti ,dva _p~,slan?:i:,_'
. " ',- ;c.'-.... ,~--' ~_.-- .. _,~.-,
~_, __~o.!~_ní zástup~1l,,'ri~i:odIÚc1~~"~á ~~~, ___:=~llku právo každý -občan,
k~_~rt_ plat~. ,~a.ň, po lDě_~tet}h pak každ JT měB{aii~_ , ~.
Kd? voliti chce, na tom se dále i to vyžaduje, aby ta-ké byl dvacát.}'pátý rok stáří svého překročil: Kdo však volen b)rti má, ·musí
b}rti v zemi zrozen a nejméně třidcet let stár.
Voliti ani voleni býti nemohou tito_: yšeéky pod opatrováni po-.,'
stavené osoby, pak vš~ckni bankrotníci, pokud se nevina v-§roky
::-loudními neosvědčí1a, a· všiekni ti, kteříž pro zločin cti zabavující
a,neb pro podobný těžký policejní přestupek li vyšetřování byli a
za nevinné prohlášeni nejsou,"
N~proti tomu žádost Ú' -spojení zemí koruny české pod jednou
nejvyšší správou a, se společnSrm sněmem se odkazuje mi- "Rněm
: Našich říší nejprve příští't (č, 4), č,ímž rozuměti dIužnd zajisté sněm'
, vídeňský.
·.,K~~i1?:~~lltJist ,jcst důležit}Tlll mezníkem·českých snah o zemskou,
Ú§ii&~ ..pi:jyclP JlB.~Ý.yá-lÍ.Qll.Q.fulb!.l.!l.-iiet\ll,mLl'll.au\!lL RozRahově.
"~e vztahuje. jen na království české a také odp(yv-ědiie'-i-I,ejvyšší úřady'
v Praze v něm přislíbené mají míti působnost (jen) pro královst.Ví
č,esk,ě, Ovšem na druhé st.rane neshiší přehlíž'eti, že Žá40S(.:9....liIl9j~11-L,
ze,un _~()r~!?Y. ,č_~slré pod jednou ?p'rá,=~~ a:_ v:_ jeden sněm" (podaná od
vyboru svatovácla:vského; tedy jen od sboru českého, nikoli také
o~, n.ěkt~r~ho zastupitelského sboru moravského a slezského' nebyla
pnmo zmmtnuta, n~Tbrž vyřízení její odkáz.áno na sněm vídeňský,- kde
<
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země ~OrunY: ,české n~~~y )?)T~i t4~~ z~,stoupcny. -V té době nebyly
všák~-zÍfáilly-- áni s10Úmí tohoto "příštího" sněmu, ani jeho pravomoc,

nebylo lze tudíž· se dohádnrOuti osudu této žádo~ti o sp'ojenÍ zemí
koruny .české, jako vůbec nelze.' 'vyčísti, jak kab.~tní list pohlížel
ba· státoprávní poměr zellÚ ;koruny české k monarchii lotrinské..
Otázka spojení zemí koruny české a vůb.ec státoprávní poměr těchto
zemí k monarchii zůstávají tudíž nerozřešeny.
Obsahově znamená kabinetní list předem ..x~dán{ _se . výlirady
~!~3~a ___ zákonodá~né~o, ___ ()l?sa~en.é _ v ___ .Qb~~~S~~~~~~I~~~~,"~_~~_~~~,Úh
L.r")??;G_'takže J?~i!?-:~~_t~Jest ~~ál ,č~s~i~jiz ·,-;.Ifiaarem ·úst:i\inín1. Dále'
kabinelrií list teilu)"sfH5Iíi s kabinetním listem z 23. března 1848 vys~?vldí formální nepřetržitost _s_ 4-9§.~~X::LdJ}i J.ígt~YQlt(výslovně, v ohoru
Yjráva jazykoVého). Konečně .ěf.sk.t-Bně.Ql podle tohoto kabinetního
listu přislíbený má právo se raditi a rozhodovati ),0 všech věcech
zemsk$Tch". Jest tudíž (spolu s králem) v"$rIllčll:5:J.U....s.lwLeJ1L.l}io všechny
věci zemské a 'jest dále také sněmeu1 ústavodárným, t. j. má se
raditi a rozhodovati
-pli,Štt--z]mRké""'usWie:-"že--'-tómu tak, svědčí
zejména doložka ministra, Pillersďorffa ké -kabinetnímu listu, ve které
tento vyslovuje důveru, že "páni poslanCi pražští" naleznou v tomto
kabinetním listu "zcela uspokojující TIlkojemství za žádoucí vyvinování ústa,vy vlastE;nské"; ostatne v té době liebylÚ' nikterak pochybováno
tom, že tento první sněm čcsk$T má býti sněmem~t!J;YQ9-~'r!ij:!!!:~_,,_ _
.
.. KaJ:ílnétnlm listem z 8. duboo 1848 byl položen základk.budoucí
ús~ayězems.ké. Avša.k v této době již se ve Vídni jedná -také o -ll's'tavu
í1šskou a byr zejména také přislíben sněm všech království a zemí
(viz niže), ve kterém by byly zastoupeny, jak se ostatne v sam~m
kabinetním listu pod č. 4 v-;frslovně praví, i země koruny české. Sly
, tedy vedle sebe souběžně snahy o ústavu českou a o ústavu í'Íšskou
a. bylo nutno při ústavní a státoprávní úpravě vzájemn-;fT poměr obou
těchto úBtav vyřešiti. Úprava vzájemného, tohoto poměTu byla ja15s i
napověděna přípisem minfstra Pillersdorffa, s,tátnímu ministru a dolnorakouskému zemskému _ maršálkovi hraběti Montecucculi _(jako odpovědí na protest poslanců z německých dědičný-ch provincií proti
kabin.etnímu listu) z 23. dubna 1848. V pí1pisu tomto' -se m. j. prM",
že "neleželo v oumyslu vlády, dáti Českému zemskému sněmu pro
jeho porady a, rozhodování: širší obor, nežli obor vlastních zemsk$Tch
záležit-Ostí, že tedy i v Čechách obecné, organismu celého mocnářství
se dotSrka.jícÍ záležito-sti ponechány býti musí usnešenÍm í1šsk~ho
sněmu a že zřízením odpovědných zemských_ nejvyšších ouřadŮ' ú:lÍnisterstvu za věrné plnění ustanovení zákonodární nioci odpovědnému
nesmí b}rti v oboru jeho povinnostj ~~,dná mez klaDena." Záleželo tedy
" vše na plištim V<rvoji věcí.
,,~\,,-y).
,
. Kabinetní list z .JL.duhna. ~1'S.18 způsob.il.. Y.Če~h~!ll:tu. české
částL"ob:vvatelstv:a______velik_é,,_,u&p,okojeri1,. ale Rtal se také- (zároveň
~- otázko~ frankfurtskou) příč.inou rozladění mezi oběma národnostmi
v Čechác.h, které a,ž dosud šly celkem svorně. Za hranicemi královst-'vÍ,
ka.binetní list, reRp. snahy- české o ústa.vn a o spojení zemí koruny,

české se setkaly celkem s naprost3Tm _odporem.. Již dne 9. dubna,
.tedy druhJT den po- .,vydání kabinetního listu, NěmCi z Oech, Moravy
a ze Slezs'ka-, žijící ve Vídni, podali - aniž by, jak se zdá, měli
vědomost o obsahu kabinetního listu protest ministrovi PillersdorffO\;i, ve, kterém prohlašují, že jsou proti všemu oddělení Čech,
Mor::l-i,,.y a Slezska od ostatmch rakouských zemí ll- chtějí se s druhými
r*QJllilcj:~mL,Z1:nnB_Úli.. _ přip.ojitL-k- -,Německu,- a protestují- -- dále proti
ja}{émuk0li zkpl.,q9y~ní _1\~l11ecké .národno.sii -v zemích" ,českJTch. Poďobi\f 'obsah měl i protest centrálního výboru zemsk}rch stavů, zasedajícího ve Vídni. LitQxati_sluší, že i sněm markrabství mora-vskéiío - a to jak st.avov-s-kY dne 14. dubna, t.ak i t. zv. selsk$r, v čer
venci 1848 - se VyEiuvil proti . §í~Wp.rá&nímu. spojení všech zemí
koruny české.
,~
* Sněm moravský_ byl dne 2. dll??-a 'Od gubernia moravsko-.
slezského úředně zpraven o drullé petiCi pi'ažské a požádáu' o dobré
zdání v této věci. Referátem o- této petici byl pověřen poslanec
za město Uherské Hradiště dr. Alois rXRi_ák, jeden z pěti českých
poslanců na. sněmu. R.eferent se vyslovil zcela. rozhodně proti spojeni Mora:vy s Čechami jedna.k z důvodů fonuálních, že druhá petice
nOlů podána sta.vy jakožto zákonn3Tm orgánem královstVÍ českého.
jedn'ak z důvodů hmotných, jCžto -- na základě delšího odůvodnění
historickoprávního, věcně ne- vždy správného ,,1. Mora~ra- jest země' od Čech neodvisl:i, náležící k- celistvémp.
svazku rakouského mocnářství,
2'. mezi oběma země-mi bylo vždy stéjností národností a' panovníků úzké spojení, sta.vovské spojení ale nemůže b~rti bez porušení
~íizení a. samostatnost<i Mora\'Y zákonně vyřčeno.
* I' ohledy na· materiální interesy a sympatie mora.vské země
vedou stavy mora.vské k tomu, aby 'se prohlásili proti sta.vovskému
i politickému spolku Čech a Moravy ... ~(
* V odůvodnění dále se praví, že stavové moravští v této druhé
petici pražské musí "spatřovati utok na integritu Mora.vy", i že
česk}r separatism "jest však právě nyní tím politováni hodnější, čím
vět.Ší se jeví potřeba, zároveň s vládou všim úsilím pusobiti- na
konsolidování společného svazku veškel'}Tch provincií v jednu mohutnou konstitučn.í mona.rchii".
* Ve schůzi sněmovní, konané dne 14. dubna, se za. spojení Moravy s Čechami přimlouvali jen hrabě Bedřich Sylva-Ta.roucéa a
německý poslanec za. Jihla-Vll 19. Streít. Sněm však hlasy 72 proti 6
- proti/hlasovali jen hr. Bedřich Sylva...Taroucca a pět německých
poslanců 7..-a měst-O Jihla,\ru. přijal zamíta·'ir návrh referenta čeští
poslanci hlasovali šmahem proti spojení ---.:. s dodatkem knížete
Licchtensteina, "že páni stavové zachováni a. obranu nedotlmutelnosti a nezávislosti ma.rkrabství moravského. proti všelik}'TIl manifestacím a pevné připojení jeho- k mocnářst.ví rakouskému považují
za svou povinnost; že však při tom, pokud tím -nezávislost Moravy
v ~nebezpečí neuběhne, přátelský spolek s královstvím -českým, stei-_o,
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noé-ti jazy~a spnzne;o-ym, a stálou vážnost ll,árodnosti a jazyka za'
chovávati budou 'a, chtějí".
,* Ta.k ~~~,~J!~~J1h-Pl11hl~dl1ě odmítl spojení s Cechami v § 1
_na\ l~U ~emsReno' zlÍ~:ITf"nThravskehoi který zněl.: "Morava jest samostat:[~al Jen s korunou rakouskou, a sice ústrojně spojeni země.'"
[!
'N?vou ú)I::~_sna:h, o ,českou :ústavu přinesla s sebou zatím Již
l:\yYda,na ,to zv. ,~~U-?~~~~.~~~ Ústava tato vJí-slovně měla platiti
1 pro kralovst:,"l e:8s,ke \VlZ_UIže), obsahoye přicházela tudíž do ostrého
ro:por:1 s kab~ne~nlln hst~~l> J)orlle kabinetn,ího listu měl biTti česky
S~~)?1~ 1J,s!-?'-Y--:Q_<l~~J!~~,.~~dczt? pod~:e ";_§__ ,~:?)l.~~_~?'y_~,_,,.ústavy -měli _ provin~
cI~m ~tavove pOVlllil10St r.L~NTj}no!!.1L,z1!l~l,lu S\;=ya1~'u]fáV--" době při~
m.ěřeíú)-u~v-a,-111ělo-· bJTtí]eanímz<"prvyčl~ \ik'oúi říšského sněmu, tyt:o
n~vrhy ;,z~.ouma;i a hodil~tit~~. ~~",,'-y@:ge~_JllfH.Jf: 3Eíti,,11r~-,r,a
J~;~~<LJiO~-ar,peh? v N a~to pak 1 zrlZem oapovednych neJvyssích úřadu
pro kralovst-vl ceske bylo II na.prost,t§m rozporu s jednotnou ústřední
mocí íišskou. Přes to však se na ústavě české pracovaló dále. Náro.d~í výbor ,:vypracoval volebn~' ;řád do sněmu, schvál~ný v květnu
. mnu-strem v1utra. Volba byla, tajná a volilo se zvláště podle vika:riát~
ních okresů, zvláště podle měst, zvláště v Praze a zvláště na univer..
sítě a technice.
Právo hla::;ovací měl každý státní občan, dokonavší 25.' rok
f'vého věku, kter3T v městě' bydlí a tam jest měšťanem,- na- venkově
pak bydlí, _platí nějakou -píimou daň a· propadlou čá'stku daně dotSTdne před volbou za.platí. Volen býti mohl každý státní občan v zemi
zrOZen}T? bez roZ-dílu nábožeri",kého vyznání, kter}T' v Čechách· bydlí
a dokonal 30. rok svého věku. O platnosti volby toho-, který sice 'má
jina,k všechny náležitosti volitelnosti, není v~ak 'v- ~(jechách zrozen,
rozhodne sněm sám.. Ani práva hlasovacího,_ .ani volitelnosti nemají
osoby ,rytčené již v)!še v kabinetním listu.· Veřejní úředníci mohou
b3Tti voleni, dávají se však na čas trvání sněmu na· dovolenou. Kandidova,ti lze :více ne~ _v jednom _o~resu volebníni. K platnému zvolení
se vyžaduje poměrné vetšiny. Vedle __poslanců se volí zároveň hned
také jejich náhradníci.
-Do všech -těch yěci stále rušivě zasahovala _?táz,ka;, fra-likl\lrtj';ká,
t._ j..obeslání či neobesláni ústa,vodárného sněmu fra-nkfurtského:" Přes
"rozklad nejvyššího purkrabí a přes pr"otest. Národního' výboru vypsala
vláda. videňská přece jen volby do f;iněmu- frankful'tRkého (na 25.) pak
29. dubna). Volby byly skutečně také provedeny, avšak jen V!=l
zněmčen-S~ch krajích Čech.' České kraje nevolily a- konečný' důsledek
voleb byl, že se národnostní rozpory mezi Če,chy a. Němci, kteří
zatím byli již vystoupilj z .Národního v}rboru, a založili si v Praze
SV1°1j v]~stni, t: z~:_;~~Jlel1tLJT~~", j;ft.ě. více. za.ost:řily.
Zallffi neJvyssl purkrabl hrabě
. <Th.l.!J!. vypsal volby do
ústavodf!,rného sněmu českého Ca zřídil také o své újmě osmičlennou
radu vládní; -vypověděv poslušenství vládě vídeňské, což panovníkovi
do Innsbrucku z.vlá,ště oznámil). Volby byly z valné části také provedeny a ~,ár...Q.~J-1L,'yY:\:)w:~:YYP!~,~.?xal. :p.r.9g:I?m~ ,:Sn~ll1U . L_l13"YTh _ústavy,
_ ,~~~}:1§~,~,,_,,_t. zv'. ,~-!2i~~C:)i~~~At,:"i1§~~3~Y~,~el;;w!5~~ Návrh' teňťó~:/i~vKdl
',\
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t. ZV. s.pDl~_yěcj, pojišťuje však zemi .rozsáhlou a-utononiii i samosprávu,' ít0j~. samosta-tnou ~~ou e.!ekutis~, a ustavuje_ zastu~
pit.elsk}T sbor "Český na soustave dvo~ko-~~Qro;;;ré '(v._nepravém smyslu).
li..
Návrh zemské ústa'vy, celkem stnlCiiý, obsabuje, tli .#@sady:. První
zá~ada, stanoví, že se ,~~a-JH..o~<itQ11p~~t (autonomie) a' právo samOsprá\'y, jakož i. st.ávající })osud svobody a práva- království českého
za-chovají potud, pokud -společná íiše rakouská při nich silna a na
venek mocna h.f,ti může". Na základě toho- stanQví se okruh t. zv.
věcí- společ1l3Tch, t. j. těch, které spa.daj~, :V,JlI:;;tY.QmJlILý'&1tt2g!1:L,~9_ci
~~5?n~~~L a zá*().1\9.S1!F~~".t. j. cisaŤe a říšského sněmu. To jsou jedna:k
věci zákonodá.rství ,a správy, které slouží k tomu, "aby Rg,kousko
proti jin}Tm státcim co lílOCh)T celek stálo", a' to: Yi3Yi~y'Qillli~ké,
státní úvěr, stáJillL,,,p-~,_qp2"~~'(~D(_,~~ml().~,y a všechny. věci -zahraniční,
jednak -věci zákOllodárství a spra:\iý~~"na jic-hžto ,stejném zřízení pravá
souvislost jednotliv$Tch částek celého· mocnářst,ví záleŽí", tudíž věci
obchodn.í, celni, poštovní, mince, lllíry a váhy, civilní a trestní zákOJ;tO,d.á:rství, hlavní státní silni~e a železnice, Il:áklad na. tyto, věci jmenované a konečně vyměření podílu, jak$rm každá země Jest povinna na
tyto věci -přispívati. )CŠgfJHly,Y~~.QL7.4e_, n~V,Y~9:gn~,_.gi:lťl~.9jL:~:.J2I~YQJ!19.c
Z;j~',lillikého '7,ák:onQd~:r.§~ví a zemské_ správy. _
.
\, DrJIhá___?i~?aJ:I~_ ob~~fe~~9Y~_líCS:ileDiu"'~Qe,S,~~p.9,. _ "Sněm jest ustaven
na sousta:vě d·v'91J;!{.Q.l!l.orové v nepra,vém. smyslu, t. f sněm sám voli
ze sebe druh)r s156r, !genát. Sněm záleží z poslanců kr~ů ven~ova a
měst. V kraji přijde
každých 20.000 obyvalehl-1óden pÓ'§Tanec,
města 'přes 6000 volí. jednoho, přes 10.000 obyvatelů dva poslance""
město, Praha volí dvanáct poslanců. Virilistů není a· rovněž ani zá,stupců univer.sity a, t.echniky. Právo hlasovací má každ}T zletilý státní
občan, 'který platí přímou daň anebo· ma vla.stnosti potřebné ke člen
stvi v národní obraně. Právo volitelnosti má každSr obča.n v zemi
zrozený ,nebo, za domácího- pNjat)r (naturalisovan3~), dokonavší
.28.-.'- rok svého věku. Senát se skládá ze 60 členů: ka.ždého roku
'i"'-ystupuje jedna- šestina- a ,doplňuje se novými volhami ze st.ředú
sněmu. K 'členství v senátu se vyžaduje dokonaný ,3.6. rok ve,ku.
Sně~n se volí na. tíi. roky a shromažďuje se každoročne.~ ~'''Tfetí ~~sa,da upr~vujR: y)T!rcmnou mpc:.. Úřa.d.oyé ,se dělí na Clsaľ
. ské kÓUo.v_s,ké a na, králo~ské _zemské~' Oni ,j~oo-~{;f~dníky í1šskÝmi
spravují věci společné a· plati se z obecných - důchodů státnich ~
tito jsou úředníky království českého, sprav~jí věci zemské a platf
se. ~e zcm~kého fondu .. Úřady říšské _neboli CÍsařské královské jsou
lmlllst~rsk~. rióLda, t.
J. mínistři: války, vnějších věcí financí obchodu a veřejn3rch prací, v čele- s císařem a s úřady nižŠimi jim' podřízen)rnll. Králo,=ské ,zemské úřady jsou:: niiliěstc_k lleboli ~~.t.Q!q;i.l
odpovědná míst~r.ž.ícL _ rada, složená z pěti odborů neboli ~-~ai'" ~
králov~tí z.e~:št~ úřadové pod místodržící radou, a to : p_Qli:tickr_sJ?r,á~ya
zen;ska s J:~lml pod~íZBniJ'Tmi úřady,,_~~,1itels~~ ,~~udií"Ji~JY:i~§J:_s,o,udní
4~~:_, __s ~o~l1z,en!mi l~sta:lC:mi, "~~l!i~~~",,pg~}~0-.na' s potřebn§mÍ účet
num a uvernmn oddelenlllll, _zemské stavitelské ředitelství obchodní
komora atd.
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ússav~~á~nt_,s]]~ll1 českt se nesešel, ačkoli volby do něho byly
~IZ llve".az.neNT~-stlvv,:ykonaJ1Y. Byl zmařen vypuknuvsími bouřemi
s e preM
v.,
1nva·o
fu'--- usmml.
d- ,- II 1"VeJvyssl purkrabí hr. Thun- neodhodlal
- '
naI'el.- 1 pre mc. JIZ zvolených poslanců českJTch jej svolati Národní
,~y?or, byl ~nG 2~. iiť;r~a rozpuštěn, 0, tři dny později i ~rozatímllí
\'~ádlli rada. a zastu?~ové _če.ského národa, zatím. pii říšsk~TCh vol~
~ach Z\~.ole~ vst~upill v~3ez, Jakéhok~~ státoprávníhO' ohražení) do
lista' odarneho
o c~esko II Ub
'.(,avu
'
' I sn8mu nsskcho ve \'lUlll', Slla.h"
J
vza.I y ( lnI up ne za své.
N~, :Jforavě šly věci klidnou cestou; revolučního hnutí zde
ce.~em ~lebylo a nepřetl:žitos.t pr~v~ byla úplně .zachována. Nepři
~h~l1ne-h k nepo.chopem st~topravmlllu, nemůžeme sněmu morav:'
t:ik~mu --:: a, ,to 1 stavovskemu - upříti zna-Č:n.e porozlUllělÚ pro
?~,a.zky c~,so~~; ~ij~~~~~:l~ě.ll1F~-2L~1V již dne 11. března. 1848
zadal n~1-:"'~§§Jb,Q _~_Jťa.nclere za mll1lQ-rildné._ svolání ,-~ ' Ž ' d '
této 12yHY vyl:óvěrio;""a~--šta~~~vš~~'ý"'sně];l .~ PD~~e4~T-·-§1l$3~~lU~eše~ ~~~
~.9.~ .brez~~ .clcnové kurie nlěstské---{sta-v městsky)'- měli v té době
dDhr.omady Jved~n hlas. ~Hned yšak v první schůzi sněmovní bylo
k v~avr~:l --!)redtiedy snemu usneseno dáti ka.ždému královskému
~netitu, Jlcl!z b~lo teh~:z ~edm, jeden hlas. Měl- tedy stav městský
",edm hlasu, coz pa.k Jeste v tomto zasedáni zvýšeno na. třicet. Již
v~ druhé schůzi sněmovní 'byl aklama,cí přijat návrh přibrati také
z,astup?e ~tavu .~.~l.sl~~~Q. Vypracovan a také přijat pro.zatímní
volebm rad. Snem Jest usta-ven na sou,.st-a,vě" jednokomorové a
skládá, se ze _~~yř ~urií: velkostatkářů, ~b-~{ nlěst:ských~ obcí' venkT~ysk~?h a, ze v :as~upců univ.~rsity olomó~cké, jichž jesJ pět.
'\ k~rll ObCI, mes[,skyc~~ a ~venkov?k~ch RC volí 1~~Qří!110 na. podklade" ,~.~,!,l.SOV~lll, po pnpade kapacltmm.
_._,..".~.,,,.
_N~~~ kuTI! v.vťlkvq,~~atkářské jsou hlasy '1rilní; zastoupení
1 plna moc se pnpoustl. Za velkostatek se pokládá všeliké panstvÍ
nebo :')ta.tek, vl?žen.}r v n:oravské desky zemské nebo desky
manske, se kterym Jest RpoJen výkon moci patrimoniálnL Stavovství lpí ,na_o statku, nikoli na osobě. Virillií hlas může míti jen
rakouskj~ státní - ObČaJl svéprávný, dokonavšÍ 24. rok svého věku
a z.acl:o.'ra1t, t. j. kdo nebyl odsouzen pro' nějakfr zločin nebo těžk:fr
poUceJDl prestupck, spáchan:fr ze zjštností.
.
.
* Za -obce městské se pokládajL města královská dále města
llla~~cí. aspoo~ 3.000 o?yvatel!l a města s menším počtém obyvatelů:
:llaJl-h SVUJ vlastlil mag18trát. Ka,ždé králo"\Tské město vysílá
Jednoho pnslance, má-li však vice než 3000 obyvatelů, za každ~rch
dalších 3000 obyva.tclťl opět jednoho poslance.: ke zbytkům se
~lepí"ihlíží. :Města 'venkovská vysilají na každSrch 3000 .obyvatelů
Jednoho poslance. V obcíeh v@kovských píipadá jeden, poslanec
na každ}Tc-h 15.000 obyv~Jtelů. Za universitu olomouckou jde
rekto.r a- za. každou fakultu jeden zástupce, který musi h\Tti
profeRor nebo graduova.nj-' člen fakulty.
~
* y ol,by jsou n~phmé. V městech se na každých 200, v obcích
venkovskJ'Tch na každých 300 obyvatelů voH jeden volitel
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souhrn volitdil volí poslance. K vlastnosti volitele se vyžaduje
:tátní občanstVÍ rakouské ~ tedy ,ni~oli zemsk}T indigenát, jak
tomu bylo v Cechách ~, zletIlost, svepr~~no~t, _zachovalost, us~dl?~t,
Í>:.tě nejméně po Jeden rok, hospodarska samostatnost (delmcl,
~el:dínov'é, tovaryšdvé atd. nemohou býti voliteli), konečně placení
~aně přímé nebo stálý roční příjem 200 zL. stř.; této posléze
uvedené náležHosti jsou prosti členové obecních výboru, předsta
:-;'ení a správcové ústa.vů obecně· prospěšných, fami duchovenstvo
všelikého vyznání, veřejní učitelé R doktoí"i (t. zv. kapacity).
K volitelnosti BC vyža;dují vlastnosti volitele a dokopaný 30., rok
věku.

* Poslanci nesmějí píijímati ani od voličů, ani od kohokoli
jiného nějakJ'rch instrukcí.
. Ve schůzi (sta.vovského) sněmu, konané dne 28. dubna, přijat
bvl na návrh zemského výboru protest proti na-řízeným volbám
d~o sněmu frankfurtského, resp. ,,,proti, připojení markrabství' I\{oJravského k novému německému spolku" a usneseno žádati ministerstvo, aby s nařízen~Tch voleb sešlo.
I
NOV}T sněm, zvaný tak~. S,~~%!f:$~m_"'T~9:~];t}eJ:n v a mající jed~ohl.a
sovou vět~inu českou (z ,247 členů byli 124 Ceši a 123 NelllCl) ,
se~el se dne 31. května. 1848. Na základě ,ministerského nařízení
z 5. června, aby snem předložil návrh zemské ústa.vy ústavodárnému sněmu říšskému ke schvfi.leilí, byl vypracován a také přijat
rrá:r~. zřízení ,zemsk!ho. Te}l~~/"S;"lávrh~ nezn~., ji~ho ~~átoprá.~Tníh~
spojení ;llrora.vy llez "s k6ru1iou ~kouskou (VIZ vyse), fita·noVJ'vla~,tnÍ.-.zákon,odáiství a 'BahIospráv ll .. ,;fJotahmú- na všechna spořádání
zCl11e a n'a prostředkY,li,f'to.1l1U potřebné". ~!l5:.Q!l,odárn~ .])1oc p-Usluší
sněmu. zemsbSnl~.,-- ~lQ:zenélllu z jedné .~,~ln()lJ' a volenému na. šest
let, spol~o"""s __ , <?ísa.řell~;· . který však má jelll ..v~t? t. zv. ()Q~J~Qi}:~j~
Moc ,~rkonná jest vykml*Nána zenl'pk',Ýlll" ,hejtmmlem nebo jeho
mÍstoafžíChn, jmQnovaným od cís;aře:'~' Zenl~k.}r, )~ejtmall jest ze
svého ., úředního- 'konání odpověden, S:ll~,Il1U zem~kél1)ll, kter}r má
právo naň si stěžovati u "nej\-"Yššího dvoru řišskéllO' soudu"; Oll
také 'spolupodepisuje' zákony zemské císařem sankcionované. ~í_Q2,,_
soudcovská jest :vykm)ávána ve jinénu císa,ře "soudními úřady".
*'''Toto zenlské zI-ízellÍ jest stručn.e (čítá celkem 54 paragrafy),
a.1e obsahově vclmi zajímavé. Mo-e zákonodárnou ve věcech zemských vykonává zemský sněm. Návrhy zákona. sněmem usnesené
Re předkládají prostředke.ll1 zemského hejtmana císaři k potvrzení.
Potvrzení má býti dáno do tří neděl:, Nedojde-li potvrzení v' této
lhůtě, reJ;;})'. vrátí-li se návrh zákolúi nepotvrzený, a stane-li 'se tak
dvakráte a sněm přes to (po třetr) na svém návrhu setrvá, nemuže
býti potvrzení od císaře odepřeno. V jaké státoprávní funkci císař
zemské zákony potvrzuje, se zde "však nepraví.
* Snem z8msk}T se skládá ze zástupců venkova~ měst a zemské
miversity. Venkovské obce vYF:íla.jí na, každých 20.000 obyvatelů
jednoho voslance. Každé město, mající nejméně 3000 obyvatelů,
vysílá jednoho poslancc a,. na; každých dalších 9000 obyvatelů
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opět jednoho poslallce; města s 2000, ale pod 30000byva telů
vyšlou vždy dvě dohromady jednoho poslance. Universita. 'vysná'~
tři zástupee.
* Volíjak sluší .míti za to, přímo.. -Právo hlasovací
ka,žd}T rakouský státní obČ-a.n -na :Moravě bydlící, dok~H1a. :1šÍ- 24. rok
svého věku, iSvéprá.vn}T a zachovai}T, kt~r)' má. pozemek, dtllll nebo
živnost dani podrobenou, aneb kter}T. jest doktorem nebo vykonal
státní zkoušku. Podmínky ,roJitelno;sti jsou celkein tytéž jako práva
hlasovacího. Období volE:bni činí šest let.
* Snčm rozhoduje o platnosti voleb, stanoví si svúj jed.mwÍ
řád, volí své činovníky a, má právo zavésti vyšetřování o .věcech
v jeho pravomoc spadajících. Zasedání 'začÍná pravidlem .první
pondělí měsíce května ft, nemťtže se ádročiti déle než na šest měsÍ\ijl.
K rozpuštěni dojde 'z usnesení tři čvrtin všech, členů" anebo císař,.
ským "nafízeníil1~ které vyslovuje zemský hejtman; v tomto případě
jésf ,'šak svolati nový sněm do dvou měsíců. Výbo;r zemský,
dosa-vadní hodÍlostáři zemští a jméno' "stavové" přestávají; k 'vykonávání běžn$Tch prací zvolí sněm ze svého středu 12 členný výbor\
Olenové sněmu nemohou b}Tti potahování k' odpovědn.osti pro hlaso""
vání nebo min-ční, pronesené ve sněmu a· mají imunitu. proti stíhání
pro činy trestpé nebo, pro dluhy.
.
* Pokud,'-,v}Tkonué moci se týče, nerozeznava zcmsk!e znzenÍ
mezi úřední~y- -,říšsk-.f'~mi a zemskými. V čelo v}Tkonné moci v zemi
jest zemský, hojtman nebo jeho místodržící, jmennVaU}T císařem
a pod zemskÝlll hejtmanem .i.~st čtvero od~ěleniJ. spr'avujících věci
jak říšské, tak i zemské.
~ Moc _soudcovskou vykonávají soudy a to 'T konočné instanci
vrchní' apelační a zrušovací soud země; za hranice 'země odvolání
nejde.
* K usneseni o 'změně nebo doplnění zemského zřízení jest
třeba dvoutř'etinové většiny všech členu sněmu.
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B. Vos ta t ní c h z o m í c ,h n e li II e r s k Ý c h.
Snahy -o ústavnost šly zde, právě tak ja:ko v Čechách, zdola,
a- akty panovníky zavádějíci ústavnost jsou vymoženosti tohoto
hnutí: vláda vídeňská jen podléhaJa. jeho nátlaku.
Již dne ,15. března 1848 vychází císařský patent o ústavnosti.
Patent tento slibuje "povolání vyslanců ~šech provinciálních
stavů
a centrálIúch sjezd:ů Lombardsko-Benátského království
v čase co nejmozncJl nejkratším s zesíleným zastoupením sta'vu
měšťa.nského a pod ohledem na- stávající provinciální řády zemské
k účelu Námi uzavřené konstituce vlasti" ...
Povoláním vyslanců provinciálních stavů a, centrálních l{Qngre~
gací lombardsko~benátsk}Tch dlužno zajisté rozuměti. s~-ěll1 neb?
sjezd ve Vídni. Obsahuje tudíž tento patent- prvek sIlne centrah~
stický' ovšem nepra:ví se v něm, ktcr}TCh zemí provinciální stavové
mají' bÝti svoláni, zda _také zemí uhersk~Tch, a.le ~ pr~běhu dosa~
vadniho všech událostí sluší míti za to, že tu Jde Jen o sta:vy
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práya, a YŠ~1:~~~:2Q~l'!_JS.1JL~]lll!11,,)leJ)Dl'Ušjt,~lnofit j<;:ji.~h__ JlárO.i~l1\Q!i~!_

~?-. __ jazv,~5-:~~.:.....

-"-~~

-- -

-- "

.~~~--V rámci souhrnu. zemí, pro ktel'é tato ú:::.taya- má platiti, jsou,

j.Cd.,.'. ' .O.tIiV~.......k1.'á..1?. ".s,.t'.'.í. . a. ~e::lě ~lt~O:1~:~T&~M~~~i%~~c:~~~4~11,~~.0!11ít~e;
1!:t:?::Y.2.!. ~aJ~onoda-.l'J1.ebo a JeJIch '(f~uze bvt! nsskVlll za-konem.
-}ftlť}~}'óf~lfťc'11~fíl':,-<~i~ těchto zemích - má zftst3..fi dosa;adní zřízení
~ta,Yovskél~ OVŠCUl jest nutno ústa-vy zBlllské změniti. K tomu úČelu'
jsou provineiální stavové povinni předložiti ííšskému sněmu náyrhy
Jla zmČJlU zomského zřízení přiměřenou době 3- bude jedním z pr\1~ch
úkolli říš::;kého sněmu tyto návrhy zkoumati' a hodnotiti. C-N&-;:k'?!}fl_!l.

~J~M:4~io?§,~-~,~-~ .N,-t9~,_: \tt:J.i+X§,]f,~g~:~l_J1eIwre ,', a';',<':?r~'~ ,: "j~;€ská: -,KPl'JLl"lq." z~g

\:fllJť-c' nopBchá,Zf:
zeme čBské jsáir-ll,ra}:;t- tkk(n"''Í:lll(~_nroviriciémi
~;;~~~~~ v~---~>--_~ a~';.7"'"~ =~ ""'~~~~""S:S':;.~~~_=.","~, __ _

"~- ~-:""",,-~-"~

Jako l?~t1l-!!-lL..1~,me _ ll!?UhersKe.)
~ DoTo.ž-n.r'·'S.1úšíi --:ľe '-aú1Jilo~::,i. ústa,ya vytvořuje ze zemí,_ pro které
má platiti, ve -skutečnosti nov3', c1Oi';lld nebJ'rvali' a, bez'8jmclln}~ stát
~1 za:vádí takto, ježto p:w zeme koruny uherské platí. již Íl8,tava
zvláštnÍ. (viz níže)) v monarchii lotrinské skuteč-n)' dualism.
Ciflah:k}']n patentem ~ B_~.k_yětpa. 1848 byl- oktrojován i prozatímní volební řád" 4.0 ,' _ říššké~~"iell1u_,_ Počet členů senátu _nesmí
·~"přebahovati~. 'oTiYed~~ě- čle~"'fi-'~í~;t~i~ého- domu zmcněno ustanovení ,ústnvy v ten RmY:::]l žo nikoli všichni členové eísa,řského domu
dokona,v-ší 24. rok svého věku jsou členy senátu, n}'bd jen ti,
~r:~. ~J~~Lc~~~1~Dp~.~l!:. )~~__ J!t~pJ!:4~!,~_~h~l]~___§.~WiJl~ jll~ť!J!lje. Pro volby
z~'držitehl -úejvětších stalln! je'st vy-;-;]ó,Tculó--ničříU.;:Ó, -Z:c jest stanoviti
censu!, tak vysokSr , aby na ka-ždého člena- sonátu z jednotlivé země'
připndlo dXRC_eL_yoJičů .. P9_ ,yg§,la:,l}$;~~~Sl~AP-&l1}T jsou volby ~\0-_ ,"

J2f~~.~,_: -"I&~~~;gli.~;~~Jtt~~'·"~~lr~~!LJ~.221~~'f':,
Volič,elllT

jest ka,žd}T

rakousk3 státní- občal':rlJe:c rbzdílu vyznání, RterS clokona1ó~J:4..:,:lok
svého věku, jest ",,~J~L~~nt, !l~á:"" ~.9:~t~~,~}}~~~!,?11>"," ,;:~ ____ ~~l e~R~ln _ ~J{l'ese'
syoJe~, ::_;f,á{lll~". _ JJy;gIi~t.ě'-"':ir "není _ ,~ólitelnJ' do_.~ senát-u. "Nemají \'šak
"hia'"fó+iic'íJlo ,:, dělníci" na: denni n~b~,,_:,t~~d~llni_,I~1Z~ly: osoby
~lužcbn~ _a,,_tj : k~ož, li1a!řYQ:ap"~ru~_'i'-~j'ě~~JnS{Qít'dOj~f1f~1i~~YCil· Ústavů.
Volit{~lnf-:-'Jěst':':....rúlúly""raKóuskf~-Sfát.iir--6bcaú;' lder~~ dokon~}~fJQ"~: rok'
:3vého věku a má, právo- 'hlasova.cí do jedné ~ obou š~111óven
v zemiel1, pro které má ústava tato, platiti.
,-\1yd,{úíin_, ristavy dubnové jakož i volebního 'řádu' myšlenka
zachova-ti řa-dy'sta;vovské byla pohřbena.
Ani tato V,e,tava, ani pi'oza-tÍplllf,.Y.oIgbnL řád" však mm~n~l~ojily.
~,espokojenost so obracela zejinéna proti, tt~n~,:_;,J;:_i?d.l1!n",}~xt~XY., . _resp.
volebního ~ Jednak, Ž,t;;,",*,Ú':'~~~~~""')~-~tc:'",-v.~p.Q}:;Q~k,f,w~,-,Qls.tr9JQ.Y<\J}a,
T

";)ra-va

i: ~l~9~Z,

"J~~~~,~Po;~;:,))~,~;_"~Q~!~~.!~~~~,2J_~Eq_9,,a,;;"~w~~~~0~,-",.~~~5!4$,~~~:"\_I~!~p~

~?no~Ji náro~_a.: Dále, ZgLřifu~l.\Ý.._Ji!1.~ln __ nJ.;tj111tl~f[Ye- .komory, neboi:
j~{o1ifrck5;'ln""jae'álem byla, tehdy soustava jednokomorová. Konečně,
:', -že 12r9~&Ull}))j ___ ~o]el)l]L:řád, JesJ,,;,:?yl~~ldován ,I1a; ___ R()_1~:3t~::~._~__ ee,~lB_qyé: ~,O7.
l p~{d)jQ_~j~ft~_.jTke ,,',odpor)' ježto __ ,;ófebilr-t~d__ Ilo_"tishi-t:bdál'l1ého'_ '~něll1u. ;:
frankfurt,ského, do kterého byly volhy v jednotliv}'eh zemích již
vy]{onány, PJ:L.~=;n~E~~9.R}~ág_ l)a_.- P9_c1khHlě _ ~_ Y_še0bec-l)~bo,_..,_ pi~?:va hla- .1
" Rovadho.·
--'. .
"
."-
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ZemR~}T

šéf vynzuje prImo všechny -věci; spadající v OhOl; říš, ,s~~Tcll ministrťl vnitra, kultu _a vyučováni jménem těchto ministrů.
G~ s .'r;\Tjimkou ullivcl't3it a ústa-vll polyteehnick}Teh, ve kterých jest po~
l"
vmen předem se dohodnouti s řišsk~Tm ministrenL Pokud ve věcech.
:
spadajících -:;,. pravomoc ostatních í'íšsk)'ch ministrů, zem::-k}, šéf
jedná přímo uebo podle pokynú říšsk)Th ministrú, zllSt-á:vá _vyhrazeno dalš.í organisaci zemské správy.
'
.
~
* ZOlllSk}Tm ústavám zústává vyhrazeno, postaviti po bok zemského šéfa, zvláštního místodržitelského radu, jehož jmenuje eÍ:"ař a
kterS~ jest zo(lpovědll}T za Y~-kOll zemsk)'"ch zákonů.
.
)jel!lR~éi zákonod~'-ství $e vykonáYá,_ Z:~llJrsk:\7mi4~U~rl!Y, sl(}z.en:tmi
Jen_"".~ll.e tQJ!19lI.: ~~taYodarné ~~]~A.sn.eJJJY 3YP.f~QJ-IJ~ __ zcmsRé '

~1:Maií~~~_·:'iir~~. -;~!~~if~;i~ť1~:!~}~~~-':r~~lt~'~~JlI{~r~~~t~!2t~
f"" zv. ~~~!.~t5,?i, k.t,~f97,J~~9});v~~~~x,1,;].2;l~":_i~,,,"J~"'tV~~;~15L~y~ ~ále určité
v

ve('l s obmezenlln,. danym l'lSSKj-'111l zaKony, a- konecnc ysechny

v)JHfIJL,_~;jHlk)~,~:~~j2~~_ ří~~.,~_~~~J~~c:~41t.Q}}2,Q~~g;1~,J?J1J1QJ,LllnJ;ig_~~ny.

ŘíšBŘ:fiú

ze111Ím'__ se smlšc110lľ národnosti jest vyllra"Zeil<)" 'st-iúovitl'
v zemské ústavč- jnstituci: která hude věci čistě- národnostni povahy
rozhodovati na způsob rozhodčího f::.OlHlu.
* Zemské sněmy se svolávají cí:-;a.fem pra-'dd(~1nč _"Ú). listopadu
každého roku a nemají zaseda-ti i:'iO.uč·asně s říšsk~7ll1 sněmem. Zákony
zemské sankcionuje eÍsař; v jaké t-ltát-oprávní fU~lkci tak ř,inL se llbpra",í. Veto dRařovo jest zde absolutnÍ. Volební období činí tři rokv.
Císař múže rozpustiti zell1sk~' sněm; jest ,-šak '~ouč,asně vypsati no~~é
volby.
>:< V celle zemsk}'ch sněmů jsou zde ještě krajské sněmíky, v jichž
pravomoe Rpadají určité obeení a krajské věci., Svolává je zeTl18k};'
Šéf každoročně. dne l5. října a, t:ih§ rilá . právo je roz-pustiti za 80Učaf:.ného y:rpsání l~ov)Tch voleb. Volební ohdobí činí tři roky a yolby
se konají současnč s volbami do zeniského sněmu.
Moc. _f2..Q.udco~'?k;i2.~_.:y"y,k-Q!liÍcv::Li®_s_t.;3Jl1imi S?udZ' Kabinetní a
mi)l1Rteriální justice jest nepřipustna; 'paťi'iinoliiálIl~ soudy odpada,lÍ.
Vedle ř:idn$'-ch 80udú se zřizuje ještě zvláštní llej"yšší říšský "s()~lll,
ktcrS~ má mimo jiné bdíti také nad za_chováváním ústa-vy.
* Nt-)jvyšší íišsk}" f;oud jako jediná a konečná instanee' jest pří
slušn}": při žalohách_ na dOfitiučiněnÍ pro porušení ústavních práv
úředním jednáním státních úředníku; jedná-li se o sesazení, sUf'.pcnsi
nebo o přeložení _SQudce; ve všech sporech lnezi jednotliV}Tllli fíšskj'mi- zcměmi llavzájcl11 a ve Bporech o příslušnost mezi vládními
mocemi říŠBkou a zeIllskou : ]lři obžalobách na ministry, zemské -šéfy
d
místodržitelské rady; při ~pikmit-íc-h nebo at.fmtátech proti hlavě
státu, proti íišRkému 8němu nebo pl'Oti některému ::měmu zGlnf:.kému~
Ústava, tato může bj'rti změněna. Potřebu zmony vy;:;:,loyuje moc
zákonodárná-- a st-a-n,OYÍ zároveií, která ustanovení ústavy mají b}Tti
změněna. Usne,sení, že má dojíti k změně ústa.vy, má v zápetí, že se
říš~ki'" Bnem rozponští a óka,mžitě, svolá nový říšsk)t ~něll1, kter}~ rozhodne o změně Ú8ta.vy y bodeeh, ~ta.novellých rozpúšte.n)'"m sněmen~.

l'latnost~

~~,á

úst"'~" ~lllě~llěpa,

I

ycba, ab~

K
uSlie':,ní, kterým
býti
jest
/
y obou snelllo:~nach byly pntolllllT .aspon~;,,-tn c~Yrtmy vse.eh cl~~!:__I
a aby pro zmc-nu hla~oYaly
tretmy pntollluycl1. H~~~YJe_ se po- !
dle jm~l~I. _
. ,- ,,'- .. - '-..
~"--. 1
""Z'aroveň s OfinOYOU ústavy _12Y,la. vypracována ~osn?~:~~ _,_~:Jtl~I~,~~.L:

l;!.;ch,l)iih ,P~,.koll"kel~.~_,,~l_~:~~~_., OS.'.I..o.,:~a _ta.. t.o.... ill
..i1ll0._., j.. é.,-:\T.J~Sro..Y1:1J. e.,.,."Ja~l., j
ostatne _.1Ú _:,~~še, bylo _rec·eIlo, prmcIl~~CLt:,~~~,~~,,~lC-kY;,JQvnol:it,., stato~l-l
Íll.

Q?~g}l~}~Jt0.~~; __~I}JlGJ1~c-li -gf_~:tj"..§~Ji~~~,,-~lg~Jm:_,., D,ds.t~:0,ĎJJjfuJ.y:~t ---H'
s_11.~~:gJ!ft;,)~91~!1.q~_f;,,;,~)p-9g~y ,,-_,za'Y<l:~dí· uplr;t..QJl,_J; ~\QJ2.Qfh~:"QJ19!~g.~2.u) rQ:y~~w,~LH

'~~h.2W}?2~~;~kf\h~,;~x'ZJY4;llj):,X}21;nQ1l5;}T~~~~::~~~~~~~2~!;:!t"~J.~~J:!~S\~~p~1!, I r

z~~11UL<n2Jl}~~~; :-~~%:~~~~~,- a~ J~.~.tl_!~~,~'~_:,!!~~~l!~g,nn;};l:t _~tap.OVl, ,_Z~tt~~J:o

i!

I!

p_~Q4~~~ o.l~~čan81~J;'~1: _Z~-k911}ll1} :;a~,_:';QJlCL~"h" :3tCJ~l~ :_IIl~aY,O,',·~/i2~RJJ1P,1!:-_ po~
Ymp?s~, _ ,,':v~eeh __ Clbc:alW, _zhrane _~chopnych, kten llcsloUZL Y8 v,oJ;-:;ku, , , '

kě "sl~Ž~e"~v'-Jlár~dnj _ :ga~dě at~.

.
.
Doložiti 'dlužno~' že ml sněmu kroměřížském l?ylJ~ také 'P9 dán y
návrhy na federalisa.ci říše. Z nich zvláštní pozorilosti za.sluhuje
návrh Palackého~ podan\T v lednll 18.:;[9, na federal1saC1 monarc.hie.
1\'111r11l tento
t~Tká celé monarchie lotrinské,_ tedy i zemí korully
nheJ'~ké a. zemí italf-\k}TcÍl. Qglá,,,~:~Qu~-J'~4if Jflá ,l~)T~t_,_~·?_z9:~l~~l?-.. }la-..P_~:=
rodll~_ B!ulpiny:__ nikoli yša-k na základě hif-l.torickélll n~Tbrž na pod-"

se

j

kladě' nároallci~tllím.

,~ Národní f'kuJliny ty hy byly:, č-eskoslovellsl,-á, něll~eeká, polskorusínská, maďa-rská, rUlllUltf:Jd, jihoslo.va-nBká a italská. Zákonodár·
~tví jest dyojí: říšské a zemské. Ono jest přcdr;tavo-váno říšsko1J
rádou a v její prayomoc spadají t. z,~. věci'říšské, ktcr-::Tmi jsou: včel
dvorské, vnější) yojensh;é, obchodní, finanční a· kOlllUnikař,lJ-Í) pokud
se ,t~Tka.jí celé monarchie, a pokud možno i stejné zásady právní.
Zemské zákonodárství jest předs,tavováno zeJllbk~Tllli sněmy, v jichž
obor -spa.tlají všeehny ostatní věci, jako t. zv. věci zemské. V)'konná
moc jest rOYllřž dvojí: říŠRká a zemská. Ona- jest vYlwná\-ána. říH
sk~rmi ministry, tato ministry zel11Sk~rllli llebali národními. Každá
Rkuplna nároctní mčla míti i svoje soudnictví, tudíž- i svoje nejvyšší
soudy, jichž rozhodnutí pro dot.č.enou skupinu bylo konečné.
LR~~ /!~I~?\'~'J~J:t_~)~!?19_~"~;",$!,Ht'o~Qt~flJ.a . --- - OBnova, o prá,rech

stá~oobcansk~Tdl hyla skoncována.' jiz předtím - a· první čtení' o ni
bylo položeno na, den 15. března.. A)~__ ",<:)~ll.oYa~ tato ,se. vládě, nelíbila.

Na_ o,~lp()!",,-._J:Jarúžc1y n ní mimo jiná úšta.novení y jejíeh O_ČÍch příliš
llbepUllí, z~,itllélla princip demokra.tickj'T a ~Ji~",:ygt.D,,,:14!).Wv

,",(',Ó'i,"1'··<, i·'

~!_~_~,-yo. Z toho důyodu vláda sama. yypra,covala,'osi1o",~ú ústavy, která
:Ulela" být.i vydána- z jednostra,nné moei panovníkovy. Dříyc' ještě,
llež -mohlo dojíti k prvnímu čtení ústavní o:"\novy, byl clne\J.",.)}I~,ť~1:<,
~_4?~,,..císa-řski'1ll manifestem,_ .,dqt?y~!)~~TJ!l_,' _ q!~P r~'-" ~h~zn~', úst:ťvocGl~iií'y.
, 'Sfi.ěl1:i.'''krolllěřížskST rozpuštěn- á,""š'bllČaŠY1'ě"'1Jylá::~",~ym'3:šEma- o~trQ.iQd':..a,ná
~"t~~4~~t~;'am~. o t.~i ~ dli}: dří:,:, zV~lá vše.obee;lť«,~~,~~ii~J;~~90.~
yO~L~1~1~9 svem pUYO~c:~1'-W!.e,.Bt~,~.19,lWY9U~ Tun 'zase-dam u8tavodarnello sněmu kl'OlllěříZsl{ého""{«:1{m'lCi'," 'ale tím končí také celé krátké
období revoluční a _!,fl.$Jg,~Ljif.)~i:,~1i.~!;_,.
/
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C. V zemích koruny uherské.

'fr

-V Z~lllích koruny uherské šly věci s počátku kHdn}Tffi krokem a
cestou za-konnou, vyvrcholily však v úplnou revoluci.
. J~ž -dne, 12. listopadu 1847 byl zahájen §něD-L.uhel'ský v ~ra:tI_~l_ave,~ ktery pracoval na změuě ús.tayy __ a usnesl se na řa.{tě záko~Diych clánků (celkem 31), tvnřicích dohromady ústavu uherRk~u
.z rol~,:.!.8~7/48. V polo"ici března 1848 zřízeno byliíZVl,fštriíodpo'
c4ne mllllstc:rstvQ uherské v .čele s hrabětem Ludvílj:~m- Bathyáu}rm.
1 ento vyloudIL dne 11. dubna 1848 na Ferdinandovi V. sankCi fěchto
zák.onných článků, načež nová 1Í~ta,ya uherská byla prOhlášena. a
vstoupila také v život.
.-

}
_;;:
j:

fo

o

1.,.\.·

~

v,

0'1

_~

Q~_~:v~ ta-to ~tgjÍ_ na úplné saniostatlJ-Qsti zemí koruny uherské
a zavadl ClSt.OU pe!J3.Pl-lální__ unii _ 8 .ost.at.nínlI. ,_zeměmi monarchie. Země
. k~rully .uherské mají na pfiště s ostatními zeměmi monarchie spo~ :)
Jecnou, Jen , ~~IloYI1f~()Y!1; jinak)Tch pojítek tu' není. Ústava ';l
uh~rska'l Zllada J~en .1ini1e--:J:ilit~e1:skdkého, kter}T vykoná.vá_,"_~!}g"~"___!J~.!UmnOlh ,~.1.~
a. o vy lr ne ~en I!~,~?~~.IQ_-:_._f)_-I)J; -Q4-PD-y~~,~~()_",,,S~lo_statného" \iii.::
n}~'1texs~va ~ers~eho. __ J e-11 l~r~.l m~o ~emi, vykonává tuto moc pfi1a- ~
,~~_n==-.:J eden clen tohoto lmmsterstva .lest stále u panovníka. Cr" z,v ~ B
llll-mstr. a l_at~re), a vykonává "vliv na všechny ty poměry, které se s,':
dotJ'rkaJi společně vlasti a dědičn)Tch prm7:incií".
~

* Ministerstvo se s~Jádá z předsedy, a· nepřevezme-li předseda
sám ~rčitý obkor, vedle něho- ještě z osmi ~inistrí1. Předsedu minister.stva JlTI81mje rál, nebo, je-li král mimo zemi -pa.1atin . ostatní členy
ministerstva na,vrhuje krďli předse.da sám. V' minister~tvu jsou tato
oddělení: vnitro, zemské finance, -veřejné práce a komunikace, kultus
a vyučování, spravedlnost a,_ udílení milosti, zemská obrana; v-edle
toho jest tu, jak již výše bylo řečeno, miniRtr a latere, kterému jsou
přidáni dva stát.ni radové s potřebnJ'7Jn poM.cm úřednict.va. (Pro za...
~,I:~'!liLč.ni věci není ministra.) Ministři mají místo v obou sněmovnách
říšského sněmu a, musi býti slyšárii, kdykoli o- to žádají; hlasova-ti'
mohou .kn v té sněmovně', jejímiž jsou členy. MinistH jsou odpovědni: za každ}' čin a za každé opominutí učiněné ve V)' konu
Rvého úřadu, kter}"rmi se porušují samostatnost řiše, záruky ústavy,
předpiRY platnJ'Tch zákonů, osobní svoboda, nedotknutelnost v~astnict-vi; za zpronevěru nebo za nezákonné upotřebení peněz jim ~věřen}Tch; za nedbalost ve vykonávání zákonů nebo v udržování vercJného pořádku a bezpečnosti l pokud ji zákonnými prostředky mohli
odstraniti. Obžalobu vznáší sněmovna dolní prostou většinou hlasů
a soudí zvláštní soud volený horní sněmovnou z- jejích členiL Je-li
ministr uznán vinným, může mu král uděliti milost jen v případě všeob,ecné amnestie.
1I.10c zákonoq,ár-UQJl~yykoná y;:i, krlil_sp.olu s říšsk}Tm sněnl~m~ který
se sklMá--Z"e"dv'ou kOm01'--; -z' tab~le' l111J,g[l_M~1~ (t!:l_b1l1(,'t,borná) -a z' tabule
repx:~~ent::tJ~Jů __ (~a!?~le dojní). Volební období tabule dolni činL
Král má ptá-vo roz-pustiti 'tabuli dolní; jest však současně naa provésti nové volby tak, aby se nová tabule mohla. sejíti do

;J
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tři měsíců po t.:0zpuštění. !?o tabule_ 9-~!~:í ___~_f!. _.Y91,~ __ p'Q"1_~!3" ___S_O_\~§J0~:Y:_

cen80vé kombinované se sousta,rmC"kaíSacitni.
'. '-*'~p'rávo hlasova.ci do tahálc dolni mají 'předem všichni, kdož a.ž
dosud volili ze etolic a_z'é i'ivobOdnf'ch distriktfi do . sněmu ; mimo ně
pak všíe-hni tuzemci -liše a. částí k ní přivtělen}'ch mužského- pohla:vi,
bez rozdílu vyznáni zákonem uznan.ého) ktefi dokonali 20. rok. svého
věku, jsou svéprávní a neodpykávají si trest prá země~radu, podl~ud
nictví l loupež, vraždu a, žhářství: maji-li ve svobodn)Tch královsk}'ch
nrěst.cch nebo' v 'obcích s rog'ulovau}Tl1l magistrá.tem důni nebo- pozemek v ceně 300 zl. k. m., v ostatních obcíeh všák čtvrtlán nebo
pozemky t'tejné rozlohy, nebo: jsou-li obchodníci, továnlíci nebo
řemeslníci aspoň s jedním pomocn~kel1l, nebo': ma.jí-Ji roč,nÍ pevný
IJříjcm aspoň 100 il. -k. m., -nebo-: bez ohledu na 'r}rši majetku lékaři,
chirurgové, advokáti, inžen)Tři, akademičtí umělci, profesoři, členové
uherské učené společnosti,_ lékárníci, faráři, kaplani, Obecní notáři.
a učitelé a konečně dosa,va-dní měšťané. Volitelu)V jest každý ,i-olič
dokonavší 24. rok i:'vého věku l který zná maďarsky.
HíŠsk5~.N~ěm se svolá'iTá kaž,dQXDČuě a, nesmí b}Tti mrl u:?;Q.yt~}:~lJ __
ani rozpuštěn, pokud vláda nepř~dloži_~12~:y~z1L rok předešlJ'T a. rozpQčet I
na. r?k příští -.a pok.ud R~ěm .? oboojí~n neučinil usne,senl. .Předse~nich:o
hOi'm tabule JmenUje kral :<'j, clenu teto tabule, dolm tabule se ustavuJe.
sama; každá z obou tahuli má konečně práyo .s.ta1}_9vitLsL svůj~ jed,nicLfá.d~::~--·
,. Ústava. tato měla. zajist.é phtit.i pro yšechny země koruny' uherf'ké. aJc mezitím hnutí revoluční zasáhlo i ost.atní národnost.i nemaďar~ké; kt.eré vystupují nyní se 8-v--)Tmi požadavky- zvláštními.
,_,
CJ,lorvaté _J~dají na své skupštině, konané koncem března v_ Z~-{fJ
hřehll,,, m:-r-spojení král.o_vst.yt _~h():l':!~_<ltskéh,o, sla~y_?JIS.I~~,l~~" a ??JD1.~J:,,;::,. . t·_"'---'
~:~§i!l~-~ přísIlTšTfOlr-;~oje--IÍ8~'Coii hran.icí _" Y___ ,Je"~~~"':lroJj~din~ ~~E~19.,;"sJyA,(,~:r:j.,,: ':y
,!' _vlastnlill. odpoyědnS'~ll ,mll1ist!3rst-Y9~n, s v}asť1ill _ ,~nemer~," ktery by.'., {ff },-/
Yl
bylo svolá,;a:ir"kaŽdoročně', a s Y.l.ai3tJ1inL,xQIsk~m:-- ia'iied,(mJ. _Gh.on:-at- ;~, A,:: ,rl ;Jh' (
št~ny, lak.ožto ...~tá~ního jazyka, tohoto trojjediného královstVÍ a. úplné!'
ooaěferiCo'd" Úber: ,
Srbové, když ,rejích žádost o obnoveni práv daných jim LeopoldOlil I. byly sněmem, uherským zamitnuty, konali v květnu 1848
skupštinu v Karlovelch, odkud byla vYllravéna jejich žádost k panovníkovi o spojení zemí -obydJen~Tch Srby ve vojvodinu srhskou.
Rovn~z SloY~~~~t~dn~lll shrom<iWnÍ. kOll3J1é.1LY,~k.Y.ttP:ll~
Y ,Lipt. Sv. Mik~IM1:~--q(l}lÚihaJi, s~~:,=L nár2(ln:Q2~~Lat\tonomie _g~~}~~~_~""
roCillOStUícll=:~llěiňíkj1 !~Olr~K~7esů L- páležitého 'zastoup=<ent v lJ!:l
:,;1{ein sneÚ.1U, u12e~~:r{ém a lJ.:?llánt J?)atcřskí~Lj:.t;'jiLilllx-Ya1el,§;~_~~E.....llr:§dní_,
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ja'ly1{VeRTQj:rcii;~
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kUl111111i koilali v květnu národní shromáždění v Blažově'; i odtud 'byla, ''i;j~pravena žáDost k panovníkovi l aby ,-<:g~l!?~p.LJ~yli< __ Q~pál1i.<
\~ Sedmihradsku za: politick~~ náro~ ... ~ dO.~talL _z~,~tou}Jelli na: sn,emu ;
proti spojcnÍ Sedn-dhra,d,ska 8, k,r;iloYBtvím. UherSK}rrn "s'e" pTD,t,eJ3tu.i.~,_~
, --- 'Snahy },ía.ď:i::rli -o' vybudování f<amosta-tného státu uherského narazily na odpor Re dvou stran: 11 vlády vídeňské a v sam~Tch Uhrách
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-u( národno:;:,ť
-,
" , ,_ 1 nell1ada-rBlq~ch.
Vláda \ideň-:k'
1
a zaJli::it~e YŠÍm práVCU1)L )!('D\;val}T ) Ul '-- a 8pat1'ov-1 a. v této ústayě
.noeov~c.rch a porušeni Uliie z:'tlož; ! I .O~l ?~ dosava.dníeh snah sjédnemadarské, opč-t vším 'práven ~lle P!agmatlckou saukeí. Národnosti
budovaném 11a této ú:;:;tayě
,~' s,ta,tTo;r a1y ve Htátu uherském v"'v
ná.rodnÍ myšlence Ulaď"'" nk" ma ~r~ 7 narodní stát. kter,'r d""a' j' . ~t~
'k' P .
~~lb e a pnroze' v tJ v.
'
.J
a'v, mJe 1
fl -8:
ohtika maďar~ká a jednání o ,n~v ll, ~cule .ll~rodno!';.t-i ncma-ďal'
nenechaly národnosti nCHlaď' "k' dp~\,edneho mllllstcrM-va,-uhel'Rkého
Ll ko
ar", e o teto yěc' 'kt
.
_. ,lle~ny Y:fcf;lcclek byl, že ná-l' d "
',1 111 ~ e1'ak y pochybllOf;ti.
,rvelloe!lE·ka, Fa'jl
I
o
HOSti
ncmaď'''~'"'k'
.
1
1 y (e zbra.ni.
ť:Mt') 8 nendouce jiného'

~.!tJ2W1f;' <.,~.2D~).R~~Al""jfr~9_~_.(\!'?,at.,.;ra-tS-2",,14,~,k.~'·

(Ke korullova,r i te
nibly 11cdošlo.) »~Q~ která jest y cCTeři8i a yC všech korlUl11kh zelllíc.ll ,i.i@1&Jk.Jl~c~JM,~l4~,,<~~,i::~l~~~i.,.- kter}' ji
'\JTkonáyá prostředkem p~tpDyěamfT_č1l.. millis~r\l. a." {lředník{,! C\:- zřízenci\ ( /

v

v
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těmto podřízcn;'th, t!L~i];1~:V~~~<i~§at~tóodll8\;~(1: .S'J ,-.j.
no~tJ Iml1lstel'~ke lJll<te.-}yťtan- zvlastm zák.Oli. .~~ e,(1l,~~ '-9,F0-[~,,3c- Xy-k-QIUlť lL, r.. Ii !,/) J .'lll09, se za:'á>lU1!~~ijit"'~'l.,~t~,.R2.;:J\~t..'i.lu)r.,Q;ft"C1\éiilccc)), ol~,:dllř! 1 )', ; 'ft...
c1ot1n~

-z\~fá~f];ht1---zak"oíí:811r""

T

1\a. drullé Btl'auě 'dáda. vÍd ~-,
porem k ústa....-ě uhert~ké i
hell::'ka se mktera.k netajila SV:hi1 o I tvořen;' (
"
' ,
11eOr otou uznati -'t, r
','
~ • ('k ' J perfionallll unii) za právní "1 . ,),::; .d.'. touto ustayou vys ou docházelo llRll"tále jr
o' ,\ CZI " ada.nll 'uherskou a Tll'den"
t'
~,
~ - ~ ,,-c sporum kt " f - '
,-un, ,ze v druhé pol-oviei záři ]848 1 " , el~ ormálně byly vyřízeny
ktery proti jaSll)'lll rozkazům z ,tí ( o~a'i'~,dlU ya.latin arejkníže ŠtěpáI;.
(a v neposledni IJříčině i '
"1 dne ::'i?~ u:-itupností vůči :Uaůarůn~
z valné části lla celé věci ]~C~r) _:m UcmltJ SC II Maďarů. obIíben-{rm)
ské bylo
~
·8 'i'HlU pOdal de ..
..
. , J
~'.
rozpustčno a ,\T Uhrách odd;;::, , mISI, mmlsterstvo
uher_~!l Jmenováu hrabě Lam ber o' a. )Q • ,~aze:: :{~a!o~·g~{:fr komjsař, ktel')'-m
~to~daIll1ats.k}' bán J clačiř pb )tk Jeho~,~a'i ) a.zclem chol'vatsko-sla'\-'.on_
1 ull
k'
-. oca. cm 1'lJua tél ~ ]
C,rs, Ty tluem; ale přes tputo rozk 'z . <,
lůZ 1'0 (li hyl rozpuštěn
dochazl k Úp h.1Ó reyoJuei )l.rot'
a fi~. snem nerozešel a, y Uhrách
prof
tl '
.. 'Vll}JťC.
~O<,~_.«,~.'-,,-._
,1 monarchu '{. IJ 'ar
'
___ ,.~t.-".-J:n:?:stll_,
k ]'('-\'-(II1"é>k'-"'-'-'-'--"
-,~- .I"Ya.Il,Ovmkovi
rcf.ip
v___ Q_h,g9.btg~_šťe{í~IjiGi);1, __~·". ' \. I, tE?_~__" ~,:~:ho z,á Yěni ,~_~!.?~l):~~;á t,e,pl~Y~
T',
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....

-0--'- ,;".-,

-

}~) ~,.<

ktervch
bucle ocl _ yyTwnne
mOCI na
zdall! taza-na. Cleny
__ ns.skf
. . ,f/
.'
"
_.,~:;".-:::_":;;,,,
.. -~ .• -' __'_"~'>_I ti"
r~dx jrtl:~l'llje,,_ ~_~;:;ař, ?: její orD'anhace a IJÚsobnost budou upra,velly / -~~-',.
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Zákonodárná mOc jest dvoji:

~t,

-,~~-,-"'t.--j:":C~~-'e~_,Q-~é'}L,~~~~!~}i~~5'cl~,,; ona~' se

_,"<{l{;·/Z{t,d,'N-:

věccchH§,Js.í:ch,a!

j, ve
yy koná ,'"á

'rJ~~1:~J~l",,-SI)?lú

~ "~-řjMik5~1ll sněmcm., ta-to eísařem spolu ,~e, ~e1llSk}'Hli _\měmy.

illíš:~:';;'l1(Ú1Ji':-:C __Blrládá- _ ze-.- Q'_'.-O-U

kgmor __:.

_~e,

sné-mOYlwJ1Q!J-lÍ

a.

ze

sně~ilQ.Df'y~l}llililL~-sJ,,~'{s-lllO~;~la
-llo~'~li ' čÚ~i -i-í~ío;~i'ci
'Člell1\-sÚJlíi1~:-i).v<
doliíí
_._~'... _~------''
---~."' .. "'"..
..
~ "'._---"''-/
a. --s:KITc1á se z poi-;lal1(::,ů", Y(jleu\Tch ua, s.le?e-t::-l€f za"
l,;,,:l.zdonr korunní
zmni ze zClll~J.;::~·ch -3-11énlťt:'· '!~O,ll9fJ!M_®~liQ,i!iL)?llě}J~O,\J,lY se rozvrhuje
'''---_."

-"'----,,-

--------

_/-

tak: že lJředem ka-žd\c :Z;Q_ill~ki~lli y--ysílá po dy.Q.}l_, __z0 ~v}-ch člem\~
zbyt-ek se rozdělí na- '\~sěcflil)T konmní země podle jejieh lidnatosti.

- \ ..~Jr)~~j~fj!.),}!S~l~\L?-_: Y:Gf_\1p._~·
---Do Bnel~10'-Jl:;' dol~í se -~-olí _-l1!iJp~-ili2t1\.ě~ a vgtejně~-podle -~ousta '\y
__ 0

__ o

--.-

.t;_~]l~QX4~-kollíGi-řio~:~l':i1r'~~C'~ t"Ol1staYOU ·k~.JLě,~itní~ Počet člcnú jest stano\,jti-'~ tak, aby na kaz.d)-·ch .100.0QO_ Obyyatelů- přišel a,spoll jeden
poslaucc. 'Volební období činí p;~t_:'let..
--->-< Prá YO hlawvaCÍ má každý- rakouski státní občan, zletil)' a Rvéprá-vni', kterS- buď platí na přím.f'ch daních ročně peníz volebním
T

ll.

.

zákonem BtaJl,OYCn~-, anebo bez ohledu lm placení přímé daně ulá
dúslec1kem sv)reh owbních vlastností v JlěkterÉ'. obci. korunní země
rakouské právo hla.sova-cL Pii i"-tanovcní peníze, kter$T bude rOč,nČ na
V }Teh daních platiti, jest prohlášeua zá~ada) že na, venkově a
11m
v městech do 10.000 obyvatelú nesmí daň činiti méně než .5.: ~J. k. 111·
a v městech natl10.000 obyvatelú ne mén'ě llež ,10 zl. k Jll., y žádném
pÍ'Ílla.dě však více ne.ž 20 zl. k. m, Volitoln~- jest, každj~ volič své-,
právn}r, kt('r~~ jCf't ,aspoň p~t let státním občanem rakouskS-m a- dokoutfl-l :30. rok :3yého veku. --- * Poslallei vykonávají Syúj mandát of;obllČ a nesmějí píi.jímati
nijak}TCh instrukcí; nesmějí h,)'tl pro p]'oj(~Yy učiněné '\Ye sněmO\'ně ani
potahováni k odpovědnost1, ani ~oudně :::-.tíJláni a mají l poInta říšsk~
r:;nĚ'm zasedá, ímunitu proti trestnímu stíhání a l'n'oti zatčení, vyjímajk
přistižení při Č-i'uH. Poslanei dolní sn,emoyny dostávají za každé zasedání odš~odněllí ve forme panšálu ~ poslanci horní sně-movny iíj~
jakého odškodnění u.edosmvajL:-:'" -.
Cii3ař svoláyá říšsk)T sněm každo!:QI~~TI-,ě z 'jara, jej odročuje, uzavírá
a má právo rozpu8titi buď obě--'šl-lěI1\o-y-ny, huď jen jeďnu z nich;
v tomto pÍ'Ípa{lě jest však noY"~;' sněp1 syQJati _do .. tří ,mě·síeú ode dne
rozpnštění. Ka,ždá sněmovna- :-:aniá-"o,rČÍ11jc volby f)Y~-Cl1 členú, so usta.yuje: volí syoje ěinovlliky a shmoví si S\-ůj jcdn~d řád.
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Y':"Ř~g~?.2.j~~~i~Q,_ ~1~ěl))lL spadaj~.t.-~~.ř4št;~~~~věg( {tyto říšské
veCI ,jS?,~ v § ~6 ,Jmenovitě- vYP?č-tcny s dOdatken1, že všechny věci,
v' •

kt-ere ,nsSkou ~stavou nebo říšsk)'rmi zákony nejsou prohlášeny za

;;;~~;t~tJ2;cp~~~:~.ob.~~~~I,6~::~,c~~1~:;~tr::;:' očítajíc vto.
,-~~~·:~o,~ ~,?_~l~~NW.-:IZ~P:I-~ Jakasl VYJllllKa. v techto posléze m·eCl,erlV""
oborech Jost stanovena' ohledně zemí
iniciajJX&JjiiflluŠÍ., ds,aři..-<1

uherské

.

_
_,
_
moci ~}:J~onn~ jest však velmi
ustanovení § 87, podle ,kterého moc_ y~Tkonna, může nahraditi
~r~.~t:tc!?-,~ffE~Q~'ku_l}Q,iJ~D;t.Qlt gloy'Ur isilE5't T1emsRcni. Neill-ri.
t:ohi nssky Hnem něoo zemsk} sn"ěii1 shiÓiná~~Je~li -úi'fliliti nutná
gR~g.:~l~; která zákon nepředvídal, a je=li.Jie.heip"ečLv-._pn1tahii_~'JjJ.9.ps:_"n~~(), V_~'o_ n_ěktcrou. korunnr._~_e:Ql~" jest., císa,ř opr.ávnen _vydati za
?dpovědnosti min,isterstva. nut~á _m!-íi.zent ,s" :_proz'atímní, mod' zákona
.Jest však ~?:rinen říšskél1~~, r~sp. zemskému sněmu důvody a "tirsledk;
toho VylOZltI. Usta.novcl1llll tUlltO, _se- kterJ-T:I11 se s, určit-<Tmi změnami
shlcdávámc i v ústavách pozdějších, se 'moc '~ýkonná znaĚně povyšuJe
nad moc zákonodárnou a princip monarchický se posiluje- a upevňuje.
;~» ~ Zen1flké~ zákonodárRtví se' vykonává zcnnsk}Tmi sněmy Rpolu' s cí~arem ,ve \~ececl: zemských, které jsou jmenovitě vypočteny, v § 35.
f /(1 ):'-i..~:@~8k~.-"J;"W!J~~T y:ou u,Rtaveny n: so~sta:~ j~mQ-&9}:é_:a., složení
,;:~~_J~Jlch JeRt Zan?lŤ-l tak" aby na vsechny zaJmy, zemeoyl vzat náležitý
,~'PJ~!Z-rl'z;·ctcl. Volby JSou ;I;!J~,#,~, K plah~?s~i, každého zcmsk.QllQ_,_zákona"jest
reba ::'~~~_~~~,.~Sl_~"l1_~~~~()_ sI?:mnll ,~r- sankce::,c,~,~,~f~ké; y~tJLd~,5Lfo'y~ je_st
_atJ~i;9!~!lli,~.,. VI.astní zenisl~é Lif!s~1i~3:".n.1Q.9rl~YQ-!ál~í: _ ,~eilJi: "lie,Ii1.ajC;~ '-,~y:'
~o~~na mo"c~ Jest všu~: .Jen íišská, která, jak ostatne'--již' v}Tše bylo
receno, muze nahra-<.11tI 1 zemskou moc zákonodárn ou a jest -vykonávána místodržícími, kteří jsou jnwnnváni císařem a. odpovědni za za~
chovávání zákonů říšsk.fTch a zcmsk}Tch dotčené korunní země. .
_
Země dostanou Rvoje ústavy zemské. Pro země koruny uhérské
'I se zd,e stanoví ,určité- ,zvlástno~ti, a oto:
i
Usta-va kl'alovRtvl uherskeho- zllsta-ne v platn~§tL p-otud že nsta.!l9y'epf její, k_t~r_ájs~m v odporu s ústavo_u_ říšsk-o~'-po~bSTvají~platnos-tl~
a že Jest vhodn'}rmi zařízeními zaruči(i roynoprávl1ost všech národností a jazyků v z8mi obvyklých ,;é všech poměrech veřejného i
občanského života. Ve vojvodině sruské se k zaehování církve a ná- .
rodnosti zajistí taková zařízení, která se opírají o starší svobody a
císařqká pro!:lášení: Chorvatsku, Slavousku, čítajíc y to chorvatské
přírnoÍ"Í a. město Rjeku, s okolím, se zaChovají jejich zl1zení ve svazku
::; říší, avšak y naprosté neodvislosti od království uherského. O spojení chorvatských zemí fo; Dalmacií pojednají zemské kongregace těchto
zemí a VJTsledek tohoto jednání bude předlozen císali k sankci Ye}k9,J9Jiiet~.tyí~ _sedmih.r~~s~é jest ..<?sl- _ ~~_áloyství.,llherského ,na.prosto~: 11e-.
?,d~~l_~. a dost.alle v souhlasu s fiŠsl{=oú/ustávou nový statut, ve kterém
Jest provéf:iti zása.du rovnoprávností všech národů zemi ob$rvajících.
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Úštava. království lombardsko-henát~kého a poměr tohoto království k říši budou ·upraveny zvl;ištním statutem. Všechny ostatní
země dostanou vlastn.í zemské ústavy. Ústavy stávovské se zrušují.
-VšeChny ústavy jednotliv$Tch korunních zemí, které tvoří říši,
mají během r. 184~ vstoupíti v platnost a musí. býtí předloženy
prvnímu' všeobecnému rakouskéniu říšskému sněmu, který' po Zft,vedení těchto úst.av bude ihned Rvolán.
Zmčny v ústavách. zemsk}Tch se v prvních sněmech zemsJ;::~'ch.
prqvedou cestou obyčejného zákona. V následujících zemských sně
mech jest k usnesení o změně ústavy třeb,a pí1tomno~ti aspoň _~ij:L
č~~T~tin, všech členů, a při hlasování d:~gutřctinové většin.y přítomných.
. _, _ Moc soudcov$ká s~._vyk{)nává sOlidy a· _vycbá~t v]TI!l_č~é z íJše:;' .
patrimonbJní SOUdllict"'í se zrušuje. S_Q:q9:cové jsou ve -v$Tkonu soud- nictví neoclvi::;lí a mohou b}Tti sesazeni nebo -p,řesazeni jen.~ria· zákla;dě
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.t~~~94;§~-, j~"~a,,!f Jako ~~JYY~!?1-",~1-9J~-se, J!~~k Jako- \~~~.~!E.l!-l!_~~ . __3:, _?~J-

\ yyf'_S,l----soud. ,.
\ * Ja,ko
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V

;ro-zhodč( __~9Ud

rozhoduje: ve sporn}Tch otázkách,,_ _Ulezi_
..i~_a, jednot.li~Kbrui:immi zeměmi nebo- ITiezi jednotliVÝ.ll1L. ~oPl:1l
nil)1Lz_el1-1ělll~, )~~vz;áje)_?,_--_pokud předn1et nespadá: v pravomoc říšské-moci zákonodá.rn'6.' Jako'''nejvyšší stQ1ic~,.Tozhoduje p11._ porušení ,ll.ráy,
po:litick}'ch,,-__Jako vyšetřujíci a něJ~rYŠŠr-soud zakročuje, při o}JJ~lg~..
bách na ministry __ a· na. mistodr~ící,_ d.ál'é při spiknutích a at~_~~_á~eeh
fJ:l monarchu' a 'r'cgenta- a pii -vélezradě a zemězradě. .
Ústa,va tat-o;-- zaručuje také práva státo-občanská. Všichni ná· \
rodní kmenové jsou si rOv"iloprá-V11r-a''-''Ii::azdy'''-na-rodní kmen má ne·
porušitelné prá,;O' l!a zachovávání a vzdělávání své_ národnosti a ře.či.
Pro všechny národy l'Íše se zavádí j,~.Q.n9'_,,\~~,e_?becné_ ,~a~ollf3~$. řiš.sk~
státw j9P,Q.~1}§1;j.- Jakékoli ro~díly Y- prá,Tu '~otíEiÚ:iskerrľ a'" trestním,
v soudním řízení·a v rozdílení veřejn}TCh břemen _mezi příslušníky
jednotliv~Tch korunních zemí- odpa.dají.
Všichni rakouští říšŠti~oJ2.§ggé jsou si před zákonem~,.n):V-llL_~ pod·
léhají stejnému osobnímu soudu; vgř(jné gřa4Y a.-s-ťa~iií.'sltl~b_xjs9_u:
p-ro vše-ehny, pokud' ovšem. mají způsobilost, stejně přístupné. Jakýkoli poměr nev9Jnick$T nebo poddansk$T se zrušuje a rovněž tak i
všeliké záva.zkY z takovéhoto poměru vyp~ývající. Volnost stěhování
RB v území í'Íšskem zaručuje. Vlas.tnÍctvÍ stojí po-d ochranou říše a
může býti obmezeno nebo odňato jen z důvodů veřejného blaha za
náhradu -podle předpisů zákona.
'
llměny v ústavě říšské lze v prvním říšském sněmu provésti
cestou obyčejného zakona., V následujících říšských sněmech jesr~
k URnesenJ o změně ústavy'třeba-"v obou sněmovnách plitomnosti a,spoň !
tří čtvrtin všech členů a pN hlasování dvoutřetinové většiny všech I
přít-onm-.f'c-h.

Vedle této 'ústa,vy byl t$TŽ den vydán císa-řsk$' pa.tent
kých právech konstituční s-tátní formou zaručenj'r-ch".
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* Tato politická pl'áva j~Oll : osobní f'voboda; neporušit.elnost krbu
domácího a taj,emství listoyuího. ·Právo petiční.·u, právo svoje mínění
;:;lovem, písmem, tiskem i vyobra,z€ními f<vobodllě projevovati; cen": __
f'ura se _~r_ušuje. Právo se ShrOll:1a.žďOV:lti a tyořiti spolky. Věda- a lej.C'
uč,cni jsoú svobodllé. O ObťCllé vzdělání lidové je,,,"t
postarati Yeřejri}'rmi ústaTy a to y zemích· smíšcn{ ná.rodnosti takm'}Tl11 zp1lsobc1l1,
aby f"i"íároari:úl1'--k111l:'l1Ůll1, kteří jsou v menšině, ~c dostalo potřebll,<-eh .
prot'ítřeclků k ÍJ€::::tění jejich jazyka a k vzdělávání ~e y tomto jazyku.
-Sábo~enské VyllČOV;\~lí_ v školách se opatřuje příi<]nšnou CÍl'ln'Í nebo
náboženskou společ-nostL st.át má yre-lmi.-. ~lozor nad ústavy \:vučo
vacími 3:, vychová-vadmi. NábOzenská,-svob~J.a'-a"i)ráyo rlOll1Ácíh~ V\Tkanu náboŽcii~kého vyznání f'e .Z;:tTučuje,. _V)'kon práv obč,ansk}~ch "~a_o
politick)'ch není zá:visl}T od náboženBkél1o vyznánL Ka.ždá Zá}WllClll
uznaná drkev nebo náboženská společnost má právo na společnj'r
yeřejn}' v-STkon svého vyznání, pořádá a fipravuje :,yoje věd samo",
p,tat~l'č, zllstává v držení a v užívání iístavů, l~adací a fondů, ur6ell)Tch. pro její účely náboženské, -vyučovací a dohročinné, podléhá
však ja.ko každá jiná společnost obeCn3'111 zákonúm státním.
Ústa:va bř_eznová,_ znamená ,llOtovou :r:ev()luci y d,9~i1-vaíll1ích ,_Rt,átorJl:~-:~,!.Jc:h ~)ol~ě;c,~l~',~ 1i1.-o11_~q·eh.i,G,JfJ~6Ii;;§I~] . c"Hfst:o;ičl~S: ci; -i~;á;-~ j~d~{ótÚ~
y)'ch r;kuphi Zén1P,k}TCh,-resp.' ::;tátnlch, nebylo viilwc šetřeno --- -(lstava.
nczná na př. al1i výrazu -kQmn~, česká' : úporn}T unitaTi:o::m 'a centTali:::jm stíral jakékoli :o::tátopráv:ní rozdíly a znal jcn ~~~kJ}4i~-'~.
Ale i politická stránka. její byla silně 1l10llliTChieky založena,. Není
tedy divu, že ne,spokojenoHt s touto ústavou byla zna,či1á a. v zemíeh
neněmeck}\ch takřka. ,všeobecná. Nejl~ú~~ 'iT~ci,AO,i'pěl~y v lIhrácb, kde
l'P:,\Toluee _~~~~~I?-a .!,něn~,~~Qiián:.é%-.); ..~rl:Xn~l___t~~_~, y ~De.brecíuě}
lia kterém lotril!!3k}:___.xP',d__bxL..pwhl á.šei1-~-ia..--'l,:j.')a-T'enk·,·tTúnu a prohlašena ,1'~pu-bHká ',T-,čclG: fi- ,di~tatorem _r;ud~Tikem K(),ĚlltClll:,_
"~\f~ -Í_;řiZi;T~~·{-;;ili;-~;;ii~i"'-Úl01·ižki.-- Sardiiíie)-' a:-. vn-jt~~-~tát~í poměry
(zdolání rovoluee uherské) mOllal'chie zpusobHy, ·že vláda, vídeňská
této nespokojenosti nikterak nedbala, uaopak ještě ve sV:)Tch sna~
hách reakčních byla posílena. Po rozumu březnové ústa.vy začalo SG
:-;ice s vydáváním slíhen$Tch zemsk-,)Teh ústav. Skutečně ta.ké bylyvydány zemRké ústavy "(,~šech· zemí neuherskJTch, vyjímajíc Dalmacii,
zdělané podle jedné šablony.'
pr() země. koruny čes~é byly vydánY,zemslt,é- 'llst9:vy_: č~~~J!"._lJW-"
ravsk::Ca slez§,ká., vŠE!chny z-.?_O.,,,,.ln·osincc )8.48, ..zárQveň, s:--v:01.ebnimirady, qatbva~~lYll1i téhot dne.,,' - -.>--~--.-
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ci_- !{r~~5L,:§.t-~í .ě§~é, J:st ~ po(~~e. .své ze~n.sk$ ~ústa,yy.. nt~~9J19i!N'~~ ,~~,á~t_
. '!"'!-~kS~_!1~~_~1~9".:0-.ed~C:~lo~g,,~9J~al's/t,-,~ a, korullm zeme tohoto msarstvI '. Jeho
. poriiěr le- mOllardlii ,1eRt 'upi·aven říšf;,k01;-l ústavou. a" také v meZÍch
touto -říŠt-ikou ústavou staľioven}Tch se" mu pojišť-úje jeho samos~atllost.
Kl'álovstyí._D..9.9rf,í _svúj zna~_ ~ s,\!?.ie, zem8~é ,Q~l'\Ty: a hranko jeho )no:::_
hOll b}Tti měněny __je'il- -'ú~~tá~~~9~t: _ -Rovnoprávnost národnostní se zaručuje. :~~~,msL~J!;~.~!~~,~l~}, JqJlQ~L\,:Lj~~~l ,~s~~2;tl\L~l)l.m a ~~~~~~-..
d~~" V~'bOT:
' .
-.~-<>'''''--

* .ZemSk)T sněm se skládá z gg,Q_ poslancll, rozdělen)~ch takto:
70 jeBt voleno lhGjv:J=.§.~ími poplatníky, 71 městy a. rnisty lJl"11myslov)"mi
a, 79 oRtatními obcemi (vt'ukbvskSrmi). Yglha. jest pl}m~L, a ObqP,~1í
vo1clmi ČilJí čtyři roky. Právo hla.sovací jest založeno na Roustavě
eenR-o,Tó, kombinová-lié' s'e '~-óuf>tavou kapacitnL Z}~m.!ifJ::'_§něll1 se svolává císa.řOlll_JQČllě_: pravidlem v listopadu, na šest neděl- a nesmí za-seda-ti současně
8němem říšski::;m. Císař _Qdročuje snčm, jej .u~aYh>á
a rozllouští,; je-li R}lěin rozpuštěn, fest: s,;0-1'3.1i llov5r do tH měsícli
ode dne rozpuštěni. Sněm ověřuje volby SVl"ch č1cnú tl volí si před~'
Rednictvo i osta-tní ř,illovdky ; jednací řád jeho hude, fitanoven zemský"m zákonem, po případě nařízením. Sněm z8illf;ký,~vykQnává spolu
s -cisafenLzákonodárství ve věceeh ZemSk}Teh, kteréž jsou zde jmenovitě vypočtcll}T. -PrI~;á--z'ilkonodárné iniciativy přísluší cisaíi i sněmu.
Císaři- liříS]UŠí právo sankcp; veto jeho jef>t a,bsolutnÍ. V nutných
lJříp<."Hlech, není-li sněm shl'omážděn a je-li tu nebezlJč-čr v průtahu,
j(',st- eísa.ř OIJrávnčn uč~njti za odpov?'A1nosti ministerstva potřebná
opatření s prozatímúí )l1oe-L zákona, jep,t však povinen sněmu nejblíže pří.štímu vyložiti důvody i vJ'rsledky toho.
* Ze 7.cmr::kého p,němu se vo1í.jlt-i~tenn3T zem,sk~tyiTbor, a to v ten -'
způsob, že po dvou členech volí ];;5!-·ŽJl,.<l:,,_l}_lvie___ a zb~7vajícich šest se I
volí z plného shromáždění snčmovníhCi 'naprostou většinou hlasú. __ Zem-j
:--:-kS" v}'bor jcst 0W2y~dnJ~ Sně1llll--."zemskému a jednak připravuje,~
věd pro sněm, jednak'" vyl\.Onavá jeho usnesení, jednak jest pověřen:)
;:;aIl!Q.!i!a,tl~'G'it pllsobllostí. Obol' jeho působnosti jest přesně stanoven;!
toutO___ -l~:-rm;6ú-'T'T··§-<5Ď). ZemskJ'r viTbor se volí na, eelé období volebn( l
a zu:,;tává při nov}lcn volbách' tale dlouho_ ve svó činnosti, pokud.:
zelllslti~ sněm nezvoli. výbor nový. (Ve skutečnosti, lloně-\7adž ust.ava:,'
tato yúbec nevstoupila' v život, zůstal dosavadní ~tavóvsk~T ze,mský VýbOT ve s-vé působnosti ,až do r. 1861, kdy byl v'ystlidán nov}rm,
YOICllim již podle zemského zřizwlÍ z roku -18,61.)
* Součaf:ně vydaný volební,_JA~L2_bsahuje tyto předpisy! V kurii "Lc
llejvvššÍch poplatníkú tvoří celé ,království je,den volební okres.V kurii
měst <1, míst prumyslov:\Tch jcst.. . 6,9, voleJ;lJlicil'~ó1{resú, z nichž Praha
tvoří pět volel:Jnieh okresů a ostatní královská privilegovaná města:
Plzeň} Budějoviee; __ Cliób~ KJlrlovy Vary a- LQke.t.._~iždy J~_rl..c:t:)._ volební
okres. Vólí se: v lGl,ždém volebním okrc.:m města.- Prali-ý a v každém
vol ebnílll okreí'u mcst: pl zeú, Eudějovice~ Cheb, Liberce a Kutná
Hora, p:Q~JI,vou, v ostafních volebních okresech- po jerl.no'lU pOf:.lanci.
_bk~ii~:9j2S1. vcnkovsk)Tel1' ka,ždý politický okrcB (celkem 79) tvoři
~j..e.den,~-volehní okres a volí po' jednom posla-nef.
* 'Náležitosti práva hla,sova-cího JSOll jednali. _ '\~ŠtlD_hť.cJlé, t: j. takové,
ktcr}rch jest tř~ha, aby kdo ~7úbec- byl _yoliče111,-J8!flilll~~-;ýliíš~ni" .,t:.,-j •
takové, kteli'ch jest ti'cba., a.by_ kdo- byl v určité_ kiiin_'voliČB.n~:~-Aby
liěkdo mohl bJ'rti vťibcc voličem (náležitosti všeobcené), jest třoba,
a,by byl J_~~9.l1~k-.f"nLřfšť,-k~~~11 ()bčallem, ,svéprávným a, zletil}T1l1_ 'a aby
i;latil na příll1}Tch danic.h Točně určitý peníz;_ a. ~o: v Praze nejpléně
patnáet., v městech, která 'mají vice llez 10.000 obyvatel:t"t, nejméně
deset, a v of'iatníeh mís1:t:ch Jlejmén,~,_"u~t· zl. p,t.říhTa., ~anpbo aby bez
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o~le~~ '~a. pla~~ní ,d~ně. měl právo voliti do zastupitelstva oJle.cn.iho.
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l}-nl zvas e a tykaJI
~. J8* n~., ']se ~la-c~nYCl1 d~l:U, Jc~nak,'yozadav:ku bydliště.
.

~al:Zltostl volItelnosti JSou Jen vseobecné. Volitelný jest každ-'r
ma vseobecné náležitosti prá-va. hlasovacího' pro králov~t '
k~'
d l l 3f\ _~
, ~;VI ces e,
.J :
ti
pravny,
o
w,
na'
.u.~4:uk-,sve",'I,lO,
věku
J'e,st
a,spoň,
pět
1
t'
k
kvm '''š 1 '
.
e ra ous_: ~ _*nIDs ~{ym. ,OlJcancm
"". a neur po zákonu z vOlitelnost.I-vy---T'·"-v-'
Ducen. ''_--- _,,::L~l!-J: ,S8: .v?_r~J::~~ ~_ u~tn~:.;_~by kdo mohl býti prohlášen za ZYO~
le~a., vyza~ll,le se v KUTIl neJv-yssICh poplatníků a v kurii měst a mÍ:::.t
prumyslovych, aby dostal naprostou většinu hlasů N d ,'I' l i ' t' ď
Yětšmy do'd
J -..
.
.L e OC11Me ,eto
,
.1 e v \:Urll nejvysswh poplatníků k nové volbě
kd!~'
tat~o ~ruh~,; volba ~est bezv}Tsledná, k užší volbě mezi
~:o:
~o::;.tah neJvlc~ ~lasu; d:o. už~í volby přijde yrldy dvakrát tolik osob;
koh~ p~oslancu .le~t. v:oh~l. V. kurii měst a míst průmyslových 'e-li
pr-Vlll
bez-vvsledna.
dOjde ihned k UŽŠI'
volbe ,T k'"
_ k volba
k
~
r~
~.~'
unl ojb Cl'
\~~n~_. ovs ych~ jest rro~la~cn za z,:olena te:q, kdo dostal. poměrnoú
\ e~-smu blasu a-spon tretmy hla-sUJících. Nedocíli-li se te'to ,Yt~' ~
dOJd k r "
IbY
'y,
Y ,
" , _e smy,
_. ~; - U~s?, vo ~ omezl te~:r trenu kandidáty, kte11 při prvé volbě
do::>talL neJVlce hlasu. Pro UZSl volby \;-šech třl' kun'I' J'est s't
'I'
hlO'
'--,
- anoveno.
ze, __ J,e- 1 rOV119st - asu, ro-zhoduJe los.
- ,
Z~lQs}{á, ústava;_.IDarkrabství nió;avt,kéhO jes,t zdělána zcela. poule
zemsk~ us!avy kr~loYstv~ ~~e:kého ,a obsahuje jen tyto úchylky:
~_~~~_~!" s~em m~_r~_rab~tvl C!t;;t ,?~,_._:posla-nc~L~ nichž 30 jest_yoleno
ne.lv!S~~n~l pDpl~.t,nrlk~, ~,?~, mesty, a _místy_ prumysloY)Tmi, 30' -ostatních
obc~ml (venkov~kyml). Y1rbor ,~_~k}r si3"s~I~.dá zé'š'esti členů' z nichž
Pd' ~ '~edn~m _.~o~lí ~~ždá kurie, zbfvajicf·"ť.fi
\Tolí"z plneho. ~hromáž} em snemOV1ll10 naprostou vět.šinou hlasů.
~
* Rovněž'_ volební ,řád jest úplně, pfizpůsobčn volehnímu řádu
ceském-I,L v~ kurii měst 'a, míst průmyslov}rch Brno tvo,ří. Hi města
Ol~m..o~c, .JIhlava, Pro-st-ějov, Šternberk, Mikulov, No\1: Jičín ~,-'Znojmo
k~z~e . Jeden okres rvolební~ z pstatních měst vždy něk,01ik dohromady
t\'on Jeden voleh~ okres, -:r každém ze tří volebních okresů města
B~na a ve_ vol,ebmch ok::eslCh měst. Olomouce a. Jihlavy se volí po
~,ou, v osta.tmch volebmch okresích po jednom poslanci. Jina-k není
uchylek.
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Podle Qzems~~_ ,~s_~:~yy, ;~~X~q~:~1'2;~;,~~1~:~-~15;:~~9, sně 11l_.- zem~~ý čítá
'.' 30 poslancu, z mchz 10 voh nejvyssl poplatníci" lb města a. 10 obec
i "i' \:er:kov~k~. ~,~~~~~ý.-,:1~,.?!-.- se skládá ,ll pěti člen'ů" z' nichž po jednom
'.--. ~/ \ oh ~azda Kune a zhyvaJící dva se, volí '"Z plného shr:mnáždčnÍ sně, J t{ ill..ovm:ho. V ~le ~~ho~o- zem~kého výboru jest tu ještě zesí1en}r zemsk:)T
rbor, kt~ry ~von ,: clen?ve zem~kého yýboru, jejich náhradníci a. po
Je~n~n;l- vole~~m ,zastupCl rady mest. Opavy, Těšina. a Bílska a VJí-bol"U
kazdeho- pohtlCkeho -okresl1 vévodstvÍ.
"
V zen:ích koruny uJ18fRké uvésti sluší: eÍs'. patent i 18. 'listopad-ll
1848, kterym se upravují správ'11Í poměry srbské vojvodiny, cÍs. pa.tent
ze 7. dubna. 1850, který upravuje státoprávní postavení Chorvatska.," S,la.vonska" Č-íta:jíc y to chorvatské přímoíi a město Rjeku s okolím, ~
ClS,_ pa.tent ze 7. května 18:')0, ktcr)'rrrt se upra:vlljí správní poměry

:'J

Vojenské Hranice. Obsah všech těchto CÍl?aJských 'pat~ntů má takřka
stejn}T obsah: vyloučení jmenovan}Tch zemí ze st<1t.9.PLá:~í~o a správního- sva,zku koruny uherské a vřa,zenÍ jich do bezprostředního svazku
celkové monarchie. Avša.k ze všech těchto ústava CÍsařských patentu.
vst~JUpily v platnost jen ústava "říšského bezprostřednÍh~ města
Terstu" a ústava, ' vojenské hranice. (Pro Uhry a, pro. Dalmacll nebyla
vůbec zemská ústava vydána.) -Ostatní zemské ústavy a císařské
patenty zůstaly jen na papíře.
Ph 110dnoceI~,í ús.tayy.JJJ,§1..J;l-.9_y,~__ lH~ _____~~nl}~n_~___ iJ<!.i.,J>QtQ.,":_ ,N epíll!ližíme=1T k "p~ňtra:ÚBtj~kému ,a .):!.nitari8tie~,kl}!1l. r~h~u bleznové ústavy,
jest tato -iist-a.va na--S~ojT'· dobu přeš'~fó,: že jest n~.troj,ová~~,. d~sti '
Jiber.áW-l< Snaha- najíti jakýsi kompromIs monarchwkeho prmc~p~
s-~~;lyŠienkaml, ktere upl?:.tnov~,Ie~~~_-l0k_ l~~§J~jes~ zde p~trna,
a -vnv tech~o m~zgg.teln..Ý. Pozorujeme to, ~. J. YLsI~~~.~--.
snemovny horní -v právu ohou sněmoven se ust.av1J;;L.a ~t~OVltl Sl
svůj jednaclřád: v=p'ožaaavkii1lllnist'eTSkého ij?Olup?dpis~t'U., ~nt:
sf;tOo15canskiCIr. ~;ejllién,a;Je~t ,"We důlei'ít}T 1Thera1lsm na-rodnostni iřačlct Seve'"St.allo'O\rĚ~iú 'rovri?p1:"ávllosti nároo~nostní, kterou, jak
-ů-šta,t.ně- již výše byl uvedeno',:--'ohs'3.hlije <--r'''usta,~a duhil?vá. Rovno~
právl'lOst tato uClná zůstati jen na papíře, nýbrž, ovšem Jen na velmI
krátkoú dobu, s,!3 __ ~p~a~p:uje, a to již od vydání dubnové ústavy,. ) . " ~
v praxi.
--'-~"--7*~-~Příkladmo sluší uvésti: výnos- ministerstva školství Ze 2. září
1848 Č, 56!l211302 na "omská gubernia v Praze a v Brně, podle kterého JeRt'Vyučování na obecHiTch 'škohic:h udíleti v mateřském jazyku.
VÝl>OS téhož ministerstva" 18, a 20, záli 1848 Č, 6143, na základě
kterého jest na gymnasiích v českých krajích zavésti ~es-ký jaz~~
jakožto povinný jazyk vyučovací. Nařízení českého gubernIa z 30. zar~
1848 Č. 43.706, že úřední V}TJlosy jest českým stranám vyhotovovatI
v jazyku českém. výnos ministerstva spravedlnosti na presidium
vrchního soudu dalmatského z 16, ledna 1849 Č, 202, že zákoníky a
dodaJečné zákony k těmto zákoník.-ům náležející, sepsané v ja,zyku
němeekém, které se dosud vyhlašo\ia-ly v jazyku italském, jest pře
ložiti také do ja.zyka "ilyrského", aby se t.ak staly přístupn}rmi veške..
ré-mu ohyvatelstvu Dalmacie 'O; dále, že, jest nevyhnutelně nutno, aby
u soudu úředlúci znali zemské jazyky v kraji obvyklé, aby mohli
s ohyvp.telstvem jednat.i v jeho mateřské řeči. V}TnOS ministerstva
vnitr~ na dalmatské zemské presidium z 6. února 1849 Č. 3491, že
napříště jest ustanovovati jen úředníky znalé zemských řečí. V'$Tnos
ministerstva. vnitra. na. všechny _zemské šéfy z 15. srpna 1849 č. 362
ř. z .. že v korunních zeITÚch, kde jest více národností, jest- ka.ždý
úřcd~lÍk povinen osv,ojit.i si řeč v zemi obvyklou a "vůbec dáti si
záležeti na tom, aby rovnoprávnost všech kmenů zprostředkoval a
skutečně uplatnil".
Vehni důležit$'T je,st v tomt.o směru císařsk'$T patent ze 4. -března
1~4~ Č. 153 ř. z. (podepsaný vedle CÍf?aře vešker}'1ll ministerstyem),
kter\,T stanoví, -že také z toho _dllYQdJl, al;ly _b,y,Jg_,Jll.l,1,~,:..~ggstL~..2~!?:.~l.12~.~ť~~
sadě' rovnoprávnosti všěch TiŠši spojenýdi"'národností, jest všeo1?e~ny
<.>'O'~-~'-".~-;~-_.~:'''-----'
' - --,- -,'
-' "---',-','--"",----, -,,--,"-, .-, ,'~,-,---'- " .
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"_<ři~~~~t _~~"~:~\02~i)0;_,,_i~:~_~Q1!:{JJ~~;,"Y~~~~:~:~L~~~_~_. Y.~~~9.,~,._ ?~~_l::~skJ'rch jazycích;

~~~Jy__ \_Ju~l~~"e~l ~em:kysh J.a:zyql~]!" J§911_. ~_teJl~g __ .aute~ltclťe ;"-'y" li:aiclé
l\.o~unll.l ze~ll bude vycházeti ZemSk}T zákoník (-\7táchll1ist v zem::-:~y~h J,azyclCh s připojen}rm llěmcckS'm překladelll. Po rOZUmu tohoto
m::;al'skel~o patentu stanovÍ pa1\:: naí1zenÍ ministerstva vrutra a spravedlno,sh z, 2. d~blla 1849, že říšský zákoník bude vycházeti ve 'všech
z81~lskycl~ J~ZYCIC~l, tudí,Ž sončasně v deseti vydáníeh, a to y řečech:
"nemccke, ltalske, madan:;ké české (zárovell~ ll10ra"rc-ke'
a SO'iaC-e
I " k'
.,':>
_.

'Vy.

'

;.;rH,ROvl:e re~1)2 l.::?lské, rusínské, slovinské (zároveň. yindické a kraň
~ke :-<l:ISD\~ne revgl), srbskoilyrské v srb'sk:é:m písmě cYl'Dském srbsko-

I1yrske Sza~?ven chorvatské) v písmě latinském, románské (' molda;v;;:,kovalast:ke ):'
.

~l2;,;~,?:,~~~_~~~.~!~ ..._~~~~.~~.::.,~~;~~?~~vtI~·~~,2':_}i~gt. P.QIua.č,~ji <:,Í , rea-kce
n~lez1a, ťJ\,e.du8t.oJll~ Z:1stupce v predsědovi mini.$terstva lm. Schwarzen~~ľg(jVl... ~'.' v ~fval~ll~. ~~vo.lucioná!~i. .-~~p~_.,4,~.:~,~?:~~~",~!:!:Q,lt:2.~,i,' i -'po(5a.~ku llumstrl: spravédln.ostI, J!.2~_~~J~, .p,<?~.gnTti 'lir:..S,t,agio]};;t,. ,I~linistru
v~ltra. ,ReakcI této i březnová ústa.va, byla přlIiši15rln' ti.stúl;kem -l)rá:"u~ J:lar,~dů R, rozhodnou újmou ll1onarchického principu. Když pak
I \ Ne~c~ch vl~dy na,byly zase vrchu na-d ústa.vnÍm 'Jmutím a, v ohlcdu
zahramCl1l111 vaha monarchie, zejména diplomatickou porážkou
Pnlska, rozhodně stoupla, neuznaJa vláda. vídeňská za záhodno nějak
s ~?:,)3~olutistickými sv~~mi snahami tajiti.
' .
L ~-"'7!!·í~a.ť~;Ý!1~J.~~~~l?-.t.~.Í1:". ,.~"",~?·. . ,~·~9,g.<1_J~Qt~ č. 92 ř. z. ,wvedena, .hyla
~ zn~ot r~sslt4:_;~E~?a... Tato se skládá z vředsCdy, z říšských radll.-a
z doc~sn?Ce uc~st~~ů,.- ~t.eréž ovšeclmy- bez v:}Tjimky jmel1l;~je V}T_
~ra4-nev?:al. Pocet. nsskych radu bude poale potřeby stanoven císa~
rcr:1 , P~"l ,c"emž !l-:á bSTti brán na různé části říše náležitý zřetel. Jako
docaR11l ucastmcI budou podle potřeby přijímáni lidé ze všech stavů
a částí monarchie k podává-íú dobrého zdání o věcech a otáz'kách
.ve kter-~-;Tc~l jS.?l~ ,odborníky. -g!š~~A."ra:dn_J~~~. _ ť,.QQLj.f'Jl~.""n,Q!.~J:J,l?-:í'r v,:rev"__Y:B~
~,~~~lJ-, :-,,~v~~*lW.1.(::~;L . ,.~~e__, _~á~OJI0(~t%tvj",,,.~. vve __ vyh1.a,§Qy&nt,.JA1k9Jlft bude
t~ke uCllle~la zn~ínka, .že říšská rada ve věci byla. slyšána, ; císař však
Sl ')ThrazuJe ~Jr~-vo slyšeti říšskou r81111 také v jill}Tch vě·cech. Ř,íšské
rade se o~ ~l1ll1lstG~stva, p~e1kláda.jí jen vypraoované návrhy k úradě
a k podam dobreho zdanJ. Vlastní iniciativy říšská rada nemá a_
ministerstvo není jejím názorem ve sV-<Tch návrzích vázáno. Jednání
říšské rady jsou neveřejná.
~ .. D~lší; kr~k ~,absolutismu byl učině]l tře~li kabinetními" li.§ty,
\'ydanyml SOu~.f~5me dne ~O. srpna,-1851,.,č. 19,6, 197 a 1~~
z,. y prvním' Zv nich se stanoví, že na lJÍ'Íště jest říŠskou radu p,okládati v}h~a~ne z,~,.ra~~1-l~_kOl·llny _a_""w tudíž návrhy záko'l111 a nařízení a· jiné
veCl l1,<Jlll 11l1111sterstvem dodávati říšské radě k podávání dobrého
zdání, n:{Tbrž řÍ~it-i přímo na panovIlíka~ který si vyhrazuje Rám říš
:kou :a.du O veei. slyšeti. y. druhém kabinetním liRtu se prohlašuje,
ze mlllIsterstvo, Jest, _.odpovedné jedině a. ''i~hradně. panovníkovi a
sproš,tuje se toto odpovědno~tj ja,kékoH jiné politické autoritě ...~fi
nistersk}T spolupodpi::; se zachovává, ale obmezuje ~e na. vyhlaš8vári(
zákoml a eisa-řskycl-i TÍ:iřízeni 3.. má v~rznal11 záruky, že urČité fonlly
v ,

y.

byJy zachovány' a že císařská rozhodnutí jsou věrně a správně pojata (odpovědnost· formální). ~~~~vy~yj,JlLZ,~-kOl~Ů: a cís~tsk)~c~
ua-íizenÍ jest ua, pÍ"Íště místo v}TraZU "k navrhu me milllsterske ra,dy'
užívati d)o__ .§lY~~l}LJn~ __J?!~gi_§.tGn'lk,ť~_I~~~".
K ejdrucžitě-jšÍm jest však R.ť2tLkabinetní list, ve kterém panovník nařizuje pfe,dsgdovi ministerstva, aby bedlivě a zrale UY.ážil
otázku, zda lze vůbec' bř~znovouústavu provést~, a aby v této věci
blJ'cilu 's předsedou :Hšské rady po-dal jemu návrh, ph čemž jest neochvějně bráti zřetel na. "princip a· účel udržení všoeh podmínek
monarchického utváření a státní jednoty" liše. :.'~~)---.-_.--Po vydálÚ těchto kabinetních listů nemohlo b)'ti nijaké PQchybnosti o tom, že dnové březnové ústa.vy, která vlastne (ještě a) vůbec
v život nevstoupila, jsou sečteni a že, skryt}T absolutism, kter);- tu
již ·byl ode dne nastoupení nového panovníka, má hýti nahrazen absolutismem zcela· nezakrytý'lu. §1m..tcQnť~~,!:~,~_. 8~.~0fsJqTm,."",pa.t~nten2f>
,?;,.__iP_.,._.-vr?,S~I~.y~>,.-~851 č. 2 ř. z. ex 1852 breznova ustava-, pone-vadz
15'i::ídlé -- -'''3tsfddkft '''l)'órad "ve sv'$'-ch základech ani .není přil11ěřena. po-."TIlerům rakouského CÍsařského st-átu'", ani ji "Y souvislosti jejích ustanovení" provésti nelze, se odvolává. Y-ý·sl~''llit:~.§~,,_x . ·to.i1Ún_'lJa1illp-tQ,,~,
pot::xIgiL1-:m~tLqDJ.~~§g.2h.",§..tMp:_t~h,wp.řtslušllIk~]}!~11",-~á.k2A,~IA__-.:~~::~E~~.~~~::.-" -.--''
'Ja:~é.~okoli. selského l?0{).dan~:trého: pon?-,~.~. _,~:.~EE~!ll.~~l._,_~;J~~~~J[~l~HX~~:
~{""'-;libltJeo...Re: -,;yali,T organ:lqkfcli' 'zakonu, které by vyhovovaly "potřebáln růzl1'$Tch národů, jakož i podnúnkám blah~hytu. všech vrstev
jejich'" a posílily "sílu vlády 'k upevnění vnější j. vnitíní be~pečI:.osti
a jednotu a moc státu". Císař.ským vpatentGBJ.,--:7;. "téll(?-Ž:.,g.!~~.:.~;. :.~_ :-~·,. ,,-z.
CA 1852..o~voláy~, 8c.,.patent.~z· ·4:'T:jřě"in~,'184~'-,~';,ij.l)~~i~!~~Ý9~, . 'P~,~,Tcch
k6nsfffiiČÍll ~Státlli 'fol'll1oU 'za.ručen:~·eh" ~a - záG1}ov~v.,?-jL.~~,,~ Y. ,pJ~:!!l. gsti
jFn'-·'''i~i'a;\7d::. "církvi a' ',n.ábozeJ1R~)teh 'společnost~,., zá~.onem." UZ]~al~?~~_~_.
Ka.birretnfúl 'li~tenl z," tóh{)z .,dIJ,í3 . ?: _ 4 ř., z,'_ ·e~. 1852 .ozn~mlij.e 'pá~,~ljanovllík přěasc,dovi'-~mi~fSter~:tva-' ,~ i)'filoze k tomuto listu ,,7,~:::~_c!~~~J?X9'
organickft ~,ařízoní v korunních z~~~~,Í~.~~ __ ~~::l:~.?,~~~~.~~~~,~5. ~~~·řs;k.éli? ;-~tAtv-',~ ~,
Zásády' tyto mají' vpl3:tífCpŤů'-v-šechny země ll1ona-re-hie,' te-dy i pro
země uherské a ita.lské. Všeclmy tyto zemé tvoří l,nedílné souč,ásti·
rakouské císařské (lědičnó monare-hie". V ka~(l~ __ ,~!ml~.§.!
poHti0ká. správ~, vY~01?~·~.~\!~.v~ř,ewl:.;st9_U~gD2t : okres.!!!l?-~~.~.J\~~dy~ ~~_::j
SK,Tl1TIilla.dY·~·ínrštoéfižítelstvím
-a.. ze11ls~)~m_,J~tem.
PN
org~ÍlisováIiI'-"_e""''',"".,,,' " , , , '
.. __
.._ ..
... ---.'','' '-.' " " ,
,
v
.'
infstních ~ 'obcí jest zaehovati ~zd~2~~E,,)~)E:~~~E:~I~~,,!~~~~~!:~~~:~~~~ <l:~TeI1:;:
kO_Y~.nl\:$:1l1i. Předsta.vení obcí městských j vénkovsk}TCh budou vládďu
i;'o-fvrzo\ráni a podle okoll1oRtí i jmenováni. Půsohnost obcí se obme,zuje na veci ,obeení s povinDostí spolupůRObiti podle na..řízení zomě
panskjTch úřa..dii vo všech vécech veřejn}Tch. S9p:d}21,G1yL.tL_ ~prá'va._
~r neJl1iž.~í .instan~i_ 89" Jwqjuje v okresnich ,úřade_ch; ve vyšších instanCÍcll ~fsou však 'ohě od sebe oddělony. P9rotnLs_oudy' ,sc',odstra-:ňgj~í a rozsud~y'-,~~ .. yyll.M. .t2H jOll zkOU~ell):}lli sou.dci. V korunních zemích budou vydány zvlášt.ní statuty o stavovRk~. šl~,ebtě, a, má b}~ti
usnacUíováno zřizování majorátů a. fideHwI1:lÍsů. Krajsk:(rm úřadull1 a
mÍHtodržitelstvÍm budou přidány poradni v}Tbory z pozemkové dě
dičné šlechty, z velk)Tch i mal}Teh statků a.. z průmyslu s náležit}jll'
~_
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označením předmětů

a rozsahu jich působnosti. Rovněž· li okresních
úřadu mají býti čas od ČRSU svoláváni představení obcí a. vlastníci
velkostatků, stojících mimo svazek obecní, nebo jejich plnomocnícik úradě o jejich ve-cech. Pozoruhodné jest, že v těchto ; zásadách"

období lze vystihno~1J.' těmi,tQ,,_!~,~pli }l~S!y.:. ~:9.r:;Rl~tl~gl.L,' ce<ntraHsa~~ ~,~. ,"
,a,~KE;'n!La,!1.lli~~,e,:.:",.':"-'
," ..."
, --'. , ~ "-~--:-::;;-. ::,,,,--~~ ." ~

chybějí ustanovení o rovnoprávnosti národnostní. _

c·

'
Výše uvedenlfnÍi- císařskými J!~ten~Y~,~.,_,k~b~netnílU _listem ze dne
_~l. __ pr-,;q~JE_~~_~_!_?_~l, obecně ~~~~~:SL\~§~ý,illi..J?_~~t~!l,ty _,'fyal~Jmi, nastává
~~~.E~:>~_?RP!:2..S_~'~~:~v_,-.,~~sg~t!S!1~ll~- V tomto období bylo vybudováno\
spravlll a· soudlu ustroJI nse. 'Vedoucí myšlenka zde byla vytvoření '\
a ur:e:;n.ění je~~tného ,státu s. odstraněním jakýchkoli státoprávních ~
rozddu -Jednothvych kralovstvl a zcmÍ. Tyto všechny jsou nyní jen
"korunní země", stojící ve stejném poměru vůči jednotné říši· jakékoli prostředečThÍ svazky (koruny česká a uherskál) jsou odstr~něny.
Sprá'vní a soudní ústrojí jest ve všech zemích monarchie stejné a
některé země jsou i nově organisovány. Tak Uhry byly rozděleny
na pět správních obvodů, zlizenf sioIiční zrušeno a nadto vytvořeny
zde nové "korunní ,země", srbská vojvodina a' tcmešskS' banát;
t. zv. vedlejší země, byly od Uher naprosto odděleny.
V ohledu národnostním nastal nový směr. Práv »$n~meck,Srch
llárQduostí, kdyžte "zásady" samy národnostní -rovnoprávn'ostf 'uŽ
neznaly, n,ebylů nyní v~,~9~~_§,9.t.řeno. Z úřad~ zemské řeči byly, . vyP~~VA~?:y")t--zav'45Ji~X~?~=~9,~sta,=~~~.,,'~~,~9oV~Jl.t ,~:~l~,~:~k[(v-· úlířich maďar.ský státní ja.zyk hyl ods,traněn již v" roce 1849" a nahrazen němec
kSrnl; ve Slezsku výnosem ministerstva spravedlnosti z 3. listopadu
1851 č. 13.470 prohlášena za· zemskou řeč jen němčina ,a vydávání
zemského zákoníka slezského také v řečích české a, polské bylO výnosem ministerstva vnitra z 25. září 1849 Č. 5063 za.staveno). Vynikl v tom zejména tehdejší ministr spravedlnosti svob. pán Krausz,
ktcr}T vyi-volil nov)r, dosud nebýval)T pojem, "vl1i,t~nr}e,č ,úJed:t:ú",
kterou na příštěll~~ěla, býti ,y~lučl1ě,jell_,:tl~m,čil1.a. CíšářskýmJ)atentém'
z 27. prosince ,185:f -'c."260 'ř. 'z.; byla zavedena změna. ve vydávání
lišského zákona po stránce jazykové ta, že od 1. ledna 1853 pro
všechny zákony a na,řízelú, uveřejněné v hšském zákJníku, jest J!,~.:-',--, _
1:ne9~S', te~~, . vý1llčně, aU,tentic~y' a"že"říšsk,}~ zákoník ,bude, vycházeti
j§~_"<:;j,ě~l~:O~l",Yir,d. ~pf, tofi,ž.:,,=,·1i,ě!ne~k~/ř:C~,l; překlady db 'zeúlsk)'Tch
jaz5řků budou uveřejňovány v zemskSrch vládních listech. Zároveň
bylo poněmčováno i školství, oč se horlivě staral tehdejší ministr
vyučování hr. Thun.
Pro své absolutistické snahy vláda hleděla .si získati i duchoven.stvo. K tomu účelu byl v roce 183?(5_.~:uz~lNřen. ~," ll-~PJ:}ž.t?1.{~9U kurH
k?~k.9x(l~J,,~na zálda,d,ě kterého byla,"""ustanoveĎr'obča,1?:ského zákona
,:O---1íhlyl1 . ,~1:nan.želskéJil: ,Pt.:9 .. Ř:~,tolí~y su'spcna,ů,vina,-a: 'zÍl(~\Tu zavedeno
'lilanŽelš,~,é :r>rávo", círk,e"(n~~' iná,ntelské R,pory' pfrkizany, soudům, Cirltěvfiiúr;' p!~~~~,~,1.~ _.r'~gi~úl~,' . p.fQ pa:p'.ožsk~':Ji~ii-,'bY~o'· 6'dstr~aněn o a' 'du~C1io-Vf)l~~tvu ,byl zj~dll~n vli-v 'lla. š~olství.
. -AP,?.o~utis,lll, po svém význačném ,představiteli také p.achť~lVsk:ým_
,zvan~', se opíral o úře~nict-vo, vojsko a duchovenstvo a~'cele toeo

1
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. Telito abs'olutislll byl však přece jen. ve 'svem pOJetl uz prekonan
a neosvědčil se.' Neobstál RDi ph zkoušce zahraniční (t. zv. krimská
válka),- a.ni vnitřní (zejména. neblahý fiDanční !2'ta.v říše). Konečnou
ránu.jemu za-sadHa válka s Francií a králem sardinským v Toce 1859.
Porážky li Magenty a Sol ferina odhalily celý ten neblahý stav, do
kterého liši zatáhl neblah)T absolutistický režim Bachův. To konečně
poznal i pano-vník; ještě téhož roku byl Bach propuštěn a na jeho
místo nastoupil Agenor hr. Goluchowski. Tím padá definitivně absolutism a nastá.vá návrat k období ústavnímu.
'OO~
Císařským patentem z 5"JJřezna 1860 Č. 56 f z. byla říšská ,
rada rozrtmožena ,mimořádnými členy, jmenovanými císa·řem jednak
pTlmo, jednak po návrhu. zemsk)reh zastupitelstev; obor její
působnosti byl rozšířep- a dokonce byl jí přiznán i jakýsi druh
iniciativy.
*' ~Emořádn~Tmi členy hyli jmenováDi: arciknížata císařského
domu, někteří vyšší hodnostáli církevní, někteří mužové, kteří se
"\7, civilní ~ebo v'ojenské '.službě jinak vy.zn3cmena.li, konečně 48 členů
zemských zastupitelstev a to: z království uherskéhO' šest, z krá-lo-vství českého tři, z království lombardsko-benátského dva, z království dalmatského jeden, z království chorvatského a slavonského
dva, z' království haličského a, vJaďiměř~kéllO' s velkovévodstvím
'kraknvským tři, z a;rciknížetství dolnorakouského- dva; z a.rciknížetství
hornorakouského, z vévodství solnohradského, štyrského, korutanského, krajinského a, bukovinského vždy pO' jednom, z velkoknížetství sedmihradského tři, z markrabství mora,vského dva, z vévodství slezského, jeden, z oknčžněného hrabství tyrolského dva,
z Vorarlberku jedeu, z markrabství istrijského Bpolu S okněžněn}Tmi
hrabstvími gorick"Jí-m a- gradištsk}Tm a. městem Terstem s okolím jeden,
ze srbské vojvodiny a. z temešského banátú dva. Tě.chtQ. 4,8 členů
jest jmenováno, tím způsobem, že zemská zastupitelF;tva na,-Vthují' ,.
na každé místo po třech kaDdidátech a. císař z těchto- teren jmenuje.
Členové na.vrhO'vaní zemskými zastupitelstvy jsou jmenováni vždy
na šest le~, ostatní členové jsou jmenováhi na. doživoti. (Pokud zem.ská za.'3tupitelstva, nebudou svolána, a nenavrhnou příslušné členy,
jmenoval podle c·ís. patentu z téhož dne č. 57 ř. z. č,leny z těchto
zemi prozatím císař sá.m.) Rozmnožená říšská rada. bude svolávána
periodicky a k 'úrad"ě jí buďou předkládány,: stanovení státního rozpočtu;, z~oull1ání stiitních účtů, OS110-"y komÍs'e pro stá.tní ·--dluhy,
všechny důležitější návrhy ve vecech obecného zákonodárství, osnovy
zemských· za,Rtupitelstev a vedle toho i jiné věci. Souč-asne byl vydán i jednací řá.d pro tuto rozmno-ženou říšskou radu.
Nejvyšším vla.stnoručnÍm listem z 17. čerVeniCe 1860 Č. 181 ř. z.'
prohlá,'3il, dále císař, že na příště budou nové, daně zaváděny: dosavadní zvyšovány a nové půjčky uza.vÍrány jen se svolením roZlmno-žené iišské rady.
.
Rozmnožená říš~ká rada. začala. -svoje zasedání 'dne 31. května
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a radila so vedle jil1}'ch včcí také o všeobecliém -stavu říŠe. Utvo""/ řily i3e zde J~y,~~~Jrany: lfQllBgryatiyuéauturlOll;Li~tieká, která měla
,<"rětšinu, a libeE~~něcentr~Jt~t.i.Qk.;b která byla v menšině. Obě tyto
v i~~:::- stra-ny před]OžiI§"'Cíiill.fi~ ~:i;'~oJo memoranda o státoprávním upravení
:"'-------říše. Oísař :"0 píi.klonil ke kcnservativněautonomistické většině a

VN1~;{j,~é bY{,~ '~~~;f~-:~";;~rr'/~!I;;:!,~~í;?"2iPJO;~1~;<,,,"il
/ ,'--',
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Až do vyrovnání z rokU-1867.

,_ J<

::SL~s-~~lsS:~5!:~J?l<?2tl,]",_~Q.,,-.Jitm:!-'j,t$B~Q"V_č. 226 Ť. z. l!~: úpravu vqitřnÍeh
pod jménem ííj:'+-'4D~i- diplDm, za~ádí, .?-pět"ústa."'\"nol:'.Í:. .]m;t to .kdJ10stra.nn~r ..akt. panov-:
-)3.v~toprávnfcll' --lj{)~něrll_ p1011~lrchie_") Znám}T obecně

",i, .(;,
. . (::\. '.~\.'.

<~L)~'-,ktél:Y~ \Tfcf.á,~~~

"~

kladě

g

rl. :".
í.k..
(.,1.1.0. V.á.. oRtrojÚ>k.
panovn.í.k . a, .p. Od.
pra .':
!k'i{,yilC;f;:~t ma.tlcke sankce a, ze sve pIne· mocI" Jako "trvaly. a neodvola.telny
,/ základní, Zá.k;.OR .. sfátní", Také plat.nost jeho se nečiní nikterak zá.
\,ls}()11" ll.a. nějakém dodatečném ústavním schválení nebo pl:ije~í. Qg~J.
tohoto diplomu jest "z,achovati mocensl}.é" postav.:cní ral~ouRké .mon.?-l;chie" a zabezpečiti jí náležité záruky. Tyto zánIky spatřÚjc diplcii'n
jen v takových in.stitucích a, právních 'stavech, "které stejnoměrně
vyhovují hístorickému právnímu vě.domí, dosavadní různoRti Našich
králov~tví a zemí a požadavkům jejích nedílného a nedělitelného
silného svazku". '~ychází tedy ,řÍjnoviT diplomt, z. je(lnQtY,c. řÍ.~,c_.>..a.:.Jcjlb.o
velmoeenského postavení; avšak y rámci téFojedílOTyse:Sli.ytJla:~ _' __

"111~t.olišJIE~~Jir~a·:;1SiJiIR~&1Y!.c,~,,;,~»ť;.mj~ Ú.staY~/'.ř.íjnQv~Tm di15ioiil~iY('~~za ::~'

»,"'iir1;€r~il1f~j~'S(.11tll!jtk1li1Fjb::a,Tsak··~.ut.Pl~9,l}l.~sti~ká, resp .. ft?dor~listick:á.
;rř~.hl~žJ .' ~e zd!,,'k'- ic2potllvt!1~áloy~~"\:i1.u~:u~mi!!h~. ~_~~J21hj!i.IsJlihlla

_,usta:.~~ _~r~<~~~vá, Jako }fJ2ro;1!~9~~1 .je~l~!~l.L?;~ §tAt1h ,l~~,F~:~j~ko

.' ~"', ,~(,lifIT{ÝI:l\

e~TItulll ...sQ,~'4ylf!.Eitnl1n!,."ylastnlllll, _od -nse,

l'OSp. JeJi ustavy

n~,~?-i~~~~1~!~~~2F85!~mliY. \.,2:am~l~nI§iR:li1U·::it, ~·,fvád~

1Fťl:t'rnITS111. AVšaT ř8ď.erruu3111 tento se nestavl u vsech kralomvl

a~eím na t~rŽ., resp. ste.jlí}T historick~T základ. N ezavádi se federalislll
_t. zv .. k.9runo\rt_ne_~!oli ~kUill?2ti"J t. j. v rámci colkove monal'clnc
-lTIf nepnnhi11{ JednotI~l zemsk1Tlll, res)). státním celkům, jak
byly dány historick~Tm v1Tvojem (jakási výjimka se činí jen 'u zemí
koruny uherské, kdežto o. korunč čoské diplom vúbee neJná zmínky),
n,~Tbrž
t.
~.,"

diplom ja.kp společné prohlašuje "všechny předměty zákon~
dárstvÍ, které se vztahují na práva, povjnnosti a zájmy, jež j:-:on
společné všem královstvím a, zemím" a přiklaclmo :tyto předměty vypočítává.

*

,.,~·_",c",'l'lZ

králov~

Btví a zemf). Jest zde tedy
pluralism zemÍ.
. Říjnový diplom vychází od ~,~ll~.í. a od zemských. Rněmů; Panovník
pro)llašuje, ze právo zákonodárné hude na příště 'vykonávati je:l
se ,spolupilsobením .z;~ms!t~~cl\,sně.mú, resp.J,~~.~lfé,..ra~l:y, do které maJÍ
zťmf;ké sněmy vysílati určit~T počet zá.stupe-u.· Zákono~á:l~ná,}~~o~ . ,..~~.
bkt? . dělí ťE!,~j(~~~9..~;,.,~~~/<~:~E&:~fU~.'~ vzát~mn!~:vp~oňlěr' obo~· ~ěchto
mOCt Jest upi·aVCl1"-tTI..K, ze se stanOVl, ktere veCl Jako spolce-ne spadají v pravomoc říšské l'~dy a které y pravomoc zemRk}'ch sněmťt.

Předmet.y

ty jsou: zákonodárst."\i o mincovnictví, peněžnictVÍ a
věcech obchodních, O zasadách· cedulového
ba11koVliictví, o zásadách poštovnictd, telegTafíe a žclcznictví, o
úpravě vojenské povinnosti'; dále zkoumání a stanovení l'OZpo'čt.u na
rok příští, zkoumání závěrů státních účtů a. v~Tsledků rO'čního hospodaření státního; ve všech těchto věcech říšská ra.da sj)olupůsobi.
Dále jsbu to: zavádén,i n()výc!l,danÍ.a" qáv~k, fVy~Oy'á~lt.ggf;a,yadníc!1
daní a p.opla,tkq~;:ST6.11:':s.a~eb, z,ejméll~ _,zvyš,QvLÍn{. c.~.ny.. s.oU~ ~~."a.vírápL
nO\:3Tch půjček,' konvertován~ dosayadních státních dluhů,' prodej,
proměna nebo zatížení nemovitého majetku státního j k provedení
všeeh těchto věcí jest třeba přivolení říšské ra,dy. Rozdíl 'mezi
"spolupůsobením (~íitwírkung)" a· mozí "přivolcnÍln (Zustimi1lung)"
říšské rady není zde nahodil~T.
Všechny ostatní předm.ěty zákonodárst.ví se přikazují pra,vomoci
zemských sněnnl a vyřizují se v královstvích
zemích koruny uher:sJiY'podle Jejich dosavadních ústav, Y osfatních královstvích a zemích
<~,
podle jejich zemSk}TCh zíizenÍ.
. '
",./.< ?(j',J-.. ,,--,,
Říjno.VJT diplom .zná. túdíž k\XQjL_.~~.st!;lpitclské s9.9r:y-: ř~šs,kQ~~~0;~.~::s;-·'·,
rach~ "a. }81Jlské . snéfny: ~i\: vsak v ct:ruhem' odstavci oddílu~nI: tohoto ~tl'tJ;'/';' i;' ,. " "
-~·ó.'il)iO~ií1U Jese' vyslovena, možnost ještě jiného-' ,.za.stupitelsl~~J1o sboru:!~L
~ ti" [C',
V odstavci tomto vyhrazuje si totiž pano;'·ník dá'vati IJrojedmi.vati 'j
věd, které nespadají' ve výlučnou pra.vomoc veškeré říšské rady, f
81e od dlouhé řady let ~,C::l".Y" zen~ich JWgh.CJ~f:tKÝ.G1L...s,P9IGGn.Q projc.0:~ ~
~~~~~.1y, ,:"". ~~~~,§,k~ ...ra~dě, kde by~t;}{y-- ~'a:stoupeny j,~,~_.c.~:,I,~~,~,",_~~2~1~~r?~.~ ,
llíŠ.sk:á, rada p'ro.<..,~,S,n~(L,n-QJ!hsw.?J~),
..,,"-_-:,:::.cn:1tskol:!-Ťa:állTíjiíOY,éÍ1o"(liplolllu slUŠÍ dobře rozeznáva.ti od říšské
rady- 'Za;vedené březnovou ústaYOlI a, uvedené v život. cíl;. patentem
l z 13. dubna 1851 a kabílletnítn listem. z 20. srpna· 1851 á rozmnožené
i eis. patentem z 5. března ... 1860 (viz. \'J"še). TatO' říšská rada, jak
(/\ ostatne ještě níže bude- uvedeno, byla již počátkcnLr. ~18.61..zruŠena
/ a místo ní dosa-zcna, S.tát~lí ra.C!.~,.
.Jf='
,
Zároveň s říjnov}~m" diploiii·eni. 'lla jeho částočné provedení byla
vydána panovníkem řada vlastlloručuÍeh listlt (všech z téhož dne).
'l nich dva" se tJ'Tkají všcch království Jl. zemi: jeden nařizuje, že
počet řišsk)'ch radů, které zemské, snemy mají vysílati do rozmnožent
r~~§k~,I.:~,.~y',,_..se ZVYŠI~j,~ na,}W.; v druhém se· ukládá 'státnímu ministru
hr ..Gohl~.how~kému, aby~ c,ísai'i předložil návrhy. z_ť!l}.§kS~.<.;,b..., ;d'JzcnL a.
?!.9-fu.t:*-a již~ hotová zemská zřízení pro .štyrsko, Korutany, Solnohradsko a '+Yro1y dal vyhlásiti. Ost.a.tní Me t)Tkají zemí koruny uherf'ké
·a jimi se po rozumu říjnového diplomu ohnovnjí starší ústavní instituce uherské. Tak m. j. se obnovují d-YOTSkó kanceláře' uherská. a
..sedmíhradská a uhersk~T dvorsk$T kaneléř se prol~lašuJe zIT: ·čÍeím
ministerské rady, dosazuje se znovu v Pešfi královská kurié, obnovuje
se dřívejší politická a soudní správa, zejména zřízení stolíční. .,tl1iI~

úverlircf',,;í;"'"&--dech a,
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_q'a.~s~á l-~Q se znovu nastoluje ja.ko jednací a _!~--f.~g}:!t,I~~yk všech

pohtlCkych a soudních- úřadů v království uherském ve vnit-řIúm
úřadování atd. K tomu sluší ještě uvésti, že nejv. vlastnoručním listem
z .5. prosincc 1860 byla- v Chorvatsku a, Slavonskll zavedenafíhorvatská řeč jaků řeč úřední a panovníkem vyslovena ochota vejíti ~Y jed~
nání O' připojení Dahnacie k těmto. zemím (po předchozím slyŠenL
D~lma.~ie) ; dále vllej;. roz!lOdnutím z 27. prosince 1860 ,1J_yJy srbská
vOJvodma a temess~y banat opět píi.vtěleny ke,_ království _uherskému.
:Ríjnový' diplom sám jest jen rámcový zákon a. _obsahuje toliko
l?OVšechné _z~sady, které bylo nynÍ' provésti. Na způsobu toho provedení záleželO' ovšem velmi mnoho. Zatím však panovník změnil
svoje s~llýšlení a přiklonil _se ~ JlQgr;ilněcent.ralistické menšině, jejímž
duchovním vůdcem byl ~i!ljonín rJ::tí!,_.§~pDlerling, Další státoprávní
a ústavní vývoj monarchie dál .se ve 'Směrnicích a snahách liberálněcentralistick$Tch.
, ~_prove~!!eni zásad, vyslQ.YQ!.lých j~<2.;1!l~- ,9-iQLQI:U\lDlt-EI,L:'ydán
~~_ p~~nt z,J[6_. ,,}~po!~_~8()l_c č. __ 2,,9 1'.. z. ,Jím se "rydává předem
TK tomuto patenTu pHioženYf zitk'on ~tuPIrerstvU~l'lSsKt::m ~a~"'-'pro
hlaš~j: ~~J?!g_-.Y~~<1,h~:LQymvt:a~em~ ,i~llI -žal(hl"1ftati1i.
iJrrreane=Rrálovsťví uherského, chorvatskO\-'slavonského a. veTItciknížetství sedmihradského se poukazufe- lia ř;:t.du vlastnoručních listů
, ,:'ydaných dne :.-?9,. října 1860, jimiž dřívější zemské ústavy měly -býti
,>v mezích dau}Tch říjnoV}'lll diplomem obnoveny. Pro' ostatní _země
neuherské se, vydávají, "aby práva.- a svobody věrniJ'rch stavu těchto
království a zemí byly podle poměrů a potřeb přítomnosti rozřešeny
a .přeměněny a se zájmy celkové monarchie v- soulad uvedeny," -při
ložená·-zemská zřízení a volební řády a· prohlašuje se kazdé zemské
"zřízení za základní zákon státní dotčené země. Pro království lom'hardsko-benátské se slibuje zemská ústava; dokud tato nebude vydána; mají kongrega.ce t,ohoto království v-ysílati stanovený počet
zástupců do říšské rady. Zákon _o _zastupite1,stvl1 říše a. všechna
zemská zřízení (která se současně vydávají), se prohlašují ve J'VéIil
celku za úRta;vu iiše. Tat.o ústava." všeobecně, ú_stavou únorovou
Z.Y;ln~, jest jednÚ'strannýn;'
aktem
pa~oVi-iikovyma,lualz-"opet
uSfaTrOu
r
. ..
-_._ · _ , ___
·iJlffl!flbmi>~

,~~r_~...

~~~,

;c";;;;;;"'ets:"-patCJ;'tem, vydaným téhož dne, č. 22 ř: _z. byly stálá i rozJll,n.(),že,n_á _řiš_ská_ r:ida. (březnové -ústavy) zrušmiy . . a dosazena _st~~nj-,>
iiEfa:-;JejíZ"Rtaliiť"ťyl zároveň také vydán-.-~-,
-"~~~ r_._"· __~ __ ""'
oví
.~t~:,lc~,:L>:V'·'·· "Základní ~~~2.~ua~~uuitW1YJL,Ii§,~, s-L:ul , _že _~&~itelslD'2.n,-;".
;sb~em.~!é ___!~~9_naITh1Etj,h~ tiš~ká_ radi;1;. 'l'ato se skládá ze~ dvo~
t~?~~ sn-eěmJ!YE~_v~an,~~" ze__ ~~~~.9.~:&~ QOSla-l~C1{e~\~~~21~e,
~,~ ;~~:Q11y~ s~ clenstvl zlškava Jednak !pdem. Jednak hQ,g,Q9,§JI, Jednak
.<-,&jmenová~.í~od~ciraře:= ~
._-~ ,~..... ',~."~.
, ,f-.'~*~B2)~_!l! J-;ort}1.eny: zletilí príncové cisařského domu a zletilí
.' ...~;_/(~~': náčelníci těch domádch rodů šlechtických, vynikajících rozsáhlým
-~~
majetkem pozemlwvým, kterým císař členství v této sněmo:vně
fL'"
dědičně udě1il,_.RQ,Q.n~stí JSOll členy všichni _arcibiskllpov~ a,' ti bisku----pové, kteří maj{ pořadí k~1í.žecí. Jmenováním js.ou členy mužové za-

._ -;_

,-,louživší se o _stát, drkev,__ vědu_ nebo umění, které Cí8ař do sněmovny
povolá; povoláni se děje- -\Tždy na d2_ziv6tC
Ve sněmovně ___ poslanecké se členství získává vý~(l volbou.
Sněmovna se sklaJa ze, .34$ "členů rozvTžen$Tch na Jednotlivá králov~
ství a země; z toho pHpa.dá na Čechy :3?~, na Moravll"f~ a, na SleZSKO
6_ členů. Členové poslanecké- sněmovný', pri.padající 'na každou zemi,
-- se n_Q~T_qJl přímo, n$rbTŽ vysílají z.€msk$Tm s:t;lcmem_ dotčené země. Volba
Re děje' podle na,prosté většiny, nekoná se vš~k z plného shromáždění
sněmov-ního,' nýbrž podle -to zv. kurií počtem, jak stanoví zemské
zřízení dotčené země. Císař si však vyhrazuje právo naříditi podle
potřeby i ,;úlby__ přhné. ~ ..s~oláy~__ řjšs~oE radu -:1~až4_()r:o,,~nih.,.).i
~á~~čllj.~ll}~~Lávo __ snk~ov~u Jl_o~I~~lleykOll r~zp~stltr ~,~ v pl'lpadě rozpuštění posla,necké ~memovny- Jest Rvolatl novou l'ls-skou radu,
nepraví. Rovněž jmenuje císař předsedY a mistopředkedY, obou
sněmoven z raa -jejich členů;-Osta.tní činovníky si volí a-ždá sně
lííOVřía sama. \7 pravomoc íišské rady spadají "všechn.y předměty
zákonodárství, které se vztahují na práva, povinnosti a zájmy, jež jsou
spoleČné všem kráJovst''irí a zemím". (Předměty ty jsou zde také vypočteny, nikoli však jmenovitě, n$Tbrž pNkladmo ; jsou celkem totožné
s předměty uvedenými v říjnovém diplomu; .o tom, bylq mluveno
již V}Tše.) Předměty zákonodárství, které všem královstvím a zemím,
s vylouc.enim zemí koruny uherské, jsou ,společné, spadají v pravomoc říšské rady bez členů ze zemí koruny uherské. Spadají tedy
ypravonlo-c této užší říšské J'ady všechny předměty zákonodárství
(kromě těch, ,_Jež se projednávají v širší říšské radě), které nejsou vyhrazeny zemsk}'1ň:t snemúm. _Moc :z;ákonodárnou_.y:ykQJJ,ává,.v předmětech zde
stallOVeThýc~ cisa-ř spolu s nšskou ra9co.u_,; --i:t;~IciaJ~iya p11sluší jak ,GÍsaE,.
1- ka&ué sněmovil~;-i ~ _",p1:ltn?st:l ~~k,()na:_ Jest V'.e~a<: __~ouhla!3,nél_l?
~t,;1ftlselll :_obou _sll_ěnlm-,CI1-' _a_ san1ibe císařské _;__ ye,tQ: _qÍ_sař()VQ _jest _zd\3_-a-bsOlúfní.· Ke" iniěně" tohoto zikia::d~;-iho: zákona jest' ·tfeba~ ,,--každé
~il€rr;O,,;Íle nejméně dvoutřetinové většiny. Podle § 13 t-ůhoto základního zákona může v}Tkonná moc suplovat.i mo-c zákonodárnou, je-Ii
nutno \7'- době, kdy říšská _rada. není shromážděna, učinití 'V před
'mě-tu, ktery- spádá v pravomoc říšské' rady, nutné opatření; v tomto
p11padě jest však ministerstvo povinno, důvody a v}Tsledky tohoto
opatření říšské rade nejblíže příští vy~ožiti.
"
Zároveň Re základním zákonem o z'astupitelstvu říše byla ~vydána,
resp. oktrojována, ~_~.s2.1)J.~M.:. __iliz~nÍ _Vro -země, __Ileuherské.', Zřízení tato
j~~ou vypracována podle jedné" :ša.blony, aniž by se přihlíželo v nich
k státoprávním a, ústavním rozdílům, jak se v jednotJiv}rch králov':-;tvích a. z.emich historicky vyvinuly. Postavení království a zemí'
se zde oproti ústave březnové zlepšuje. Království a země_ jsou.kor- _~
poraee práva vcřejné1i~, _mají _svá zen~,s\~,i_ z:a,-9:,tl1.pit~I,~t)~~j_,~YQl~L0i~1IJ;l
i~lifS1té~rst\~;-_\~~Konáva.n.e, cIsal~q~p J:L_~,ť!:w-BJ\.iTmL.BJH~.mY, .amz
~fiíoc.='V}Tl~=ie:- Ú1Qh'la ~lovah, a na-z,~.konodárstvl nsském
Ilezáv1s1é, nemají však vl~$t.ní zems~é moci _-:vykqunei Země joou vsak
f{a,' iálHa.aenIslonck{ffiQ"'~.fvoJe; "ale, iajswT únorové ústavy, vyšší
svazky komunální, jsou samostatným subjektclll, sprá,?, a orgánen~_

se
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ze1l2 ě takožto, obce vyššího i'vazku je:-it v prvé řadě ;:e.tii§ký -.c;;něm
y .rade ~ruh~ _r:;e_l.l1~lf~;,;:y:STbor, kter}' jest volAn zemsk)Tm - sně1nem:~
"": ,}el:<:""stredu. ])fislealfe'li11:01ftr-'-zell~k.§_fi.!lťmY nejsou jen zeln,s~f1J1i
'}:.~'~:l~~~;..~l-1J,j ll~~rž také _2X~~BJ:~jEi§kt"~6PL~YJ:. ~CJr.ti~(l_él~ _'_~;t~to~;é'hrG
a v kazde ~enn rozlišujeíhe tu§,fž, veĚ~.!lo _ ::~vr,*y,~_, na _i3Játli_-,:i-_:_~~iu-:
·-.lilLQ!LL ona Jest představována, 'ira§tOtrarcnE"'-"a:~\iiib'e~' s-ci,úfím{-llnícíť.::
"Ta~~ ,ze~11sk3Tmi ~llěmy, resp. zemskými -výbory a úhtdý pod nil~li
?toJl~lml. q_~ t1,1~~1~1l:aliBi~_.veřei!.~~~> __~P:r.!h~x~ Působnost Zemsk}Tch sněmů
J~,~~:t,O. org~nu .:amosp:ávnJcli 'B1~a;da, yř.cdem v oboi~ ~iitA:ilý-,}1.Q~lt9:,
( ,,(:_~::l,~~e. up:avu~l _~~2~p~cet ze1l1HkX' .~rc.uJí vydáni zemská a, opatřují
~ ~0l:1U potr~blle prostre~~)~; mmaseJ,1 se, o__ zemsk)'ch úřtech, spravují
} J~!:_e~_: __ z,~l::~:k;e...' ~csp. dohhzo.11 na. sllra-YJl zemskou, vedenou zem-sln'Tmi
- vybory, usnaseJÍ se na zcizení, trvalém zatížení nebo zastavoní km~no
:Jého jm~lliÍ zemského. V obonl správy vnit·řní sněmy zařizují a udržuji
) ~sta:r.JT. z813.ské a dohlížejí na jejich správu. Sněmy vyvíjejí konečn'ě
/
I m'mtou cmnost organif:;a.ční:, sY,stmnisují úřednictvo _a služebnictvo
f
z~m_ské, u:ná~:j~ se na jejich _plátěch, u~čují pravidla. pro jich Jmeno;\...... vam, vydavaJľ lllstrukee pro jejich úřa-dováni atd.
Podle zemského zřízení pro králoyství české jest toto v zem'sk}Tch vě~ech zaHtoupeno zemským Sl~§~!~el11 a práva zemskému za,
.,~._,~_tl~12~~lst~u příslušející jsou "v1tlf'-ďi~avaIla-- huď zemským sněmem nebo
~~ ť~,t{:z:ms~}:n: ':}TborePJ,-~ZJ?~~J.ey:§ri:~51'~':~El_--:~Ig:~Q~~"~~)'gjJj~L~~~ ,; z' tohú jest
:~r.~~ .v~~!l~_s._~l!:_ a:...~~_~~___ ~J::n_~! _:volf':I}'Y..01 • .Y~Ql~~~X:~1~E,!;L.: arcibiskup pražsk)-'
~ ____ ~lskupove: ~lt~menc:k:ý·, královéhradeck~T a, bud,~joviekJ\ a: fc~tor:
pra,zské _university (po'l;ozdělenÍ, pražské university' v·'r. 188if JSOlI a,:;a;
rektoři universit: č,cské a německé). Z 286 členů připa(-rá~ na, kurii-'
velkostatkářů,
na kurii měst a inlst prťtmyslov}Tch kpolu s ohchodními a živnostensk)Tmi komorami a 79 na kurii obcí venkovských.
V -první kurii tvoří celé království jedeii" volel~J1lí okres';, avšak vOlič-i
se děli ve dva sbory-: držitelů statků -'svěře.liských~<'kťeiT-volí lG, a
držitc1ů statkli nesvěřensk)'ch, kteří volí 54 poslance. _V kurii druhé
tvori Pra,ha, pět volebních okresů, města'-: Liberec, -Plzeú, Budějovice,
Cheb, Kutná Hora, Česká Lípa, Rumburk Písek, Karlín, Smíehov,
každé jeden volební okres; z ostatních 11lěst ,a- míst průmyslov}Teh'
vždy po dvou až ,pěti tvoří jeden volební okres. Z toho volí ,okresy
pražské po dYou, Liberec tři, ostatJií volebnj okresy' po jednom paslanci . .Qbehodní a živnostenské komory volí celkem_ 15 poslanei'l;
z toho pra.žská a IibeTceká po čtyřech, chebská tři, plzeiíHká a, budě':'
jovická po dvou poslancích. ~~ __ kll.dLobGí v(~nko.vsk--(~,ep-se tvoří volební
okre Hy podk",-,.olg,~\fl,--,~()]p:h~_~,~h ta,k,_ ž~"-d}~a~
~-e~st -soudních okresů
~,voří dohromady -.i.fi~l~rorební- okres. Kaž,(Jf'''voTěl:mC okres volí
,">_,wdn.oho ,_llQ,slanee. Volí se v první a ~l11h~) _kurii" přímo, ve tř.ctí )c~ll'ii
__pepřím o, K platnému zvoleni se v§zadliJe' napiostÓ:-\r~Čtšiny (v kurii"
prvriT'''l'ú3ní o za.stoupení menšin posta.ráno). Je-li první volba, bezv}Tsledná, dojelo k nové volbě, a· není-li mú v nové volbě docíleno
žádoucí' většiny, dojde k volbě užší. Obd.oJIL_yg,~ební činí šest let.
Předsedou RI1Ř.I1:n1 _jcs_t nejvyšší zem:~kt"ma.ršále,~ (Hfúl-nehisto-riek}' ; sp~áYně mělo l-l3Tti: nejvyšší pražskS pnrkrabí) ;' jeho, jakož i
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jeho_ ,1:1áměstk~" ,jmenuje ze střed!l sn~m:l ::~_i~aŤ ; _f~Ulkční jeho období
čini ro:i.rI1ež ,šés( let., ,Ci®:ř siTofává zéÍllf;1<f-:'šnem, a -to"ln·avidlelll,jedJlOlL.
za rok (jal{·C1iouho nejméně má ~něnlzaseďati~ se nepra:ví)" jElj uzá-drá
a rozpouští; je-li sněm rozpuštěn, jest současně naříditi nové volhy.
Na, zemském sněmu ::;e projednávají jen věci zemské. Iniciativa zákonodárná. piisluší jak dsa,ři, tak i sněmu, K platnosti ·zákona zemského' jest třeba- usnesení ~němu a. sankce eísa-řské j veto císařovo
jest absolutní. V jaké státoprávní funkci vykonává císař zde právo
;/ zákonodárné, ani v zemském zl"izení, ani v říšské ústayě se nepraví.
, Poněva-dž však říše ve věceell zell1sk1~ch vůhec kOll1vetence nemá,
"sluší tvrditi, že císa.ř činí tak jako hlava království. Zákony zell1ské
spolupodepisuje yšak říšsk}~ ministr, což je-st vskutku anomalie, že
při zemské moci zákonodárné spolllpťtsobí v)'konná moc říšská. Za
t. zv. ____zclllské _ycci sc __ prohJa.Šl.ljÍ.,:
1. všechna na,řízení t)' kajíd -S8 -: ~pl~~,~1?t:~=!!-- "\~g~~!}ý,~!s::.-§.t~':=~Q~~,~';- ~
které Re hradí z prostředků zel11sk}Th, ďoh'i'hčiTliT.f~ch ~~s,t<:~~~:_?:~~-n~~k.f~l~
\'yddovan3,eh z prostřcdkú zCll1sk-,)'ch, rozpočtu a. kJa'deúí ú-C1T-C'r..··žélhi
a. to jak ohledně- zemsk-,)Tch plijmú ze správy jmění zemi náležcjícího~
zda,n,ění k účeHill1 zemsk)'ll1 a- z pOll~iJí. _~fJnskťb.Q ___ Ú3~ě,Dh_ tak i pokud
se t\Tče řádn)~cíl a. mimořádnj'Tch - \~Tdajťl -žéillš1{fcl-i';·=~/~_.,,,,~_.~,
~ 2. podrolměji:íí uařízení v mezích všeobeel1}rch zákOJ; fl "~t.T:EljíC'Í
Re : věc~ o:bp:_ení~,h,_ věcí círl,:_~v.n~?h a. ško.lsk~Tch, poskytovaní přípřcže
a stra,;ó-\r~ái~l ~ a~ lll~-ytov_á,n( .\~ojska·~ -_.,
3. nařízení o jillýeh předmětech t}Tkajících se hlahobytu a. potře,b země, které zyláštními opatřeními byly zf'mskému zat:tupitelsh'u
přikázány.

Vedle, této 7-ákonodárné činnosti J~2",~~,~!l§1~t'J&nN~!fÍ-~c:t:;}J~~~,,~~HJg~-t-,;,,:;~_,_ p.ol'adnL ,_Má právo raditi se a. 'Činiti náyrll);- 0- všeobecll}Cch zákone~li
."1?iillfliěllicn již prohlášen)~ch, pokud tyto zvláště působí na blaho
země, o vydání všeobecn}Tch zákonů'~ a nařízení, kter}'ch vyžadují
potřeby a. blahobyt země, kOllečně' o všech věcech, o kter~Teh bude
od vLády na, radu dotázán.
Dál~ přísluší ~lL.~GIn.E'1~,~,ml~_praxomoc jakožto 9rgáJ.:m.~~,=,~
_~Lá:YA$Il1Uf-·-t-. j. j~lw_ žt9_,6ig~}~g.·.!@J~]~J~5? _ql?,~L:"~~§_§Uw JR:9J1. V této
fUllkci 's"o '~něm :neusriáší na. J\á,T~~_G}L_zákona, n1~brž činí uSlle~('nf
~)wnY,~nou)~I~t,W;>.~.tL; jen v nčkTcr}ich zvláštních případech potřebují
t,atú: 'u:srie-sení schválení (nikoli sankce) CÍf;aře. Sněm spravuje jg~g!lL",,,
d01l1estíkáln~, jakož i jiné _zemské Jměllí ~_J9:11Q~; k usnesení silěmH___ / __ _
o zcizení, t-rva.lém zatížení úebo -zasta~,;ellí kmenového jmění jest třcf;a--r--~-- ~
schválení císaře. Sněm pecuje dále o školství a· o úvernictvi zemské a o plnění zá,razků y tomto směru zemi náležjt~Teh. Rovněž
pečuje o úhradú- všech potřeb zemsk}Teh a má právo, pokud na -tuto
úhradu ne~ta.čí píijmy z jmění zemského, vypisovati zenu:;ké přirážky
k přímJ'Tm c1aním zeměpansk3~m a,ž do v)~še 10 % ; vyšší přirážky
k těmto daním, jakož i jiné samostatné dávky zemské vyžaduji
sehválení eÍ:c3abkého. Sněm konecně Ryst.emiRuje úřednictvo a služebnictvo zemské: f'ta.noví způsob jejich jmenování i řízení disciplinárního a. vydává základy instrnkce pro jejich úřadQvání.

45

44
Se ZemSk)TID zastupitelstvem některé jiné korunní země zemský
sněm '"'0 nijaké spojení vcházeti nesl~1Í.
Ze ~tř~du sněmu _zemského se voli..zerp.~J~J_ :yýbor v počtu Qsmi_~
členů, a to tak, že _PO ~9-V:~lL_~l€lleCp- volí každ:í, ~urie ze· sebe a dYa_
sc volí z plnéh.o __ 13_hrQmá:~děDí sně_movIl~ho. Každá volba, se děje na-

prostou většinou hlasů. Je-li první volba. bezv}Tsledná, koná se volba
nová, a nevede-li_ ani ta,to k eili, dojde k užší volbě; je-li rovnost
hlasů, r.ozhodne los.

za-

, \v! ,

,~:~!!?-:*i~~~íJ?9r, jest ~p~avující a ,:"Ýkon~~~ -orgán" zemského
stupitelstva. $j)l:~Y,~J~ zen:t~ké_ j~lěl1LL J9J:tQy_ a dohlíží na úřadování
zemského úřooi:dctvá a' slutetxllfCtva; provÁdí usnesení zemského
,sněmu a vydává tomuto .o tom počet.' 'ZitstupuJ-e' _zenÍi ve všecb'
J}rá"l1ic~ věcech a obstarává vůbec agendu dosava.dního stavov.
~lč,~1~9_",_~"~1p;'~_~h-,!?_.., 'VÝ!2Q~, pokud agen{la"la~iieh1;i~~-'-pfeilef:feň:a.---ila
oYgany jiThé nebo ,;'důsledku změ:zišu)rch poměrů vůbec nezanikla.
Za každého člena zemského výboru se volí zároveá jeho náhradník. Funkční období zemského v)Tboru rovná se v.olebnímu '-6l;dobi
sn činu. Vyprší-li volební období, nebo je-li -sněm ro-zpuštěn, zůstává
zemský výbor tak dlouho ve své- funkci, -dokud novým sněmem není
zvolen nový zemskfr výhor. qleIiství v zemském výhoru jest vázáno
členstyú;n .' v~" sněmu. Předsedou zemského' v)Tboru- jest, ,nej\iyšší
zemskj.,_ XI1aršálek.'
. ' ,
, Zemské zřízen.!__IQ~!rra.bství,.mÓr~'vského ,odlišuje se od zemského
zřízení českého 'v těchto~boděčIí~-'"-'
."
Zemský sněm se skládi ze sta poslanců, z nichž' dva jsou
virilist~ (arcibiskup olomoucký a'''~brškup' 'brriěilský), ostatní jsou
členové volení. Z toho píipadá 30 úa kurii velkosta.t-káí'Ů, 37 na- kurii
mést a obchodních a živnostenských komor, 31 na kurii obc-í venkovských, čítajíc v to i- enkla-vy mora:v,ské ve Slezsku. V kurii první tvoří
celé markrabg,tví jeden volební. sbor, ale v,oliči se_ rozpadají ve dvě
volební těle-sa: na držitele statků svěřenských, kteří voli pět, a na
držitele osta.tních statků_ deskových a manských, kteří volí zb)·va~
jících dvacet pět poslanců. V kurii druhé tvoří }~rll0.J~_tY:Ě~, měst~: Olomouc·, Jihlava, Kroměíiž, Mikulov, Prostějov, šternberk. --a-c'::Ziiojmo,_
každé jeden volehní _okres; z ostatních mě~t vždy 4!yě,,_až jf:~t_tvoří
dohromady jeden volební okre-s,. V každém volebním okresu se ,volí
po jednom .P,CJcS.l~n.~_-i:. ()?chodní a živnostenské komory v Brně a
v Olomouéí' volí po iřěch p-os1a.ncích. V kurii obcí venkovských se
tvoří "volebnÍ. .o1>;r~sy"podle _souqních okIesů tak, z_e Y~dy dva až
čtyři dávají d,ohromady jeden volební ,okres-o Každý volební okres
volí jednoho poslance. Volby jsou v prvních dvou kuriích phm,é,
v.e třetí kurii inepřímé.
:předsed:ou zemsképo,_ sP-~JU:U a rovněž i, z~mského vj'rboru, jest
zem-sky __~~j~111~n ;,,_ jeho, jakož i jeho náměstka jmenuje ze středu
sněmu císař:".-.Zem§J{-'y,,_,~;ýbor se skládá ze ~~!L_~~!~Ů;, z toho každá
kurie volí po jednom, zb)rva.jíe-í tři členové se volí z pliiého -shromáždění sněmovního.

Zemské

zřízení

vévod.ství

slezskéh~""

_CJ.R>?_qhlljf?__ ,tato, 9P-Jišná

ustaúoveĎf:

ZemSk)T sněm -se' skládá z 31 člena, z níchž J~4enj_~~t~y~rilista
(kníže-biskup vl~atl~lay,'?ký), ostatních'třicet jest voleno. Z toho při
-padlt'-'ná kurii velkostatkářskou devět,' na. města a na -o-bchodní a
živnostenskou koilloru v Opavě dvaliáct, na obce venkovské devět
poslancii. V kurii prvni tvoíi celé yévods-tvi jeden volební okres,
voliči se však rozpadají ve ,dva. volební sbory, z n)chž jeden tvoři
- vév.odové: těšínský, opavsk~r' a krnovský, bíLský a velmistr řádu
iiěilléck}TCh rytířů, druhý sbor ostatní velkostatká.ři; v prvém sboru
se voli dva" ve druhém zb)Tvajících 'sedn1--"po-sIaricu---:-- V kurii druhé
tvoří města: Opava, Těšín, Bílsko každé jeden volební 'okres, z ostatníc-h měst vždy dvě až pět dohroma:dy jeden v.olební okres. Volební
okret:; opavsk}':- volí dva, ostatní volební ,okresy po jednom poslanci.
ObehodnÍ a živno.stenská komora v Opavě volí, dva poslance. V kurii
třet.í dva až pět soudních okresů tvoří' dohromady jeden volební
okrés a každ)T volební okres volí jednoho poslance,.
.'předsedou zelll'Hkého sněmu, jakož i ,zemského vJí-b'oru jest ~t2JJksklT---h~t:n1-.aXl; jeho, jakož i jeho ná-městka jmenuJe ze středu sněmu,
;'
-C1ši{ Zenisk)T výbor se skládá ze _,čtyř ,čl~A:(1,; z těch každá kurie ./... I ll''; C
,voH po jednom c.lenu, zb)rvající jcdBll -člen .. se . _ v.olí z plného shromáž-{..dění sněmovního.

Jín)'ch odlišností od zemského zíizení českého není, jako vúbec
zemská zíizení zemí neuherských, jak již výše bylo uvedenn, jsou
zdělána podle jedné šablony.
ú:u-orgvá- ústava se formálně pr.ohlašuje za _provedení říjnového diplomu, ale neprávem;' jest ve skutečnosti pra:vým opakem říjno~
vého diplomu. (J1N-tm:~_Ú§J~y'_~j~,~'L~~!.~~~~H,. ,.5(~2~~!!:V,§!~~~~~_" (a contr.
federalismu íijnového diplolllli), ale ,,~}~l)J~:,=1Ífi1ill:~~().1C__ "ll,nitadsJicko1..k
Kdežto' říjnový diplom přikázaJ věd, -iteré- "iiebyh;" proElá~erlÝ w'~a
společné všem královstvím a zemím monarchie, 'Sněmům jednotlivých
království a zemí a jen jaksi výjimkou připouštěl říšskou radu bez
zástu}JCll zemí koruny 'uher:ské, šla únorová ústa.va cestou přímo
opačnou. Ponechala sice Y-~..9.L.§p.Qlli.Qné všem královstvím a zemím
monarchie a píikázala je říšs~é" ra,d~ jakožto zll!Rtupitelskému- sboru
celé monarchie, alé ~:gfJU1ill1~-:1em'sk}TID _ _ ",v~k;j,ial:;L .j~J!, ,.v:~l.l1:lii.- _1Ízký':j
okruh, p~sobnosti, vlastně jen t. zv._ věei zemské. které jrilenovitěi
\'Yp?čétIa,' a vš'eCIlll~ ost.at.n! věci p~ik~zil~'fíŠŠ~é··_~'a~ě ~,~~"_,Z.~.~~~P~:J-~
zemI koruny'uherske tak, ze ~:9 ___ ~yslm-~l)g._11Sl_m, ___ 1-:yhra?-~!f~ .._~n~~uůnlE
~eI11s:kSTm, spadá y pravomoc této íišské r3idy. Tato také, vzejde-li f
spor o P!íslušnost ~ mezi ní a mezi některým snětneffi zemsk}Tm, ~1l}L.,
I~~,\rl;l. Q~l?_aJL na. J_o,zhodnut.i, Kdežto tedy líjgQyý _4mtmn znal jen:-f

'
d~,91~,""_~~'_~E~~_~ ~~§.t~Rlt~,~f;~$. :??(~§)~ ,- JÍš,~J~~?_~."E~4~:':~~,:~~~~~~,~'~n ěmy, J?Jj-k:;- ,- '~/.

da;ra k llJ~n unOrOva usta.va Jeste tretl zastupItelsky sbor, za.sWJ?jJQ,!i?~JQLJ·,Jk!,\., /'-; i
-"":~ -"
mocí. Ta.kto Y9_c!1~~1,~.ké)·:a,9-i,monarchie c.elkúvé, t. ~Y~"JLr:.~"Li1Š,-s,}{~ ;,'
é ~!;,"':';Jady, j~~.~, řádný zastupjtelsk}T sbor království a. z~mí :neuhersk~·ch,
t. zv., 1!~-~g,g~o !~~:?k4. (Tato užšÍ ra.da říšská jest a.rciť součástkou

,-~Jll.I0v§_t.:TI__~ _ ,z;_emL P~~Jll.:t~r~k;ÝQh~_ s určitou pevně stanovenou pravo- :"-:-~
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rady říšské

av

ní jest. obsažena. _Důsledkem t6ho, padne-li

říšská rada širšÍ, padá nutně také říšská rada užší: to jest velmi

dUležité pro právní posouzení událostí v 1'. 1867). Duali8m, 'který
v r. 1867 důsledkem. t. zv. vyrovnání hyl na.i?tblen, rýsuje se nám
tu již ~v jasll)Tch obrysech. Pravhne ,t_e9-X~ že Úll5n:~;LYá.-_~A§!~y~~"je~t __
ú~,tavou cElutr9-listickou. ale "Dik'Qll~"';;jtaristicko11: ni7br~'ye znaGl1,e--

Iii
I ")rÚí·ť"·"Úz )I~4Ji_st~é-lnln~. ____ "

L

i

,"

',"" -, - -

~"'-~'-~---

- Avšak r.iře-s t6-~ že únorová ústava jest opakem říjnovéha diplomu.
přece jen nemohla jíti tak daleko, aby veškery zásady v diplomu
tomto uložené popřela. V určitém směru ~.utonoll1j.st~-!S:~r._,._~..J~5~_,e_~'.~.
listickJ'r 'duch obsa~~llt_,y)íjI1,Q~~~m diplomu jest zachován i v únorové
nšt1DTě:-"'"JiZ-'\ii:čHé obraty jsou zde totožné; schází nám tu ,dosavadní
úřední titul monarchie a míst.o toho čteme "rakouská monanhie",
.. všechna království a. země-", "Naše říše", "souhnl království a zemí",
~-le nikoli "císařství rakouské"; rovněž Vídeň -není "eísařské hlavní
a sídelní město". ll--(rbrž jen "hlavní a sídelní mčsto a • Dále tomu
nasvědčují i zem~ká~ zřízení. Kdežto zemská zřizellí z r. 1849 l'něJa
v §u 1 ustanoveni, že do.tčen~ země jest "neoddílná, část rakouského
rlědičného dsafBtví a korunní země tohoto cisa,řství", v zemsk}Tch
zřízenich z r. 1861 toto ustanovení scházÍ. Jednotlivá království a.
zeme nejsou již pouh}Tmi správními. obvody, resp. provinciemi, nýbrž
jsou to, jak již V}TŠe bylo řeč-eno, korporace práva veřejného, ~.
státopráirni. poměr každého jednotlivého královRtví, resp. zeme
k eelkové monarchii lze celkem vysl.oviti takto:
Jin}T jest pO~lěr _-v-- obor11 m.oct záko1?:9,9.?-:E!,ť a, opět Jlgr_ v obor~l
m_Q,~_i~~1;j:kQ.Ené -(ČítáJlc-·~;-·to- Cm"o"c'soudc,ovskou). '
--J;"
,V oboru m09i, zákonodárné_ jest pravomoc- dělena na.Ji~-os}s.?P: __ ~ __
z,emskou. ZákOl~~cfá:t;;;r--~llOc~:"z:cmská---jest- na říšské r.adě __ ne~4,-,jsl:<Í:,
l"est---zaIOžena v zems}rém zřízení, které je'st prohlášeno za základni
;ákon státní 'dotčen'é -země. rUšské zákonodár,ství nemůže suplovati
zákollodárst,;í zemské (nemúže tak činiti ani říšská moc výkonná,
jak již v}rše_bylo uvedeno), ani v ně z.asahovati nebo je wnenšova.ti:
říšsk.ý zákon a ~emf:,kSr z~kon maji" stejnou t. zv. ~~rm~lní moc
zákonnou a zásada, že řiš:t>J<::ý 'zákon ruší zákon zem:sk}T (R€lchsrccht
bricht Landrech!}., _~_de peplatí. Zákony zel11~ké us:r:esen~ Z~I11Sk}íI11~
sněmy jsou sankcionovány císařem a. to"v Jeho s~at?pravn! fun~cl
jakožto hlavy dot.č-ené zeině (viz v~TAe).- -AnomallO Jest vsak, Jak
ostatně také již bylO uvedeno, že -zákony zemské jsou ,spolupodepisovány říšsk~'lll ministrem, kter JT ze:lli není l~ř.ece odpověm::fT. Ale
konečně i tuto anoma1ii bychom mohh odstra:mÍ-l anebo aspon Olnluviti a historie-kv vvs.-větliti. Již dávno před r. 1848 vešlo v obyčej,
že. říšsk~~ mini;tr l;ahr:azoval zemského ministra. -V ~lrčjt}Tch akte,c,ll,
ve kterých bylo třeba podpisu nebo č-innostl tohoto zelllske~o
minist.ra; když úřa.d jeho nebyl ohsazen nebo byl zrušen. v' Za Mane
Terezie- po r. 1749 předseda {Hrektorí-a nahrazoval po urCltou dobu
nejvvššího č,eského ka.ncléře; za kOTImova-cí od Leopolda II. předseda.
f.:.poj~né dvorské kanceláře; rosp-o ministr vnitra zastáva.! fl:n~ee
českého kancléře atd. Možno tedy tvrditi, ze i zde říšský mUllstr

1Jahrazuje minbtra pro dotčenou zemi. I~onečl:ě ne~~u~í přehl~že~i ani
to, že sama řiš~k;!.r.a.d.a-není sbor zastupltel~kJ~' ma-Jlcl vlastUl zaJ.J~d
a podstatu, l13Tbrž že jest obesílá.na zemskym: snčmy, proti kterym
v tomto bměru říše nijaké nlOCl donUCOyaCl nemá, takže jest to
y pravé své vla.stnosti J}_Qll}_9_r~;.,_Z;yl~1L-- _.. '
. ,
Na základě toho všeho dlužno tvrditi, že y olLo.~,u _~l}R.c_l0'..ak,o,n.--G.dá~!l~ j edn ~.tH"y.<\ ___ kráJoY.st,d_~a_"Zcen1Č,, __ j~o~ ,územky s~, ~_~~t,e~č,n,QJ~_.,~D-:_
va-hou stát.rií._ ba že j:50l1 to dokonee l __ ,,stgty,, a monarclllc lotrmska.
J~~ se" nam' zde jako stát složen~T, -jehož dílčími státy -jsou jednotlivá království a země.
".
Naproti tomIL __ Y ____ DbQrj;-L,_lI!&GL.y_~T~Q.nné._jeví se nám lllonarclu~
lotrinská jako jed~QtJJý;".",st,át- . ~a 1~.rálovs.tyL,fJ.,__ -,~e~l_ě_ jsou PO\l_hSTl~l?~,,_(, \_,' kl
spr<ÍY.1lÍn1i _?bvod}~, resp.-pJ]j.:vinG~emijed,not~l~I!? _~t:á,tu; y_~~~ zems.ke,_ ,_--._
v'Ylt6n:~A..:1ú~~I~-- která .by, JIJ,ěla. __~Yl1j.__ Yl~§~12Lpíl\;J~Q,_ .. j: '?S:clráže~~~,_:'-,~:; /;L/'L~:~i~
l)Yze~'-zeíií-ě_ samotn,!L..~ťPJllĎ_,,~)., "ZY.___ J)llll~n"l.. _Jl.eI1)~Jl" "\, teto ,:ěci ne!
může padati na váhu skl-tfeCin'O:Bt,-·'zc' zeine-jsou-"zaroveň take samo/
správ1l1'llli obvody, obcemi vyššího řádu, neuoť ani v této vlastnosti _Z~lllČ nemají v}rlwnné moci a samosprávné -lfřady zemské jsou
p-o;(7lnny obraceti se na úřa,dy státní se žádostí o V}TkOll ...._Rovn.~ ____
t4k jest tomu i V oboru mod soudc?yské, neboť Jest tu jen jedno __ ~
j e-dIl9t.Jlé~, ,\S_OurullC;i}:L:_:~~~-í~~:--t;:---rrlšs~~~; ~~~g!SÍ{l.:!p.J~.h,~" ,_2eX(1f3,k~g9, _' '
y

!.

!!

r

'sD;iidilictd_:_llDlll. ,
--_."'"'1311řilenio~lí---na základě všeho, co zde bylo pověděno, svoje vý<

klady o státoprávní povaze království a zemí podle- ÚllOrové ústavy,
dospíváme k tomuto závěru:
-~-~~~. __ ~ __

e< __ •

- ~ráloy.BJvi _a _ z;_en~B, ll~hi~)u, ____api_,_stMy, avšak ,~n~_,,,pr_C?,~i~,~~_~,p:l~ ,
_:uon~,~'cliIe~_ló,tl:insj{é -; JS~u to kóiúl)rOnl1s11Í_ útv,ary,' ktci!:~_:_ . mg.,jLj~p ,
'riekter~ __-Z~_~k3T _stiHní povahy. "-Pra:,~finet"caYJ~Že jsou t. zv.~:.
~i:!:~ICjiQnfi~l5:~_"ijI.dryi1uality- ,~1Cb' také ,~tátní z~!~,~~ n~boli fr~21:;~~t. _:'~-,
'
Tato státoprávní povaha státních z}g'ml<::tl I}C-POll frag1!lenf~. I?r~~
slušf-:::,iš'e:iiY""]{'řMó\T"sťvhíi ---a -"ie'mllil n,81~b~:n:k:fTP,_ Jlez, __ J:{).~{J.H.q: Avšak
snaha řlJnového diplomu i únorové ústavy zuniformo-vati ,všechna
kraÍovstvi a zelllě pi'ece jen úplně pro-vedena nebyla.. Země koruny
české-i po yydání těchto ústav podržují určitá zvláštní práva" ktoT)Tch
ostatnl země nemají. Jest ovšem pravda, že ani diplom, ani lÍnorová
ústava neberon ohled na české -státní právo-; ba- V}Tra,z "česká
koruna" se v nich ani neobjevuje (v tomt,o směru jest koruna uher- .
ská ve zna.čné výhodě). Jest dále pravda, že vydání oktroj.ovaného
zemského zřízení z r. 1861 jeBt nové porušení n.epřetržitosti právní.
Avšak toto porušení jest jen forllláLni, nikoli také materiální. Prohlášením ZCmSk}Teh zřízení (če-ského, moravského i slezského) za
státní základní zákon země odpoutávají se ústavy zemí koruny
české od ústavy řišské a stávají ,"-e na ní nezávislými; mohou býti
na příště měněny jen zákonem Ze1ll8k}Tlll, poněvadž zemské zíizeni
t. zv. oktrojírkového paragrafu (§ 13 únorové ústavy a contr.) ne,zná.
Ale tuto zemskou ústavu tvoří nejen zemské zřízeúí z r. 1861, n}'brž
i veškeré dosud platné státní právo zemské, pokud tímto zřizením
resp. únorovou ústavou :gebylo zrušeno; zákony zemské, vydané

.
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po r. 18t)1, tuto ústavu zemskou doplňují. Ze staršího práva_ zemsk~o lZřeeh~~~E_"_důsledkel!l toho ,~o lll?vé _ ~~_ta:Vy--pr~y6:}1iQ~i[~liXékě,
pr~YO_"m~nské, pr_~vo,_ jazykové, práv:o,_",němu,_:k:ra1?vstvi česk~ho_býti

ling při budování těchto volebních řádů vycházel totiž ze zásady,
národností v mona.rchii bydlících dliIžno zvláště podporo,,"ati
národno-st, která stát udržuje. A poněvadž podle jeho mínění z různ}cch
těchto národností to byli v zemích neuhersk)Tch v postatě jen Němci.,
kteří prý stát udržují, zd_ělal.:v()1_~b~5, řády zc~la.. n~l)okrytě .:ve_ prospěc,ll
Němců: Y-Qlební kx~,!je_"_~:v' ~~mí_eb----_Jr.QDJ:QY_~_~~s~~_- Ú~lJy!y', __~t:éjg~,-~iJj:brž~
-_y~H](-osťi ~~~~é, v-kraj,~I:~h s. __~Ex.~~~.~!,~,~~~2~i~g~,i~·~:..~~:t~it,~W~:!~, v §~s~ťch
k]'ajích, ,veliké, takže v německ)Tch krajích přišel jeden poslanec na
lllnoheill' "nléri.ě obyvatelů než v krajích českých; takto- Němci dostali mnohem 'více poslanců na zemských sněmíc-ll, než jim podle
lidnatosti náleželo, á Češi byli- značně zkráceni (pověstná Sq_hXQgr~

~<žé"-

'slrázcem ,- celistvósti -i._ ne_'dílnost-i ._,konmY' 'České';:,' pr~fyó gen~rálního
,~n,ě.lllli zemí koruny čéské" vOJiti po, "yymření _panujíC'Ah9" rgdu Il_()vého

,krále, atd. _Rovněž přecházelI "do' nové ústavy některá zřízení -staršili'cf p'ráva jako jnstituc~: dědičných úřadů zemskSrch, korunních
statků, J.t!~.~():ys~;)rch __ mě~~ ,,~~l!ný_ cp. atd. _V těchto bodech ~:tp.'~tná_
nep,řg~ržito~t '_ č_~_s~~hO_"s~á~~PlO pTá;~~ JeEi~,_ zach(rv~na._
.

-, '"

-Akty~--Ktéré "po -r.'" 1848--doivMělíJr-eii~t~nc'i--géského

státního

práva, jsou mimo jiné tyto: lenní -list -na -.arcibi,sk.up'st-vi olomoucké
z 20. listopadll~8Jl3.;_lenní list na vévodBtví t,ěšÍnské (arcivévodovi
Albrec-htovi) '.l 10. července 1858,' reYI2l';Et '__a.r.G.___ A~Jbxechta: na<_~.léno
vévodství těšín:ského z 5. kvetna 1858, lenní -píisaha Jana kníž.ete
Liechtenštejna na Zděděné statky na -Moravě z 2K března, 1859.
* K tomu dlužno připonlenou:ti, že ~~g§Q-'-p"oměr, ~y,:l_ zrušen říš
skými zákonYz":LLpI2-§ill~IL 18()2~i§,:i03,l:,z. a z 12. kVětna, 1869.
106., ř. z. ; avšak Q~_~t§!l~ __ 1Ířady, ~ems~_é _ziístávají -tím nedotčeny,
jak se výslovně 'stanoví v čl. :'C_ tohoto dniliého zákona.
* Ja:ko -další ,d.oklad, velmi VJ-Tznamný, a to již', po vydání
únorové ústayy, existence č-eského státního práva můžeme uvéstí
úpravu hranic
státní smlouvu mezi "B-:0.1~.ousk~])1" "a "Bav;orskem,
mezi Čechami a Bavorskem, z 24~' června 1862~ CíS. 51. ř. z. Ve
smlouvě této čteme v článcích 5., 9., 10., 11., 16. atd., že ko-runa
ba.vorská postupuje_ u'fčit}T dílec území svého- s plnou svrchovaností
koruně české a-:naopak zase koruna česká postupuje s plnou svrchovanosti určitý -dílec svého území koruně bav,orské. Ze koruna bavorská byla v té ,době státem svrchovaným, ,není sporné; Koruna česká
se zde však staNí ,jako úplně rovnocenná koruně bavors~é. Z toho
plyne, že koruna. česká jest i v r.__ ""t~~~>_"y práy_~~_ m~~i~~átním pokládána za -stát 'S~choyaný.
"
~.
.- Řlllino ~ě-z-;ójnftj'fl~~~ PQbJj't©~ řJhL2.IT~0j'P!?~ a
únorová ústava na otázku národnostní. A tu velmi zarází, ž-e ooa
~č{ zak!aďm zákony státní se f~to .otázky a,m Í1eQ.'6tKIf7""~Ťi'íež
- ú'pl'a\fa;--C. zv~ -Pť~v.sťatoobcapskféh~l.)=-J\nceni to jest veImi
-VY~na.mné á'"ffiktemk ňáh'odila:réfldejší směr vládní nebyl přízniv)'
národnostem. V zemích k.QJ],U1-Y,,,,llA.ernké_ bylo sice- v}Thradné právo
nemčiny zlomep.o ....{viz V3Tše), naproti -tomu však v_,_2~~~_t~~"~~,,,,~~.\llích,
neuhersk}Teh nmnělo-, b)Tti _v -qhledu _nár,odnostním __a, jazy~ovém na,"
. dás_~vá,dÍ1íIli "staVl' měněno nič.eho. Svědčí tomu zejména skutečnost.,
že v n'ěmeckém úřaaování nenastala eelkem nijaká změna. Pro
země koruny české pak zvláště jsou nápadné v tomto směru dvě
okolnosti. Jednak. že zemská zřízení z T. 1861 nemají njjakého ustanovení o rovnoprávnosti národn.ost.ní, což padá na váhu tím víc,e,
že zemská zřízení z T. 1849 v$Tslovně ustanovují, že "národové v -zemi
bydlící jsou ro-vne oprávněni.a mají neporušitelné, právo k hájení
a zvelehování své národnosti a řeči".- Jednak, že volební "řády do
zemskÝ9p.S.I}ěmtI- křiklavě :nadržují Němcům n~l úkor Q~chů; Se-hmer-·

}iP:~R~~~,~=~:!?.!"~.&Pí., ,~~W?};~lEi,t;;Jr
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anJ __~P:9rQy_á lÍB~a,yil. ___J)_~uč.ini1y tu_dít__ prQ
práY,,~~_:=:ri~ňem-ečkYP)i Ji:ti::údio·stÍ.31i{eho;
'--- SJj[lJ!~t,-,clip19Il1_ i_1Íno:r9.Yá ústa.v~-,~etkaly__ se__,s __ oCl;Pt?~~m v koruně
,če,_ské .i ,v kotuťiě uherské, A však odpor ten nebyl v obou, těchto
korunách st~jné._lLo"".r-á-zu a neměl a·ni stejnou váhu a přirozeně' ani
stejný účil)-ek;e
U1;Lři-,~ ač' některé úfltupky resp~ vymoženosti obou těchto ústav
(na
znovuzavedení zřízení stoličního) přijali, zásadně se stavěli
proti oběma ústavám spatřujíce v nich jen oktrojírky panovníkovy,
tX::a,li ~~ .:ís!~! z r. 1847/48 Q,dmítaj,íce.jns~itu.ci ,n_š~ké r~;dy, pokud
mela _z~saIíovat('! _zeme koruny uherské, 11.euzná,i-a-li a,bdikace-_ krále
,_:ferdinan~,Y~,,: jg'~~9,~.}~&~_~~~...J!!L~~!!L.,Sll2.mu martlkulována, a
V?~lXhli_~,~}~lCite ",::!~~é p:~vo Fra~t~~~~ 'Zá~TSar
s~tafra11"Rořunovace a' pnmé dohody se zástupci chorvatsko~
slavonskými. Všechny tyto názory a požada,vky byly uloženy
v první adrese uherského sněmu, kter}T se sešel počátkem dubna
1861 (právní náhled v ,otázcě abdikace byl zejména také uložen
v oslovování ,nového panovníka). Adresa tato byla však panovníkem
odmítnuta -jako urážlhrá. Panovník i vláda se drželi ná.zoru že
uherská ústava Z. r . .1847/{§::'r"~. Y32Tii..c:r,pró-jJadl~;.- i(d3~Ž"pa-k i
i třetí a.dresa sněmu uherského trvaly na, půdě právní nepřetržitosti
ústavy z r. 1847/48, byl konečně sněm (třetím) reskriptem královským z 21. srpna 1861 r,ozpušten, V Ilstopadu ,1861 ,oyl' dokonce
_:v,_ .Uhr,ácp., _yyhlášen výjimečný_ ,stav, kter)T z4e trval plné čtyři roky, '
a zav~,den _~l1/J-YJ~,_ pll1Ý :;L}:)_s_olutism.
.
Chorvatsku a Slavo,ns~u sněm rov:ně~ neuznal ústavy íUloro,-yé
a jedpolnyslně se usnesl .úa_toni říšskou ra:du, 11,~obe~I~.ti Zář'oveň'"
všal{ vtr;~l na .Ú.Pl!~!L§~!t~9,s~a:~,no,st( Y_ť12LJI}~_!~<i.~~' a. žádal úpl~é jJB,(l,.mQ;"~,""
,tt~tn.el1!_ Ja.k ve sp~, ta.k t.-.1:~_~QJldtÚGty.i (čl. 57 zákona z r; 1861).
Reskriptem z 12. listopadu 186i do"ta!o se tomuto článku zákona
královské sankce, a v zápětí na to zřízen pro Chorvatsko a, S]avon~
sko nejvyšší soud (tabule septemvirální) a do-savadnÍ "královské
chorvatskoslavons.ké dvorské- dikasterium" nahrazeno královskou
chor,~atsk?sl~vollskou ~vor8kou _k~nc~1á:ř.í, úřadem dvorsk;r-'I~a~ceiÚi
úheřské úp1Jiě' rovnocenhým. ~pra'7l{ a_ HOlid,ní_ --~_~!!lg§t~tI1Q-5t Ch9X:
.vatska a SlaV0.n~ka, Oylatím pOjištiířía:-e,c,,_c
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V Sedmihradsku liyl reskriptem z 15. června 1862 oktrojován
nový volební řád a sněm na základě tohot.o volebního řádu se scšedší zvolil poslance na řišskou radu vídeňskou. Byla to jediná země
koruny uhers-ké, která říšskou radu obeslala. V srpnu 1863 usnesl
sc tento sněm, že zákon z r. 1848, kterým Sedmihradsko splynulo
s Uhrami, jest n~pla:tný a udělil rumunské národnosti vlastnost poli.tiekého národa.
-:( zeITlíc~_ koruny česk_é _J~sp. v Oechách 9dpOU)TOti říjnovému
}~!~mua '·protI ull9rové ústay,ě nebiL tak zásadní jakOVlJlli~h.
TehdcJsl pohtlka česká llHvycházela \T~ tOnittf--sifiěru z -histonckě1io

práva, ba ~~,:_~,~~~_e.-__ 1l_~. _PJll1JJ~:Q!plQJ111J.J._:t1I!Q.:r:QY~y, 'a odpor její č-clil
vl~.!!.~ě jen pro_~i !l~Spl':-~,y~dlitiD1: -qstangvením. ústavy, kter5-mi
l~'"českemu národu bylo ublíženo, tedy spíše jen llLQtLyolebnímum řádlJ.
(j (výše uvedená volební geometrie Schmerlingov"'iiT." ,Qílel~l české_- politiky bylo v podstatě zdokona-Ie~_íústa,vy, čehož _?S~ští pQslaneidoufa-li
dosáhnouti j:l,k Ji,~ zems,kém sněmu, tqk i na. říšské ra,.dě. Z toho
'důvÓdu 'českf .sně~, obeslal _říšS,kou rad~.
Na sněm-"křKfčrviEvCěeského' -~sto·~píii' čeští poslanci s protestem
jen proti nespravedlivému --v.olebnímu řádu a proti jednacímu řádu
(při zahájení sněmu dne 6. dubna 1861). Rovněž právní ohrazení
při první volbě poslanců do říšské rady z 18. duhna 1861 vychází
ze říjnového diplomu, ačkoli se na starší základy právní nezapomíná.
_Avšak _~:1děje .. Čechů, že se na řišské-' radě domohou zdokonalení a
~?_~voření ústary, se ,ll_esplp,ily ; '~, říšské r~(Hj"~ __ gek~lo _jen naprosté
zklamání. Zklamání" toto vedlo k toriiu:-~Že
začalo uvažovati o tom.
z,da -" to'"Vůbec nebyla politická chyba,' že se na řišskou radu šlo, ;
zda íišská rada jest ,s hlediska právního vúbec sborem způsobilým
pro to, aby se tam požadavky a potřeby čeSKého národa uplatňovaly.
Úvaha tato stala se kone,čne obecn}rnl přesvědčením, a ~í posla:n~i,
podavše dne 17. června 1J3B3. ___právní ohrazení, opustili" říŠskoll_-·ra"du.
,i1___-zahájili takto t. zv. trp!lÝ -o,dpQf. neboU ,pa~ivp-l- __ópóslcrproti říšské
radě trva:jící plnJ'rch šestnáct let. Posla'Ilci z m,arkrabstyí na, řišské
radě zl1stali. .
. .~ piav'ilí ohrazení z r. 1863 vychází sice opět z, říjnového diplomu,
ale staví se místy i na starší základy právní. Poslanci _~eš:tí. dokumentují jím nezákonnost tehdejšího za~tupitelstva- í-íšSkéil~o:, pxohlaš.ůjí~_
že, nadě_~e jejich _na _dotvoření ,!Í~t5-tvy S,e _rozplynuly- niveč a, ,,,odmítají na příšt,ě ,své spolupllsobení na ústav:ě říŠ.sk~. Tím ;a:čfrla
VKt)'r'~n~ě'-č~-s~e Ilmná,tný bot_za; pr'á~o,
'
~'.. Opustivše' říšskáu radu soustředili poslanci čeští svoje úsilí
o 9pravu ústavy a napravení křivd v činnosti na sněmu království
českého, ale ani zde se jim celkem nevedla- lépe.
Zatím se však p.?mě~y, na_.Jíšs_ké radě, ne ll stále horšily. Říšská
rada úplná neb'oli t:"' --'zv-. --~~rší se vůbec_ ,_,nese~la. Ze zemí koruny
uherské se dostavili na- čas jen poslanci ze Sedmihradska, a to ještě
nikoli všichni, Uhři a Chorvaté tam vůbec nepřišli. A tr,pný, -odp'or
proti říšské radě -zí:1,čínal už ,také v zemích ne-uherských., Schmerling
sice stále doufal, že svou trp-ělivostí všeliký trpný odpor pr.oti říŠRké
0'0'
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radě: zlomí a utěšoval v tomto směru cIsare, který zatím se stával
č-í~ dále tím netrpělivějším, ale nedočkal se toho. Ukazovalo se jasně,
že ústa:\ra únorová llen,Í s~hopna ži-yot~.
"~-'--'-" ",-" -- ---V ,:čeryenci, _rOku,- 18'(1,5 padá ryt. Schmerling' a na jeho místo
nastupU:feJ:}.ich::Ú;.(f,-hťaqě É~~<;-r_~di. ~íPl""p_adá,,,-dosavadní,,-c.entraliStLcký' _
směr a n,~s~ává obrat k ,_ ~'m. _11jnového--_,dip10Wu. Trůnní řeč,
Jderou "b);la íiŠ,ská rada "dne_ 27. července' ~8615 uzavřena~ se dllsledně
vyhýbala slovu "ústava"; byla to známka píiblíživšího se obratu._
Skutečně také iiž ~nJem z 20. září 1861L č. 89 ř. z. (t. zv. ~ář,U2J'Ý"
p_aieJlt) bYl!! ~ava zast!,yell~k tomu kOllc~abymohla býtiu,!:
s,toupena, ce_sta dohody se J-á~,onn~TlUi zástupci zemí _koruny uhe-rske.
Ktorrllllíěéilt= se nařizuje, aby jak říjnový diplom, tak i únorová
ústava byly zákonným zástupcům těehto zemí předloženy k přijetí
i že "výsledky vyjednávání se sněmy uhersk~Tlll a chorvatským,
budou-li ohsahovati modifika,ce v~Tše uvedenJ'rch zákonů (= říjnového
diplomu a únorovky), je,ž bude lze srovnati s jednotou a mocenským
postavením říše, budou před Naším rozhodnutím předloženy zákonným zástupcům ostatních království a zemí, a.by bylo lze slyšeti a
uvážiti stejně záva.žný výrok jejich". Z:á}{o_nnýmJ _zás.tupei, os_tatn~ch
království a zemí, poněvadž říšská úSÚ1,va'-by~a- zastavena.," dhi~n-o
zde rozmrtěti zemské sněmy,
V tomže- ještě roce Rv,olán byl uherský sněm, ale vyjednávání
s ním nevedlo zatím k cíli. Ro-vněž tak tomu bylo i se sněmem
ehorvatskJ~m.

Sněm -království českého sešedší se v listopadu 1865 poděkoval panovníkovi zvláštní adresou za vydá-nLrářJjovéh9_~Ilí}~:t~1!tu_;
v této adrese se zároveň vyslovuje naděje, že pragma-tická
sankce bude upevněna, aby jednot.a. liše byla pojištěna šetřením
rozmanitosti částí, ze kterJ'rch se skládá, a dějtnného vývoje- jejich
práv a koneč-ně že provedena bude korunovace, odvěké to v krá-

lovství našem symbolické zjevení, vzájemné rukojemství a nejvyšší
zasvěcení ub'ezpečeného sta,vll právního. Adresa tato- byla od panovníka, zodpověděna dne 29. -pro-since 1865_ slibem korunovace.
Zatím však vypukla ,válka prusko:rakouská a jí bylo vŠ1lchno
vyjednávání zastaveno; ~s~"jejíID sk;ončenÍ,sitěm" království českého
v lis-topadu J"§,,~? se se~e:d,~J zn_ovu se"usnášÍ-.ina.. adreseJh.Ea.:p.o~V1;líkQvi,
která formálně vyc-hází opět od .říjnového_di};lTolliu, algt}1}luvi ji~ ,tal{e
o staJ'odá-vriém státoprávním postavení Čech ~eh pom'ěru, k trťÍnu

a:Jt

ml .L1LliJ:á.Yerl!Jkm1~~§M~~~-~"
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Také- v' zemích koruny uherské bylo po skončení války
jednání zase obnoveno. Veďl je dosud hrabe Belcredi, ale za jeho
zády navázal s vůd.ci maďar,skJ'rmi nový ,~státník", kterého
monarchii přinesla válka, s;vobodný pán Beust, který zamery
Belcrediovy křížil. Belcredi stá1eUoufaJ, ze vanouZemí neuherských
přiměje Uhry v otázce jednoty nse k po-volnosti. K tomu
účelu patentem z 2. ledna 1867, Č. 1 ř. Z., ~volal na den 25. února
1867 d.o Vídně mimořádnou fíšskou radu, složenou z~ zástupců
království a zemí, "které nenáležejí ke koruně uherské". Tuto mimo4*
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řádnou říšskou radu měly obeslati zemské sněmy zemí neuhersk)Tch
v počtu stanoveném únorovou ústavou. Poslanci však měli b,lti
voleni nikoli podle kurií, nýbrž z plného shromáždění sněmovního.
Předmětem jednání této mimořádné říšské rady měla. býti v)rlučně
ura.d~ 0._ otá;zce ústa.'luL Souča.sně byly rozpuštěny všechny zemské
sněmy, a nově svolané sněmy -měly obmeziti svoje jednání jen na to,
a.by vzaly tento -patent na vědomost a vykonaly volhy zastupců do
mimořádné říšské rady. Zároveň byla svolána. i sněmovna panská.
Patent z 2. ledna 1867- jest v podstatě nová oktrojírka, a to
s dvojího hlediska. Jednak- bylo přece záříjovým patentem stanoveno,
ze výsledk~dnání se sněmy zemí koruny uherské bude předložiti
zákonný~zástupeům království a ze.mí neuher-sk}Tch, čímž byly
přece zemské sněmy; místo toho byla však přímo svolána mimořádná
liš~ká rada. Jednak říjnový diplom i únorová ústava byly. záříjovým
patentem zastaveny a tirn padla i instituc·e říšské rady; nebylo lze
tudíž svolávati říšskou radu, 'byf i jen "mimořádnou".
AJ(;_ .rn~.moř!idná r'Íšská rada se nesešl<t. Dne 1. února 18fi7 byla
totiž -kOhá~1a, korunní rada o věcech uherskjj;], ve ~~- í;ie stre:la
s'ťaIiQ.vls~Bě"ICTeQiho a Beustovo. 12fl~:r:s~dJ,- jak bylQJiZ uvedenu,
J;;Úli.:z;I1 ,se _-ia"Clirámtl ,Jednotu l'll?~.. tíll~, že tlakem _zemí neuherf3k}'ch
hodlal Uhry v teto otá:zce přiměti k povolnosti; ;uaprot.i tomu B,eust
~)_u.stil jíž, záS"adu jednoty říŠe a shivěl- se na zj.irla..dě.Úrad 5_A ~t.UnTkY
!ll?,9'.<;U.:sk$T.mi otevřeně na. pudu dualismu. QL§{I;ř.,_,g~ . l!.Ws.lonil.JL .S~<:l~lO-:"
vls,~u _Beustovu; Belcredi -odstoupIl a na jeho místo byl povolán
~~~~~§(-]eIilílz-_-'liy'lo__ 'sv~ře}l() _ pro-vésti ._"v,;y~p.t~~J$. :-_lJhry. Beust měl
v jednání s Uhry nyní volnou ruku. ~::.J!ylo ~oc-íleno- velmi _brzo
a již císařským reskriptem ze 17. -.r~?ra..,,,.J_S_61~_~qiIQ-:-'uherskě státrie
právo v podstaltě- obnoveno a. jmen.ováno ta-ké odpovědné ministerstvo uherské. Tím ovšem úrada mimořádné říšské rady -o otázce
ústavní, jak Belcredi chtě-I, se- 's-tala be-z.p-ředmětnou.: Skutečně také
nejvyšším rozhodnutím ze 4. února 1867 bylo- nařízenn, že se, tato
1J1i~!W.řA,(lJlá_Jiš,ská- rada- má. prom.ěnjti.v_ "ústavIli" říšskou radu, a
sněmům jednotlivSrch králo-vství a zemí, které -se zatím byly již, sešly,
bylo místo patentu z 2. ledna 1867 předloženo toto- nejvyšší r.oihodnutí, ve kterém se vyrovnání s Uhry oznamuje již, jako- hotové a
mluví se o dalším zdělávání ústa:vních práv v "západní :polovici říŠe".
J2eu,§t:.,,jeho-ž dílem jest toto nejvyšší rozhodnwti, ,_.:vy~.há:z:~~. ~ _ná-'
zoru, že VYTovnánÍm ,vstupuje 1Íst-.ava_ opět _v živo:t..a _ž.~ _.táto _'lP-stavní"
ří.Š~kA.,xaQa jako "užší.... říŠská rada JÍnoroy_é_ ústavy je ny1it zakonným
z~,st:npc~.I4. ____z~!ní" ..n~uhers-kých. J::Ti&9.r ten jest však naskrze ;w~J:lJÝ;.
Vyrovnáním 'S Uhry zvrácen byl přéce 11ll_itaristický -dW~:A říjnDvého
diplo~1;t_u., J_.únorové ústavy, obě t.yt_o ___~stáy_i_.,p:a.'~.a:ji _.a ___ s.. _nimi padá
i }.n~t~it~~e }íš_ské: rady._ vůb,ec,_ Poně,ridŽ'''pak jest jen jedna tišská
rada' a tato
celéú~ľ 'svém základu padá, ne-muŽe najednou "UžŠí;'
nebo "ústa.vní" Hšská, rada, která přirozeně padá také, na,stoupiti
jako zákonná instituce zbS~Yajících království a zemí neuherských.
Také útvar "západní polovice říše" jest něčím dosúd -naprósto ne'Znám5Tm. Jest Iudíž "ústa,vní" nebo "užší" říšiká . rada institucí ne-

v

zákOlinou, a v nejvyssnn r,ozhodnutí ze 4. února 1867 sluší spat,řo
vati opět jen/ novou oktrojírku.
Sněm království českého se v adrese přijaté valnou většinou
ohradil proti zápa,dní }Jolovici říše, státnímu to utvaJ'u, "kterémuž
:::.e nedostává nijakého státlJprávníbo základu a kterýž nikterak nedal
by Be srovnati s nepopíratelnou právní a skuteč-nou jSOUCJlostí koruny
české, ani s právním V)rZnamem celé řady- korunování velesla:vnJch
předků Vašeho Veličenstva jako králů česk5T ch, ježto vykonávalo se
po mnohá staletí až do naší dohy, ani s nepopiratelnou státoprávní
lllatností, kteróž sněmové království tohoto p,ožívali až do časů nejnovějších". V důsledku této- adresy byl sněm nejvyšším rozhodnutím
z 26. února 1867 rozpuŠtěn.
"Q~~.~.y'I~e_"h!~.<;1,.a. ___ .řtš,~_~~ , se ~,_f?ešla. v květnu 1867. ,Trůn_pi __J:B,Č_
z 22. května. 1867 oznámila v rovnání s Uhry jako skutek hotový;
fl. nss e ra e
yly předtoženy osnovy o nové uprave stifťopTavňiC11
a ústavních poměrů nutné.se zřetelem na stav vytvořený vyrovnáním s Uhry. Dne 8, čexvna_ J8JH .. byl pak cÍ'sař Fra"ntiš.~k"._.J9M!
korunován _slavnostně_ ~a _1~r,Mg._ ulie!"~'3_k©hq, kdYi sněm uher~byI
~tÚ]~:~cIainre:I? 3. zak~ z ~ok1kJ_~_~zaLA.Q§a~{ l)1k.!ěQmn~
~~ zákony zemé ina.rtikulovat.I dal abdikad krále, Ferdinanda- V.
a. jesfe Jednáli'S"e: ohraan protr-'\r šem--:a1išleďk1ln11étoa:ocnkace, kÚ')'Té
by bylo lZe z toho na úkor samostatnosti a nezávislosti Uher vy~
vózovwti.
Tím bylo vyrovnání s Uhry .slavnostním -zpflsobem zakončeno) a
monarchie lotrinská vsttqmje do nového ob:ctobí svého vývoje, na
kterém se až do jejího zániku v podstatě nezměnilo již ničeho.

Až do _pokusu o t.

Ir/
zv:" V;~ov~ání

s

Čechy.,

Vyrovnání z roku 1§.?7,_Se obecně nazývá 'Yxr9vlláním ra,kous1wale ill8-sprá-vně, Správně, .vzato, jest to ~yro:Vilán( -jen
;..uherské, neboť zde se nevyrovnává nějaké "Rakousko" s Uherskem
; '11ybr,f-aI3'solutní panovník, císař ra-kouBk}T, 'se vyrovnává s poJi,tick~rl~
~ národem uhersk-ý~n tím, že uZlla1_ státní p~áv'Ů . J{'Q~,UJ1Y,-_,J1)).,i,Cl.r:ské, a
- Qb~ovil starou, ústRvu yhersko-~L _Ovšenl 11lěl tento jednostrann}T akt
absolutního mocná-řc daleknsáhlý vliv na, _ ostatní země ncuhcrské,
kter$rm bylo nutno v dŮ"sledku vyrovnání dáti nov,ou státoprávní
i ústavní skladbu.
'
Obsa~l vyr.ovnání není dán jednou společnou ústa-vní listinou,
n;t2r,ž ~: __ ?~sahu Jeh~l~dnaj1-~~~ zá.kony : ~lt~.Il~ _~1,4DgKJ2~ona
z, ,ro~.:::b~J).7 a "pf,Q_<:Hit:?-X,§,kf_'_:}*kla-dní zá~on._ §t.á,tlll z 21. prDšÍn-ce"
fS~ !?.J46. Ť. z':--21tlwny tyto neJsou totožn:eno znem. \-;rzijde~fl
tndIž spor o v}rklad obou těchto zákonů, jest -nutno dá,ti přednost-·
_~.l~~,sk~mu zák?llUo _vyrovnávacímu, neboť tento zákon jest vlastně
ori2inále~1 R: p~edlita:vskJí- zákon vyrovnávací jest mnohdy_ jen jeho,
ovsem mkoh pre-snou kopií.

! uhem_kým:
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J;t~!:~~S~Q~RřSké..

vyrovnání bylo~za.YJlOv~tL~_,y~k,

f !!l-2.~~J5,~J:~,~tg,y~~tEl2:g&fJ~,.l!tfh. Spadají tedy sem po výtce-;;ěci t. zv~

! i)E~m~,~~C;~Y ::·~F9J~"c;.né, t. j. V~~~il jic~_~ "sp,olec,ells-tví plyne ?~tně

, z p!;~gJ;l~:1tie~,~,o-,~_::l:Il,~~e-. .věci ty jsou:
"
a) ~!!UI*-B~~g!,~-.Y:~.$'js.
POdleT8ullérsKého a § 1, lit. a) pfedlit",vského vyrovnávacího
zákona jsou společnými věmili věci zahra-niční, čítajíc v to. .\!rn!9,llla~,ic~é a _lc0merční _zast.ou_pen,Í.. _YJlči cizině. Podle toh.o prutří' také mezi~
9, ;:,~,~r_o~~~f__ , s'I~J_OllYY 40 pra.vom.o~i sp.olečného nůnistra zahraniČníCh'
~,:-'~:j""y~Yl,_,kteřý .ovšem tuto prav.omoc vykonává v 'Souhlasu s' ministerstvy
~
l.obou částí říše.
.
.
b) .Y91fZllcs.k!;.,věci..
Jako drúliY~pvo.&tředek ke sp.olečné ,obraně m.onarchie uznává
§ 9 uherského a, § 1, lit. b) předUtavského zákona ~leČ.IléY!.l.t~k9".
čítajíc v to voJsko i loďstv.o- námořní. Řízení 1 vele.ní _a \;nitřní o!ga:
nisace vojska náleží výhrachlě panovníkovi,_ který v těchf.o ob-otech
podržújB sv?ji 'neobmezenou moc. ~Jení, 'však společnou v~cí P-O,y9Jp,,:_,
vál),Í rekrlltů, -st3.:uoyení branné, povinnosti a úprava branné \-SOllsta-vy ;
ovšem se musf'u-Prava. těchto veCÍ díti v obou částech říše" zákony
srovnaJými (t. zv. junetjl)1).
c) Náldad na tyto 'společné_ věci musí býti společný, což -však
spadá do vyrovnání ~~E-_!k~!,ho~,
Ke správě věcí' pi'agfiírutic-ky společn)~ch js.ou zřízeny také."." sp'~~_~_~. __
l~čné úřady~ to :
'. ,~"-,~Ev.~~i~~s~erst,vo _zal}r?-niční.ch věcí __. ,a" císařského a král.ovskéh.o
domu;
2..~~~§1sLJl1ig~Bt_~rstvo války; které se od roku .1899 nazývalo
sp_olečné (nikoli již říšské),
3: "ministerstvo- PŠSk$TCh, fi~_an~í, které později bylo také pově··
řeno správou Bnsny a Hercegoviny.
4. sp;o_l~?~ý-:, n~,j\Tyšší _ÚČ~~~Í-" {\vůr. ,
,'h {.-l

f

,,~'f-

1

púlill:;:r"ve

"sprá,re

,iěc'i"~prag1naticky sp.olečnjrch

byl

připuštěn

vliv ústavní, vykonávaly jej q~~s:~. I>_ele-gace nebyly §12gr~_fi!
zákonodárným, nýbrž správlytÍm, ~_' do 'jisté núry i, kont~o~liÍ1n. Deleg~,ee j,S.ou ~~~,l ngg!,,_$J~4_·,ipř,ed~l~y§1sjí., a káždá se skládá' ze_,?,~,_čV~m't"
z nichž je-dnu tří3.t.ll11.,L_v.oli ~J!-ělllQyna."panská, v Uhrách 'sněmovna
n~~g!l~J(l., dvě _tře't.Iny sněmo~ila p,of3lanécká.
, Způsob volení ve sněm.ovně poslanecké je.st v ob.ou částech říše
jiný. V. ])J_ ~!'A~h, se volí deleg~.0e z, __pln.éhQ___sllr.<OJp-,á:žd_©ní 3:' I} zast.oupení
menšin není postaráI,l.o. ,ť--i)ř.edlit,aysk,é p.oslanflcké 'sněmovně ,Re. volí
-podle k9Junllícl;l,-, zelIlÍ; o zastoupení menšin rovněž postaráno není.
Delegace Re voli vždy na jede-n rok a svolávají se každoročně
f;an,ovníkem do místa, Iež určiti přísluší pan.ovníkovi. Ve skutečn.osti
se svolávaly delegace střídavě do Vídně a d.o Pešti.
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__Y_ohD.J~P-M§QQgQ§~1_q_~1~g5!&LEř.í~J~le~7 vě~i jen p~~glX!-&:tkkY:-~Q,.o:
le,~n~, _ 'pokud ovšem nespadaly v obor- ~n-e-6bmeie-ného . rozhodovtt-nC-'
painovníkbva; jin)Tmi, věcmi se obírati jest delegacím zapověděn.o. 2)
;\.d2. VIT.,9vnání fiB.,,!l&lljo.se t~~~11<.eB1~2Y2L1t2.9.ů: stá!!:ích , /

Vyrovrtaní samo se rozpadá na vyr9vnání _trojí :_
'\t ,_ státoprávlib_,_,

kCT\;L~Ad-l. Úkolem státoprávního

~

.~ll111,l\.. a~l.l,'!;Q.LR~!b!~,;jŮjl~..Y~si.P!agJll.g.tiBlfy.j~lI.2!~~~

."-"",.~., ~'i'

-'-'-'""Cf státilíCli:"UÍlizÍch neobsahuje př~:1gf)ili\;:§.$:Jr~,_~_~~?,~_",'.:'.Y:r:9:v.n.~:y~gí

j,-,

l)t.~gb-o_ ,_ Uherskf zákon však stanoví, že dosavadní státní dluh ,r;
V
rakousk)'-- nemůže, tížiti země koruny uherské, p.oněvadž dluhy ty
bylv uzavřeny vesměs bez svolení a bez vědomí sněmu uherského.
Je~ ze slušnosti jsou pr}T Uhry ochotny převzíti část břemen -státních
dluhů. Teprve p.o dvou letech docíle:Ilo dohody v ten smysl, že, se
Uhry zavázaly platiti na úrokování stáléh? dluhu, který tehdy' činil
něco .ok.o10 tří miliard zlatých, r-očně 29,188,.000 z1., z čehož
11,776.000 zL jest platiti ve sthbře.
,~~):,~l.~,~'_~a}:p. ?l~_~.~_t"y_~_~i se, 110razuje nikoli_ nějakými sp.olečnými
daněmT;--!lýbrž" I!,~ísp:~ykY:_, ~b~n~. <?:á~tí.....ři~_I?, t. zV.- ~:v.ot~. K t.omu /,
účelu zast.upitelsk{~šborr- ob.ou částí říše" ř~_~_~~AE~~~.,~~'"~he~s!~}:, ~l1ě_m_,_L:,.
zvolí každa ze svého středu ,stejný p.oQ_~~4§tJlJ2..G:.:t1~ (t. zv. ls-_Y(),t9yo,~_i!(."),
.d~put~.ci),_. k~erý z~ pom?c:i odp.ovědných ministerst~y obou částí řIŠe-ťJ/
vec sJe~na,va. Je-ll docílen.o dohody, sdělí každá. kv.otová deputace '
usnesení toto ministerst.vu té části říše, ke které sama náleží, a toto
" je předloží za-stup-itelskému sb'o-ru k schválení. Takto schválená usne/ sení se pí~edlo~í panovník-o.vi k sankci. 1'\ elze-li .docíl!ti ,_dohody, r,~z:
--hodne, avsak Jen na d'obu Jedn'.oh.o roku, panovmk otazku kvoty s'am~
Způsob úhrady jest tent.o : nejprve se ~~":z;L!g:k úhradu příjmy ,~J'~,el~_;
~9 pak p.o srážce těcht.o příjmů z__ ~,~L,_~Q,!!-de, u,!n-~~d~ _,s~_ ~vot~u:
V roce 1867 byla taJo kV9ta vyměřena poměrem 70: 3ó, 't:· j..Přea~
llt-a.vsk,o platIlo 70 % a Uhry 30 % peníze potřebného na úhradu' společn'S'ch nákladů. Při obnovování vyrovnání byla kvota, uherská
postupn.ě zvyšována, až dosáhla výše 36'4 (Uhry) a 63'6 (Před
,;
lita,vsko ).
<
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'yJ;'I9vl1,~-!l:L _ nár.o:dohQ(3pogM:s_k~,)i~.~týk~"y~~A_"nŤkůli::rtu.--piě, 1c-ť"/;: ::<1';\-· p"

I!yJ~,:z'- 2}]~-~-~1~_~~ Ca co~tr. yrag~atic~Y)v~;~~tf~:rs$;SJ1. Sjednává- s-e--;':/'~
tOtlZ vyrovnalll rtot.o meZI obema castml nse tak, ze se ujednává čas ,<-t
od ěasu ,opch.odni a, celní ___ ~P?lek. Kdežto tedy věci, ,nutně neboli
~!~\~~~:t"~,~~X ___~P,~J.~.~·P.~, j,~~?j;,~.:~j?:r.a::r_e.n'y: _::x;r?,~~,,~~.í}?1:,,~~~y.~ věci ~~_Zl~
l~~~!_G~_r ?~,?:~~S~!l;~.,,~_f? ,upr~vuJI ,Jcn, _na. urc1t.ý _pře4em, :;;~anoyeJlÝ, _,č~-s
(101et) ve formě obchodníh9 a celního spolku, který se po VypršénC
,stano-veného času .opět .obn.ovuje.
Věc~.",_'!!lJ,alJ.~~icky, spol:čné jsou: 1;:iíGi...ceh;:d, ,jisté éh!,pI,_§:Q9~I%1J_nI~ c'~
v z~.J~~~~~ st~"~y .obch.odm, a prÚ'vozo~'ání živností zvláštní o-chrana.
Pláv ž~vn~s.!~Ěfl.~§!1;'-pr6stř~g~y~J~Q!!!Y:!lU~~,ční, ~7,ájemná p.odú-bra"
obchodu,_ uPX2::Y,~_~,~!-:, y~:g, měny,a čísla, ba.nkovnictví.
Podstat.a obehodního 'a če1lilli"O"špo1Kii'"žálezí"v"toiií že společné
v~ci jím obsá,hnuté moh.ou býti upraveny v obou čáRt,ech nSe jen
za~.ony sr?vnalými (junetim), takŽe, _ d'okud ten.t.o spolek trvá, lze
:1?lenU v zakonodárství přivoditi opět jen souhlasn}Tmi. zákony v obou
ca-stech; nebylo-li lze dosáhnouti sr.ovnalých zák-onů, jest jakák.oli
T
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3. jmenováním vynikajíCí příslušníci království a zemí na
se zasloužili o stát, církev, vědu nebo
doživotí. Zákonem z 26. ledna 1901,-Č. 16 ř. z., bylo toto jmenovacÍ právo císařovo --obiiiezéúo---potud~ že
těchto členů nemůže 9ýti __ llléně '-než, _1_59___ ,a: __ yí~e než 170. Nějakého
rozvrhu na jednotlivá království a země při tom llmiC-Poslanecká sněmovna se skládá z~Q;3__ 91i2Jll\,_~Io~vd_enS:ch na.
jednotlivá královstvLa: ze1ll~._;_ T.itoj~l~nové se volí zCl~~kýl~_isIlěHl~t pQ9:!e ~uFií ,naprostou y~tšinou hlas_~,' Císaři zftstává všaF'7yhrá.z(mo právo dáti provésti volby přímé ..Jest tudíž _P9i?lauecká sněmovna
opět jako v ústavě únorov~ _~ol!LgIg}~~_ ,,~~1}?J. Př~di3edlC.a_JH~stopřed~
~,'~~_u, _ Y~~,~,~.e._._SI?-ě~lOVl?y'_ jm~}lujť_, cjsa.ř ,z j,ejího stře4u ; ostatní činov
níky si voli tafo sněnlo\'ua samu. foslanec~á, ,~něll!oVna~_.však. sL-volí
;:;~,ma jak před~eclp-ictvo, ta~, i ()stati)5JTIn,Oyriík~< Císař svolává každoročně, pokud IllOŽÚO v zimrdch měsících, říšskou radu, ji odročujc
a má ilrávo rozpustiti' sněmovnu poslaneckou. Imunitní práva čLmů
říšské' rady zůstávají táž jako podle úThOrove ústavy. Vsneseni ~í~ské
r,a~y_ se stávají zá~_()~_e:w_ ~_::t.I!-}z~GLY!~~,f§_~_9}1; veto. c-ísařó~D' jest - a,bsohitnC'
.
.
,.
říšské radě zastoupen)'ch, kteří
umění. Jmenování se děje na

--.Zákonodárné právo, ,které císař spolu s říšskou radou vyk-onává,
vztahuje se jen na věcí, vypočtené v § 11 zákl. zák. státního o za~
stupitelstvu liše. Prosincová ústava nezměnila na existenci zákonodárství _říšského a samostatného zákon-6dárství zemského ničeho, stanovila však nové zásady dělení, vrátivši se v tomto směru jaksi k zasadě
vyslovené říjno-vým diplomem. Vypočetla totiž jmenovitě
všechny věci, které spadají v pravomoc li.šské rady ta~) že, co ve
v'S"še .citovaném § 11 v}Tslovně uvedeno není, spadá v pra:voľnoc zemských sněmů.
'
" V pra,vomoc řjšské ra,jy!,odle tohoto § 11 náleži: .
a) zkoušeti" a: -s~c,n,ialó,iiti obchodní smlouvy a ty státní
smlouvy, které- -z;atěžují íiši nebo její části, zavazují _jednotlivé státní
občan.y, nebo mají v zápětí územní změnu kráJovst.ví a zemí na_ říš~
ské radě zastoupen~Tch;
b) všechny věci, kteriTmi se upravuje vojenská povinnost:, zejména i roční povolání rekrutů a všeobecné předpisy o příp řeži, zásobování a ubytování vojgka.;
c) stanoviti státIú rozpočet a jmenovitě, ročně povolovati
daně, dávky a poplatky, zkoušeti uzávěrky státních účtů a v}rsledky
finan~ního hospodaření a udíleti a,bsolutorium; uzavírati nové zápůjčky, konvertovati dosavadní státní dluhy, zcizovati, měniti a
zatěžovati nemovité stá.tnÍ jmění; zákonodárs.tví o monopolech a
r,egaliích a vůbec o všech finančních věcecb, které jsou společné
královstvím a zemím na říšské radě zastoupeným;
d) úprava 'peněžnictvÍ, lllinco~nictví a cpdulového bankovnictví, věcí celll~ch a -obchodních, telegTafl1, pošt, železnic, plavby a
jiných ííšsk~Tch komunika,čních prostředků;
e) úvěrnictví, bankovnictví, zákonodárství o privilegiích a
živnostech, jakož i o mírách a váhách a o ochraně známek a· vzorkťl ;

59
t) zákonodárství medicinální a o ochraně proti epidemiím a

moru;
g) zákonodárství o' státním občanství a o právu domovském,
o _policii cizinců, o listech průvodních a o sčítání lidu;
h) o poměrech konfesiosních, O právu spolkovém a shromažďovacím, o tisku a o ochraně dušo-vuího majetku;
i) stanDviti zásady vyučo-yání o školách obecuirch a o gymnasiích a' zákonodárshrí o universitách;
k) zákonodárství o trestním právu sondníin, o trestním právu
policejním a o právll občanském s vyloučením zákonodárství. o vnitř
ním zaiizení veřejn~'ch knih a o takových předmětech, které na Zfukladě zemsk~reh zřízení a tohoto zákla-dního zákona spadají v pravomoc zemských sněmů, dále zákonodárství o právu obchodním, smě
nečném, námořském, horním a lenním;
l) -zákoILodárství o základech organisace úřadů soudních a
správních;
ml) zákony, jež jest vydati na· provedení základních zákonu
státních o všeobecných prá.vech občanů státních, o říšském soudu,
o moci soudcovské, o moci, vládní a vý konné a· na které jest se
v těchto základních zákonech státních odvoláváno;
n) zákonodárství o těch předmětech, které se vztahují na
povinnosti a poměry jednotlivých zemí mezi sebou;
_9J.3.ákonodárství o způsobu, jakým jest projednávati věci,
které na základě ujednání se zeměmi koruny uherské byly prohlášeny za společné.
_n1:oc _v}rkonná,~ ITl~~_e" také nahraditi )noe __ z~}m_nod~,rnotL Podle;
§ 1rzaR:-'Z3;lC~tátnTI1oó~ozaštul)i1elsť~'fi~~Et(t.-·~\~. \~Íšat§kM~. -para-l
$!"~~)~ ~11Ů~,~S~Jt;,&ř" Q1JJevi-li, s~ ,nutným Tyg~~tL.l}a.r~í~Cllí,_ ke kterému'{
jest podle ústavy potřebí přivolení lišské rady, v době, kdy říšská I
rada, není shromážděna, s odpovědno_stí" v~ške!ého ministers~va YY~"í
~ati císa,řs~~!V!!jz;.~ní._~_.,Rr:g-~:aiW1nClil:3JnQ,~1J,,_.zák:Qi~a., pokud ji~ ~é I
'něii1ěm~--základní zákon státní,' trvale nezatěžuje státní majetek a;
ILezcizuje~ ~tátní statek. Ta.kovéto císa.řské nařízení- jest však k schválelÍÍ 'předložItI nejblíže příští říšské radě, a to nejprve sněmovně po'·
slaneck~ do čtyř neděl, kdy se tato- sejde: Opomine-li vláda 'Je---v této
lhůtě předložiti ke schválení aneb neschválí-li je jedna z obou sně
moven, pozbývá platnosti (Tento paragraf stal se záštitou skryteho
absolutismu a jeho bylo v dalším v5rvoji- k účelům absolutistickým
silně zneužíváno.)
'-'ZálrI3;dl~i'.:'~z_~~on·,- státní o všeobecných prá.vech občanů státních
obsa.huje' t. zv _,:P!~~a. . J:)táto.o.bčanská.,. Důležit}T jest tu mimo jiné
zvláště čl. 19'; kter)'T zavádí r_ovI?-~C1?E~:Y)1Qst._.YŠ,!1.Qh_. .!~~_~_odních_ kmenů
ve státu. a všech v zemi obvykl}Tch jazyků ve.1k9.1e, v_-,lÍřadě a ve
veřejném životě ~, stanoví, ,ž,e" v _"zm:ních, ve kter}rch bydif"vfcc národních kmenů, jest. veřejné 'úsbivy vyučovací za.říditi tak, aby každému z ~chto ná.rodních kmenů byly dány potřebné prostředky ke
vzdělání vil svénl jazyku, .aniž by byl nucen učW se druhému ,zemdobytčímu
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skému jazyku. (Tent.o článek zůstal však na. pa.píře; prováděn
nebyl.)
N~'1T stát,. království a země na říšské radě zastoupené, při
v~skere c:Thtrahsační sna.ze prosincové ústavy _ llenÍ státem jednot~Yl?_. _:rro~lllcová: ústav~, ne_zl~lénna na st~·toprávní11l postavení' jednot~rvycli kr,alovství a. zemí a -na jÍch~ 'p'omčl.JClCPředHfa-'rsku jinak niceh~. Kl'a.lovství a země zůstávají státními zlomky neboli -fragnl§ht-r
nadale, pravomoc zemských sněmů se dokonce'r'toZslrufe-(\7iZ- v)7-še}
a Předlitavsko jest fltátem složitým, který má jinou podobu v oboru
moci zákonodálné a opět jinou v oboru moci vJí-konné. V tomto
směru zákl~dy únorové ústa-vy -zůstaly naprosto zachovány.
V zeullch koruny uherské došlo ještě před vyrovnáním opět
,k státoprávnÍIhu splynutí Sedmihr.adska._ s __ Uhra1-ni. R.eskriptem
z 1. září ~~?§.. ~yl sněm sedmihradsk)T rozpuštěn, reskript-'z 15. června
1862, kterým byl zaveden nOv-}T řád volební do sněmu. odvolán a
obn~:)yen opět volební řád z roku 1791, podle kterého 'měla vláda
právo vedle volen)Tch členů jmenovati do sněmu libovoln-.fT počet
člcnú, již se zvali regalisté. (Vel sněmu v roce 1848 bylo na příkla-d
90 členů volen-.frch a BOO regalistů.) NO\-rý sněm- svolaný v listopadu
1865 a zesílený potřebn-.fTm počtem regalistů přijal dne 6. prOf:;inee
1865 opět čl. 7 zákona z roku 1848 (ústavy uhcrskÓ'), kterým Sedmihradsko státoprávně splirvá s Uhrami v jeden celek. Tím SedmihradKko přestalo bJ'rti zvláštním státoprávním celkem.
~{)vJ'r stát uherský upra-vil také '(pro vlastní Uhry se Sedmihradskem) 9táz,ku}1árodnostní. Stalo, se tak čl. 44'. zák. z roku 1868, který
sice má nadpis ,;(L..T()Y!lgl)l~~,y'~10sti ná~odností", ve skuté('tnostf však
nejen _že nijakou rovno~.r~.vJ1.ost. nezavádí, nJ'Tbrž pojišťuje llapro~té
na-dpravÍ maďarského.' jazyka.: a .maďarské n~rodnosti.. Zákon ten.to
vychází z předpokladu, že všichni státní občane ťvořÍ podle zásad
ústa.vy i v politickém ohledu jeden jcdnotnJ'r, nedílný uhersk<T národ
(a magyar nemzet), jehO-ž příslušníkem jest každý obě,au vl~sti bez
ohledu na to, jaké jest národnosti, a že z této jednoty politické vy..
plývá také jednota státního jazyka. Tímto státním jazykem se sta._~---llD.YLjKkyk~Jll"~éf.9-·rf?ltJt... Jest to jednací jazyk Hšského sněmu, zákony
se vydávají ve státním ja.zyku, pro přÍf'lušníky ostatních národností
se pořizují ověřené překlady" a. úředním jazykem vládním ve všech
odvětvích správy jakož í u soudů jest maďarština. Práva, jazyka
nemaďarskJTch národností se stlačují tím na míru nejmenšÍ (ale ve
skutečnofiti nebylo ani této nejmenší míry práv šetřeno).
* Zákon tento rozeznává pět druhů jazyků: stá~ní, protokolovací jazyk stolice, jednací jazyk obce, protokolovad ja.zyk obce a
jazyk mateřsk-.fT, Protokolovací jazyk stolice jest jazyk, ve kterém
lze také sepiRovati protokoly za,stupitelskj'rch sborů, vJ'Tborů a komisí
sto1ičních; pravidlem jest totiž, že tyto protokoly se sepisují v jazyku státním,' avšak, přeje-li si toho aspoň p8J,in~._ ~lenů, a.by se
protokoly psaly také v jiném než státmm' jazyku;" Je'st "protokoly
psáti státním ja,z-ykem a "edle toho ještě tímto jazykem menšiny;
tento ja.zyk "menšiny se nazývá protokolova-dm jazykem stolice. Jedv

nací i~_~yJLohee_.jc-sL.jazyk, __kterj .si obecní shromáždění zvolí za svůj
jazyk jednací. Avšak pětina obecních voličů může žáda-ti, .aby se
~)rotokol psal nadto ještě v jazyku, který si tato 'pětina přeje: to
.
Jest 12r()tQ_kolO'ffi{lHa"j'k-obc~~.- __ ~ __,
-* Jako pravidlo pla-tÍ, že všude jest užívati státního jazyka. po~
kud zákon tento nepřipouští výjimky. V-.fTjimky ty jsou:
'
* Ve stoličních, ob.QQ.!ÚOIL ,_ a-,_, církesnich. s~.omáž9-.ěních. ..-může"
ka.~dý člen užívati svého ma-t.eřského jazyka. Róvněž 'tak může každý
obcaľh na RVOU- obec, llfu .svůJ církevní úřad, na svůj úřad stoliční a
na stát činíti podání ve svém jazyku mateřskéll1'. * .U úřadů a soudů prvé stolice může každý občan, pokud není
zastoupen aiYQJi.áJe.I.I~k užívati jiného jazyka než státui.hD.; .a to: u
svého obecního soudu svého mateÍ'ského jazyka, u jiného-··obecniho
_soudu jednacího nebo protokolovacího jazyka dotčené obce, u svého
okresmho soudu jednacího nebo protokolova.cího jazyka své obce
~nikoli svého .mateřského jazyka J), u jin-.frch soudů protokolovacího
JazJ~ka sto~~ce, ve které, dotčenťT soud jest. Vyřízení soudu se děje
V t-echto ~rlpadech zpraVIdla, v Jazyku, ve kterém bylo podání uči
ueno. Je-ll strana zastoupena, advokátcm, jakož i ve druhé stolici
vůbec ,se úřaduje jen v jazyku státním.
, , * Ve .s~á.tních školách určuje vyučovací jazyk ministr vyučo~,
yu,nl,_,-_,J.fjsL'-,\Wak povinností státu pečovati o to, aby tam, kde'S'tltll(-·-občané ~.ně~te.réo nár~dnoRt~ nema,~a,rské žijí ve větších skupinách,
byla pnslusmkum teto narodnostI dána. možnost vzdělávati se ve
SVél:l,m,ateřském ja.zyku az do stupně, kdy začíná vyšší akademické
vzde~an.l. Na středních a vyšších ústa-ve ch vyučovacích (státních),
kt~re, JSo~ nebo se zřídí v krajích, kde jest více jazyků, jest pro
ka.zdy z techto ja.zyků zfíditi stolicí pro jazyk a.literaturu. Jednotliv,ci, obce, církve, korporace a.td. jakékolí národností mohou zřizo
v~ti vyučovací ústavy, střední i vyšší; jazyk vyučovací na takovychto soukromých školách určují zakladatelé.
V ,9JJQryatsku--'. a Sl3.:\:7,QA§}~,!!JW delším marném jednánL.snem, S€;- _
sedSI se v lednu 1868 zvolil ze sebe "Q.3J211j:l!&1 která s depllta.CÍ' zvolenou k témuž účelu od lU1ersk~ho sněmu se měla- dohodnouti O
úpr~rvě státoprávních poměru mezi Uhrami a Chorvatskem' a Sla...
VOJ~SkeI~l (t. zv. $xs,levinské :..n~boli r~g~1~k:olárnÍ deI;Jllta~~),.. Ty~g__.'~!a
t~:.,'.T:E,~!~~~}.~I~l!~ac_~.. se skutecne shodly, výsledek jejich dohody byl'"''
p~·IJat snemy obou zemí a králem sankcionovan3T tvoíi uhersk3T čl. 30
zakona z roku 1868 a chorvat-sk}r čl. 1 zákona, z rOklI. 1868. To jest
U~!~T~~C?-C,~QI'yatsk,~, vyroynání.. ObRah tohoto vyrovnání jest v hrub3Tch' obrysech tento' :
Chorvatsko a Slavonsko uznává vyrovnání z roku 1867. Uhry,
Chorvatsko, Blavonsko a Da1ma.cie .tvoří oproti osta,tním zémÍIn'-"iie':-'~
l:h~rsk~m jedll~ ~,t~ijlPf).le.Č~B,,~yí~_ ,které dochází svého výrazu také
'. ,Jedne spolec~~"J~9X"Un.m:a.01..a, v Jednom společném korunovačním
dip 19mu .;"ov-šem jest korunovačlú diplom vyhotoviti také v jazyku
ehorvatském a v- něm jest zajistiti nedotknutelnost a zemskou ústavu
Chorvatska" Slavonska- a Dalmaeie, Ohorvat-sko, Shvonsko a Dalmav
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na z~~~~dě" správném a- spravedlivém". Při tom ,vyslovují čeští- posla.liCl . JIZ predem ochotu 'Jshodnouti se s německými krajany SV$'IllÍ
o lllstltu~e t~lkové, kteréž by za,bránily všelikému zkracování jedné
llob druhe narodnosti ze1ll8ké mocí pouhé vět-šiny".
,

De~3.I.~QQ,_",_,t<lt9. __ .,_.~y':YQ1!l1~_ "'~tljJg§J_,.I?řÍl!1g _žh~elnJ,J111lJtí v ,~eském

,,::~rQ~u, které ~overne obecně -~\1~-t!BL"ll~l~B!}!s&;tg}:., Vláda, s ,pov

:atku toto h~:uh podcenovala, ale Konecne stalo se jí i císaři ja.sn:frm,
ze nutno nO-Ja.k s tímto hnutím se vyravna,ti. Vědomost toho vedla
k nastoupení ministerstva"lI.?]}2P-F?ir1Pya a k t. zv. českému,_Y_Y~..
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_______ Přoti hnutí dekla,rantskému postavily se rozho"dně sněm česk<r
r vláda. Poslanci podepBa,vší deklara,ci byli prohlášeni za, zbaven~r
mandátů, byli však v záii 1869 opět jednomyslně zvoleni. Vládi--'i)'ak"
'llovou -persekucí pokusila se- zdolati odpor český. Aby zlomila trpn}T
odpor proti íišske" radě l vymohla, na říšské radě, provádě,cí zákon
o přím}Tch volbách z nouze z 29. června 1868, kterým se 'vyhrazuje
cí~,~tt,-prá,,~o __ na~í"q.i~L P_~~~l}_~:ygJhy._dOjíšs,ké _r;tdy, jak ustanovoval (§ 7,
oast. K úi:loró'vky ar § 7, o'dst. 4. usta;vyprbslllcové. Nad Prahou byl
/ v-yhlášpn __ .v)~jL~~_Q~~;t_J?t~~J\Je persekuce zahájené neměIYůČ-ek'it;;ia:-' --ného účinku, naopak odpor 'i Čechách ještě vzrostl. Zatím však
i poměry ve Vídni začaly se hatiti. V tehdejším t. zv. občanském
~~~~.!§_tEln~tyu __ do,š~o, ke '~risi a. důsledkem toho k částečné zl-ii~ilK Ná-~- -říšsk~ radé" ~y_Ia_ 'pak ,n,eptít,oll1Pos,t čee~_u již cítelněji, }Jociťová{i;i',
~q.Y~;___ P?~,át~~p:t, Tqk~,"J~7-Q_"_~~~1~1jli,Jr]_DY"_ Q,9-pgr, P.f9ti" H~Sl{é, fil-de' také
j,ť_~~*~}" TYr:o~íÍ~,I_,~ S12~~,~~~, Bylo tedy nutno za,hájiÍi jednánt 's Čech}T,
a to tím spíše, že mezitím se začalo sehylmrati k vál co_ fr:l-1icouzskol nemecké a ke všem eventualitám bylo- zapo-třebí, a.by říše- byla. uvnitř"
klidná.
'V:___ ~d,uhllU__ 18.7~1 i:lastupuje t. zv. -,YYXQY)láX&QLl11i~if?ttlj"13t}:o :AJfreda
)1ra.bět~",Potockéh~_), jehož progrmn kladl důraz
"státní ~~lJ;šieilku
e-řaltdtrsKóh')~"Kťérá-- _obsahuje spojení všech rakouských klllonů a národů 1i a ubezpečuje, že vláda nepodnikne nic'-eho proti ústavě.
tocki zahájil vyjednávání s Čechy chtěje je určitými ústupky pohnouti ke vstoupení na říšskou radu a Um také na půdu ústavy.
Patentem z 29. července 1870~ když již byla vypukla válka francouzsko-Thěmecká, byl sněm království českého rozpuštěn a při nových
volbách zvítězila v obou skupinách kuríe velkostatkářské historieká
šlechta; tím česk}r sněm dostal za,se většinu českou. Nově shro.mážděnému sněmu byl předložen královský reskript z 25. srpna 1870,
ve kterém Re vYl"lovuje ochota provésti revisi postavení království
?eského 'V celkové li1Onarchii, avšak současně se sněm vyzývá} aby
bez odkladu vykonal volby do íišské rady. Hned při vstupu do
sněmu podali národní poslanci čeští a posland velkostatkářští -osvěd
čení, že trvají na deklaraci z 22._ srpna 1868. V"5~še uvedený reskript
hyl pak zodriověděn' adresou sněmu z 14. září 1870 a pametním
spisem předložoI1}Tl11 zároveň s adresou. V adrese se praví, že sněm
česk}" nn~dy l}emŮŽe, nesmí a nehude obětovati státoprávní osobnost
království českého, že však jest ochoten přihlížeje k vážnému sta,vn
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íiše i a-by usnadněno bylo neprodlené zjednání celistvého za.stupgelstva, mocnářství, pro tentokráte a bez všeliké újmy na Rvobodněm
právu tohoto královstVÍ, ahy rozhodovalo o sobě samo, "vypraviti
ze svého středu poslance, kteří by zastupovali království české co
království v deleg-aC-Ích, ja,kožto v celistvém zastupitelstvu všech
království a zemí říše '.
Na tuto adresu byl vydán novi reskrip:L,~~",_?~~:~í...l.§1Q, ve
kterém panovník v)Tslovně praví: "My j::uné---S-óne-- dohře vědomi
lesku, jímž to koruna Našeho království českého vážnost a moc Našeho 1ll0Cll,á,řství obestřela. :My jsme se také na tom ustanovili, krá- 'li'
lovství tomuto znovu nedílnost a neodcizitelnost země nezrušitelně
písemně stvrditi a tak jako u Kaších osvíeených I)ředků má korunování korunou českou vnítí'nímu spojení" s národem č~sk~~m dátí
lesknoucí v}'znam:' Rovněž vyslovuje reskript ochotu revidovati poměry království k veškerému mocnářství, vyslovuje však, že řádné
srozumění se může státi jen ua základě platné ústa;vy. Sněm království
českého se tedy ,vyz)Tvá, aby bez meškání vykonal- volby do říšské
rady, č,ímž přímé obeslání delegací bylo panovníkem zamítnuto.
Rcskripťtento zodpověděl sněm novou adresou, ve které trvá na svém
odmítavém stanovisku. Vláda. si pomohla, z tísně tím, že podle zákona
z 29-. června, 1868 vypsala přímé volby do íišské rady; avšak poslanci zvolení v česk~Tch krajích do říšské ra,dy nevstoupili.
Poslání "yýrovnávat?ího" ministerstva. hr. Potockého tím lUlJ~
prosto ztro-skótalo. V Jistopadu 1870 podává toto mínisterst.vo demisi,
která císařem byla také přijata, a, v únont 1871 naRtoupiln ministerstvo hr. Hohcnwarta, jehož duší byl štyrský Němec hr. Hohem".ra-rt
(jako předseda) a- Němec ze Švábfika, profesor vídeňské university,
dr. Albert Scha-effle. Tím dochází k t. zv. -českému vyrovnáni.
l
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Tak zvané vyrovnání s

Čechy.

Vyrovnání s Čechy bylo zahájeno královskj"m reskriptem
z 12. září 1871 vydan}Tm od panovníka po delším vyjedná-vání vlády
s C"edlY. ,""'""""~
* VyjednáYání toto začalo v květnu 1871, kdy se ďostavil do
Prahy ministr Obchodu dr. Schaeffle a zde jménem vlády konal po. rady s 0esk}Tmi vúdei : hr. Cla-m-l\-iartinicem, drf'm Riegrem, Palack5Tm:
kn. ,Jiřím Lobkovicem, kn. Schwarzenbergem, hr. Ha-rrachem, <Irem BrauI?-erem, dre1)} Sladkovsk}TI11 a (za markrabství) drcni. Ptažákem. 'lyJednávání toto vedlo k pOfiitivnhnu výsledku, který byl s hr. Hohcnwartem také sdělen a panovníkem schválen. Koncem cervence se
dostavili do Vúlnč dr. Rieger, hr. Cla,ill-1.ía.rtinic a dr. Pražák a ujednali
,zde s vládou podmínky vyrovnálú: V ministerské radě, kona'né dne
4., srpna 1871 za před,sednictví panovníkova, byly pal~ vyrovnávad
osnovy také schváleny. Na. základě toho byl vydán král. reskrÍfJt
z 12. září 1871 a sněmy zemské byly svolány na 14. září.
5
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V reskriptu tomto tlumočí (v odst. 3.) panovník žádost, ahy se
království českého k veškeré říši "způsobem všestranne SpIa. .
vedliv}rl11 a uspokojujícím konečně" uspořádal, (v odst. 4.) prohlašuje,
že, maje v paměti státoprávní postavení -~oruny .české,~ a j;a. sobě
povědom slávy a. moci, které tato koruna Jemu a Jeho predkull1 propůjčila uznavá rád- práva. tohoto království a jest hotov, toto uznání
lJřísah-~u korunovační obnoviti, připomíná však J,::', O,cl_S.t•. ----5.},_ že se
s utti1ié strany nemůže yytáhnout~ ze z~vaz_k~,_ ve l\t~_t$ ve~_ol_ ,~~~.~
páměr

jL~.Ýl~~!:~},~,:~~.t_\~í~:: ~~I~::~_~~~~~;i~};;;~lp}_?J~h~h.,., Ú~1~?~~~_~_~~t~~~~u~.
E!}2Ji11)j~9~VOU _II stavo,u a zeJlllena ':~2g_~:!1_a!!H_~:_,,~.,_ Jll1l:Y, a zve (v odst. '::J,
sřiihll:' aby"lillrne~-:á:' smířlivě vzal v úvahu, kterak by se státoprávnI

poměry krá.lovství českého uspořádaly a tím se konecně dlouholetý

spor ústavní ukončil.
.
--V\rznam tohoto královského re~kriptu 130 velmi často, a to i v řa...
dách Česk.fTch. podceňoval Poukazovalo se obzvlášté k odst. 5., ve
kterém se pr~ví, že ~~_ pa~ovnik nemůže --v~ytáhnouti ze záv:azků vzesl.fTch proň říjnovým diplomel?-l, ústavami Úl~orOVOU a prosmcovou ~
,yrovI1_ápíín _uh81'ským. Tím___ ]ct____ s_~ zesla~1?-j~_ yáh:=!, _odst. _4.,- ktery
olJsahlije ližn:i,~í -práv_o králoy~_t:yí, -če~k::~_~9, ,a-~- ~11u?í o ~tátoprávním
postav:Cl~Í ~_(}iU,l?,Y-:,če~~é. -Náhl~dý-ly o,všem spr~,~n~ llCJSOU:
v ,
Odst. 4. reskriptu obsallUJc tvrzel1l nepodnnnene. Prohlasem pa.novníkovo že má v pmněti státoprávni postavení koruny české, že
uznává rád práva tohoto království a že jest ochoten toto uznání.
přísahou korunovační potvrditi, není vázáno nějakou podmínkou, ani
v3'jimkou, nýbrž jest vysloveno bezpodmíne.čně. Ost~Ltn~ z povahy
věci vyplývá, ze míti něco v paměti s něJakou podmmkou nebo
v.fTjimkou zakládá v sobě logicky l?rotiklad:."
'v
.
Váha a význam celého resknptu spoC-lva otndIz v odstavcI 4.
Význam tento správně ,oeeníme, srovnáme-li ten~o odstave~ 4. se
;;:tátoprávním a ú:::tavnÍm V)TvojeU\ jak :elkove, monar~hle" t~-k
i koruny ě.eské, po roce .1848. P01l1meme-h prozatllll kabmetm h~t
z 8. dubna 1848, vidíme, že všechny ústavní listiny tét,o monarclll~
po roee 1848 vydané zachovávají 0- zvláštním státoprávnnn po stavem
koruny české naprosté mJč~~í, ba že se v.fTraz "koruna česká" v nicl:
ani l1evyskytuje.---Sta:r6i)a,~vní lL ústavní vývoj po roce 184-8 nc.zmt
tedy ani českého ,státního práva, ani českého krále ye zvláštní stato[Jrá~llí hodnosti (nepřihlížíme-li totiž Je~ k v titulu sp?lečn~ho panov'~:
uíka). Najednou však reskript prohlasuJe, -ze panov~lk 'm~ v pmnetI
e.tátoprávní postavení koruny české, že uznává ra,~ pTava toh~t~
království a· je'st hotov uZil1á~í to koru~ov~ční phsahon .?~tvrdlt~
O jaké státoprávní postavem koruny ccske muze ,zde Jltl~ kdy~
u~tavní listiny mona.rchie lotri1Jské po roce, 1848 t.akoDv~ehot? ~?stavem
vť1bec neznají? Odpověď je:st jasná. Tím se ne:nu~~, muutI pO,stavení resp, právní poměr království české.ho .v:rpl}:vaJlcl snad z ,unorovky nebo prosincovky, už také proto lllkoh, ze lIst-avy tyto vyrazu
česká, k.oruna ani neznají. Tím se mŮže míniti 'Jen státoprávní postavení koruny české na základě celého historického v.fTvoje před
rokem 1848, tedy posta\"ení koruny české, jak se vytvořilo během
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staletí v době minulé, tudíž č,eské státní prá;vo v plném svém obsa.hu
a rozsahu a na. úplném historickém základě, Z právní skutečnosti,
že reskript má v paměti státoprávní po-stavení koruny české, plynr;
však ještě další důsledek. Poněvadž ~s;tavní zá-k~ny po ro:~ ~84~
ničeho o t.omto státoprávním p-osta.vem neustanovJly, Jest OCIYldne,
že neupravily veškero právo veřejné, že nevyčerp~l~,~ejm.évna pr~:rn~
poměry jednotliv.fTch království a zemí k ce~k~vev nSI ~ ze ,se J.HU:
starší základy právní nenlšily, Z toho vyplyva., ze se ceske Matm
právo neporušilo novějším zákonodárstvím, a. že státoprávní pasta,
\'ení koruny české trvalo i přes' ústavy únorovou a prosincovou.
Prohlášení pa.novníkov-o" že má v paměti 'státoprávní postavení
koruny české) jest -dále aktem d~klara.1&:!~!m" nikoli konstit:rth~nÍlU~'.?-0tT~,_
to, znamená, :, práva této koruny JSou tu .JLZ.~1!!.vXtQ a __ P_-?-!l.QYl1~k Je_ ma l~·'
~-'féjr-v:-~pain~ět.i, _nikoli snad to, že uznáním panovníkOV)Tm by ___ se ta ~;/ ~ ':\
práva koruni teprve vyty,_~~i~a. _, _"'
Slibuje se ,~{Q:~:up:0~<:l:QP___.na ){_ráJe __ ~~~~é~o, _T~to- koruno;7ace !ná
ovšem značn.fT '~t~t;S!.l?rAYE,L.,rý~ge~~. JL§~.:._~. ?~!.~~_~Jg_.-~. . \ltyrzuJe----eehst~
,TQst.koruny.jks!{( JÍ se manifestuje"~§}:I;J~Il:9~Y_R-llQst, českého "státu, po
stránce ústa.vní jest to pak ~_ym--bol oha]J'oh!é úmluvy panovníka
s národem. Korunovací touto "lná b.fTt vyvrcholeilo resp. "koruno-\~á:;-;o'il ,vyrovnáni ,'f' _nár,9ťtcH_t ,č_~_§_~tln, a konmova-ce tato má při-:
stoupiti -~k- -předešlil~l -korUllOvacÍm jako nepřetržit.fT řetěz státo~
právních aktů ~.OQr611jkicJ~ nepř.et-dltQ,st státního, práva.- česk~
koruny.
"/
v.
"Uznáuí práv království českého· a' prohlášení, že má v pametl
státoprávní postavení koruny -české, vyslovuje- v reskriptu panovník
sám, nikoli nějak)T mimočesk.fr sbor (vládní nebo zákonodár-n)T), nebo
pa-novník společně s t~lkov.frmto sborem. I to má ZnaÚU}T v~Tznam.
Jest v tom vnitřní souvislost s myšlenkou vysloveilou jasně v dekla.raei; podle které celé právo koruny české lze upraviti trvale a bezpečně jen novou úmluvou mezi králem a, politickohistorick~'m národem česk)rm. I reskript tím dosvědčuje) že státO:pFávní úpra-va koruny
české jest věcí jen panovníka a národa českého, -nikoli snad vedle
toho' ještě -nějakého sboru mimočeského. Na této skutečnosti právní
ničeho nemění, že panovník v odsL 5. prohlašuje-, ze se nemůže vytáhnouti ze "slavn}Tch závazků" vŮči jiným královstvím a zemím.
Naopak se tím význam a váha. této skutečnosti jen- zvyšuje, neboť
argumentací a contr. ja~mě vysvítá, ze panovník pokládá těmito
:,sla:vnýíni zá--vazkt', t. j. říjnovJ-.'rm diplomem, ústavami únorovou a
prosincovou i vyr.ovnáním uherskSrm za vázána jen sebe, nikoli však
také národ česk}T (pÚ) kter)T tyto ústavy byly také přece vydány).
,'-Vnii-hlí :spojitost mezi deklarací a reskriptem jest zde patrná.
Královsk.fT reskript tento byl ve sn-ěmu zahájeném dne .!J. září
přečten, <,~_!~E9:veň _s reskr,ipt,t:n:____ pg9.aI, "mí$,todržíei sněmu _dv,ě . _,vládni
9811 ovy: nQY~Il.o ,:::ýor~brij4-(\-i.~,q.lL~a_ ,~~:1~.Qna, _.P~_ __ ochranu__ , P<\t.Q911,_Q,~tj,
-"~'~~~* Osnovii.~:-:-'701eb~n{ho - řádu' za:chov-áva1.i p-ocet - -r1as1a-nc:ů kurie
ve1kostatkářské neztenČen)T (70); kurie tato měla však býti rozdělena.
ve tři sbory voličské. Volení v obchodních a živno-stensk5í-ch komo5*
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a na jich míst,o- mělo na.stoupiti volení velk-oprumysJ,níků (8). V kurii městské měl bj'rti počet poslanců 75
(dosud 87) a v kurii obcí venkovských BO (dosud 79); zde také
měly bSrti zavedeny volby přímé.
* Osnova, zákona na ochranu národností vysloy,avala naprostou
rovnopra"iiost obou národností ve veškerém životě občanském
i veřejném. Sprá.vní okresy a okresy určené k volbě do zastupitel- .
stev jest tak rozděliti, aby se pokud možno skládaly jen z obcí téže
národnosti. Každé ,obecní zaBtupitelstvo má právo stanoviti si svůj
jazyk úřední; dosahuje-li však menšina druhé národnosti aspoň
pětiny oprávněn5rc-h voličů, jest jazyk 'národní.' menšiny jazykem
podpůrnj'rm. Každý konc.eptnÍ úředník li 'Státních úřadů a každ.ý
soudce jest povinen znáti dokonale oba ja.zyky zemské. Konečně
na. ochranu neporušitelného práva obou národností se měla zříditi
nová instituce, národní kurie. Zachovávání tohoto zákona mělo b:}~ti
postaveno pod ochranu korunovaČIn:Í pří-sahy' královy.
Obě tyto vlllidní osnovy i. reskript byly přikázány 30 člennému
výboru, který vypracoval ~y~C"~;t.ili~~nrr4.sn}):, známé obecné pod
'jménem články fundamentálúí. .1 ",w", "',""""ci,,",
:Ll!}}§'?:-w~g!á~p1,.,.ČJ.4:p.ky \lpra.vují státoprávní poměr jgn .. lp;áloy~
č.eského ... k .. monarcl1~i, nH..cpll yelé koruny české jakožto zvlá-štst,íto'právníllO celku, a ,dále upravují jen ~~~~LJ2!§_:~9_)~~~~~'~:
1p,)h,t,,'L
také jeho ~ráv:o ústavní; konečně sluší -uvést.i, že se
.státopráv'nr'K~~~~:~~p!~,~j.~!LJ~_ff~,QJit:;J.;~~~.u, t. j. ke.
a zemím na rlsSké radě zastoupeným, než, k celé
'"V ""'in(m"ychíi.. Krála-vství české stává se na základě těchto článků státem
'''',ď',ď'' s;ln19Bt~t~liír6.:~··.?4s~Úiíi~.. z~k:·on·.o'c1a,rstyú~'.-a,::s~_yla:~tIL~.c"y'ý~g.nD()U.
rách

mělo

přesta-ti

'~;i~rt\'áTL;'L;R'f6'''~-Ví~~tl}í. mo.c' ",t§l~-oimá.· j~est" Ye. věcech" zeňúík§~h přcd-

':
kr,áloysk.-vm., českým ,:,dvo~Bk,Tm, .1i;a:ncléřBm, jehož pravomoc se však vztahuje-ná.'·vš~chny~zeměYk,óru'nf české; takže v tomto
~bodě fundamontálky upravují i poměr koruny české k monarchii.
Kr~.lo;7ství "J~e~~~ má dále. fja:nlost.atIlé zastoupmlÍ ~" .d~leg~.cíGh.' Jeho
staiop'ř:iví{i '-i;Oln~i~)~". ,1ll049-i~lliL> iesp~'·ke'--'králov.stvím -·á. zemím na
říšské radě zasloupeným lze vyjádřiti a,~i ,t9np:*<:1~;.~.S.~~!Pi.."-,Jl~e~..'.
, ovšem .opět s určit}rmi znaky státu dílčího 'TKiáló:,rství české) ke
státu spolkovému "(království a zeme na říšské radě i-astoupené).
Fundamentálky uzná,vají vyrovnání uherské z roku 1867 a při
stupují k němu (čl. VI. až VlIL). Uznávají dále věci společné, jak
jSo.u stanoveny tímto vyrovnáním (čl. T. až lIL). Státoprávní titul
společnéhO' panovníka jest ".~.i§"a:t,.;.,a,'.",.kxá1.'·.',~..- Do delegací volí sněm
kr,álovství českého přímo 1~~MlégáW (čt~rtinu eelé delegace před~
litavské) a, 8 náhradníků (čL IV.). Jinak však př.ijímají za platná
ustanovení, která byla smluvena ve vyr·ovnání uherském o zřízení,
o oboru pll.sobnosti delegací a o vyřizování osnov v nich (čl. V.).
Všechny věci, které se týkají kráJ,(Jy:.;tyj českého a které nebyly
prohlášeny za společné celé monarchii, náležejí v zásadě co do zákonodárství na -sn.ěm království českého a pokud ,se t~Tče správy;
četJké vládě zemské (čl. IX.). Z této zá~ady připouští však čL X.

důležitou výjimku potud, že sněm uZr-'-ává toho potřebu, aby zákonodárství 'v urč.it}Tch věcech bylo přeneseno na sjezd delegát-ů
obesílan}' R'Ilěll1y ze'll1sk}rmi. Věci takovéto jsou prohlášeny za ~po
lečné 'láálovsivíll1 a zemím na říšské radě zastoupeným a jsou zde
také vypočteny (čl. XL). Správou jich hude pověřeno minister::ty·o,
které by se skládalo Z. ministrů odborných zřízenJTch pro tyto věci,
dále z dVOl'sk}Tch kancléřů, po případě zemsk}7ch ministrů pos.taven}Tch jim na. roveň, šetříc při t,om poměru hlasů mezi nimi. Ncjvy.ŠŠí správa 'věcí zemsk}Tch přísluší však v zemích koruny české
královskému českému ,dvorskému kancléři, který jest také póvěřen prováděním zákonft usnesenJTch na sjezdu delegátů, pokud
k tomu má přistoupiti spolupůsobení úřadů jemu podřízen.<Tch.
V oboru těchto věcí nese jen on zodpovědnost (čl. XIIl.).
N a věci vytčené v čL XI. přispívá království české podle čl. XL,
odst. 6.) lit. e) určitou kvotou, O které se dohodnou deputaec sněmll
ZemSk}TcJ1. Stejným způsobem :'tc ujedná kvota, kterou má odváděti
království české na obecný státní dluh. Opatřiti tyto kvot~ přísluší
zákonodárství zemskému (čl. XIV.).
O věcech, které se tj'rkají práva domovského) průvodních listů,
policie nad cizinci, ,sčítání lidu, vzájemnosti při vSrkonu soudních
nálezu a. v uznávání akademick~rch hodností i vysvědčení veřejn)Tch
ústavů vyučovacích, kmlečně ve příčině zákonodárství o způsobu,
ja.kým hy bylo vyřizovati věci společ·né, jest království české ochotno
smluviti se s ostatními královstvími a zeměmi, Způsob- jich vyřizo
vání stal1:Q'ví deputa,ce sněmu (čL XVL).
.
Vedle sjezdu delegátů jest k vyřizování UTčitJTch věcí zřízen
zvláštní sbor, :senát,,, T,en by se skládal z části z členů dědičných,
z č~sti, a to Z:i)oTo;;ice~· z členů panovníkem d,oživotně jl11enovan~~ch
z teren na-vrhovanJTch od shěmů zemských v poměru k důležitosti
.jednotliv)rch království a zemí. Obor působnosti senátu je.st vyměřen
v čL XVIL, ve kterém se zároveň stanoví, že !Sněmu království
českého jest vyhrazeno přivolení. ve všech věcech, které se týkají
státoprávního postavení koruny české. Rnv!ll.ěž jest nutno přivole-rlÍ
sněm,u, má-li dojíti k nějaké změně na těc·hto' funda.mentá1nÍch člán
cích, které tvoíi základní zákon zemský králo'Vst'Ví českého. Dojde-li
v tomto směru nebo při provádění těchto funda.melltálnícll článků
k jednání prostředkem deputací s jinými královstvími a zcmeml~
bude králov.ství č,eské zastoupeno deputací jeho sněmem přímo zvolenou (čl. XVIII,).
Jasněji určují státoprávní a ústa:vní 'poměry kráJnvství českého
resp. korUl1y české osnovy zákonů smluvené mezi vJádou a- česk\Tmi
vůdci a to: osnova zemského zřízení pro království české, osn~va.
zákona o sjezdu delegátů a osnova zá,kona o senátu. Podle osnovy
zemského zřízení pro království če:-;ké jest toto z"ároveň ",se zeměmi
vtělellJTmi V korunu českou státoprávně i:la:mosta-tný člen říše spojené
pod vládou c.ísařské dyna-stie habsburskolotrinské a. jako takový
(t. j. samostatný člen) a mocí své vlastní' ,svrchovannsti ,není Ddvislé
od nižádného z ostatních království a. zemí" (§ 1). Země koruny
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JROU dědičné v mužském a ženském potomst.vu této d~Tnastie,
že by tato vymřela, jest sněmům těchto zemí výslovně
zaručena svobodná volba krále (§,4). Zem_ě koruny _,české jsou:
královstyí,,--ěe,ské. markrabství lnoravské a. vévodství sle.zsk_ é. Tyto
jsou ,Íla- ;čcné Časy mezi sebou sri6jeny osobou vždy společného
panovníka a ZáVaZll}TJl1 příslušenstvím ke koruně, a,však jsou na sobě
nezávislé. Vzájemné státopráv,nÍ poměry budou upraveny na základě
svobodné dohody sněmů sankc.í královskou. Vyhrazují se však
a v

případě,

sněmy

generální, aneb jednání prostředkem deputací a sněmy korunOVaCll1ll1l (§ 5). Král bude při vstupu na trůn korunován na· krále
českého a nabývá zletilosti dokonaným 14. rokem (§ 6). Vláda, se
vykonává ve všech věcech zemských jménem krále (§ 27). :0Jejvyšší správa přísluší dvorskému kancléři. Zen~ské věci nepodléhají
usncseTií ministerské 'rády'a dvorsk$T 'kanCléř je předkládá přímo králi
(§ 30). Zavádí se zvlášt'ní příslušenství státní ke koruně české, kteréž
jest podmínkou způsobilosti k úřadům zemským (§ 32).
.
Sněm království českého v sedění dne 10. října. přijal (po odchodu Němců) zákon o ochraně národností, návrh na. změnu volebního' řádu, i články fundamentálí:ú jedi:lOmyslně zároveň s adresou,
ve které platné dokonání základních zákonů zemsk)"rch se vyhra~
~nvalo sněmu koru:1lova.čnímu. Rovněž sněm markrabství moravského přistoupil (rovněž po ·odchodu Němců) v sedění dne 31. října
1871 jednomyslně na -státoprávní vyrovnání a na. fundamentální
články, žádal však mimo jiné, aby počet poslanců do delegací vypadající na markrab.ství byl volen přímo ze sněmu mora.vského a
prohlašoval za přiměřené, aby vedle králnvského českého dvorského'
J{ancléře stál kancléř, který by byl zodpovědnJ'T panúvníkovi a sněmu
morav:5kému a spravQ.val zemské věci moravské. Naproti tomu sněm
vévodství slezského protest-oval protí če.skému vyrovnání; jen slo":
vanští poslanci (poČ-tem čtyři) vyslovili dne 14. září rozhodn}T nesouhlas ·s 'tímt.o protestem a prohlásili SB zcela otevřeně' pro' vyrovnání s česk}Tm národem.
Vyrovnání s Čechy nebylo provedeno. Řada nepřátel národa
českého. jak 'vnitřních (říŠský kanCléř hr. Beust1, tišští ministři, uled,-,
l:seda uherskéhť)., ministerstva hr. ,-,-~ndrá,.&sv~-a~ "1.), tak i vnějších
\. : (neliiĚú~Rf-'Císiř -\ftié~
-i1ěn;ecký 1~;;'~~fé{'Bismarck a j.), dovedla
: císaře, povahou beztak silně vrtkavého, v jeho původně pevném odhodlání provésti vyrovnání s Čechy zviklati. Y,láda :a:ť)~enwartova
l~č~.a si.ce,v.ro z.all1$T~lené vyrovnání s Čechy na říšske radě _Rotřebnou
c1v~oút.řetinov'ou většinu již, zajištěnu, ale osud ..vyrovnání se st-ával
ČÚú - dále tím nejistějším .. Za takoV}Tchto nepříznivých předzvěstí
.:.~, do.šlo'-dne 20. října 1871 za předse-dnictví císařova ke korunní radě,
ná' které císa.ř si rozhod.p._lJtL}~ylrr<14jl, a-I~" j.!LQe~L J~3_ to:" bylo- jif?to.l
, že se r()z.Q'Q4tl1ro.tLx:j~ID:Ynáni.
.>:nréto korunní radě- byli přítomni : císař (předseda), 'říšští ministří
Beust, Kuhn l Lonyay, ministr cÍsař·ského dvora svob. pán Wenckheim, předseda uherského ministerstva. hr. Andrássy 'a předlita:vští
ministři. 'Všichni říšští minÍst.ři l Andrássy a předlitavsk}T ministr

'i;

financí svob. pán Holzgethan postavili se se vší rozhodností proti
vyrovnání S Čechy. Andrássy se opřel tomu, aby vyrovnání z roku
1867 bylo předkládáno ještě něja.kému zákonodár.n,ému sboru a mluvil
velmi rozhodně protí jak)rmkoli změnám ústavy, pro~.i záměně- říšské
rady za sjezd delegátů a· panské sněmovny za senát, rovněž proti
jakékoli změně delegací. Z důvodů národnostních bál se zmohutnění
Slovanů, což by prjr mělo značný vliv na poměry V Uhrách. RíŠBkJ'r
ministr války svob. pán Kuhn tvrdil, že vyrovnání s čechy.znamená
zkázu armády, finanční ministr Holzgethan doka.zoval, že fundamelltálky a státní bankrot jest. proň totožné. Hohenwa-rt. a Schaeffle
hájili z přesvědčení vy[ovnání s ece-hy' smluvené a panovníkem také
schválené. Na adresu sněmu království českého z 10. října- 1871
navrho-val:i obě Rtrany vydání příslušného reskriptu (ka-ždá stra-na..
ovšem jÍného); znění těchto reskriptů bylo také od nich již při
pra-veno.
Císař., y této..korunnj ra<iě Jozhodnuti ne.llčil~~l, ale již den 11,1
to p-~ k-orÍfere~~cf ~'říšskými ministry o~námil v 'ministerské radě
kabinetu Hohemvartovu, že se rozhodl. pro znění reskriptu, jak na'vrhova-li říšští ministři, a vyzval Hohenwarta. i Schaefflehn aby
působíli na če.ské vůdce l aby. vstoupili na říšskou radu. Vůdcové
čeští C.!an]:~1_~iJilJic", .dr. Fti.~Kqr, ,;],., dr. Pra.žák~-přišedše v zápětí na to
do Vídně odmítli přistoupiti na znění reskriptu podle návrhu říšských
ministrů. Takřka. v poslední chvíli Jl0(ia1i Clam-Martinic a dr. Rieger
pl'ostřednié-tvím hr. lIohenwarta ,,~!.~':ří-, pa-nl~~l~!,',.,-,~pi~, Y,~,.,J~"t.{)E~m
kIa~oY.A~raz.. na to, že yše, .což a,.ž, dgsu({. l)yló)la ,Sf.lělnU ..králov.~tví
,c.cskéhn -p:řlJaIo, . bj~lo- ,.8' \71á:dou .iÚ~G~hre' S~~i\!~~~n~9,.'.'~' cÍsa.~em- 'i)fedeilí
s.chva.lťm'6, tť.~'}t.H. na: sp~,n,e~!, dantch úm~uv přip,omímljíce, že zněním
"riř6dkíi2iimého . .fhi;-·"r-eskriptu~' (podJě" 'llávrhu říšskj'Tch ministrů)
oPllštč,no jest dílo. vyrovnávací a že.. na. takov}rto reskript;,,~némJ{fá,-"
r stV-Cceslfé1io·' se'~',Tší Určito'sti"\ro:Iby d,o" říŠ'ské"'-ráďy~-ód~épře.' -- Te~to
i)'allíěťnr"'"sprs~""'jako-ž··"i ,;eš'kcÍé'" krbkjr "'čó'skych --':Vudcu 'učiněné na
záchra·nu vyrovnávacího -díla. zůstaly však' bez účinku. PanQY~líJ~,
r~QE~~~J?ro,ti -' če~~~,1~~__.. :~y:.?~7:~~11!,2 ač je byl již soukromě
"Rchválil, nedal se již od svého rozhodnutí ničím a nikým odvrátiti.
: Dne 28. října 1871 pnžáda-ľ císa.ř hr. Hohenwarta, aby podepsal
reskript navržen}T řišskými ministry. Avšak Hohenw'art odepřel a
podal zároveň s ministry Schaefflem, Habětínkem a JireČkem ·demisi l
která byla také přijata..
Dne. .3Q.. říjná 1871 odstupuje hr. Hohenwa.rt, a.čkoli pro svůj
program pa.novníkem předem schválený mé! v říšské radě- dvoutřetinovou ·vět.šinu již zajištěnu l a na jeho míst.o přichází svob. pán
Holzgethan. Sněmu království českého vydán nOv}T reskript
'Z 30. října 1871, ve kterém se praví, že na. právních poměrech vytvořenJ-Tch vyrovnáním z roku 1867 nelze již ničeho měniti; poně
va·dž pak státoprávní poměry zemí neuherských byly prý základními
zakony státními rovněž již upra.veny, lze poměry tyto měniti jen
s přivolením obou sněmoven říšské rady; na. zákla.dě toho se sněm
království českého pod těžkou zodpovědností vyzývá, aby k ve1i-
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kému dílu smíření obeslal říšskou radu. Heskríp-t tento byl přečten
na sněmu dne 4. listopadu 1871 a zodpověděn resoluci, dne 8. lista-',
padu 1871 jednomyslně přijatou, ve které sněm na prá-vním svém
přesvědčení v plném ohsahu setrvává. V zápHí na to. byl -sněm
království českého rozpušfěn a- obdohí vyrovnání s Čechy bylo tím
formálně ukončeno.

VI.
Až do iániku monarchie lotrinské.

Zmarem českého vyrovnání učiněn byl konec všem pokusum
o změnu státoprávního ústr.ojí monarchie lotrinské. Vyrovnáním
z roku 1867 byl dán stálý právní základ, a dua1istickSr rá.z monarchie
byl zachován až do 'jejího zániku. Vyrovnání státoprávní s Uhry
zůstává celkem nezměněno a národohospodářské vyrovnáni bylo
obnovováno pravidlem po deseti letech (1878, 1887, 1899, 1907),
vždy však opět s určitými v)rhodami pro zeme koruny uherské,
jiehž plná .státní samostatnost se začala o.svědčovati i ve styku
mezistátním.
Územně získává monarchie lotrini';\ká v této době, Bosnu a Hercegovinu. Země tyto byly na základě čl. XXV. kongresové akty
berlínské z 13. července 1878 dány velmocemi 8''Topsk.fTmi monarchii
lo,trinské ve správu, což zvláštní konvencí tét.o monarchie s Tureckem z 21. dubna. 1879 bylo' potvrzeno. Správou jejich byl 'pověřen
říšsk$T ministr finanCÍ, a zeme samy byly ještě v roce 1879 včleněny
ve společné celní území monarchie. Stá,toprávni pŮ'lněr jejich Je monarchii nebyl však nijak určen: de jure tv-oHly nadále součástku
státního území tureckého; ve skutečnosti však patřily již k monarchii,
a CÍsa.ř zde t.a.ké· vykoná-vaI takřka. všechna prá-va V)Tsostná. N evyjasněnému poměru tomuto byl' učiněn konec v roce 1908, kdj
eísa.ř vlastnoručnim listem (z 5. října 1908) říze,l1}hn na ministra.
zahranič.í prohlásil, že l~ozšiřuje práva. své svrchovanosti a, ustanovení pragma.tické sankce na Bosnu -a Hercegovinu. Tím byl proveden t. zv. zábor (anexe) Ba-sny a Hercegoviny, kter)' byl také na
základě smlouvy monarchie s Tureckem z 26. února 1999 tímto
uznán. Rok na to (17. únoTa. 1910) byly c1sařem pro Bosnu 'oU Hercegovinu oktrojovány: zemská ústava, volební řád do sněmu bosenskohercegovského a, jednací řád tohoto- Rněmu. Státoprávní poměr
těchto- zemí k monarchii zůstal však neupraven. Bo-sna a Hercegovina
zůstala. zvláštním územím, měla -své zvlá.štnÍ zemské příslušníky,
kteří nebyli státními občany ani rakons.kJ-Tmi, ani uhersk)'mi; územi
. samo- nepatIiJo- ani k Předlita-vsku, ani k Zalita.vsku, n)'brž hylo
v kondominiu obou těchto států.
V politice vnější monarchíe lotrinská zajišťuje svoje bytí spolkem s jin)Tmi státy. Jest to alianční smlouva s Německem uzavřená
v roku 1879, ke které v roku 1882 přistupuje Italie. TaIe vzniká
znám)T trojsp.o.le.k--· 1!lQ~9:!:~~~!~_J..91IjpB~á, ~ěJ))e.cko, ltalie -~ který
hyl čas' od času vždy obnovován. nč,el jeho mel bJ-Tti zajištěl)í bytí
!
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zejména monarchie proti RUrSku, ale praktick.fr jeho účinef byl jen
ten, že se monarcbie lotrinská dostávaIa č-ím dále tím více do
úplného vleku Německa·.l~.~~.~~ ~_~:~~t_~~g~~~,,,,,~EQ1~PQI_~.~_~~~?:~a:E~i_i._:n~~,
Ařinosl: ve světové válce ItaUe v ro-zhodné chvíli trojspolék vy/ iio,'ěděla a obrátila své zbraně po boku tr~:~J9-2~~g,9.cY" proti monarchii
/ lotrinské; záviRlo.st monarchie na ~ěmecku byla. také jednou z, příčim
jejího zániku.
V politice vnitřní tu stojí předem nevyrovnaná otázka českál
Po zmaru yyrovnání s Čechy bylo hla,vním úsilím vídeňské vlády'
zdolati státoprávní odpor Čechů. Ježto nepomohly ani t. zv. cha··
brusové volby do sněmu českého ani nové persekuce českého- národa, ,
sáhlo se k ústavnímu převratu : ~~~?\~ýJ;ll ,_ $.němům._bylo odňato .prá-:yq".~C ll~
.o~e,sga;~LJ.~~stou ~,a4v. a za:y~qE)~X, ,p~!nl~"_,,vDlby _. ~o _ríš~~,~__ra1Y. To !_~l"~~-~,·C"'.
zákonem z 2. dubll"a~ "187i?
čís. 41 ř. Z.
,--f~,,'
~-. " /-",<'/'~
""'..",."."'''';:,
/,' -",~ f" ,-t- v '- '
Zákonem tlmto byl zvj'Tšen p.očet členů poslanecké sněmovny na'" ,
343 ; počet ten byl rozvržen číselně na jednotlivá království- a země, J",
,i~V\~
při čemž se německJ-Tm zemím a krajům měřilo lépe než zemím a ;
" krajům neněm_eck)Tm. V olilp se ~J2.Qdle zemi ve ,~,~tyl~_G::Q_-.c J)Jxrií_clL:~
''/ ,YGJkQ§taJ;k.á_bl resp. n.~j.::~ "P/QPJ;;tÚi!~1i:-~i~I~~~"'óllcl}~2,g})Jcll:.a""ž.iYA9· fi,,_" i-'~j
stensk.fTch komor a venlwyských,,-obcL Náležítosti práva hlasovacího <\.,~
\~'on:feii;:ostr' p'onedliny zatím tytéž jako do snemlÍ zemsk.fTch.
(:--ú--"f ~5 L
Za,~edením ,P:ř.í1ll)Tch voleb do říšské rady byla státoprávnímuJ<~g. tyj)v
odpol'ú "če_skému ~a:_~_<Lzena._rána přÍlT!-o smrtelná." Na'- příště už nezáleŽelo' na' -tO~, zda ,sněm království českého má, většinu českou
nebo německou, neboť sněm nerozhoduje již o otázce, je-li obeslat:
říš,skou radu čili nie; nýbrž v podstatě ti, kdo-ž za členy poslanecké
sněmovny byli zvoleni, a 'také to nenI již- sněm, který volí do říšské
rady poslance, nJ-Tbrž jednotlivé voleoli--r-olfresy. Ale zavedení přím~-ch voleb do říšské rady má ještě--~daT.sr·'státoprávně velmi duležit.fT důsledek. Poněvadž _8e nyní _volí yřÍll~O) není říšs]{.á radil již
~~~jakou kom_o-~Čltr-Z'el1?-t:"nyh~'E'-stáva, se ,S~lJl1ó.sta~n1Tnl zastúpit~l~kiTlll
~~9rem._:lle-,zá\i_~]iTm:_Il~:,_bYtí. aní1 vfIli _zemský_ch. snčmů, a, do ktc~ého
: lJráyo 'v'oleh11f Jest .~praveno samostatně. Nová eentralis'a.c"e" --z 'toho
vyp11Tvajíc( 'jest· patrná,.
-"
,
Zavede,ní voleb přímých do říšské rady mělo skutcčně',_~Qi.!1ek
"ti3JS.9:yS~J ja~)r ,9_č,e~áyala, vl~da. Ohledy politické (hájení práv ceskéhčr-
národa, a českého človčka atd.) přímo vyžadovaly přítomnosti zástupců českého národa na říšské radě, a síla č.eského trpného odporu
proti říšské radě pod tíhou těchto ohledů zvolna, ale jistě ochabovala.
V roku., 1874 vstoupili na říšskou radu čeští poslanci z Moravy a
v roce '-1879 (dne 23. září) vstoupili tam i čeští poslancí z království,
když byli podali zvláštní státoprávní ohrazení; císai' pak ve své
trůnní řeči zvláště je vítal, byť se tak stalo, jak v trůnní řeči se
pra.ví, "s úpln)Tm zac.hováním jejich práv<ního přesvědčení •
Vstoupením čec-hů do říšské rady státoprávní zápas národa
č,eského formálně konč,í, neboť vstoupení na říšskou radu znamená
. obsahově vBtoupení na půdu ústavy, byť i státoprávní ohrazení
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z 23. září 1879 podané tehdejšími českými posla.nei (a podávané pak
každým národním poslanc.em českým při vstupu jeho _do poslanecké
sněmovny říšské rady až do zániku monarchie) formálně Z1la,menalo
pravý opak. q§t~-.ví:t·, P}g§!!1-_~ová se,,, z<;lčala i -v zemích _ českých
pomalu _vŽí_YQ.ti.~··
' .._.
,
'
Z-adul byly ve vnitřním lístrojí království a zemí na říšské radě
7;a.stoupen}'ch provedeny značné 'změny v due-hu liberálním a do
jisté míry i ústavním. Zákl?QnL.z_áltQu._ stá~-llí __ z ____2t _prOf;ince~t8f3~L_
čís. 142 ř. z. o všeObeCll}Tch právech oběal1-ft -státních yysloyujígt __
mim? jiné _úplnQ1L ,S.Y9_hQQ.!:-L Y~r:Y_",~' __ ,f:l.y~{l.9D,lLa___ j)t.~np\~íeí, že. ~gh~ÚL_S~;í
a:- p~6litrc~~_j2iá-~?-, jS.()E" n,{3~.á,~isJá _na,.yy~~án.i 11_á;9_Qř:~111?,k~~~;'JakQŽ_- j ,Že__ _
'ni1{ďo--nemůž~, J;iýtL nucen k nějakému Ílábož,ellsk,ému, vý-konu n~t)Q
k 'úč-a~štElllství na _nějaké_ cirk_evní slaVllo~ti, musil míti v zápětí revisi
'íj-oiilě'ru' stiťu--k 'církvi katolické a činil trvání konkordátu z roku 1855
více než- pochybným. Skutečně také již v roce následujícím by.ly vydány t. zv. nt~,?iH~:9gf©fiPJ__ ~.~:~911~" _ :k:y_~tgQY-é (z 25. květ,na J"-0~,"~~
čís. 47, 48, 49 ř. z.), kteD'llli byla. ??noven~,_ pla,tn9s,t __ ,občal1s~~h~
zákona. o _manž_elstyi )fa,to.l.í)qJ, ~šOuaiih~Ivr
v_ěee~li "maJÍželsk~Tch .
yr}t(~}1_9~::~§§uélťún_ ,', s,;ětsk}Tn~, za.v.ed~1O~p-O?:p~riie·-:mánželstv~ _, elvilnÍ
/' l)fO- ,p,~íp~ljý',--,;e' kt~rfch~a~u_chovnT",s,ptih7~e_ odepIi:á ,?p'?hip~so~lti ._při
liiii..\7řeJ;li_ mft-llželsf·d pro _p-řékážky; kter)TCh "právn:Í -ř,áQ -s,tátni nezná,
'1:ipr_áven zásaéfni :pol1!_er š_ko,1y k "eírkvírn a lmncč:p.ě _upra.v~ny, lllQzL..
~?~Ilf.e.sl~,LlJ<2!l}_~Jy~_:~Ja&i;í~~4.... -?9_ěa:~A~· }2odatek k ·těmto_ 'zákonům tvoří
pak zákon- z 20. května l§7.!.. čís. 68 ř. z.- o nábožensk)'Tch společ
nostech.Zákony těmito byl (přes protest papežské kurie) k.QIlll:0:rd;it.
rok~_~1.8.51L, ve skutečnosti . &.YX.áCBll.,,organisac-i vnitřní sprá-vy byly rovněž provedeny změny. Již
roku l,§Q.;i- byla i___y._l!~Jnižší ins~anci, _o~d~l~na." justice .od _?právy.
Zru~_e~y ~::J)yly,,-~<,:zy~,"__-r~lIlj,~~(,:liřady -,?Iúesnf (zákonem _o', o~ga.~is.~:~~
'pOíitick§chu.f,,,lfi· i i9. květ;;;;' i868"čis~ 44. ř. z. 'a:i:í:kopem
- o-ořgani~'aé:ť §o-lldft_, o~r~,snícJl z 11. čcr-vifia. 1868 čís. 59. Ť. :.:.), které
. obstarával},' si)rávu pOlitickoú,' justiční a, ta.ké finanční, _a vyoudovány
samosta,tné úkl:e:sní sou9-Y a· 'samostatná okresní hejtmanství, jichž
-qbvod ohsaho,rál vždy dva. až čtyři oby-ody soudů okresních.
~ ~ Byly dále položeny zákla.dy ústavnosti zřízením IDll:~YIl,thg,_ §9JJd_u
ve Vídni (zákonem z 22. října 1875 čís. 1. pro rok 1876), který:.
obecně měl rozhodovati ve, všech připadech, ve kterých kdo- tvrdí, (
že mu bylo nezákonllJ!m rozhodnutím nebo opatřením některé~
správního úřadu v jeho právech ublížen-o.
Změny provedeny _hyly i v říšském právu parlamentním tím, že ,
říšská rada byla. od sněmů zemských odpoutána.-úplně. Kdežto ještě f
pod~e zákona. z roku' 1873 bylo volební právo do říšské rady' závislé
,na volebním právu -do zemských sněmů, postavená byla říšská ra.da
na sa.mostatné základy pozdějšími zákony, kte,rými právo volební
bylo upraveno sa.mostatně (odlišně od volebního práva do zemskS'-ch
sněmů). Novel-ou z 4. října 1882 čís. 142. ř. Z., byl ve třídě m.ěst
a obcí venkovských ~s~.snJ~.oo na. pět zla.t)'rch a, _zákonem 5. prosince 1896 čís. 226. ř. z. byl census snížen dále na. 4 zlaté. V tomže
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roce 9yla p'ak zákonem z 14. června·.JJill!:L.Čís. 169.'
z. zavedena .I
t. zv.,J:~!~~~~El~.J t. j. nová třída, ve které právo hlasovací vykonává
kař.dY rakousk)'T .@nÍ QQ~~~l_mu,t_~_#:_~J!Q. .pO,hlavi, svéprávnJ'T a zlctil}!: \,;.'
kterJ'T není po zákonu z práva. hla,sovacího vyloučen a.. má v obci,
ve které má vykonati právo hl~sovací, a.spoň šest měsíců, čítajíc
ode dne vypsání voleb, svoje bydliště. Census se v. této třídě ne- vyhledává.
Pronika,vá změna. nastala základním zákonem státním, z 26. ledna
i.~.QJ--_ čís. 15. ř. z.; jím od'strUll-ě-ll"y"dosa,vádÍlr:ku~le 'zavedeno t. zv.
,všeobecné právo hlasov3;Cí. Podle tohoto zákŮ'na. má právo hlaso~
-;-a~cr 'kaŽd"y~'" §E~~1F.'_·"9~_-ČaI!- _.I:lIUŽS~~4()__ ..pohla vi, zl&titt__~:..._~~.~~~YI1Ý,
kterJ'r po zák Olin není z práva:' hla.sovacího vylouč-en a, má v obci,
ve které jest mu voliti, aspoň jede.n. rok řádné svoje bydliště. Y9Ji_:.....
JelUJLjest každ}! volič, který dDkonal o _qQ. ,F~_lc" svého věku a, jest
a.spoň tři roky ra-kous~}!m, státním, ,()b,Č:;:tpe1ll_. Počet členů poslanecké
snemo,;;:yse rozliinoÚlje~'rii "51"6-;-'počet -ten se rozvrhuje na. jednotlivá království a země (Čechy mají 130, Morava. 49, Slezsko 15 poslancú.), při čemž se však úzkostlivě dbá toho, aby německá država.
zústala. zachována..
Mozno skutečně říci, že se volební právo do říšské rady celkem
přizpůs,obuje požadavkům dDby. Totéž nelze však říči táké o volebním právu do zemskf'ch sněmů. Bylo sice právO- volební v někter)'rch
zemích opraveno v moderním duchu, ale nikoU do té míry, ja-ko vo··
lební právo do říšské rady, avšak v .některých zemích (nepřihlížíme-li
ovšem k tomu, že míst.o voleb nepřímých byly zavedeny v kurii obcí
venkovských volby přímé), zůst-al starý, nemoderní a. nespra.vedliv~T
volební řád z doby SchmerlingDvy nezměněn (na. př. Čechy).
Celkcm nelze neuznati, že by po vydání prosincové ústavy konsti-tUCiOlJa.lism v královRtvích a. zemích na říšské radě zastoupených 110-byl '!1a. postupu. Sama pr,Q.sincová ústava jeví přec-e v tomto siněru
značný pokrok proti ústa-vě únorové. Jistě take \T§t9_upenL o.ec-hú
11a:, PŮ91l říšské ra-dy __ mnoho přispělo k vjrvoji )Q~lstituc-ionapsml.~
. _vubec _,tl, _k _.YYlasnén.i v~l!tro:státn_íc;:h __ pow,~rů _y_ Předlit~:Yf?~{,q ~yl~šJ.ě.
-Ale tentó--vývoj byl záhy zaražen a. vnitrostátní poměry nejen v Před
litavsku; nybrž i y celé monarchii zača.ly se opět čím dále tím více
zakalovati, aby ,se- už nevyja-snily vůbec. Příčiny toho byly celkem
trojí:
1. neutěšellé poměry národnostní a jazykové v obou částech
lllo'narchie lotrinské,
2. přílišné centraHsační snahy v Předlita.v,sku,
3. nebla.hý vliv zemí koruny uherské či ,spíše řečeno ma-ďarBké
politiky na vnitrostátní poměry v Předlita-vsku a tím přirozeně i na,
celkové poměry· monarchie.
Ad. 1. DualiRtick)'r útvar státní vzniklý vyrovnáním z roku -1867
měl v zapětí, že i otázka národnofltní. a. ja.zyková byla. zvláště upra.vena v královstvích a· zemích na. říšské ra.dě zastoupenJ'rch a. zvláště
v zemích koruny - uherské. V oné části monarchie se tak stalo
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článkem

občanů
čítajíc

z roku

19. zá-kladního zákona. státního o všeobecn$Tch právech
stá.tních, v této čl. 44. zák. z roku 1868 (pr-o vlastní Uhry
v to i Sed:rnihradsko) a vyrovnáním uherRko-chonr atskJíln
1868

(pro \íEr~Jj!<li,;tJ{lá\2,:,,~y~L,

,,',

V Přodlitavsku uana by1a. rbvnopravnost narodno-stm a Jazykova
základním zákonem státním; důsledek toho byl: ze stanoviti nějaký
iazyk 8tátní nebylo pro celek království a zemí na iišské radě za~toUl·eH-.frch po právu lze. Pokud pak se t}TC,e jednotIiv}'TCh království
a zemi, IlÍ; spadala, úpra.va národnostních a jazykOV}Tch poměru p0 ne
znění Úflta'·-y zde v pra:vOllloc lišské rady, ll}TbIŽ zClllsk,f'ch sl1ernú.
Výše uvedený čl. 19. zák!. zák. státního nehyl však nikdy prováděn.
Přel' to. Ž·' I,odlr ljláva nebylo nějaké státní řeři, zákony říŠ.5ké a
·vlťúlní a. mini8-t"l'ská llaúzení byla y ři5S1{ém ,?ákonikn nadá!t:l prohi:::.šoy;::'na jAl1 EZyk~~!L~~~~~!:~~~J.~J~?~_t:9~J~~r~~.~ll . ~l.l:t~??~~.~~~ý~~, eož
zvlášt.ě ješt.ě řišsk$Tm zákonem z roku 1869 ·"{zakon zlO. cervna 1869
č. 113. ř. z.) jest opakováno. V písemném styku obou delega-eí uŽ1va
.delegat.e předlitavská němčiny, uherská maďarštiny. Němčina se
yůbec stala "jedna.cím" jazykem nejen v říšské radě, nýbrž i u všech
úst.ředních úřadů a soudů, a zůstávala také "vnitřI1í řečí úřední"
ostatnkh státních úřadů a. soudů. V3'-.iimka z toho byla učiněna jen
pro Halič, kde jako vnitřní ja,zyk úřední zav~edcna polština, a n:
sklonku 19. století. na dobu dvou let, také v Cechách a na· Morav8,
kde Badeniova ja~yková nařízení zavedla skutečnou rovnoprávnost
j. ve vnitřním úřadování byť i nikoli u všech úřadů státních v zemi
(nařízení tato byla- opět 'zTU5ena Clarymrými nařízeními z roku ,18~9').
.i:Uc to vše byly jen nepatrné v$~jimky ze skutečného pa,~~tvl. ne!nčiny. Zevní ná~ťr._.)?fPgJi.t~NJ~Jt~, byLa'...?/lli.tal .n/5meckJ\ a ~g!1J9 pr~s
to, že"""~{re'-'byfi v číselné menšiňě', ~[~~!."Y.~.\l(le .nadvlá.dlh, a ,p~~v?va~
no st. jejich z toho důvodu, že se, mohli opír~ti o so~sedm nSI.!l~
moekou, jejíž politika čím dále tím více o·dada.la n.eJen zahramcl1l; ,
nýbrž i vnitřní politiku mona.rchjc lotrinskó, neustále rostla. Oproti [
Němcťnn ostatní neněmecké národno8t.i v PředlitaNsku se staly, s čás
tečnou Y\Tjimkou Poláků, ll1éněp]'áv11"~hni a méněcennými, a- útisk j~jich
byl pa,tn;ST nejen v úřadech a soudcch, nýbrž i ve školství a vůbec!
v celém. životě, veřejném.
.
(
. V zcmích koruny. uherské bylo t.o s rovnoprávností národnnstní
a jazykovou ještě. hůře. 4~Ls.k.r9YnáJI}íra: PT?:Y" za~llČt::ná nell1~d;arS~}~~l
národnostem.- vSTše citova.n}Tm čl. 44. zákona z roku 1868 (obsah Joha
b}{"~veden jEt výše) .g9.1!YJ~:. ,~~.gI~~,!:á:vál}a. Záhy se .sta~o obec.nST,m
mínění, že tento národnostní zákon není sluc.iteln)' am ~ pOJ,etnu
jednotného národa uherského scil. maďarského, ani s národlllll1 s~a.tem
uherskťTl1lj. Odtud zahájena byla úporná a soustavná ma~aľ1~ace.
Vedle ~řadů. soudů a církve obrácena pozornost i n~ školstvl. Yl~9:
kS',c1,l..jkol .n'ema~a~':'-i:tr~, llár().~.ns!s.tJ, YŮPť,c, ..lW~l1.ěly, n)rbyž jen střs~dpJ
,~'k~J1y:. ~Ty· byl)7 nyní v:šenložně obmezovány, .a na Slov:msku. byly
htřední školy vůbec zrušeny .a zn~šena, ~yla. 1. ~~ovensk~, ~{atIee ~
Jmění její bylo státem zkonflskovano, ackoI! JeJ1111 podl]l1lke~n .vl:!l
i sám král uhcrsk}T. úf:lilí maďarisační dolehlo i na- školy _neJillzsl;

jsou to čL 15. zákona z roku 1891 o opatrovnách, různá na-řízeni
vládní (zvláště na,řízení ministra ,Ylassitse z roku 1902), zejména
však šlt?lské zákon'y, ApJ2Qn.Y~~r~:L,~_X9"klJ"J.9Q7~: účel všech těcht.o aktů
jest l~ěstO-\ratr-ila.·"ohečnýeh školách jen a jen jazyk ma,ďarsk$T i za
c,~riu úplné:Q.o ohlupování školních dětí. Zrnaďarísovány byly i názvy
dbeí, a všeehno úsilí vyna.loženo na to, aby se Uhry staly nejen politicky, n3'rbrž i národnostně jednotn}rm státem maďarskST ll1. V Uhrách
pozvolna, a.lc jistě jen Madar byl plnoprávnJ'rm občanem státním.,
příslušníci ostatních národností byli jen státními poddanSTmi, ne-ll
dokonce bezprávll)rmi cizinci.
MaďarskJ~ imperialislll doléhal i na. Chorvatsko a Slavonsko.
l\íaďaí'i neustále porušovali jal\: vyrovnání z roku 1868, tak i ústa-vu
chorvatsko-Rlavom:kou a rovněž i práva chorvatského ja.zyka a neostS"ehali se v tomto svém úsilí ani sahati k institucím v ústavních
dějinách uherskSTch doby nové tak smutně proslul}Tm, jakou byla
instituce t. zv. královsk}rch komisah'l .
Dualistick\r útvar monarehie lotrinské měl takto v zápětí dvojí
národnostní heg-emonii: německou v královstvích a zemích na říšské
radě zastoupenJ-~ch, a maďarskou v zemích koruny uherské.
Ad 2. Úsilí vlád ·vídeňsk}Tch bylo, zejn~éna. když byl konečně
zdolán státoprávní odpor Čechů, sjednotiti králoY:;tví a země na říš
ské ra.dě zastoupené v jeden státoprávně jednotn}' celek. Jakékoli
. státoprávní odlišnot-iti mezi nimi měly b3'rt,i odstraněny, a. státoprávní
posta.venÍ jejich. mělo bJ-~ti dáno jen platll'.Qu ústa.vu, nikoli něja.kými
právními akty dřívějšími; měla mezi nimi nastati úplná státoprávní
uniformita. Současně -však měly b}'ti království a zf'mč čím dále t.ím
více stlačovány z dosa,vadního postaven~ státnieh zlomků na pouhé
správní obvody resp. již provlneie jednotného státu, a jejich autonomní a samosprávná povaha měla. b}Tti obmezena na míru nejmenší.
Úsilí toto bylo patrné zejména v těch králov~tvíc.h a· zemích, kde
nebyla, jen národnost německá, tedy v prvé řa.dě y zemích českých.
InstitUCÍm ústředním byla věnována všemožná péče, kdežto zemské
instituce autonoll1n~ byly začasté) a. to úmyslně, za.nedbávány. Velmí
názorně "to. bylo patrné zejména při sborech r.astupitelsk}Teh. Bylo
řečeno již vJ'rše, že volební řád do íišské rady byl přizpůRobován duchu
doby, u volebního práva do většiny zemskSTch sněmů, zejména pak
:;;:němu království českého tomu tak llebylo'. K tomu přistupuje také
rozdíl v péči vídeňských vlád o činnost ~íšske rady a zemskSrch
sněmů. Kdykoli se dostavily nějaké překážky vadíCÍ dělnosti říšské
rady (obstrukce), vlády vídeňské ochotně zakročovaly a. pečlivě dbaly
toho, aby překážky ty byly od~tran6ny. Naproti tomu zemské sněmy
byly od nich za.nedbáván;y,. ba vlády vídeňské i nepřímo snahy usilující o znemožnění činnosti finěm11 zemsk}rc,h mnohdy ,podporovaly
(sněm království českého). Dokonce vlády vídeňské se ani nehrozily
sáhnouti k prostředkům protiústavním na. porušeni ústavností zemské:
nejvýmluvnějším dokladem toho jest zrušení zemského vSrboru a
za.vedenÍ zemské sp,rávní komise, illfitHuce, kterou ústava zemská
neznala., v království českém t. zv. a.new':ik~'l11i patenty v roce 1912.
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Měl zajisté takto i ve veřejnosti b}7ti vzbuznván zaJmu jen o říšskou
radu, kdežt.o zemské :měmy lněly ustupovati do pozadí a politická
váha jejich měla. klel:mouti, na míru nejmenší.
Ad 3. Již od vyrovnání měli :Maďaři nespornou vr)Thodu v tom,
že dl1s1edkclll celkového právního stavu a zejména až křiklávě ner
~pravedliv3Tch volebních řádu byli ve vlastních Uhrá-ch (se Sedmihradskem) národém skutečně panujícím nejen y úřadech a v soudech,
ll~~brž i v parlamentu, kde zastoupení nen)aďarsk~~rch národností bylo
tak mizivé, že nepadalo "úbce na váhu. Odtud celková politika uherská byla llaRkrze jednotná _jako politika maďarsky národní, nejen
uvnitř státu, n}7brž i na· vonek, v pnTé řadě ovšem vůči PředHtavsku.
Patrné to bylo m. j. v delegacích. KdežtQ předlit~vs~á delegace
byla .. "přece ,jen l?-~TodnoRtně. _dostLBllliš,ená (o\išeii:i-~NČmcí měli zde
zlláčnoú-\)řcvalÍu); l?yJ~ ..~~~_~i:~ki--delegac~, až ml, .čtyři _ cho!y;;ttS~,é d~Je
~á,ty "z~".?p~lnovnu,p·oi']al1~cko:u a: ~t~,4'j10h? za sneil~1.o.~7nj.~ ,n1.a,gn,átli, -rP~
F!icky },' __ ,pá!.odp,9~tně, naprosto, __ jeďnótiiá-~. - Takovouto jednostranně
německou politiku vésti v Předlitavsku, přes všeehno úsilí vídeňskýeh
vlád, přeR účinnou podporu dvora a přes vydatnou pomoc ze sousední říše německé, nobylo přece jen lze, nepřihlížíme-li ani k toiou,
že i politÍcky byly zde, poměry mnohem složitější než v zemích
uhersk}~ch.

K tomu přistupuje i ta skutečnost, že Maďaři, rovnez již od
vyrovnání, tíhli čím dále, tím více k úp1né samostatnosti nejen státní,
nSrbrž i politické. Proti t. zv. starorakousk}Tl1l názorům na právní
konstrukci celkové mOl1a]'(~hie jakožto spolkového státu uplatňovali
reální trnii, ale později již j rc'álllÍ unie byla jim příliš těsn}rm poutem
a uplatňovali názor~ že tu jde o spojení státú povahy již nikoli státoprávní, nýbrž mezinárodní. .T:sto sv?je od-středhTé. _ .snahy dával!, s~:
Maďaři vždy. ,~raze vykupo~atl-·li.stupliy 'a vyÍl10zCllostmi .. h.ospo9-ář
.$J~ymi na úl~.9!" Předlitavska, což ,~ylo, p~,tgl,$_.,z~j~~~11_q_,pJi,J!b:goy~vá11í
,vy~~ovl~áni._, _ :Poni{vadžl však říšs'k-:f"-l'u,da předlitavská. nebyia. '-~TŽdy
ochotna, zejména v (lobách pozdějších, tuto ly-ygě;rač-l)Qll politiku maďarskou' snášeti, 'nezhSryalo mnohdy nic jiného, ačli jednota mona-rchie
na vonek měla h)Tti zachová;na, než opatřiti zakročení panovníka
jako společného vladaře monarchie k vyrovnání ruzn$Tch tčchto rozPOrll, a pokud bylo třeba souhlasu říšské rady, nahraditi souhlas tento
pověstnSrm § 14 úRtavy prosincové. Takto nezřídka. '.Q~llQ!.r_~l!Í .Y.Y~.
KSJyuállL_.hylo___ provedeno .. v ____ Ubrá<:!t ___ ces~9~ ~s~avllí (uherská ústava
neznala -v-ý-še uvedeného "císařského" paragrafu), ~r _ Pře~litaysku
však a!J-,'\.9.l1l-JiB.tiG,kýln ....0~tem ..pal1ovnJkOYÝl11.. ,~,Že skutečnost tato nemohla přispívati k ustálení ústavních poměrů v Přcdlitavsku, jest
c

očividné.

Tímto způsobem Maďaři 'fikntočně vykonávali neblahý vliv na
ústavní poměry předlitavské. Ba Ma,ďa.ři si toho byli vědomi a ani
Ri ne,přáli, aby v Předlita,"\Tsku poměry .byly uklidnčny; a když
v Předlita.vsku byly činěny pokusy o vyrovnání ústavních a státoprávních rozporú, J\-faďa.ři pokui'):y ty zmařili. Doklad toho jest odpor
před::-;edy uherského ministerstva hr. Andrásfiyho proti českému vy-

rovnání v r. 1871, neboť ltlaďaři se obávali, že by uklidněním poměru
v Předlita-vsku vlh': jejich v monarchii poklesl.
Za takov}"chto poměrů pravá ústavnost v Předlitavsku sotva
mohla pevně zakotviti. K tomu dlužno ještě připojiti neurovnané 'poměry národnostní, za kterých mnohdy musil rozhodovati panovník
sám. \,~.le na druhé fitraně ncmohla bJ"ti důyěra k panovníkovi, který
(právě'tak, jako jeho předchůdci') dané slovo neplnil.
Shrneme-li všechny tyto skutečnosti, dospíváme k závěru, že
se celkové IJoměty v monarchii stávaly čím dálo tíui spletitějšími
a rozháranějšími. Monarchie zapomi1ěla na. svoje prvotní poslání bJ-'ti
nestranuou záštitou národů, kteří sami. o 80bě sotva by mohli stvořiti samostatný stát, a dopomáhati jjm k zdán1ému v$rvoji po všech
stránkách životních, a místo toho jen utlačovala národnosti neněmecké
a ncmaďa.rské. Nadto uSlavičnSTmi oktrojírkami a mlplněním zákonů byly smysl a. cit pro právo v obyvatelstvu soustavně ubíjeny.
K tomu přistupovala i zahraniční politika, jejíž vyRlovcn}T protislovanský směr nemohl nikterak uspokojovati převážnou většinu neněmeckou a, nemaďarskou. Tím vším monarchie již dávno ztratila
'. svoje oprávnění na bytí) a v Evropě se již začínalo o ní mluviti
ja,ko o nemocném muži. Zákla.dy trvání monarchie byly jednáním a
vinou dynastie a· vlád vídeňsk}Tch (a po roce 1867 i vlád budapešť
ských) otřesell~ na nejvyšší míru, a, bylo třeba jen nára,zu, aby se
sta,vha mouarchie zhroutila. To se stalo s\rětovou válkou. Koncem října
1918 monarchk lotrinská končí svůj neslavn~- život, a na jejích
-,, ____.tx-Oská;ch· vznikají národní, t. zv. nástupnické státy.
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HLAVA II.

Ústavní vývoj v říši lLěm~í!Klt
1.

Do zániku

Německého

bundu.

Revoluční vlna zasáhnuvšl Francii a celou t. zv. střední Evropu
v roce 1848 dolehla i na. říši německou. Dosavadní r0litikB: ,}Je,.
meckého b.~Ildu ovládaná v~ smyslu Metternichova systému' 'duchcllí--reakCIonáfs'1čYil~~ zaBib:O\;ala~-'švéYíiociíě'TCfO\711Ttř;-ilio života jednotli\rS~ch státu bráníc zde jakJT1l1koli ústavním reformám. (jižní státy
německé) a dusila y celém Němocku jak)Tkoli pokrok na poJi národním, politickém, osvětovém i hospodářském. Politika tato vzbuzovala. zde již po delší dobu obecnou nespokojenost, která zejména
_ po' t. zv. čenTcneoyé revoluci v Pai-iži se ukazovala již nikoli jen
v hlavách mlad}Tch - lidí, ný'brž i v usedlém měšťanstvu. Není tudíž
divu, jestliže zpráva O únorové revoluci v Pařiži na1czla. v Německu
nadšený ohlas.
_ Prav)T Rta-\' véd pochopilo i "_§polkové shromáždění ve Frimk.- furtě, které se již dne 1. března 1848 pokusilo postaviti se v čelo
národního hnutí a povolalo důvěrníky k úradě u revisi ústavy;
r<~~~<usneslo se !~~é s'~?,~ati nen?-c.cR;3t}1arJ?-,gl,(jnt _a vyzva.lq,_ dne: .30. brozna
___ vlády němcck~Tch států, aby naíidily volby do tohoto parlamentu.
-----:- --Ale pokus tento selhal. Spolkové shromážděňí objevilo se býti bezmocn$rlll proti ústavnímu hnutí zdola. a svoji bezmocnost také uznalo
tím, že dne 12. července 1848 složilo svoji pra,'~OlllO_c ,QR- rukou říš
ského správce zvoleného ú~~YQQ~I~Ý!!~_,i?P:r.9Iná,~cl~p:ím fra.n~hgtským.
Zcela jin}T úspěch mělo hnutí zdola. Dne 5. března 1848 sešla
se v Heidelberku řada' mužů, včtšinou politikové z jižního Německa,
a usnesla se svolati do FrankfuTtu t. zv.' předběžn}T parlament (Vorparlament). Tento předběžnj'T parlament zasedal skutečně ve Fra~k.,.
furtu od. 31. března, do 3. dubna, usnesl se svolati do- Frankfurtu
ústavodánl}T sněm a vypracoval také hlavní záRady pro volby poslanců
d6 tohoto sněmu přenechav bližší provedení těchto zásad vládám
jednotlivJ-Tch států. Jednotlivé státy n.emecké daly skutečně pl;ovést.i
volby do tohoto sněmu Ci monarchie lotrinská v zemích, jež patřily
k Německému bundu}, a- sněm tento, kter)T si dal úřední jméno "ně
mecké ústavodárné národní shromáždění':, sešel se dlle 18. května.
1848 ve Frankfurtu. Toto shromáždění zvolilo za. zemského správee
arciknížete Jana, na, kterého fipolkové Rhron1á.ždčnÍ Německého bundu

také svoji pravomoc přeneslo, a zřídilo. odpovědn.é říšské ministerstv'o.
Vlády ně)1leck}Tch států, IJřekvapeny rychlým spádem událostí,
skutečnosti tyto- šmaheJ?,l uznaly.
. Ústavodárné shrom~,ždění frankfurtské vypracovalo nejprve "základní práva německého národa", která byla dne 27. prosince 1848
vydána jako zvláštní zákon. Zákon tento stanoví státní občan.stvÍ jednotné pro celou říši, zrušuje jakékoli výsady stavovské, zavádí rovnost občanů před zákonem, ochranu proti bezdůvodnému zatčení a
proti porušení listovního tajemství, svobodu tisku,- projevu mínění
i vyznání náboženského, svobodu spolkovou atd. Na to vypracování:t_____ ~"';
osnova Ú$tavy.,B~~!,e~1i,ý--bund.lllěl býtí podle této osnovy J?1)olkorylll:::,,--.---·--:~
1?tátem. V čele tohoto státu měl státi <:ísař, kterj" měl vykonávati
jemu svěřenou moc říšskou prostředkem odpovědných říšských ministrfl. Pra-vomoc spolkového státu vůči jednotlivýÍn státům dílčím
byla náležitě vymezena.
* ~R.~avomoc Jl}ezi .říši a -mezi státy dílčími byla vymezena takto.:
Říši. píisluší"z,ákonodárství o clech, obchodu, měně, mírách a váhách,
dále vJTlučné za.stoupení vůči cizině, právo vypovídati válku a uzavírati mír, nakládati brannou moCÍ,- dohled na komunikace a péče o
právní jednotu Německa. K úhradě nákladů na tyto společné věci
mělo býti použito V}TIlOSU z cel a ze společných daní spotřebních;
pokud by tyto příjmy nestačily, měly býti vybírány matrikulární pří,.
spěvky.
.
* ,,:Výkopná moc měla příslušeti císaři, zákonodárná mOC císaři
spolu fl ;e~rla,~ť:!.ll,tem, který se měl 'Skládati ze dvou- -komor: zé snĚf
movny lidm;é'á, ze sněmovny států. Do sněmovny lidové se- volíl'o"na'
zakl:idě yšeobecného a rovného" práva hlasovacího a počet členů -se
lidil podle lidnatosti tak, že asi na -každ}rch 100.000 obyvatelů měl
'připadnouti jeden poslanec. _Sněmovna států byla komorou zemí resp.
státt\; číta.la celkem'192 ,členy a· kaid}r stát vysílal do.ni své zástupce
podle počtu svého obyvatelstva CPrusko 40, Rakousko 38, Bavorsko
18, ostatní královstvi po lú,· Badensko 9 a nejmenší státy aspoň
po jednom členu) a t,o tak, že z každ~ho státu polovice členů byla
.
vysílána vládou a- druhá- polovjce byla volena parlamentem.
Osnova ':. tato vyhovovala snad jen Prtlsku, a.čkoli i toto se dožadovalo v ní přiměřených změn. Střední státy však nebyly s ní
sp,okojeny, poněvadž nechtěly obětovati svoji samostatnost říšské
jednotě, a žádaly místo- ústřední moci s císařem v čele zřízení direktoria. Avšak i Rakousko již počátkem roku 1849 protestovalo proti
zřízelú jednotného s.tátu. Spory v - ústavodárném shromáždění odtud
vzniklé ukázaly, že toto nijakou skutečnou moc v sobě nemá. To si
vlády německé konečně uvědomily, a když ústavodárné shromáždění,
ovšem zatím již valně prořídlé, přesídlilo do Stuttga.rtu, bylo dll-e
l8. č·ervna 1849 vládou wiirteinberskou rozehnáno.
-* V ústavodárném shromáždění se již od počát,ku vytvořily dvě
strany: Velkoněrnci a "císařští", zvaní také ,Maloněmci. Tito si přáli
vytvoření jednotného dědičného cÍsa-řství s králem pruským jakožto
císařem německ}Tl1i v čele. Velkoněmci naproti tomu se domáhali za--
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c~o~ání _dosava~ního stavu, kterým samostatnost -jednotliv$rch států
z.ust~.vala -lledotcena? :em patřilo Rakousko a střední státy, z politICkych" str~n pak" ze!mena strana katolická. Rozhodnou převahu měli
VelkonemCI. Kdyz vsak. byla v monarchii lotrinské prohlášena ústava
~ 4. b~e,zna" 1,,849:, ,na 'základ~ které -monarchie zde stála ja,ko stát
Jednotny, presla cast ,Velkonemců k MaloněmcŮID, a dne, 27. -března
1849 byJ: v ú~~~vod~-rném shromáždění nepatrnou většinou (267 proti
263 hl,asum) pn~ata. Jak0T"S~átlÚ forma dědičné císařství,_ Den na: to byl
prusky kral FrIednch "\ 11em IV. jednomyslně zvolen za císaře ně
~eckého (hlasovalo 290 členů a 248 so zdrželo hlasování). Avšak
zasada svrchovanostI na.roda, kterou tato. ústava hlása.la narazila na
~ru~ky odpor.u vlád ně~eckJTc.h. a zejména i li vlády -pr~ské. Z toho
cetm poslanCI rozmrzelI opw;;tlh Frankfurt a ústavodárné shromáždění ve svém zbytku (strana radikální) přeložilo své působiště -do
§!uttgartu, kde však záhy nato, jak výše uvedeno, vzalo' za své.
.
Rozebnáním ústavodárného shromáždění byly uvedeny /nive6
snahy o ústavu říše německé založenou na principu demokratickém
nicméně zálpěr, vytvořiti spolkový stát s králem prusk$rm v čele zd~
-zůstal: Bylo to Prusko, které podniklo pokus, vytvoHti v rámci Ně
_m"eckeh? b~ndu ~,dv~- spolk~, a to širš,í, ve kterém by byly všechny
n~meck~ sta~y, CltajlC v,to 1 RakoUBko, a· užší, bez ~akouska, ja.kožto
nem"ocky st~t spol1~ovy pod vedením_ Pruska. K tomu účelu byl
v breznu 1800 svolan do Erfurtu "parlamen.t německého národa"
který návrhy pruské také schválil. Ale Rakousko se postavilo ro~
.b0sI-ne proti tomuto záměru a s ním- šly královské státy německé
(~av?rsko, Wtirte~bcrsko, Sa.sko a Hanoversko); v konvenci, uzavrene -v OlomOUCI dno 29. listopa.du 1850, bylo Prusko donuceno
svých záměru na novou úpravu státoprávních poměrů v Německu se
vzdáti. V Německém bundu zůstalo vše při starém.
. .
Nový popud k reformě, státního zřízení Německého bundu daly
nyní střední státy něl11ecké~ Na konferenci ve Wiirzburku konané
v prosinci 1859 vznikla. myšlenka- zavésti v Německém bundu jakýsi
trialism, t. j. tři užší skupiny státní (Rakousko, PIusko a oRtatní
státy německé), ale myšl~nka ta; se osvědčila života, neschopnou. Po
nezdaru této zamýšlené reformy Vystoupilo nyní Rakou-sko s návrby
na reformu· Německého bundu. Svolalo k tomu účelu v srpnu. 1863
do Frankfurtu konferenci německých knížat, kde byla předložena
a také schválena "reformní akta" _: v č-eIe Německého bundu- mělo
stá-ti pětičlenné direktorium (RakClusko, Prusko, Bavorsko a dva
zástupcové ostatních států), vedle t.oho_ měli býti přibráni delegáti
zastupitelských sborů jednotlivých států a mělo býti utvořeno shromážděnÍ" knížat. Ale tento návrh vzal za své odporem Pruska. Bylo
o'čividné, že Německ$r bund neni schoimý života.
"_ _ Zatím vypukla válka ra-kousko-pnisko-dánská, po které rozpory
mezi. Rakouskem a Pruskeúl () 'rozdělení válečné kořisti byly, jakž
tak~ odklizeny smlouvou uza.vřenou v srpnu 1865 v Gast}r'ně. -Ale
z jara. 1866_ vystoupilO' Prusko' zéela. rozhodně, bez ohledu již na Rakousko.' Předseda mhiisterstva pruského Bis-marck --podal ve spol-
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kovém shromážděnÍ. ve Frankfurtu ná,-vTh na refonnu Němeekého
bundu s ''Ylouč-ením Hakouska. Rozpory z toho mezi Rakouskem a
Pruskem vznIklé vedly k válce prusko-italsko-rakouské v roce 1866,
ve které z;braně pruské dobyly rozhodného vítězství nad zbraněini rakousk}rmi. V míru uza.vřeném dne 23 . .srpna. 1866 v Praze Rakousko
uznalo rozpuštění Německého bundu á zavázalo se dále se do věcí
německ$rch nemíchati. Tím ~~~~~ý~"".1?,~_n.Q., kterSr po celou dobu
svého trvání byl v podstatě jen jeviště-in soupeřství mezi Rakouskem
a Pruskem vzal kon.ečně za své.
* úf;ta~rnrvy:\roj v NěmcfCh-nebyl by podán úplně, kdyby nebylo
pHhlédnuto také k některým předním státům německ}'111.
* V Prusku ještě před revolúčním rokem byly patentem
z 3. února 1847 jednotlivé sněmy provinciální spojeny ve "spojený
zemský snem", kteT)Í" měl zasedati _v Berlíně. Zpráva- o únorové revoluci v Paříži zpusobiIa. i zde značné jitřeli;Í lidu, pod jehož tlakem
král svolal spojený zemsk}r sněm a jmenoval t. zv. březnové minister,stvO" složené z inužů oddan3rch ústavnímu hnutí a u -lidu obliben)Th.
Tento spojený zemský sněm se prohlásil za "ústavodárné národní
shromáždění", jal se pracovati na, ústavě -a. skutečně také vypracoval
osnovu ústa;vy, pro kterou si vzal vzor -v ústave- belgické z roku 1831.
Ale reakce podporovaná ll- vlastně i představovaná mocí královskou,
šlechtou, úřednictvem a vojs~81n -dovedla snahy ústavodánlého národního shromáždění zmaíiti; po nčkolikeDrch ,změnách ministerstva
byl spojen3T zemsk$r sněm dne 9. listo,padu odročen a· dne 5. prosince
1848 rozpuštěn. V den rozpuštění byla však králem oktrojována
ústava, která 1,7 celku souhlasila s osnovou ústa.vy vypracovanou
ústavodárným shromážděním národním.
* Zemský sněm se měl skláda.ti ze dvou komor: první' komora
měla č-Ít.ati 180 členů volen}Tch zastupitelstvy provinciálními, kra,ji'lkJ-Í"mi a okresními (vzor belgickýO, druhá. komora, měla vycházeti ze
všeobecného, rovného a tajriého práva. hlasovacího.
* Oktrojovaná ústava měla však bJÍ"ti revidována, zemsk)'lll sně
mem, jakmile se sejde. Tak se skutečně, stalo, ale zat.ím v-dubnu 1849
byla druhá komora. rozpuštěna. NaJlzením z -30. května ~849 byl
oktrojován :_nov3T '. volební í'ád, ktcr$T odstranil všeobecné, rovné a
tajné právo hlasO\iaCÍ a nahradil je t. zv. trojtí1dní sousta;vou, podle
které všichni voliči byli rozaeleni do tří tříd podle výše. placen3rch
dani, a hlasovacím právem veřejným. Zemský- sněm znovu svolaný
provedl revisi ústa,vy; revise ta. byla králem schválena a vydána
ústava z 31. ledna 1850, která s 'nepatrn~-mi změnami zůstala v platn(mti až do zániku monarchie v Pms1.<u,
* Pruská ústava. jest zdělána. podle-vzoru ústavy belgické. Obsahuje ilejptve ustanovení o základních právech občanů st.átních, ne\'J,slovujc však princip demokratick}r (a-vša.k ani prineip monarchický),
vyměřuje, _prá,ra krále, jemuž v}II.učně přiděluje moc v}rkollnou,- upra.vuje moc zákonodárnou i soudcóvskou; závěr činí ustanovení rázu
vše,obecného.
* Moc v3rkonná přísluší králi~ kter3T ji vykonává prostředkem
6*
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nlÍnistrů, které Rám jmenuje a' propouští; každ:fr 'vládní akt krá-liiv
"--yžaduje k své platnosti Rpolupodpisu některého ministra. Ministři
mohou býti členy zemského sněmu a jt'ou sněmovnám odpovědni;
každá z obou sněmoven může dáti ministra v obžalobu pro -porušení
ústavy, pro· úplatkářství nebo pro zemězradu _; soudÍ. nejvyšší soud
králov:.;t,vÍ ,a král uemůze dáti odsouzenému miriistru milost, leč na
návrh té sněmovny, která jej dala, v obžalobu.
* Moc zákonodárná jest -vykonávána~ králem spolu se zemsk:f'm
sněmem, který~ se skládá ze dvou komor :' ze sněmovny prvé,- na.zvané
zakOllelll z roku"1855 sněmovnou panskou,- a ze :měmuvny druhé, na.zvané týmž zákonem sněmovnou -poslaneckou. Cleny sněmovny panské jmenuje král, členové sněmovny poslanecké jsou voleni volbou
nepřímou podle soustavy t. zv. trojtřídní: Věk 'potřebný k právu
hlasovacímu jest. -dokonan}' 25. rok. Volitelný jest každý muž, který
dokonal 30. rok svého vé-ku, jest v plnéril užívání sv}rch práv občan
ských -a jest aspoň tři roky státním občanem pruským. Král svolává
sné-m, jej odročuje i uzavírá a rozpouští sněmovnu poslaneckou. _Iniciativa, zákonodárná přísluší králi a oběma sněmovnám. Ke kažaému
zákonu jest třeba souhlasného usnesení obou sněmoven a sankce krá,..
lovské; veto královo jest- absolutní. -Král však může _suplovati moc
zákonodárnou nařízením, s mocí zákona, je-li učiniti nutné opatření
buď k udržení veřejné be~pečnosfi nebo pro nepředvídanou národní
pohromu a' když snělllovny nejsou shromážděny a pokud Ovšem takovéto opatření se nepříčí ústavě. Opatření toto musí býti 'spolupodepsáno veškerým minisťerstveni a předloženo sněmovnám k dodateč~
n.ému schválení ve schůzi nejblíže příští.
* Ústavu lze změniti prost}Tm zákonem; jest však třeba o změně
ústavy- dvojího hlasování v přestávce nejméně 21 dne.
* V -Bavorsku platila ústa.va z roku 1818 oktrojovaná králem
a zachovávající ještě četné v}rsady stavovské, nicméně na dobu tehdejší dosti liberální. Založena jest na zásadě- přísné svrchovanosti
panovníkovy~ Hlavou .státu jest král, který ve své osobě spojuje
všechna práva svrchované moci a vykonává je -podle pravidel jím
v ústavní listině stanovených. Moc v}rkonná přísluší V$rlučně králi,
moc zákonodárná králi spolu s generálním' shromážděním sta.vd králoyství, které se skládá ze dvou komor: ze sněmovny panské. a ze
sněmovny poslane'cké. Důvodem členství ve sněmovně panské jest
rod, úřad a jmenování králem na doživotí; počet členů jmenovan:.frch
nesmÍ' však přesahovati počet členů dědičných. Důvodem členství ve
sněmovně poslanecké jest volba; období volební činí šest let. Iniciativa zákonodárná přísluší ~áli, avšak stavové mají právo před~
nášeti p'řání a návrhy. Osnovy zákonil týkajících se beTIÚ před
kládají se nejprve sněmovně poslanecké; ohledně- osnov ostatních
zákonů rozhoduje král" zda _se předloží dříve té či oné sněmovně.
Sankce přísluší králi; vetó jeho jest absolutní. Král svolává generální shromáždění stavů nejméně -jednou -za tři roky, je odročuje"
uzavírá a rozpouští; je-li generální shrom~ždění rozpuštěno, nutno
do tří měsíců provésti nové -volby -do ~něinovny poslanecké. Státní

ministři mohou b~rtf členy ,jedné z ObO:1 ,sr:ěmo:'on. Ole~ové ~ ge~erál
ního shromáždění mají po -dobu za,sedam unUl1ltu pro~~ ~at:celll ~
jímajíc přistižení při činu, a pro své řeči ~ V}Tro~y. ucmene ':;Te snelllovllě mohou býti potahováni k odpovednosÍ1 Jen od snemovny

samé.

,
'. t k l '
Ústava _ta,to jest zaručena přisahou na u,stavu, ~ erou. s a~
dají: král pii svém vstoupení na. trůn, pr~zatí~llm v!a~a.r a p:lllCO;~
královského rodu, jakmile dosáhnou zletilostI., Zlllen,""en~,-. muz~ _bytI
úAta.va jen k návrhu krále; k. p~~t~ém,: uSl::escll~ o zmeně }est~ , .obo~
sněmovnách- třeba přítomnostI tn ctvrtm vsech clenů a, d"outre~~nove
většiny hlasujících.
~,
...
* 'N . ta. ě této nebylo až do' roku 1848 v podsta-te ZlllenBno
aus v
'(
' t h duhu
ničeho. V roce 1848 byly vša·k zavedeny z~lěl1J-~ ,us:avlll ,o. o ,ľ ,,'
že byly zrušeny sta.vovské v~Tsady ~ p~.t~ln;-~~lm SOU.;tll!ctvl, sne-:
lllovnám bylo dáno právo zákollodanle lluClatrvy, ZllleneI; ,:olebm
řid zavedena odpovědnost ministerská a j. v. Název generalm shromáŽdění Rtavů zaJJlěněn názvem zemský sn-ě-m.
~.. ,
* Ve '\Vtirtembersku platila. ústava z roku 1~19, pn.Ja~,a s~r<:
máždením stavů (nikoli oktrojovaná), a na svou dotll'~ dostl h~eľallll~
Ústava, tato- byla, vybudována na zásadě '~vrchovanostI ?anov.mk~vy .
král spojuje ve sV)Tch rukách všechna prava svrchovane moc~ ~ JClll;-t
v,'lučně přísluší moc v)rkonná. Zákonodárnou m~c ,!k?l:ava _~ra~
Sl;olu se stavy, ale v na.léhavJ"ch případ~ch má pr~vo cuutI o~atre~l~
Rutn'á ku blahu státu. _Shromáždění stavu se sklada z.e dvou ,kOl1:Ol .
ze sněmo~ly první a ze sněmovny ~ruhé neboli poslauecke. Jma-k
ústava tatO' jeví velkou příbuznost s listavou bavors~ou.
,
, ....
* H,ok 1848 piinesl i zde_ značné změny. Sta.vov~ svola.m v ~al~
1848 odhlasovali zákon.cz 1. červeflCe 1849), kterym se ~a mlst~
dvou komor zavádí ústa.vodárné shromá.ž~ění o j~dné k~~ore, k!e~~
mělo provésti úplnou revisi ús-ta:vy. Avsak k !eto r?VISl ne~os]?,
lJ.stavodárné shromáždění bylo třikráte po ~obe svo]~no a· tnkra!e
rozpuštěno. až konečně, krá.loysk}lJTI nařízemm z 6. hst~pa.du 1800
byl zákon' z 1. července 1849 odvolán a, z~vedena op~t sO,ustava
dvoukomorová. Sněmu byl předložen vládou navrh na Zlllenu usta.vy,
a]e návrh :'ten byl v dubnu 1852 pod záminkou, že se obě komo,ry
nemohou shodnouti, odvolán~ a ústava. z roku 1819 zustala nadale
v platnosti.
* V Badensku oktrojovana ústava z roku 1818 neliší se podstatně nd úst~N wiirtcmberské a bavorské. Rok 1848 nějak}Tch změn
v tomto směr~ ;nepřines1.

*
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II.
Do založení

německé říše.

Článkem III. pražského mínl zavázal se císař rakouskt, že ~zná
"užší spolkový poměr", kter~' krá} prusk~r založí severne ?d ... reky
Mohanu. Skutečně také hned po valce k popudu Pru,ska 19 nem~c
k~'ch států uza.'vřelo Severon,ěmeckJ', bund, pro ktery Prusko (BlS;
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marek) vypracovalo také ústa,Vll. Tento prnsk}r návrh ústavy byl na
konferenci vlád jednotlivých států severoněmeck}rch s ncpa,trn}Tmi
změnami prijat a předložen pak ev únoru 1867) severoněmeckému
říšskému sněmu (nikoli ústa-vodárnéillu, ll)'rbrž jen s hlasem poradným), který ll{lWhl nIčite změny: jež také byly přijaty. Takto so stala
ústava Severoněmeckého bundu (17. dubna. 1867) fikutkem a vstoupila dne 1. července 1867 v život.
Protivou k Německému bundu, který jako Rpolek států byl spojením států rázu mezinárodního-, jest Severoněmecký bund státem
spolkovým, tudíž spojením- států rázu státoprávního. 'Jím sc tvoří
jednotné spolkové území fl jednotnS'lU indigeriátem (nikoli S jednotným státním občanstvím). Spolkový útvar tento má dva zastupitelské sbory: spolkovou radu a říšsk)'T sněm.
Spolková rada jest zastupiteltikým sborem vlád dílčích států;
v ní jest 'sídlo svrchovanosti Severoněmeckého bWldu. Každý dílčí
stát má zde podle velikosti určitý počet hlasll.; celkem jsou zdo
43 hlasy, z toho 17 pruských. Předsednictvo přísluší Prusku jakožto
největšímu státl;l dílčímu. Toto předRodnictvo zastupuje Bund na
venek, rozhoduje o válce a· o míru, má nejvyšší velitelství nad vojskem pozemským i námořsk)'Tm v míru i ve válce; jemu přísluší dále
právo i povinnost bdíti nad tílll~ aby dílčí státy vykonávaly usne..
sení spolková, a přidržovati neposlušné dílčí státy spolkovou exekucí
k plnění jejich spolkov)~ch povhmostí.
Říšsk)'T sněm jest 'zastupitelsk:;'rm sborem (severo)německéh.o národa ; jest volen na základě všeobecného, rovného, pí-ímého a tajného
práva hlasovacího. V něm jest vyjádřena jednota (severo)německého
národa.
V)'Tkonným orgánem' Bundu jest spolkov)'r kancléř, který jest nejen v)'Tkonným orgánem pruské vlády ve věcech spolkov"fTch, ale zároveň i duší a vlastním představitelem veškeré politiky spolkové.
Jest sice odpovědný říšskému sněmu, ale odpovědnost ta. jest vyjádřena velmi nejasně. (Požada-vek Í"Íšského sne-mu vyslovený v poradách O ústavě, aby bylo zřízeno říšské, ministerstvo odpovědné
říšskému sněmu, nebyl pro odpor Bismarckův prosazen.)
Právní poměr Bundu k jednotliv}"rm státům dílčím byl upravcn
tím způsobem, že ,určité věci byly prohlášeny za věcí spolkové, které
spadají 'v)l"luěne- v pravomoc Bundu. Věci ty jsou: zastoupení Bundu
na vehok, čítajíc v to -celní a obchodní politiku, zákonodárství o dopravě uvnitř spolkového úzcmí, o stěhování, o provozování živností;
o měně, mírách a váhách, o železnicích, plavbě-, poštáoh a telegrafu,
o právu obchodním a smenečném, konkursním, o. soudním řízení, o
právu trestním a obligačním a, konečně veškerá branná moc. Ostatní
věd zůstaly 'vyhrazeny pravomoci států, dílčích.
Bylo řečeno již vj'Tše, že v Severoněmeckém 'bundu byly zastou-peny něniecké státy jen severně od ,řeky Mohanu. Na spojenectví
s německ}"rmi' státy jižními nebylO však při tom zapomenuto. Již
v ,čl. IV. pražského míru prohlašuje císař ra.kouskj'T svůj souhlas
s tím, ,;aby německé státy ležící jižně 'od řeky Mohanu vstoupily ve
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spolek, 'jehož národní spojení se Severoněmeckým, bundem zůstane.
vyhrazeno bližšímu dorozurp,ění mezi oběma-"~ Na základě tehdejšího
stavu věcí toto "národní spojení" se mohlo prozatím provésti jen na
podkladě mezinárodním; ostatně doložka praž.ského míru k tomuto
článku vj'rslovně zněla, že spoJek Severoněmeckého 'bundu s jiho..
německJ-;mi státy "bude míti mezinárodní nezávislé bytí".
K vytvoření tohoto spolku mezi Severoněmeckým bundem o,
státy jihoněmeck)'Tmi nedošlo, došlo však k zna·č-nému sblížení mezi
oběma na základě smluv z počátku tajných a teprve později uvereJ-'
něn'rch. Sblížení toto záleželo v tom, že' byl uza.vřen mezi Pruskein
a. jillOllěmeck"frmi státy spolek na. odboj a v)rboj, a, dále že byl utvůřen
111ezi Severoněmeckým hundem a jihoněmeckými státy celní spolek,
na základě čehož celé Německo tvořilo jednotné celní území s jednotným zákonodárstvím ve věcech celních. Nadto pak čl. 79., odst. 2.
ústa,vv Severoněmeckého bundu zvláště stanovil, že vstup jihoněllle~k"frch států' nebo jednoho z nich se stane k návrhu, spolkového
p,ředsednictva spolkov)'Tm zákonem, čímž přístup' tento· byl považován
za vnitřní věc Bundu, t. j. k pÍ'Ístupu tomu není třeba změny .ústavy,
llJ-'rbrž stačí' prostý zákon.
Severonělheck}T bund byl již od za.čátku svého založení před·
určen k tomu, aby se rozšířil na německou říši. Vlastní popud k tomu
byl dán za v<,\Jky' francouz6ko-německé. Ještě' v listopadu 1870 byla.
uzavřena. mezi Severoněmeckým bundem a státy jihoněmeckými řada
smluv, na za,kladě kterých tyto, st-áty přistupují k "Německému
l)lundu", a· přijímají jeho ústavu vyhra.zujíce si některá práva. výsostná
(t. zv. práva reservátní). Smlouvy tyto resp,. ústava tato vstoupila
v život dne 1. ledna 1871, dne 18. ledna 1871 vydal král pruský
z hlavního svého stanu ve Versa.illích proklamaci, ,že přijímá titul
cÍj3aře německého a dne 16. dubna 1871 hyla ústava říše německé
ve 'svém konečném znění vydána. Tím vzniká Í"Íše německá.

ll.
Říše německá
Říše německá

až do roku 1918.

založená v roce 1871

čítala

25

států

a'- jed.nu

t. zv. říšskou zemi (Aisasko-Lotrinsko). Z toho 22 státy měly .ústavu

monarc.hickou, 3 státy (bývalá města hanseatská Hamburk, Brémy
a Lubek) ústavu rcpublikánslwu.
Jest to stát spolkový s jednotn}Tm resp. spole·čn)rm, řÍšsk)'rm
občanstvím v ten způsob, že 'státní občanství v dílčím státu jest. ne~
zbytnj'Tm předpokladem pro .říšské občanství státní a zvláštní natur(i~
lisace ř.íšské 'není, a s je.dnotným celním a obchodním územím. Právní
poměr mezi říší a dílčími státy jest upraven ř.íšskou ústa.vou. Ústava
tato může býti měněna p:roBtým zákmiem Ťíšsk)-7m s ,dvě-ma' výjimkami : jednak se pokládá návrh na změ'nu ústavy za. zamítnutý, prohlásí-li se ve spolkové radě 14 hlasů proti němu, jednak lze ,i,iláštní
práva 'jednotliv)Tch dílčích států ústa,vou vyhraúmá změniti jen tehdy,
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dác-li ,tomu
k
80 uh
_. las dílčí st.át, o jehož zvláštní právo jde. _ Pro' roz~elel1I pravomocI mezi říší a dílčími -státy jest rozhodn>'r § 4 ';'" ké
w.::ta
oJ
lISS
_","vy kte,ry'ta
s ·nOVl' t. zv, věci společné, t. j. věd, ve kter)Tch
dohled
a zakonodarství přísluší říši.
* Věci ty jsou':
~. ,Úprava: v,?Inosti" stěhovámí, domovského práva a podmínek
usazo",:al;l "s.c, sta~<mho obcanství, věcí pasov}Tch, policie cizinců provozov~m, zrv~ostI a pojišťování. -Pro Ba.vory jest však st.an~vellO
reservatll.1 pravD, :e u~r~va práva. domovského, podmínek usazováni
s~, kolo~l.sac~ a stchovaJu se do IDllTIOllěmeckých zemí jest vyhrazeno
zakanodarstvl bavorského státu;
.
2. zv~~onodárství o clech a o ohchodu a' daně~ jiChž jest užití
'v
k ucelum nse ;
3. stanovení míry, váhy a měny· jaknž i zásad pro vydávání
zalo-žených a nezaložen)Tch papírovJ7ch ~eněz .
4. vše.obccné ustanovení ·0 bankovnict~í:
5. patenty o vynálezech;
,
6. ochrana
. duševního vlastnictví'
.,
.
7. orgamsace společné ochrany německého obchodu v cizině,
německé plavby a její vlajky na moři a na.řízení společného konsulárního zastoupení, kteréž se vypravuje říší;
8. žele:nice ,""a zřizování cest pozemských i vodních v zájmu
ochrany zeme a vseobccné dopravy;
,
. 9. pr?voz plavidel a plavby na vodních drahá.ch společných
nek?lJka "sta,tů a~ u~ržo-vání stavu těchto drah, říční a jinaká vodní
cla a, zna~ky morske plavby (majáky, tuny, kůly vytyčovací a jina.ké
d eum zMcky) ;
.
"
10. pošty a telegrafy s vyloučenim pošt a telegraffl v Bavonch a ve Wiirtember:sku ;
.
11. ustanovení o vzájemném· ,v}Tkonu nálezů ve věcech civil-o
Dich a vůbec vyřizování rekvisicí;
12. ověřování veřejných listin:
13. :spólcčné zákonodá.rství o' veškerém občanském právu,
o právu tres,tním a o soudním řízením:
14. vojenství říšské a váleěně loďstvo'
15. opatření policie zdravotní a veteri~ář.ské·
16. ustanovení o tisku a o spolcích.
'
, oŘíšská z.~kono~árstv~ má převa1}u nad zákonodárstvím dílčích
Rt.atu v.e d:;o.Jl.m smeru : }~~l:ak ze může obor t. zv. věcí spolkových
kdy~o.l.l" m~~ltl, tedy r,oz~ll'~tl nebo umenšiti, ovšem se dvěma v5Tjim-'
k~.nlI Jl,Z :ys~ uvedenymI, Jednak že podle čl. 2. říšské ústavy říšskťr
zakoll Hla prednost před zákonem dílčího státu (Reichsrec.ht bricht
La,ndrecht).
A. Moc zákonodárná.
Říšská moc. zákonodárná jest vykonávána říšsk$'m sněmem a
spolkovou radou.
RíŠ.s",k)'T sněm Be sklá,dá ze zástup-cfr volených podle 'státfr napodklade soustavy volehních okresů podle zásady lfiaprosté v~tšiny.
v

v

0

čítá celkem 397. poslanců-; z toho připadá na Prusko 235, na Bavorsko 48- na, Sasko 2.3 atd. ; každý stát má aspoň jednoho poslance.

Volební okre-sy jsou .utvofeny t 4k, .že průměrně na každých 100.000
obyvatelů .připadá jeden poslanec. Právo hlasovací, má ~dý Něme:,
dokonavší 25. rok svého věku j a to ve spolkovem statu, kde ma.
svoje řádné by,dJištč, pokud ovšem podle zákona není z práva hlasovacího. vyloučen. Volitelný jest každ,)T Němec, d·okonavší 25. rok
svého věku který jest aspoú rok státním občanem některého dílčího
státu a ne~í z práva hlasovacího vyloučen; volitelnost se vztahuje
na celé území spolkové. Obd,obí volební činí tři, na. základě zákona.
z 19. bře,zna 1888 pět let. Před' uplynutím volebního období lze rozpustiti říšskST sněm na· základě usnesení spolkové rady .za souhlasu
císařova '; . V tom případě jest nové volby provésti do 60 a snem
sy,olati do 90 dnů ode dne rozpušt.ění (čL 24., 25. říš. úst.).
Spolková rada se skládá ze zást.upeů dílčich států. Zástupce ty
vy.sílají vlády dílčích států, opatřují je ta·ké přblušn J7 mi instrukcemi,
a js,ou tito zástupc.ové sv-jim vládám za svoje hlasování ve Rpolke-vé
radě také ,odpovědni. Spolková rada čitá celkem 58 hlasů j z toho
má Prusko 17, Bavorsko 6, Sasko a Wtirtembersko po 4, Badensko
a, Hessensko po 3, Meklenbursko zvěřínské a, Brunšvicko po 2, ostatní
státy po jednom hla.su. Ka.ždJ'r stát muže vysílati tolik zástupců, kolik
má hlasů; hlasuje se však za každST stát jednotně. Před.sedá a jednání řídí říšskST kancléř, kter)T se' vša.k může dáti zastupovati kteT}7mkoli jiným členem spolkové rady. Spolkovou radu jakož i říšský
,.sněm svolává, zahajuje, odročuje a uzavírá dsař.
K platnosti každého říšského zákona jest třeba souhlas~ého
usnesení říšského sněmu a spolkové rady. Inicia.tiva. zákonodárná
přísluší oběma těmto sborům; vychází-li iniciativa od spolkové rady,
'l~ašle se· dotčený návrh jménem CÍsař,ovým říšskému sněmu, kde také
takováto osnova jest členy spolkové rady nebo zvláštními komi:3a.ři
od ní jmenovanými hájena. Sankc.e zákonů přísluší spolkové radě.
Sankc.ionované zákony podepisuje a. vyhlašuje c.ísař jmónem říše za
spolupodpisu říšského kancléře, kter)T tím přejímá odpovědnost.
B. Moc vládní a V}TkOnllá.
Říšská mne vládni a v:\rkonná přísluší císa.ři, jest však ve skutečnosti vykonávána jednak spolkov,ou radou, jednak říšským kancléřem a říšsk}Tlll úřednktvem.
Veškera veřejná správa v říši jest tudíž dělena na bezprostřední.
Rprávu říšskou a na správu státní, t. j. správu, kterou vykonávají
jednotlivé dílčí státy vlastním jménem a vlastními org'ány na· obvodě
3vébo' územÍ. Správa. státní jest -opět buď naprosto. svobodná, buď
podrobena dozoru se strany říše. Prv}: druh správy jest. v těch oborech 1 ve kter~Tch dílč,Ímu státu přísluší plná autonomie. Správu druhu
uvedeného na· druhém místě vede sice také dílčí st.át, ale říši příslubi
dozor. Doz,or tento vykonáyá jednak spolková rada, která k tomu
cjH vydává také .správní na.řízení, jednak, pokud jde o dohled nad
zachováváním a. vykonáváním říšsk"(Teh zákonů. Císaři, který dohled
ten vykonává pro"středkem říšského kancléře.' BezprOfltřední říšská
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~~ráv~ ~e~~~ vy~o.návána říšskJí-m kancléřem a ústřednimi- úřady podnzcnyml nsskemu - kancléři.
C. Moc -soudcovská.
Soudcovská moc říšská .se vykonává říšským soudem ve věcech
p:o které jest příslušný říšský soud. Jinak jest soudco~ská, moc v říši
nC,lloCCké V~~{Q~ávána ,~oud! státními, t. j. soudy jednotlivJTch dílčích
l?tatu" ktercz JSOU: urcdm soudy (Amtsgericht), zemské soudy ~l
"rchm
zemské soudy.
-'o
~<oložit~ slušÍ, že soudy jodnotlivSrch" dílčích států jsou povinny
r:a.vzaJcm Sl poskyt?Yat~ prá,vni p-omoc., a že rozsudky soudní jsou
"\ ykana-teluy na colclll 'uzenu spolkovém bez ohledu na to soudem
kterého dílčího -státu byl rozsudek vvdán.
'
D. [úše a dílčí státy.
.
.
Právní poměr dílčích států vůči říši jest, jak ,již, zpředu hylo
~:7:deno, dán :7šeobecn.ě ?1~::kBl~ .4. říšské ústa-vy. Dílčí ,státy ve
::~em souhrnu JSou nosIteh nsske Jednoty a svrchovanosti německl~
~·lse. KaždSr ~edn,otliv! dílčí stát jednak tvoří součást-ku říše, jedna.k
J,est ~.~:~spra vnym telesem, kter~ zprostředkuje a provádí na svém
uzenu n,ssko~ moc p.odl~ pravidel daných- říší, jednak jest státem
s. vlastmm zakonodarstvnn, s vládní správou a s vlastním soud,lll?t~rín\ ~~n~~~li ~Tša:C. svrchovanJTm). Podle toho lze práva dílčích
statu VUCI 1'181 zaradltI celkem ve trojí druh:
a) práva členská,
b) práva zvláštní,
c) práva jakožto států dílčích.
v'v A~
Práv~, členská jsou práva, která pro dílčí státy -vyplývají
~,vns~ke ustavy Jako dusledek skuteonosti, že dílčí státy jsou členv
nsskeho svazku. Sem patří na příklad nárok -ka-ždého dílč-ího stát~
n.a d!plom,aticko~ a vojenskou ochranu se strany říše proti útoku
ZV81:cl , pr~ vo ~~atu míti za~toul~ení a příslušn3T počet hlasů ve spolkove ru;?e, nntl zastoupem sveho -ob'yva.telstva v říšském -sněmu
a ~.o~. Ze. z toh.oto~ p'0~:~.ru. členskéh<:. vypl)Tvají pro .dílČí státy také
urclte . povl~nost~ VUCl nSI, Jako na pl'. povinnost přispíva,ti poměrně
na. vOJens.ke a fmanční náklady říše atd., jest samozřejmě.
• v
~d b). Práva zvláštní jsou odlišná práva některých dílčích států.
Jez Sl ty~? stát!. při .tv~fení říše vyhradily, a která, vložena do ústavy;_
znamenaJI modlflkael· za.sady rovnosti všech dílčích států. Práva. tato
~ohoubýti z~ušena j~~ s~ s~~leníll1 tě?h států, o jichž zvláštní práva
Jde. lat? p:,~:Ta z:vlastm p,r~kla:dmo JSou: právo Pruska míti před
SC?~lCtvl ;' nSl, Bavorska nutI naměstnictví v říši a přcdsednietví ve
stalem vyboru spolkové rady pro věci zahraniční dále míti četné
exempce '? celkové správy a organisace říšské -VJiirtemherska míti
zvlá~tní práva př! dani z piva a z lihu, při orga~isaci železniční, poštovm a telegrafm atd., Badenska míti exempci z říšského zákonodárství o zda~ě~, domáeího piva a lihu, Hamburku a Brém míti právo
na svobodne pnstavy.
Ad c); ?ráva ~e~ s?adající jsou práva, která vy-pl)'vají ze státní
povahy dIlmch statu; JSou to tudiž v~~sostná práva, která dílčím-

a!.

státům zbyla. po vřazení jich~~o s:Ta~ku německé- !íše a· ji~hž se říšsk~

ústa,va nedotkla. Sem patTl zeJmena autonomIe ve vecech, ktere
nejsou říšskou ústavou prohlášeny za spolkové, a vlastní správa.
státní (a contr. říšské).
..,
"
~"
E. Celková právní a· polItl-eka povaha nemecke nse.
Říše německá byla .složit}, útvar stát-ní; spolkov}' stát, kter5' ně
kteří vynikající stá.tovědci němečtí (Jellinek a sám i Bismarck~ ř~dili
do typu republik. Vládní forma, v~ak zůs:a!~.. ryze ~llo.r:are~lck~ a
V,TV'Oj němec-ké říš~ spěl čím dále tlill k vetsl Jed~ote, mkoh ,o~sen:
b~z odporu některých států -dílčích (jihoněmeckych, v ~rve rad;ovšem Bavorska), k jednotě, jejímž rysem byla rostouC! moc Clsařská.
v~
.. ~,~ v
Parlamentní ylády Německo nemělo. Bylo receno Jlz vy~e,. z~
požadavek říšského sněmu, který v- ro~e 1867 v~,~ko:val. ~~ usta~e
Severoněmee-kého bundu s hlasem poradnym, aby nsske mmltiterst'\, o
byio odpovědné říšskému sněmu (viz výš:), ?yl ~~isn:arck~~" odmItnut s odůvodněním, že by institue-e odpoved~eho nss~eho mll~_ti~ers~va
tíhla k přetvoření státu spolkového ve stá,t Jednotny., Skut-eene ;sa~
sama skladba říše německé nepřipouštěla parlament-m formu vla.dm,
neboť spolková rada nebyla jen prv~í komoro;u ~ákonodárnou, ~lýv~~Ž
také vládním orgámem a představItelem statm svrchovanostI nse
německé. Říšské ministerstvo nebylo také nikdy hráno z kr~hu parlamentářů a říšskému sněmu odpovědné, ani nebylo dosazovano v dohodě s' říšsk}Tlll :sněmem. Přes to- však Bisma~ek dovedl si a~ . do
svého pádu vždy vytvořiti v říšském ,sněmu většmu pro svou pol~tl~U_
říšskou, a po pádu Bisniarckově řjšská vláda po u:č.itél~ kohs~.lU
vešla v užší st,yk s říšským sněmem, berouc v pohbckych ~ svych
směrnje-ich náležitý zřetel na dočasné složení resp. na docaSllOU
.většinu říšského sněmu. Na vedoucích místech vládních zůstali sice
na.dále úředlúci 'nikoli pa-rlamentáři, ale na ·směru vládním se stala
patrJlou změna': nenáhlý přechod k p.~rlamen~ní formě ;:~~dní., Na
tom to zůstalo a,ž do světové války, amz by ·ovsem po vneJsI stran ce
na.staly .nějaké změny (složení říš~kého ministerstva, jeho odpovědnost a. pod.).
,
,.
_, ~,
,
F. Nástin ústavního a parlament-mho vyvoJe v dIlmch statech.
Založení říše německé a dusledkem toho vytvoření celé řa.dy
institucí- jichž pravomoc se vztahovala na celou říši, nemohla při
rozené ~ůs.ta.ti bez vlivu na' právIií, a· politický vývoj v jednotliv}'ch
dílčích státech. Lze zde pozorovati vzájemné přizpůsobování se jednotlivýeh států, což se zejména zra.čilo také ve vytváření stejn~ho
zákonodárst.ví v těch oborech, které zůstaly státům vyhrazeny. Pres
to však právě v ústa,vních a politick3Tch věcech udržely se odlišnosti
a. zejména byl za-oho-ván v tomto- směru rozdíl mezi· státy severoněmeckými

a.

jihoněmec.kými.

.~

V- Prusku na ústavě z roku 1850 nebylo změněno celkem mceho.
Hovněž volební řád z roku 1849 zůstal celkem v platnosti; zákonem
z 28. Čef\7111ll. 1906 byly provedeny jen některé změny, jinak však
zůstalo vše při st.arém. V trůnní řeči z 20. října 1908 byla sice ohlá-
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Dodatek 1.
Ústavní vývoj státu francouzského.
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Únorová revoluce smetla monarchii a uastolila prozatimní vládu,
která se v proklamaci vydané k národu francouzskému prohlásila
pro republiku s výhradou jejího schválení národem. -Dekretem:
z 5. března. 1848 bylo svoláno ústa,vodárné shromáždění volené na
podkladě všeobecného a rovného práva, hlasovacího a soustavy
listinné ;- hranice věková stanovena prO' J?rávo hlasovací na 21., pro
volitelnost na 25. rok; počet členů činil 900. Toto ústaNodárné shromáždění se sešlo počátkem. května 1848, vypracovalo a, vydalo, když
bylo předtím zamítlo návrh, aby osnova ústavy byla předložena národu k přijetí, ústlLVll z 4, listopadu 1848,
Ústava tato, zvaná všeobecně ústavou Druhé republiky, přijímá
za státní formu republiku "demokratickou, jedinou a oodílnou", výslovn,ě prohlašuje zásadu svrchovanosti národa- a dělbu mocí ve
státu sta.noví jako první podmínku svobodné vlády.
Moc zákonodárná jes-t delegovana zákonodárnému sboru -o jedné
. komoře volenému na- podkladě všeobecného R rovného- práva hlasovacHlo a sousta,vy listinné. Období volební činí tři roky (l. sněmovna
se obnovuje integrálně. Injciativa zákonodárná přísluší ka.ždému
členu národního shromáždění.
- :Moc výkonná jest delegována obča.nu, který má titul president
republiky. Jest volen cel3hn národem přimou volbou na dobu čtyř
let_ a llenÍ znovu volitelný, leč po uplynutí čtyř let. od skončení jeho
. fUl}kčního období. Má zákonodárnou iniciativu a podepisuje (promulguje) -zákony usnesené národním shromážděním, má však práNO
ve l.hůtě stanovené k podpisu _zákona žádati mot.ivovaným poselstvím
za, nové projednávání zákona~; v tom případě jest. toto druhé usnesení.
národního shromáždění definitivnÍ. Nepodepíše-li presídent republiky
zákon ve lhlitě ústavou předepsané; učiní ta-k předseda národního
shromáždění.- President republiky jmenuje a. propouští min.istry 'a
ju]-enuje na všechny úřady; jest odpovědný ze' svých vládních aktů~
,Vedle presidenta jest tu ještě. vicepresident republiky jmenovaný
národním shromážděním ze tří kandidátů na.vržen)'ch presidentem republiky. Vicepresident jest po zákonu předsedou státní rady a za..stupuje '-presidenta republiky, zajde-li jej cos -v úřadě.
:Moc -soudcovská se vykonává zdarma jménem národa a 'jest
delegována soudeůín jmenovaným presidentem republiky na doživotí,
nepřesaditclným a nesesaditelným.
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Na revisi ústavy S8 usnáší národní shromáždění; revisi samu pro~
vádl zvláštní revísní shromáždění volené na. dobu tří měsÍců.
Počet členu národního shromáždění činí 750, čítajíc v to zástupce
Alžíru a francouzsk}7 ch osad., Právo hlasovací má každý občan mužského pohlaví dokonavší do dne volby 21. rok svého věku; podmínka
výkonu práva. hhisova.cího jest zapsání 'do volič,skJ'Tch seznamů, které
jsou stálé. Voliteln}Tll1 jest ka.ždý volič dokona,všÍ 25. rok svého věku.
Není volitelný ten, kdo má nějaký- veřejný -placený úřad; vyňati jsou
z tohoto záka.zu ministři a někteří ,ry-šší funkcionáři státní ve volebním řádu výslovn~ uvedení. Rovněž žádný člen národního shromáždění
nemůže po ilobu zákonodárného období býti jmenován na někter)T
veřejný. placen}7- úřad; v}Tjimky jsou tytéž jako při volitelnosti. Čle
nové narodního shromáždění .zastupuj.í nikoli departcmcnt, ve kterém
jsou voleni, nýbrž celou Francii, nemohou přijímati ve vJ~konu svého
mandátu nijakých instrukcí a mají rozsáhlou imunitu. Národní shromáždění se schází podle ústavy den po tom, kdy končí předešlé náj- ,
rodní shromáždění. J cst permanentní, může se však odročiti; v tom
případě je znovu svolává zvláštní v}rbor nebo- president republiky.
Rozpustiti ná-rodní shromáždění nelze. Sedění národního shromáždění
jsou veřejná. Pro' zdělávání zákonů jest předepsáno trojí čteni.
Volba presidenta republiky se koná druhou ,neděli měsíee kvčtna.
Volitelný jest státní obě,an ,francouzsk)T rOZen}T, ilikoli na-turalisovaný,
kteIJ'r dokonal 30. rok svého věku a, neztratil nikdy státní občanství
francouzské. K platnému zvole~í se vyžaduje, aby kandidát dostal
naprostou většinu všech platně odevzdaných hlasů a, aspoň 2 miliony
hlasů. N obyly-Iiu žádného z kandidátů tyto dvě náležitosti spll1ěny,
spadá"volba na národní ~hromáždění, které zyoli naprostou většinou
a tajn}rm hlasováním jednoho z pěti kandidátů, kteří dostali llejvětší
počet - hlasů.
President republiky nemá práva ani odtočova,ti; ani rozpouŠt.ěti
národní shromáždění; učjní-li tak, nebo překáží-li mu vůbec v jeho
činnústi, dopouští se zločinu velezrady. V tom píipailě ztrácí ipso jure
SVllj úřad, občané mají prk,TO odepříti jemu poslušnost, a výkonná moc
přechází na národní shromáždění. Vedle presidenta republiky jsou i
mihistí'i a vůbec držitelé moci veřejné odpov-%dni ze svých jednání;
způsob a; podmínky, jakým a za kterých se tato odpovědnost uplatňuje a provádí,- budou upraveny zvlášt.nÍm zákonem: Ministři mohou
býti NCliy národního shromážděniÍ, mají přístup do národního shromáždění a. musí zde býti slyšáni, kdykoli o- to požádají.
Vedle národního shromáždění a presidenta republiky jest tu dále
státní rada., jej.íž členové -jsou jmenováni na -šest let národním shro_
mážděnÍm; obnovuje se z polovice a "na počátku každého zákonodárného obdDbí tajným hlasováním a, naprostou většinou, Pravomoc
státní rady jest: podává dobrá zdání o vládních osnovách- zákonů a
o osnovách zákonů vycházejících' z iniciativy parJamentní, připravuje
vládní nařízení a vydává ta vládní nařízení, ohledně, kterých dostane
ód národního shromáždění zvláštní" zmocnění, a kontroluje kOilečně
veřejn?u správu.
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vydáno sena.tuskonsultum, ktoré ,obnovovalo- dědičnou důstojnost
císařskou v dosavadním presidentu republiky Ludvíku Na.poléonu
Bonapartovi a v jeho mužském potomstvu podle řádu prvorozenství
.8 naprost)Tlll vyloučením potomst\;a- ženského (lex' salica) ; jinak v~ak
ústava z 14. ledna 1852 byla v)Tslovně zachována v platnosti. Senatus.konsultum' toto bylo 'předloženo národu a bylo také všeobecnj'Tm
blas'ováníni národa ohrolllnou většinou schválono (7,824.189 "a-no'"
253.145 "ne", 63.326 hlasů neplatných).
Císařství francouZf,ké, všeobecn)rm hlasováním národa. obnovené.,
bylo v podstatě vybud9váno na prin.c-ipu demokratickém. Ale vládní
f~rlna Aama. neměla, na sobě nic demokratického. Byl to čirý zemepanský absolutism" -ve kterém sbor zákonodám)T byl jen jakousi
okrasou, a vlastní váha. zákonodárná spočívala v se:oátu, sboru vládní
sousta ve bez výhrady oddanému. Byla- sice postupně vydána nová
senatuskonsulta" která v někter)~ch, celkem bezvýznamných bodech,
měnila ústavu, ale na absolutistické vládní soustavě, nebylo celkem:'
zmeneno ničeho. Teprve na sklonku císařství senatuskonsultum
z 8. září 1869 _mění některá ustanovení ústavy v dnchu liberálním,
:ústavním a do jisté míry i parlamentním: íniciativa zákonodárná
dána i Rboru zákonodárnému, ministři. tvoří dohromady již radu
-ministerskou) jsou odpovědni, mohou h~'Tti senátem dá-ni v obžalobu a
mohou býti členy jak senátu, tak í sboru zákonodárného. Sbor zákonodárný volí sám svoje předsodnictvo (až_ dosud je jmenoval císař),
a každ}T člen senátu i sboru zá;konodárného- má právo podávati interpelace na vládu (individu.ální právo interpelační).
Mnohem 'dále vša.k v tom směru šlo sena.tuskons'ultulll z 21. května
1870 měnící vo značné míře ústavu a přijaté všeobecným hlasováním
národa ohromnou většinou (7,358.786 "ano~', 1,571.939 "ne", 113.978
hla.sů neplatn}rch). Toto senatuskonsultulll- zavádí již monarchii
parlamentnÍ. Císař vládne pomoC-Í ministrťt, senátu, sboru zákonodárného a' státní rady. Moe zákonodárnou vykonává C-Ísař. spolu se se~
nátem a 80 sborem zákonodárným, a inicia.tiva zákonodárná přísluší
všem -těmto třem orgánům; jen návrh na změnu ústavy může vycházeti vý1ucně od císaře a O' změn.ě ústavy rozhoduje národ prostředkem -všeobecného hlasován-í, nikoli sbory zákonodárné. Vládní
osnovy lze podati ťuď v senátu nebo ve sboru zákonodárném-;
avšak zákony finančni-jest nejprve odhlasovati ve sboru zákonodárném. Počet členů .senátu jest- zV}TŠen, a právo císa.ř'Jvo jmenovati
senátory jest obmezeno potud, ž~ jich ročne nemůže jmenovati vice
než dvacet. Sezení senátu jsou veřejná. Ministři tvoÍ'Í sbor a jednají
v radě pod předsednictvím císařov}Tm; jsou odpovědni, jsou členy
státní ra.dy a' mohou h)Tti členy sonátu a sboru zákonodárného.
Ústava z roku 1870 nemčla však času se vžíti. Válka s Němci
učinila konec císařství a, monarchii vůbec.

c. T. zv. Třetí republika.
Národní shromáždění francouzské svolané hu-cd po uzavření P1'1měří bylo postaNeno před úkol dáti státu novOU ústavu. V)Tsledek
7
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jeho iasedání jsou tři zákony ústavní a- "to: o organisaci
a o .organisa:ci senátu, oba z 24. února- 1875, a· o
vztazích veřejU}TCh mocí z Ht července 1875 a dva zákony organÍcké
a t.o : o volbě 'Senátorů z 2. srpna 1875 a o volbě poslanců z 30. listo~
padu 1875.
Tyto. ústa1mÍ a organické zákony tvoří dohromady ústavu t. zv,_
Třetí republiky. Proti do.savadnímu zvyku ll,emi Třetí republika "jednotné ústavní listiny. Jsou to jon (tři) ústavní zákony, navzájem na
sobě nezávislé a zúmyslně stručné. Chybí zde na př. us.tanovení.
o svrchovanosti národa i o t. zv. právech stá~oobčansk}TCh, a o Prohlášení práv člověka a občana, není zmínky.
N ái-odrní shromáždění zaseda-vší od roku 1871 do roku 1875 mělo
rozhodnou většinu monarchíckou (skutečně faké po demisi Thiers'Ů'vě
se otázka restaurace monarchie v rodě. bourbonském stala na chvil~
yelmi aktuální). A přes to; že již od počátku zas·edán.i národního
shromáždění úřední titul státu byl republika francouzská (ještě
v únoru 1871 Thiem dostává titul: hlava v}Tkonné mo-ci republiky
francouzské, což v srpnu i871 bylo zaměněno na titul: president
republiky francouzské), přec·e jen pro státní formu republikámskou
va.lné chuti 'tu nebylo. Dosa.vadn,Í zkušenosti s republikami (s t. zv.
První za velké revoluce a s t. zv. Druhou po. roku 1848) nebyly·
právě skvělé. Nad to pak dosavadní fOrtny republiky, americká v-ybudovaná na zása.dě' přísné dělby mocí ve státu, a šV}Tcarská se siln}Tmi přívlastky demokracie přímé a s hlavou státu sborově organisovanou, nezamlouvaly se mnoho francouzskému národu, li kterého
soustava pa.rlamentrií- byla již silne z,apustila kořeny. Bylo-li lze
tudíž zavésti státní formu republikánskou, která by byla více méně
. trvalá, bylo nutno, přijati takovou fo~nn republiky,. která by spojovala v sobě 'r}Thody monarchie s principem demokratickým skutečně
uplatňovMl}Tlll. Tato nová forma. republiky j~st dána ve spisu Prévost-Paradola, La. France· NouveHe.
Prévost-Paradol, kterému skutečně přísluší zásluha,. že, teo;reticky položil zá~la-dy nové formy ~epubliky, republiky 'pa-rlamentní
neboli typu francouzského, již v úvodu svého V}TŠe uvedeného spisu
praví, že usiluje. o všeohe'cnou ref.ormu, která by zahrnovala celý
stát, od výkonu práva hlasovacího a.ž do organisace a fungování
nejvyŠší moci; jemu ot-ázka mona-rchie nebo republiky není otázkou
zásadní, nJí-brž jen otázkou slov a os.ob: hlavní Otázkou jemu jest,
aby národ fra1ncouzsk}T byl národem sv,obodnSTm.
Tato všeobecná reforma' jest na.st.íněna ve· druhém dílu spisu.
Prévo.st-Paradol sliaží se národ francouzský smířiti s formou republikánskou, která z důvodů historických se stala národu velmi podezře
lou. Ani on se netaji tím, že proti formě republikánské jsou skutečné námitky dvoje: filosofická a praktická. Prvá záleží v tom,
že stranické ro-zpory mohou dostoupiti mnohem větší výše než
v monarchii a mohou vésti k opatř·ením násilným.; druhá pak v· t0ll1 1
že není snadno 'llajíti formulku pro odpovědnost presidenta republiky,
dále v ot-ázce, zda ani v republice nelze se obejíti bez práva hlavy
veřejU}TCh - moci
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státu rozpouštěti lJa.rlament. N ehoť možnost rozpustiti parlamen~ a
zjednati si takto jasno o .sll1}Tšlení v národě jest nezbytnou. prothráhou
. parlamentní so.u~tavy, t. j. vlády volného zastupitelstva prostředkem
ministerského kabinetu. V tom na první pohled pa.rlamentní monarchie má nespornou výhodu nad republikou, ale po zralé úvaze anj
parlamentní monarchie nemusí b}Tti ušetřena toho, že se monarcha
muže státi jakSTmsi .stálým a .nesesaditelným prvním. ministrem a že
může upírati ministerskému ka·binetu a parlamentu i trosky jejich
moci. Obtíž najíti dobrého krále konstitučního jest 80tva menší než
obtíž bez neho se obejíti. V důsledku toho lze bez obavy uvažovati
přípa-d, že stát pí-ijme formu republiky, neboť j!3st to státní f.orma.
velmi přijatelná a zaslouží si, když už jednou zde jest, oddané podpory a upřímné váž.nosti všech dobr)Tch státních občanů.
Zásluha Prévost~Paradola zá.Ieží jednak v tom, že ocenil soustavu
pa-rlamelltní "jako nejlepší soustavu vládni, jednak v tom, že prokázal, že republika jest forma státní na.prosto přijatelná a že nemá
větších vad než monarchie. Skutečně také '-r}Tznam jehb spisu byl
značn3T, velký počet členů národního shromáždění byl jeho názory
prodchnllt. a náhledy jeho se uplatnily (vedle náhledů vévody de
. BrogHe ve spisu Vues SUl' le gouvermnent de la France) při budováni nové státní formy fra!llco'llzské.
Forma re.publiky přijatá již od počát.ku zasedání národního
shromáždění byl.2-' v pod.statě jen jakýmsi vJí-chodiskem z nouze a
státní formou prozatímní. Definitivní uznání její naráželo stále na,
potíže. Ještě v polovici r·oku 1874 byl návrh, aby republika byla
'prohlášena za definitivní státní formu, zamítnut 374 proti 333 hlas um_
Rovněž koncem ledna (29. ledna). 1875 byl. návrh téhož znení zamítnut 359 proti 336 hla,sům. Avšak v zápětí na to (30. ledna 1875)
byl návrh, který stanovil trvání úřad-q a způsob volby presidenta
republiky a implieite, bez stanovení llějaké zá$a.dy, uznával formu
republiky, přijat 353 proti 352 hlasům. Tím byla konečně, ovšem·
většinou jen jednoho hlasu, forma republiky přijata.
Úst·avní zákony j.sou, ja.k již zpředu bylo uvedeno, velmi stručné
a upra.vují vlast,ně jen moc- výkonnou a zákonodárnou. Hlavou státu
jest. president republiky volen}T na dobu sedmi let oběma sněmovnami
sl'Úučenými ad hoc v národní shromážděnÍ.' Po vyprš81ú svého ob":
dobí jest znovu volitelný b-ez jakéhokoli obmezení. (Ve skutečnosti
se však vyvinula ú.stavní zvyklo-st, že odstupující president vůbec
l).ekandiduje a může b)7ti znovu volen teprve sedm let po. tom, kdy
vypršelo jeho funkční obdohí). President republiky jest hla"vou moci
v}Tkollné, jmenuje na všecl:my úřady vojenské a civilní. Má zákonodámou iniciativu stejně s oběma sněmovnami, nesankcio,nuje však
zákony, nýbrž jen podepisuje (prolllulguje) a to ve lhůtě jednoho
měsíce, kdy zákon oběma sněmovnami přija-t}T byl dodán vládě
(pokud ovšem není prohlášen za jmtn}T); v téže lhůtě má právo vrátiti zákon k opětnému projednání sněmovnám, jest však povineh
udati pro to důvody. President republiky .dále provádí zákony,
z čehož se vyvozuje proň rozsáhlé právo nařizovací. Může b},ti po7*
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tahován k odpověd·nosti jen pro velezradu.; v tom případě se sně
movna poslanecká usnáší na obžalobě a soudí senát. -Celkem lze
řícÍ, že president republiky má právní postavení ústavního monarchy,
nepřihlížíme-li ovšem k obmezené době jeho úřadu. l\{.oe jemu. pří.
slušející vykonává présidenť republiky prostředkem ministru; kaž-a)"
jeho akt musí b}Tti spolupodepsán ministrem. :Ministři' mají dvojí odpovědnost: politickou a právní. Politická odpovědnost jest hromadná: ministři jsou solidárně sněmovnám odpovědní z celkové
vládní p.olitiky a odpovědnost postihuje celý minist-e.rský kabinet.
Právní odpovědnost jest ~nrdividuální: postihuje jen toho ministra,
který ve v)rkonu svého _úřaDU porušil ústavní nebo někter)T zákon
jín}'r. Ministři mohou býti členy jedné z obou sněmoven.
Sbor zastupitelsk)r nemá úředně jednotnéhD jména (úředně se
užívá v}rrazu : ·obě sněmovny) a skládá se ze dv·ou komor: ze .,senátu
a ze sněmovny poslanecké. Sněmov"lla poslanecká se obsazuje jen
,rolbou; volí se na podkladě všeobecného a rovného práva hlasovacího podle soustavy volehních okresů s na.prostou většinou a
s určitým kvorem. (Od té doby byl však volební řáJd již třikrá.te
změněn.) Veřejní zřízenci placení státem nejsou volitelni; z tHo
zásady jsou všák určité výjimky. Volební obc1obí činí čtyři roky,
a sněmovna se obnovuje v celku (integrálně). President republiky
může se souhlasem senátu sněmovnu poslaneckou rozpustiti; v tom
případě jest voličské sbory .svolati do tří měsíců k novým volbám,
(změněno ústa,vnÍm zákonem z roku 1884 potud, že nové "V"olby jest
vykonati do dvou měsíců).
Senát se skládá, ze 300 člen!t; z toho jest 225 volených po departementech a osadách a 75 volených národním shromáždě,nÍm.
Senátoři volení národním shromážděním JSOll doživotní; uprázdní-li
se :p.ějaké místo, doplňuje se kooptací se strany senátu. Organickým
zá.konem z r. 1884 bylo kooptační právo senátu odstraněno, takže
napříště se všichni senátoři volí. Ostatní senátoři (od roku 1884
všiehni) se volí volbou nepřímou zvláštnínů voličskými sbory podle
soustavy volebních okresů na základě naprosté většiny a určitého
kvora. Období volební činí devět let; ale ka.ždého třetího· roku
vyst.upuje jedna třetina a doplňuje se novými volhami. Rozpustiti
senát nelze.
Obě sněmovny se podle ústavy scházejí k řádnému zasedání
v druhé úterý měsíce ledna) pokud je ·ovšem president republiky
nesyolá dříve, a zasedají nejméně pět měsíců v roce. K mimořádnému
zasf~dání svolává je president republiky podle svého uvážení; jest
však povinen je svolati, . žádá-li o to napr.ostá většina obou sněmoven.
J'reí:-ident republiky' uzavírá zasedáni a má také právo odročova.cí,
ovĚem obmezené.
Obě sněmovny mají stejné právo zákonodárné iniciativy; jen
zákony finanční dlužno nejprve projednati. a odhlasovati ve sně
movně poslanecké. Jinak však postavení obou sněmo;ven jest, jak
po stránce zákonodárné, tak i politické, stejné. V činnosti soudcovo
ské jest poslánecká sněmovna žalobcem, senát soudcem.
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ústava z roku 1875 byla v době potonmí změněna., nepřihlížíme-li
c~-šem k vó]ebnÍm řádůn; do poslanecké sněmovny, c-elkem 'málo
a, to jeŠtě jen v bodech podřízenějšího významu. Jí byla forma
republiky ustálena a to forma od do-sa,vaooích republik .francouz.:
sk$rch naprosto odlišná. Není pochybnosti o tom, ž.e tvůrcové ústavy
měli na mvsli formu republiky se s,ousta.vou parlamentní. Také
ústava sami. t,o v některých bodech (na př. politická odpovědnost
ministerská) naznačovala, v jinJ'rch bodech je opět nevylučovala' (na
př. ustanovení, že ministři mohou b3fti členy jedné z obou sněmoven).
Ale ústava, jako vůbec v jiných státech SB soustavou parlamentní,
byla v tomto směru velmi kusá. Co však ne~sta,novovala ú,stava,
to bylo doplněno a :nahrazeno skutečným v~rvojem. V duchu ustavy
sé ustálily ústavní zvyklosti, které soustavu parlamentní v plné její
ryzosti nastolily. Takto se republika francouzská stala novým typem
republiky, republiky parlamentni, a. typ tento se stal vzorem pro
vybudování republik na pů<Iě t. zv. střední Evropy po :světnvé válce.
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Dodatek II.
Povšechný nástin v)Tvoje a stavu parlamentní soustavy v ostatních
státeclI evropských do- světové války.
Ústavní Y3-TYoj států evropských po roce 18.48 lze, s výjimkou
$výcarska, monarchie lotrinské, Německa a 8vropsk$'ch, států ,r!/chodních (Ruska a Turecka), charakterisovati snahou po uplatnění
soustavy parlamentní. Snaha tato jest ostathě. dohře pochopitelná.
V té míře, ,8 jakou postupuje demokratisace, postupuje i p-arlamentariSlll. Jeť parlamenta.rism, pokud ovš-em nepřihlížíme k demokra:cíÍlu. přímým, důsledn$rlll provedením a vyvrcholením principu demokratického.- Je-li národ zdrojem a:- pramenem veškery moci ve státu,
musí tato moc bSrti -soustředěna a .vyjádřena v jeho zastupitelském
sboru, v parlamentu. Odtud parlament nemůže- býti jen sborem zákonodárným, 'nýbrž vůbec sborem, který práva národu příslušející .
v. jeho jménu ve skutečnosti vykonává, tudíž sborem, ve kterém se
sbíhají všechny nitky státmího života:_ vykonává nejen nejrozsáhlejší
konholu vešker'y správy státn'í, nýbrž i - účinně zasahá do celkové
politiky státní tím, že vůbec určuje její směrnice a _to nejen v poměru na venek, lr~'rbrž i v poměru uvnitř. Parlament jest však "dále
" v určitém smyslu i (širším) sborem vládním, neboť z něho vychází
sbor ministrů. Ministři jsou členy parlamentu a nejen ·to, členy té
strany. nebo těch stran v pa,rlamentu, které zde mají většinu, takže
vláda tu není "v ,podstátě nic jiného než výbor většiny parlamentu.
Důsledkem toho vláda se může držeti jen tak dlol.j:ho, pokud v}'borcm
většiny }est, jinými slovy~ pokud, má -většinu parlamentu za scbou.
Ztratí-li t'ijto většinu, což formálně se zračí pravidlem v projevu nedůvěry vládě, jesť povinna udělati místo vládě vyšlé z nové většiny.
Změna většiny v parlamentu má v zápětí i změnu v1ády. Takto
parlament má neustále osud 'vlády ve svých rukách: stačí projev
nedůvěry vládě a vláda padá.
Tento poměr vlády k parlamentu, či spiše í'ečello, závislost
vlády na parlainentu má v zápětí, že i právo· hlavy státu, be'z
ohledu na to, jde-li ů monarchii nebo o republiku (scil. parlamentní),
jmenovati a propouštěti ministry se silně modifikuje. Je-li vláda.
v~Tborem většiny v parlamentu, a př-inášf-li změna této- většiny
i zrrdmu vlády, jest přirozeno, že i hlava státu ve výběru ,vlády) t. j.
ministrů těmto změnám ,většiny podléhá. Odtud nemůže hlava. státu
"držeti vládu, která ztratila většinu, v p~,rlamentu, nebo vzíti vládu
;, menšiny v parlamentu, Jest sice ve všech ústavách státft se soustavou parlamentní (do světov~ války) prá-yo hlavy státu' jmenovati
a propouštěti ministry prá\nně naprosto neůbmezeno. Ale ve sku-

~,Gčnosti ústavními zvyklostmi jest prá,To toto' obmezeno potud, že
hlaya .státu jest povinna ve v~T~ěru, ministrů. přihlížeti ~kv ~0~S~)7m
většinám v parlamontu, takže pravo_ JmenovatI a propoustetI nUlllstry
vlastně již jen -dokumentuje dočasnou většinu parlamentní. Hlavě
st.atu zů~tává p'rávo výběru osob z parlamentní většiny, nikoli však
:v)'hěrn osob z pa.rlamentnÍch stran vůbec.
,
Parlamentní' soustava takto vyvrcholena má však také svoje
stjnné strá~ky. Soustřeďuje-li· parlament -v sobě všechna práva
národu příslušející, může se snadno stá~i abs~rptivRím rcpTesentantE-lll národa a právo ,národa rozhodovatI o svych osudech by kleslo
na pOllh~T ~ýkon voleb. Došlo by k jakési samovládě pa-rlamentu,
a rovnováha mocí ve státu byla by porušena.. Aby se tak nestalo,
jest. nutno l aby- tato moc parlamentu by!a, nějaky'.-n?- vhodným způso~
bBIT! "vvážena. Jest nutná nějaká protIva-ha protI parlamentu, a-by
rovno",:áha mocí ve státu byla. opět zjednána. Ježto pak v. této době
není ve státech parlamentních ještě, až na ojedinělé výjimky, institH.:), kter$rmi by národ sám z vlastního podnětu ~lohl, r?z~~d~utí
Hrčih~ -věci strbnouti na sehe (referBndum resp. hdova llllcwtlva
v nejširšim slova smyslu), musí zde býti ~init~l, k~erý by se moh~
přeii hla.'vu parlamentu národa pHma dot.azatl a Jemu rozhodnutL
věd vyhraditi. Jest tak nutno tím spíše, že může ve~mi ,~n.adno dojíti k tUlI}U,' že se mínění (většiny) parlamentu- nemUSI kry tl s' míně
ním (větěiny) n á r o d a . '
. ,
. ~,.v,
Tímto činitelem jest zde hlava státu, a protIvahou protI príhsne
moci parlamentu jest právo hla.vy státu rozpustiti· parlament a odvolati se k národu. Právo toto zjednává zase rovnováhu mocí ve
státu a. udržuje parlament v příslušných mezíc-h. Rovnováha tato
záleží ve vzájemném risiku. Může-U parlament kdykoli povaliti vládu,
aniž bv sám něco riskoval, jest tu vážné nebezpečí, že by parlament
tohoto" práva, či spiše řečeno" této moCi nadužh~al, a že by pád
vládv mohl nastati někdy i z důvodů do-sti malichern}Tch, Má-li však
vlád;, v tom případě, že se domnívá,--že vo1ičstvo v této věci nejde
za parlanientcÍn, právo navrhnouti hlavě st~tu rozpuštění parlamentu,
nebo jestliže hlava státu v tom případě, že z jakéhokoli jiného
prmnene jest toho mínění, že voličstvo neschvaluje jednání parla,..
mentn, n}Tb"rž vlády, mftže rO-zpustiti parlament a od parlamentu se
odvolati k národu, bude parlament. výše uvedeného s,vého práva
užívati mnohem opatrněji. Toto vzájemné risiko: vláda od párlamentu riskuje pád, ale parlament od vJády riskuje rozpuštění a· uov.é
volby, vyrovnává mnohé protivy a nutí oba činitele, pa:la.me~t
i vládu. k vzájemné povolnosti. Tím se zažehnává jednak ohgarch18
paIlam~ntu, jednak přílišná moc vlády. Ale souča.sně se tím národu'b .
zachovává j~ho svrcho-~an-ost, neboť národ zůstá,vá taktŮ' poslednín:
a" definitivním rozhodčím: rozhodne-li .se národ nOV}rllll volbamI
pro ,parlament, nemůže vláda resp. hla-va státu- ~nŮ'vu -r9zpus~iti p~r
lamentl n}rbrž nezbývá, než skloniti se před vůlí ná:roda, t ..J. hla-va
státu jest povinna propustiti dosavadni vládu a jmenovati novou
y!ádu z nově utvořené většiny parlamentní; 'a naopak, postaví-li _se
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národ za. vládu, .jest 'parlament pnvmen podle toho s~ za.říditi. . ('rato
druhá eventualit~ -jes~ ostatně samozřejmá, neboť, rozhodne-li se
voličstvo pro vlánu, znamená to ve skutečp.osti, že -se volbami dostali přívržeúci dosavadní vlády do většiny a že tudíž vláda má
v novém parlamentu rozhodnou většinu.)
Soustava parlamentní během drUhé polovice 19. století zakotvila,
s v}Tjimkou -států již zpředu uvedených, ve všech státech ..evropskýeh.
Fonny její nejsou však ve všech státech stejné., Můžeme zde celkem
rozeznávati dva," typy parlamentarismu:
1. typ &nglický,
2. typ pevninský.
Oběma těmto -typům jest společné, že parla.mentní soustava
ne'1lí dána přímo ústavou, ani nějakými zákony, nýbrž úst"J.vními
.zvyklostmi, takže se k této -soustavě dosvělo POVloVllJí1n,- ,tu delším,
tu opět kratším v}rvojem. Rozlišují.se o.dlišnými politickými-' a společenskými podmínkami a svým provedením. Při tom' ovšem nesl-uší
zapomínati, že anglický parlamentarism je.st vzorem, podle :-kterého
byl vybudován parlamentarism pevninský.
Ad 1. Typ anglický.
Soustava pa.rlamentní zakotvila zde pevně již počátkem 18. století jako důsledek t. zv. Druhé nelioli Velké revoluce. Skutečnost
však, že zde byly již od polovice 17. století (jen) dvě veliké politické strany (různé menší strany vzniklé během 19. století nepadaly
takřka na váhu), měla na vývoj parlamentní soustavy podstatný
vliv a dodala anglickému parlamentarismu zvláštní jeho ráz. V -parlamentu jsou jen dvě velké politické strany, strana vládní a strana
. oposiční, později nazvaná "jeho veličenstva oposice (His Ma.jesty's
Opposition"), čímž mělo býti dáno najevo, že strana' tato, byť i v oposici, jest naprosto loyální vůči institu~ím státu a jest o-chotna kdykoli převzíti otě~e vládní bez jakékoli poruchy politických tra.cUc
národa. ,Důsledek toho. byl, že změnu' ve vládě bylo-lze provésti na-,
'prosto hladce bez nějakých vnitřních otřesů: vzrostla-li dosavadní
oposice na většinu, převzala vládu, stala se stranou vládní, a změnily
se jen směrnice vládní politiky, ale krom toho nic více:
Ale soust.ava dvou (velkých) politických stran měla," .nepřihlíží·
me-li ovšem k politické a společenské -skladbě anglického.- národa a
k růz,ným veřejnoprávním řádům, na p'ř. k volební soustavě, dalši
velmi důležitý důsledek. <Ježto se o vládu ve státu dělily jen dvě
politické strany, toryové (konservativci) a whigové (liberálové), byla
každá jiná kombinace vládní vyloučena; - rozhodovala skutečnost,
která z ·obou stran má v parlamentu většinu. Avšak skutečnost tatti
Rse zjišťovala. již všeobecnými volbami: která strana, zvítězila při
volbách, 't.· j. dostala většinu -mandátů, o té bylo jisto, že bude míti
také většinu v parlamentu a že 'převezme vl4du. Odtud o to"m, která
strana bude 5tranou vládní, ro-zhodovaly.již všeobecné volby., Skutečnost tato měla 'vážné důsledky ve dvou směrech: jednak v pi'ávu
krále jmenovati vládu, jednak ve vzájemném poměru parlamentu
a vlády.
<
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Král nečeká, až se sejde parlament, nýbrž hned po všeobecných
yolbách jmenuje vudce té politické strany, která zvítězila., prvním
ministrem t. j. předsedou ministerského kabinetu, a tento sestaví
-listÍllu ostatních členu vlády a jména jejich krá,li oznámí. A dále.
Poněvadž vláda vychází již ze všeobecných voleb, jest její póstavení
vůči pa.rlamentu zcela jiné, než d.okud vycházela (teprve) z parlamentu. Vzejd-ou-li neshody mezi vládou a parlamentem, může se
yláda stavěti na stanovisko; že jest pověřena ,růlí národa a že
o jejím bytí může rozhodovati ~ ope-t jen národ a nikoli parlament,
kter}' vychází ze' všeobecných voleb' právě tak jako ona. Proti parlamentu může se tudíž vláda: odvolat.i k národu t. ,j. rozpustiti parlament a vypsati nové volby. Tím poměr vlády k parla,mentu se'
podstatně měnÍ. Kdežto dříve parlament ovládal vládu a projevem.
nedůvěry ji mohl kdykoli přivésti k pádu, dosta.! _se parlament nyní
do vleku vlMy: vláda rozhoduje a pa;rl&ment jí slouži. Takto dosavadní soustava -parlamentní dostala zcela jin}T ráz; poněvadž nerozhoduje zde již parlament, nýbrž vláda t. j. ministerský kabinet,
vláda parlamentu v Anglii se změnila ve vládu ministerského kabinetu. Odtud mluvíme také a contr. vlá,dy parlamentní o vládě
kabinetnÍ.
A konečně ještě jeden důležit.ý zjev sluší uvé.sti-. T. zv. Velkou
revolucí dostává" v. instituci krále v parlamentu (The King in Pa.rliament) parlament vrch nad králem. V parlamentu samotném jest
to pak ta sněmovna, která představuje ,skutečně národ, sněmovna
vycházející z vole-b národa, 'nikoli sněmovna složená z členů dědič
ných nebo králem jmenovaných, tudíž sněmovna obecných a nikoli
sněmovna lordů. Již. dříve, dokud parlament neměl ješt.ě té politické váhy, sněmů-vna obecn}"ch měla oproti sněmovně lordů určité
prerogativy, na př. při osnovách finančních nebo _vojenskj'rch. Když
p.lk se ustálila soustava parlamentní, byla t.o vlastně zase jen sně
movna obec·ujch, z jejíhož středu . vychází vláda,' a kt.erá také
o osudu vlády rozhoduje. Odtud sněmovna ob'ec-n}rch se stává
politickým činitelem po v)rtce; a· všec.hny politické zápasy se rozťodují (jen.) v nÍ. Takto- se postupn'ě sněmovna lordů odsunuje na
vedlejší kolej a význam její silně upadá. Z valné části jest to- ov~elll
také její vina, poněvadž náležitě nestřežila svJí-ch práv. Když pak
počátkem 20. století začala sněmovna lordů pojednou s neb}TvaJou
silou hájiti svých ústavních práv, bylo již pozQ-ě. Sněmovna obecných důsledně jí nal1)ítala, že prá~v svých dlouhým nevykonáváJním
,pozbyla (jednalo se ze-jména o právo povolovati rozpočet), a když
sněmovna lordů se hájila tím, že práva ústavou zaručená f;C 1).cmohou promlčeti, došlo k otevřenému. a velmi ostrému ústavnímu
boji mezi oběma sněmo.vnami, který 'skončil naprú:stou kapitulací
sněmovny lordů. T. zv. pa-rliament. bill z roku 1911 odsunuje sně
movnu lordů do politického pozadí, v parlamentu rozhoduje již jen
vůle sněmovny ObeCn}Te-h, a politické vedení náro.da -spadlo výlučně
. na srněmovnu obee-n}7ch; jen na ni se upoutává politická pozornost
národa..
c
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rusuJe ·rovnováha moci ve .státu; mluví se ve Francii ·také o monokra.cii parlamentu a o nepravém parlamentarísmu.
Ministerská odpovědno-st j'est ústavami dána jen jako t. ZY.
odpově-dnqst právní neboli trestní; v}Tjimku zde _činí opět Francie;
kde, jak již v3Tše bylo. uvedeno, jest ústavními zákony dána také 6dpovědnost politická. Pravomoc v uplat.ňování právní odpovědnosti
není ve státech zaíizena stejně. V obžalobu dává všude .sněmovna
dolní; v Dánsku může dáti v obžalobu vedle sněmO\7nY dolní i -král
a ,;_Rumunsku obě sněmovny i král.- Soudcem o obžalobě ministen~ké
jest v některých státech sněmovna 11Orní, v jiných státech (nejvyšší
nebo zvláštní) soud. Politická odpovědnost ministerská se vyvinula
ústavními zvyklostmi a, tvoří jeden ze zákla.dních kamenp- celé soustavy parlamentní.
Jest ovšem pochopitelné, že ani pevnipsk}~ parlamentarisln nevyka.zuje ve všech státech parlamentních formy totožné; odlišné poměry polítické a společenské i zde osvědčují svůj vliv. Ale odlišnosti
tyto jsou jen 'rázu' podřízeného. Základní zásady, na kterých jest
soustava pa.rlamentní -vybudována,' jsou důsledkem recepce týchž
ústavních zvyklostí v těchto státech stejné.
.

Ad 2. Typ pevninský.
Z .A~glic pře;Tzala so~st.a;vu pa,rlamentní pevnina. evropská, Ovšem
ve :formach tu ylCe, tu- opět méně změněn}Tch. Anglický parlamentansm ;yro~tl z ~r.ost.ředí specificky anglického, na který se poměry
v yevnmskych s~~tec~ evropsk$TCh nehodily. Nebylo tu zejména,- podmmky dvou polItICký-ch st-rau. Odtud vidíme že se parlamcnta.rism
a~glický přejím~. jin}Tnli státy jen ve všeob~cných zásadách, jinak
vsa~ s~ upra:vu.l~ po~e poměrů domácích. Takto nám vzniká parlamenta:r;-srn _p~v.mnsky, k~erj'T zapouští kořeny nejprve ve Francii
v prvn:. POlv~~~lCI 19: stoletI za restaurace Bourbonů, odtud se přejímá
.:7 Belgn a, ,SIrI, se nam do ostatních států, a to' i do těch, jichž ústavy
~~?U oktr.oJo~Tany pa~m:níken~, kde tudíž princip mona-rchick)'" s po. ca-tku. napl'?sto pl:e.vlada (Itahe). Skutečnost, že v jiných- státech- jest
zpraVIdla VlCC l?olItICk}~ch stran, z nichž žádná nemá naprostou většinu
v parlamentu, má v zápětí dvojí důsledek. Jednak že nerozhodují
všeobecné volby o složení vlády, nýbrž že vláda se tv~ří teprve v lůně
parl~.mentu. ~am~ho. Jednak, že se vláda netvoří z jedné strany, nýbrž
z ,VIce pO~lhckych stran, které se k tomu, aby ze- sebe vytvořily
v:la-du; v Jeden t: zv. vládní blok zvláště .sestupují. Neni tu vláda
(Jedne) strany, nybrž vláda t. zv. koaliční.
'
Da!ší r.~ždil shledáváme v poměru obou sněmoven a- to jednak
v pomeru JIch obou k vládč, jednak ve vzájem.né<m poměru jejich
vůči sobě. V pevninskJ'rch státech horní sněmovna (senát) jest nalllnOZe usta.vena zcela, jinak než- v Anglii. .Jest to, až na výjimky
dost~ řídké, prá~ě tak zastupitelsk}' sbor národa, jako sněmovna
dalm (poslanecka), ťedy sbor složen}' z volen}rch zástupců a· nikoli
z členů dědičných nebo doživotních. Skutečnost tato nemohla nemíti
vliv na poměr horní sněmovny k sněmovně dolní a< ke vládě. Horní
sněmovna se nejen \-' činnosti zákonodárné vyrovnává sněmovně dolní
ny-bl'Ž i v politickém ohledu jest stejně záVaŽn}'111 činitelem jako sni
lI'.ovna dolní. Odtud vláda jest stejně odpovědna jak sněmDl-mě dolní
ta.k i sněmovnč horní a může rovněž býti brána z ObOli sněmoven, a t~·
dokonce i v těch státech, kde sněmovna horní neilÍ sborem voleným
(Italie). Ovšmil na druhé siraně zase vláda resp. hlava státu' můze
rozpustiti i sněmovnu horní, přirozeně jen v těch státech, kde tato
sněmovna. jest, ~borem voleným; v,f-~jimku z .toho činí Francie, ja.I{'
ostatně již V}Tše bylo uvedeno. Dolož·Hi slUŠÍ, že některé státy mají
parlament - jen o jedné komoře (Řecko, Srbsko, Bulharsko).
Právo hlavy státu rozpouštěti parlament zůstává i' v těcllio
státech nedotčeno, a ústavní zvyklosti na tom nezměnily ničeho.
Jen ve Francii se -ustálila ústavní zvyklost, že president republiky
poslaneckou ,sněmovnu nerozpouští. Za trvání Třetí republiky byJa
sněmovna 'poslanecká rozpuštěna. jen jedno}l (za presidenta maršála
Ma-c hlahona: v roce 1877) ; ale toto rozpuštění se obecně pokláda-lo
za neústavní čin tím spíše, že to mělo býti--ja.kousi předehrou k pokusu- o monarchickou rest.auraci. Od, té doby poslanecká sněmovna
nikdy ,už rozpuštěna. nebyla) a právo presidenta, -republiky -rozpustiti
. poslaneckou sněmovnu vyšlo z obyc.eje. Tím. se však také silně pov
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