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A   - Státověda 
 
1/ Státověda a ústavní právo – vymezení a vývoj pojmů 
2/ Pojem ústavy – klasifikace a funkce ústav, konstitucionalismus 
3/ Stát – různé definice,pojmové znaky  
4/ Prvky státu, funkce státu 
5/ Institut státního občanství a státní občané 
6/ Státní moc, její legalita a legitimita 
7/ Státní suverenita – vývoj a obsah pojmu 
8/ Suverenita lidu, svrchovanost zákona 
9/ Formy státu a jejich členění 
10/ Suverenita státu a evropská integrace 
11/ Pojem, druhy a znaky politických režimů 
12/ Stát fašistický a nacistický, pojem, příklady 
13/ Stát diktatury proletariátu – vznik, vývoj, varianty 
14/ Jednota a dělba moci – horizontální a vertikální hledisko 
15/ Parlamentní forma vlády, charakteristika a příklady 
16/ Prezidentská forma vlády, charakteristika a příklady 
17/ Poloprezidentská forma vlády, charakteristika a příklady 
18/ Vláda Parlamentu, direktoriální forma vlády, ideové zdroje, příklad 
19/ Stát unitární a regionální autonomie 
20/ Stát složený a konfederace, znaky a rozdíly 
21/ Federace, pojem, znaky, dělba kompetence, typologie federací 
22/ Stát demokratický a liberální, pojmy, shody a rozdíly 
23/ Právní a ústavní stát, sociální stát 
24/ Práva lidská, občanská – vývoj a vymezení pojmů, občanské povinnosti 
25/ Právo lidu na odpor a revoluce 
26/ Pojem a znaky demokracie 
27/ Reprezentativní demokracie 
28/ Moc ustavující a ustavená 
29/ Přímá demokracie a její formy 
30/ Politické strany, pojem, vývoj, funkce a typologie 
31/ Právní úprava politických stran, institucionalizace, financování 
32/ Způsoby ustanovování do funkcí ve státě 
33/ Pojem, druhy a funkce voleb 
34/ Principy volebního práva 
35/ Většinový volební systém, varianty 
36/ Proporcionální volební systém, varianty, limity 
37/ Parlamentarismus – vznik, vývoj, varianty 
38/ Bikameralismus, důvody vzniku a funkce 
39/ Funkce parlamentu a jeho vnitřní organizace 
40/ Imunita, pojem, vývoj a druhy u ústavních činitelů 
41/ Status poslance 
42/ Hlava státu v monarchii, varianty 
43/ Hlava státu v republice, varianty 
44/ Pojem a obsah moci výkonné, orgány moci výkonné 
45/ Principy organizace a činnosti moci výkonné 
46/ Pojem, funkce a úkoly soudnictví 
47/ Druhy soudů 
48/ Pojem a druhy samosprávy 
49/ Ombudsman – vznik a varianty institutu 
50/ Vznik, zánik a trvání státu, kontinuita a diskontinuita 
51/ Struktura ústav 
52/ Suverenita ve složených státech a v EU 
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1/ Státověda a ústavní právo – vymezení a vývoj pojmů 

Státověda – zprostředkovává poznatky o státu a ústavách, zabývá se pojetím státu – z čeho se 
skládá, jakou má strukturu, jaké typy apod. 

Vývoj: - fungováním státu se zabýval již Aristoteles ve 4. stol.pnl. („Politika“) 

 - zabýval se jím i Machiavelli na přelomu 15. a 16. stol. („Vladař“) a další 

 - ale za zakladatele moderní státovědy je považován profesor heidelberské university 
George Jellinek  - konec 19. a poč. 20. stol. („Všeobecná státověda“) 

Ústavní právo – je odvětvím práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji à předmět 
ústavního práva tedy závisí na vymezení toho, co je ústava 

- z vymezení ústavy zejm. po její materiální stránce (kdy ústava není jen souhrn právních 
norem nejvyšší síly, ale lze k ní zařadit i běžné zákony, které se dotýkají zákl. otázek LP či 
fungování státu) můžeme ústavní právo vymezit jako odvětví práva zabývající se základní 
strukturou státu, fungováním státní moci, stejně jako ochranou a zajišťováním práv a svobod 
občanů. 

Prameny úst. práva u nás: úst. zákony, mezinárodní smlouvy, rozhodnutí ÚS, zákony týkající 
se činnosti úst. orgánů, zákony přijaté za federace jako ústavní zákony (a dle čl. 112, odst. 3 
Ústavy se staly běžnými zákony), mohla by jimi být zákonná opatření senátu, některá 
rozhodnutí prezidenta (dekrety, vyhlášení amnestie) 

- obor zabývající se základními právními vztahy ve státě se někdy nazývá také státní právo 

Vývoj u nás: - do r. 1948 se u nás používaly oba pojmy (víceméně jako synonyma) 

 - po nastolení komunistické moci, kdy dochází k zdůraznění role státu a 
potlačení role práva se používá pojem státní právo 

 - při krátkodobém uvolnění politických poměrů a zdůrazňování principu 
ústavnosti, demokracie a LP se na čas opět vrátilo ústavní právo 

 - to bylo po nastolení normalizace opět nahrazeno státním právem spíše jako 
politickou či ideologickou disciplínou, než jako oborem právním 

 - pojem ústavního práva se začal uplatňovat opět až koncem 80. let, kdy po 
rozpadu sovětského systému začala opět nabývat na významu ústavnost a 
ochrana LP 
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2/ Pojem ústavy – klasifikace a funkce ústav, konstitucionalismus  

Ústava (21) – je základním řádem, podle něhož se tvoří státní vůle a uplatňuje se státní moc 

- její základní povaha tkví v její nadřazenosti nad ostatními zákony 

- stanoví pravidla pro tvorbu a vydávání zákonů a jiných právních předpisů a pro jejich 
vynucování orgány správními, soudními a jinými 

- její vymezení není jednoznačné - po formální stránce se jí rozumí soubor norem nejvyšší 
právní síly (důraz je kladen na formu práv. norem) 

 - po materiální stránce lze k ústavě zařadit i běžné zákony, 
které se dotýkají zákl. otázek LP či fungování státu – např. 
volební zákony aj. (důraz je kladen na obsah práv. norem)  

Klasifikace (163,164): 
demokratické  x  autokratické  
- demokratické - jsou založeny na pluralitě polit. stran, které se mohou střídat u moci 
- autokratické - jejich autokratičnost může být založena buď na samotném psaném textu 
(fašistické ústavy – přenášejí zákonodárnou moc na exekutivu, popírají zákl. práva 
občanů apod.) nebo na faktických ústavních poměrech (socialistické ústavy) 
monolegální  x  polylegální  – ústava je tvořena buď jediným zákonem či soustavou 
ústavních zákonů (ústavní řád) 
psané  x  nepsané – převážně nepsaná je např. ústava VB 
rigidní  x  flexibilní – zda je ke změně ústavy zapotřebí zvláštní procedury odlišné od 
přijímání běžných zákonů (např. kvalifikovaná většina namísto prosté)  

Mezery v ústavě – legislativní opomenutí, nenaplnění jejich ustanovení (např. nepřijetí úst. 
předpokládaných zákonů atp.) 

Ústavní nouze – situace, kdy ústavou výlučně zmocněný orgán nemůže mezery v úst. zaplnit 
(úst.orgánům chybí kompetence k řešení situace) 

Funkce ústav:  

- stvrdit (a chránit) svobodu jednotlivce v podobě lidských práv 
- stanovit zákl. organizaci státu (dělení úst. orgánů, jejich podobu, kompetence, vztahy mezi 
nimi, apod.)  

Konstitucionalismus (159) – vláda lidu prostřednictvím ústavy 

- konstitucionalismus vyžaduje - aby lid byl zdrojem veškeré st. moci (princip reprezentace) 
 - omezení této moci (aby nebyla soustředěna v jedněch rukou, 

aby byla omezena k prospěchu menšin, aby chránila LP, atp.) 

 à konstitucionalismus může být založen pouze na pluralitním státu vycházejícím 
z rovnosti občanů a z plurality polit. stran reálně soutěžících o moc ve státě 
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3/ Stát – různé definice, pojmové znaky  

Vznik státu je spojován až s usedlým způsobem života lidí - v určitém období vedle sebe 
existovaly jak předstátní (např. rodové), tak státní formy společenství lidí à bibl. příběh o Jos. 

V průběhu doby jak státy vznikaly a zanikaly se měnila také jejich podoba a funkce (městské 
helénské státy a vých. despocie à feudální státy à moderní buržoazní státy) 

 

Při definici státu je třeba rozlišovat pojem stát a výraz stát (výraz stát použil prvně 
pravděodobně N. Machiaveli ve svém díle „Vladař“ - přelom 15. a 16. stol.) 

Stát lze definovat podle různých kritérií. Podle tříprvkové definice státu G.Jellineka, která je 
základem současných vymezení státu, je stát definován jako relativně trvalý svazek 
obyvatelstva, obývajícího jisté území, se společnou vůlí a mocí. 

Z této definice vycházel koncem 19. stol. také např. Jiří Pražák, který ji doplnil ještě o účel 
státu, kterým dle něho mělo být napomáhat dosažení životních úkolů jeho obyvatel (jak 
v hospodářském životě, tak ve sféře duševní a mravní) 

- takové pojetí státu bylo obecně přijímáno jak v době Rakouska, tak i později 
v Československu (s jednotnou společnou vůlí byla jako její základ spojována i jednotná idea 
státu) 

Koncem 19. stol. se v německé a rakouské právní teorii uplatňuje koncepce právního státu, 
který byl definován tím, že jeho instituce zabezpečují, aby byl dodržován právní řád (jak ze 
strany obyvatel, tak ze strany orgánů veřejné moci) 

Později se používá pojem ústavní stát, jehož znakem je že běžné zákony jsou poměřovány 
ústavou (kdy je vytvořen orgán – úst. soud – v jehož kompetenci je rozhodovat o ústavnosti 
zákonů) 

Současná státověda však zakládá definici státu na tradičních znacích vyjádřených Jellinekem, 
kdy za základní pojmové znaky státu jsou považovány území, obyvatelstvo a státní moc. 

-  státní území (52) – oblast, kde může státní moc vykonávat svou specifickou činnost 

- obyvatelstvo (52) – původně byl užíván pojem národ, neznamená to však jazykovou 
příslušnost, ale státní národ ve smyslu politickém 

-  státní moc (58) – schopnost státu prosazovat na svém území obecnou vůli vyjádřenou 
v právním řádu, včetně prostředků donucení 
- je nejvyšší mocí ve státě, jde o moc suverénní a nezávislou na jiné moci 
- rozdíl, v čem se státní moc odlišuje od mocí jiných je její schopnost vládnout - mít 
moc vládní (vládní moc = moc, které nelze bez sankce státu odpírat, vládnout znamená 
mít možnost přikazovat a mít zároveň možnost k plnění příkazů donucovat) 
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4/ Prvky státu, funkce státu  

Podle tříprvkové definice státu G.Jellineka, která je základem současných vymezení státu, je 
stát definován jako relativně trvalý svazek obyvatelstva, obývajícího jisté území, se společnou 
vůlí a mocí. 

Z této definice vyplývá, že za základní prvky státu jsou považovány státní území, 
obyvatelstvo a státní moc.  

-  státní území (52) – oblast, kde může státní moc vykonávat svou specifickou činnost 
- na témže území může svou činnost rozvinout v zásadě jen jeden stát à vztah k území 
je výlučný (výjimky: kondominium, spolkový stát s dělenou suverenitou, výkon funkcí 
na území jiného státu na základě mez.pr., okupace) 

- obyvatelstvo (52) – původně byl užíván pojem národ, neznamená to však jazykovou 
příslušnost, ale státní národ ve smyslu politickém 
Vývoj: - v antice zahrnoval pouze svobodné občany (nikoliv otroky) 
 - v Americe v době kolonizace nezahrnoval indiány a černochy 
 - až ideje Franc. revoluce přinesly nové pojetí občanských práv a pojem národ 

nahradily obyvatelstvem či lidem à toto demokr. pojetí odmítá dělení 
usídleného obyvatelstva na plno-, polo- či bez-právné příslušníky státu 

-  státní moc (58) – schopnost státu prosazovat na svém území obecnou vůli vyjádřenou 
v právním řádu, včetně prostředků donucení 
- je nejvyšší mocí ve státě, jde o moc suverénní a nezávislou na jiné moci 
- rozdíl, v čem se státní moc odlišuje od mocí jiných je její schopnost vládnout - mít 
moc vládní (vládní moc = moc, které nelze bez sankce státu odpírat, vládnout znamená 
mít možnost přikazovat a mít zároveň možnost k plnění příkazů donucovat) 

K těmto třem základním prvkům státu bývá někdy doplňován ještě čtvrtý prvek - státní idea 
(uznávaný např. TGM aj.) 

- státní idea – hledá vždy prvek, díky němuž se lidé i přes různé odlišnosti (tradice, 
náboženství apod.) v tom kterém státě sdružují, je integrujícím činitelem konstituujícím 
národ.  Bývá vyjádřena státními symboly (nejen těmi zákony danými). 

Základní funkce státu lze rozdělit na následující: 

regulační a normativní – regulovat a upravovat je základní vlastností moci – jedná se o 
stanovování pravidel (zákony) 

organizace služeb veřejného zájmu – jedná se o důležité společenské jevy, kdy lidé stát 
bezprostředně potřebují (školství, kultura aj.) 

ochranná – má vnější a vnitřní aspekt (vnější je obrana prostřednictvím armády, vnitřní je 
ochrana – otázka vnitřní bezpečnosti a pořádku) 

spravedlnosti – stát řeší spory, rozhoduje o vině a trestu 
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5/ Institut státního občanství a státní občané  

Státní občanství (62) – časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (vztah) 
fyzické osoby a státu, se kterým jsou spojeny určité vzájemné závazky: 

- povinnosti občanů - věrnost státu 
 - závazek k jeho obraně 
 - výkon určitých funkcí, ke kterým je povolán 
 - dodržování jeho právních předpisů (i mimo jeho území) 
- práva občanů - právo na svou ochranu (na území státu i mimo ně) 
 - právo pobytu na jeho území 
 - právo účasti na správě jeho věcí veřejných  

Vznik st. obč. (64): narozením (ius sanguinis - právo krve  x  ius soli - právo místa) – 
přirozené právo 

naturalizací (vznik st. občanství za života jednotlivce jinak než 
narozením - např. sňatkem, osvojením, nalezením na území státu, 
přijetím do st. služby, udělením) 

opcí (65) – právo volby st. občanství mezi dvěma nebo více občanstvími 
(např.při připojení části jednoho státu k druhému viz – Zakarpatská 
Ukrajina k SSSR), bývá omezeno dobou, mívá konstrukci „co když si 
nezvolím“ 

mezinárodní smlouvou –  

Státní občanství je institut vztahující se pouze k fyzickým osobám, širší pojem, zahrnující i 
příslušnost právnických osob (či letadel, lodí apod.) k danému státu je státní příslušnost. 

Určovat konkrétní obsah státního občanství a podmínky za kterých se státní občanství nabývá 
a pozbývá je výsostným právem každého státu. 

Garancí státoobčanského statusu je obecně platný princip, dle kterého nikdo nemůže být proti 
své vůli zbaven státního občanství 

- od tohoto principu je třeba odlišit pozbytí státního občanství (expatriaci), ta může být… 
- ze zákona (nabytím cizího st. občanství, na vlastní žádost apod.) 
- způsobem, který zákon stanoví (vzdáním se st. občanství) 

bipolité (osoby s dvojím či vícerým st. občanstvím) 

    X 

apatridé (osoby bez státního občanství) 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Státověda  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 7 

6/ Státní moc, její legalita a legitimita  

St. moc (67) – schopnost státu prosazovat na svém území obecnou vůli vyjádřenou v právním 
řádu, včetně prostředků donucení. Je nejvyšší mocí ve státě, jde o moc suverénní a nezávislou 
na jiné moci. 

Rozdíl, v čem se státní moc odlišuje od mocí jiných je její schopnost vládnout - mít moc 
vládní (vládní moc = moc, které nelze bez sankce státu odpírat, vládnout znamená mít 
možnost přikazovat a mít zároveň možnost k plnění příkazů přinucovat) 

- formy takového nátlaku státní moci mohou být ekonomické, společenské, psychologické a 
také fyzické přinucení 

- demokratičnost takovéhoto výkonu st. moci je závislá na dodržování dvou základních 
podmínek 1) donuc. složky st. moci (vojenská a policejní org.) musí podléhat občanské kontrole 
 2) vykonavatelé této kontroly musí podléhat demokratickému procesu výběru 

Legalita (zákonnost) (19,69) – je spjata s principem právního státu, znamená dodržování 
zákonů – že st. moc vykonávají jen orgány stanovené zákonem (ústavou) a na základě  zákona 
a způsobem a v mezích zákony stanovených (rozhodující je procedurální hledisko) 

Legitimita – ospravedlnění moci dle metaprávních (mimoprávních, mimozákonných) hodnot 
à rozhodující je pro ni nikoliv procedurální, ale hodnotové hledisko 

- monarchové zakládali ospravedlnění své moci na boží vůli a dědičnosti 
- lid legitimoval revoluce proti monarchům přirozenoprávními principy svobody 
- dobyvatelé si podmaňovali národy s odůvodněním prosazení pravé víry. atp. 

Ne každá legitimita je legitimita demokratická, pro posouzení legitimity je legitimní otázka o 
jaké hodnoty se legitimita opírá – demokratická legitimita se opírá o hodnoty svobody a 
rovnosti 

- demokratcká legitimita st.moci je spojena především s demokratickými volbami, 
demokratickým ustavením orgánů st. moci a jejich podporou občanskou společností – zakládá 
se na racionální autoritě jejích orgánů 

- s legitimou státní moci v demokratickém státě je spojena také Rousseauovská teorie o 
společenské smlouvě jako základu státu – legitimita st. moci je odvozena od její akceptace 
většinou lidu 

 

Stát jako korporace veřejného práva – stát má právní subjektivitu, je subjektem dle 
majetkových práv a povinností, je zaměstnavatelem a může zřizovat podnikatelské subjekty. 
Od ostatní veřejnoprávních korporací (územní samosprávy, pol. stran, občanských sdružení 
apod.) se však liší universálností svého působení (regulativního) a sankcionovaností a 
vynutitelností svých norem. 
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7/ Státní suverenita – vývoj a obsah pojmu  

xxx 
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8/ Suverenita lidu, svrchovanost zákona  

xxx 
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9/ Formy státu a jejich členění  

Obecně je za základ třídění státních forem považováno Aristotelovo dílo Politika, kde 
Aristoteles rozlišoval správné a zvrhlé formy státu 

 - správné formy státu království (panství jednotlivce) 
  aristokracie (panství vybrané menšiny) 
  politea (později nazývána demokracie – vláda většiny) 

 - špatné formy státu tyranie či despocie (samovláda) 
  oligarchie (panství bohatých k jejich prospěchu) 
  demokracie (později nazývané ochlokracie - zvůle chudých) 

 

Ve starší státovědě se k tomuto členění přidávala ještě jedna forma – teokracie (formálně 
neexistuje lidská vrchnost, ale je představována bohem, lidé jsou jen jeho služebníky) 

 

Obdobným způsobem (s podrobnější specifikací) členil formy státu také např. Jiří Pražák 

- monarchie - dědičné  x  volební (dle způsobu jak se obsazuje trůn) 
 - absolutní  x omezené (podle míry participace lidu na státní moci) 
 omezené dělil ještě na stavovské a reprezentativní 

- aristokracie - rodová (šlechta), vzdělání (učenci či kněží), rytířstva (dle válečných 
zásluh), plutokarcie (dle bohatství), aristokracie starších (vyšší věk) 

- demokracie - přímá  x  zastupitelská (reprezentativní) 

- teokracie - vládu vykonávají představitelé náboženství  x  světský vládce 

 

Současné třídění forem státu akcentujíc zejm rozdíly mezi monarchií a republikou vychází 
z Machiaveliho a bylo rozpracováno např. Františkem Weyrem či G. Jellinekem 

 - monarchie - absolutní (neomezené) 
  - konstituční (resp. parlamentní - moc panovníka je omezena 

pravomocemi jiných st. orgánů, s nimiž se dělí o vládu) 
  - stavovské (rozšířená ve středověku, forma omezené monarchie - moc 

panovníka byla omezena privilegovanými vrstvami) 

 - republika druhy republik lze členit dle počtu, povahy a vzájemných vztahů orgánů 
uskutečňujících vládní moc (prezidentská, parlamentní, …) 
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10/ Suverenita státu a evropská integrace  

xxx 
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11/ Pojem, druhy a znaky politických režimů  

Pojem politický režim se dá definovat jako způsob uskutečňování státní moci. 

Po základní rozčlenění politických režimů můžeme použít členění na systémy (či režimy) 
monistické a pluralitní. 

- monistický politický systém – vychází z koncepce jediné moci ve státě, typickým 
představitelem a krajní formou tohoto systému jsou totalitní politické systémy (různého 
ideového zaměření) 

- pluralitní politický systém – předpokládá více mocenských center, dělbu moci a vyvažování 
těchto mocí, do této kategorie patří většina liber.- demokratických států (resp. jejich systémy) 

Základními atributy liberálně demokratického politického systému jsou (90,91): 
- systém více polit. stran (pluralitní pol. systém) 
- soutěž o polit. moc je svobodná 
- soutěž o polit. moc se uskutečňuje prostř. pravidelných voleb (všeob., rovných, tajných) 
- forma vlády se zakládá na dělbě moci 
- uznává se a uskutečňuje se právní stát (tj. omezenost zákony) 
- základní práva občanů jsou státním systémem uznávána a chráněna, a další… 

V každé jednotlivé demokratické zemi se samozřejmě projevují určité zvláštnosti vyplývající 
z konkrétních historických tradic apod. 
Za mimořádných okolností (válka apod.) mohou být některé z těchto principů dočasně 
suspendovány (odložení voleb apod.) 

Za společné atributy totalitních politických systémů se považují (92): 
- systém jedné vládnoucí strany  
- nepřípustnost opozice – potlačování názorové plurality  
- podřízenost státních orgánů orgánům vládnoucí strany 
- princip jednotné státní moci - nepřipouští se dělba moci 
- neexistují záruky občanských práv 
- cenzura – sdělovací prostředky jsou pod kontrolou strany a vlády 
- existence stranických ozbroj. složek (LM v ČSSR, SS a SA v nacist. Německu) aj. 

Cesta od totalitních režimů k liberální demokracii je přechodným obdobím, které má každé 
jednotlivé zemi specifické rysy 

- pro země s dříve fašistickou (či autokratickou) diktaturou (Špa, Port, Řec) je 
společným znakem relativní zachování tržní, ekonomické a sociální struktury 
- transformační proces evropských soc. zemí zahrnoval i přeměnu direktivně řízené 
ekonomiky na tržní hospodářství 
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Vedle těchto základních režimů lze vyčlenit ještě zvláštní autoritativní režimy 
charakterizované jako modernizující se režimy třetího světa 

- konzervativní režimy tradiční monarchie (s tradičně vládnoucími dynastiemi – Saud.Arábie) 
  konzervativní diktatury (dominantní je osobnost vůdce – Paraguay) 
  teokracie (dominuje náboženská ideologie – Írán) 

- fasádní liberální demokracie - uplatňující volby, avšak  s restrikcemi vůči opozici (Mexiko) 

- vojenské státní režimy přímá voj. vláda (armáda získala obvykle moc pučem, nízký 
ekonomický rozvoj, značná nestabilita) 

  kombinované občansko–voj. režimy  (více stability, vztahy mezi voj. a 
obč. mocí podléhají častým změnám) 

  radikální voj. režimy (nejtvrdší, nejkontraversnější režimy – Angola) 
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12/ Stát fašistický a nacistický, pojem, příklady  

Nacistický a fašistický režim jsou jedněmi z nejextrémnějších odvětví totalitních systémů, 
jejichž základním znakem je, že se jedná o systémy jediné vládnoucí strany. 

Za typického představitele nacismu lze považovat NSDAP v Německu a za představitele 
fašismu Italskou fašistickou stranu. 

Oba systémy byly v něčem odlišné, ale v něčem naopak vyjadřovaly shodu – zejm. 
v  nahrazení státních orgánů orgány stranickými 

Nacistické pojetí  

- vycházelo z vůdcovského principu (Hitler to vyjádřil slovy: „Vůdce je strana a strana 
je vůdce“) 

- NSDAP dle jejich teorie nikdy nebyla stranou ale hnutím vycházejícím z lidu 
(koncepce hnutí umožňovala lépe uplatňovat vůdcovský princip „shora dolů“) 

- zákonem z prosince 1933 o „jednotě strany a lidu“ byla NSDAP postavena na roveň 
státu a dle této teorie se stala ztělesněním německého lidu à a k provedení svých úkolů 
používala právě stát 

- byla nositelkou politické vůle, kam se má stát ubírat 

- stát se řídil národně-socialistickým světovým názorem, pojem stát byl spojen 
s pojmem národ (národ, který byl založen na rasovém principu – rasová nerovnost lidí) 

Fašistické pojetí 

- důležitým krokem při budování fašistického státu bylo v září 1928 přijetí zákona, jímž 
se Velká fašistická rada stala státním orgánem 

- fašistická strana se tak stala státní organizací a její předseda předsedou vlády 

- Velká fašistická rada, tak jako státní orgán mohla rozhodovat např. o řadě různých 
ústavních otázek, o nástupnictví na trůn, o složení parlamentu aj. 

- fašistická koncepce tedy zařadila stranu do státní struktury 

- stát byl díky tomu zdůrazňován jako primární skutečnost od které se vše odvíjí 
(Mussolini to vyjádřil heslem „Vše pro stát, nic proti státu, nic mimo stát“) 

- kromě Itálie byly fašistické režimy také ve Španělsku či Japonsku 

Další typické znaky společné oběma režimům byly např. princip jednotné státní moci 
koncentrované v rukou představitelů strany, neexistence záruk občanských práv,        
cenzura (sdělovací prostředky jsou pod kontrolou strany), existence stranických ozbroj. 
složek (SS a SA v nacist. Německu) aj. 
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13/ Stát diktatury proletariátu – vznik, vývoj, varianty  

Je jedním z odvětví totalitního systému a jako takový vykazuje s dalšími totalitními systémy 
mnohé shodné rysy, je to zejm. 

- systém jedné vládnoucí strany  
- nepřípustnost opozice – potlačování názorové plurality  
- podřízenost státních orgánů orgánům vládnoucí strany 
- princip jednotné státní moci - nepřipouští se dělba moci 
- neexistují záruky občanských práv 
- cenzura – sdělovací prostředky jsou pod kontrolou strany a vlády 
- existence stranických ozbroj. složek (např. LM v ČSSR,) aj. 

Myšlenka diktatury proletariátu byla rozpracována K.Marxem a B.Engelsem a jejím ideovým 
základem bylo společné vlastnictví výrobních prostředků a odstranění vykořisťování.  

Prvně byl tento systém nastolen po převzetí moci  komunistickou stranou v Sovětském Rusku. 
Odtud se rozšířil zejm. po 2. sv. válce do dalších zemí býv. socialistického bloku. 

Jedná se o systém, kdy stát je defacto prostředkem k uskutečňování politiky strany. Postupem 
času roste uvnitř strany vliv stranického aparátu a moc stranická a potažmo i státní je 
soustředěna v rukou úzkého okruhu osob. 

Typickým znakem státu diktatury proletariátu je zdůraznění role státu a potlačení role práva. 

Vzhledem k ideím ze kterých tento systém vychází bylo nastolení tohoto režimu spojeno vždy 
s rozsáhlým vyvlastňováním a zestátňováním zejm. výrobních prostředků à následné 
nehospodárné nakládání s těmito výrobními prostředky (v duchu hesla „všechno patří všem“, 
ale nic nepatřilo nikomu) mělo za následek postupné upadání a zaostávání hospodářské 
prosperity a vedlo to k ekonomickému vyčerpání těchto států. 
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14/ Jednota a dělba moci – horizontální a vertikální hledisko  

Jednota moci – znamená koncentraci veškeré státní moci v rukou jediné osoby či skupiny 
osob. Takováto koncentrace moci byla charakteristická zejm. pro období absolutismu, kdy 
byla veškerá státní moc koncentrována v rukou panovníka a jeho ministrů. 

Nerozdělení státní moci – její jednota je v moderních dějinách charakteristickým znakem 
totalitních režimů. 

Naopak rozdělení mocí je výsledkem novodobých demokratických revolucí konce 18. stol. 
(jmenovitě francouzské a americké).  

Dělba moci – klasické Montesquieovské rozdělení mocí na moc zákonodárnou, výkonnou a 
soudní nazýváme horizontální dělba moci.  

Toto rozdělení provedl v pol. 18. stol. Montesquie ve svém díle „O duchu zákonů“, do té 
doby byla moc soudní považována za součást moci výkonné. 

Horizontální dělba moci – klasická dělba mocí se uplatňuje ve všech formách vlády 
demokratického systému 

- je úzce spojena s tzv. systémem brzd a protiváh, který znamená, že jednotlivé moci se 
mezi sebou vzájemně vyvažují, omezují a kontrolují à demokratický stát je státem 
omezené vlády (právní stát – omezení zákonem) 

- způsob uspořádání těchto mocí (zejm. vzájemný poměr legislativy a exekutivy) má 
určující význam pro formu vlády (parlamentní republika, prezidentská republika, atd.).  

Vertikální dělba moci – řeší jakým způsobem je stát územně organizován, jaký stupeň 
centralizace či decentralizace se v něm uplatňuje, jakou mírou autonomie disponují 
jednotlivé územní součásti státu 

- při decentralizaci stát využívá územního členění a umožňuje tak výkon moci přes 
samosprávné orgány. 

- z hlediska jednotlivých stupňů územně-politické a územně-samosprávné organizace 
rozlišujeme formy státu jakými jsou - unitární stát 
 - unitární stát s územní (či oblastní) autonomií 
 - federaci 
 - jiné formy sdružování státu např. konfederace 

(které však vybočují z ústavních forem státu a patří 
spíše do sféry MPV) 

 

S ohledem na negativní zkušenosti z meziválečného období, kdy v některých zemích (Itálie, 
Německo, Španělsko) byla fašistickou diktaturou odstraněna parlamentní demokratická forma 
vlády stal se princip dělby moci (v horizontálním i vertikálním ohledu součástí 
nedotknutelných demokratických ústavních principů. 
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15/ Parlamentní forma vlády, charakteristika a příklady  

Pro určení formy vlády v demokratických státech má rozhodující význam způsob uspořádání 
jednotlivých mocí (zejm. vzájemný poměr legislativy a exekutivy).  

Některé znaky jsou pro parlamentní i pro prezidentskou formu vlády společné 

- parlament má klíčové postavení pokud jde o výkon zákonodárné moci 

- členové parlamentu mají volný mandát – v parlamentu hlasují svobodně, nejsou vázáni 
příkazy polit. strany 

Specifika parlamentní formy vlády 

- výkon funkce vlády je vázán na důvěru parlamentu à parlament si může vynutit její demisi 

- zpravidla platí kompatibilita členství ve vládě s poslaneckým mandátem 

- hlava státu má ústavní pravomoc rozpustit parlament 

- prezident je obvykle volen parlamentem 

- institut kontrasignace – souvisí s neodpovědností prezidenta 

- atd. 

Příklady: Většina evropských zemí (ČR, Maďarsko, Rakousko,…) 
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16/ Prezidentská forma vlády, charakteristika a příklady  

Pro určení formy vlády v demokratických státech má rozhodující význam způsob uspořádání 
jednotlivých mocí (zejm. vzájemný poměr legislativy a exekutivy).  

Některé znaky jsou pro parlamentní i pro prezidentskou formu vlády společné 

- parlament má klíčové postavení pokud jde o výkon zákonodárné moci 

- členové parlamentu mají volný mandát – v parlamentu hlasují svobodně, nejsou vázáni 
příkazy polit. strany 

Specifika prezidentské formy vlády 

- spočívá v důslednějším dodržování Montesquieovské dělby moci 

- výkon funkce vlády není vázán na důvěru parlamentu 

- poslanecký mandát je neslučitelný s funkcí ve vládě 

- hlavě státu za žádných okolností nepřísluší pravomoc rozpustit parlament 

- prezident je v čele výkonné moci à má široké pravomoci (není institut kontrasignace atp.) 

- prezident je odpovědný přímo lidu, není volen parlamentem (přímo, nebo prostř. volitelů) 

- atd. 

Příklady: USA, země Lat. Ameriky 
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17/ Poloprezidentská forma vlády, charakteristika a příklady  

 Tento model se začal rozvíjet po 2. sv.v.  a jeho hlavním cílem bylo překonat tendence 
směřující k labilitě vlády v parlamentním ústavním systému. 
Jedná se obvykle o jakýsi model parlamentní formy vlády, kde je posíleno postavení 
prezidenta. Rozsah rozšířených prezidentských pravomocí jsou stanoveny různě jednotlivými 
státy v jejich ústavách. 
 
Typickým příkladem země s poloprezidentskou formou vlády je Francie s její ústavou 
přijatou v r. 1958 (spojeno s nástupen Ch.de Gaulla do funkce prezidenta) 

- postavení prezidenta je posíleno jeho přímou volbou 
- prezident má širokou pravomoc rozpustit parlament  
- velká pravomoc ve vyhlašování referenda 
- je do určité míry omezena zákonodárná činnost parlamentu (v ústavě je vymezen 
určitý rámec pro zákonodárnou činnost parlamentu – věci které sem nespadají mají 
nařizovací povahu a mohou být upravovány dekrety nebo nařízeními Ministrské rady) 
- prezident může předložit Ústavní radě zákon k posouzení ústavnosti ještě před jeho 
vyhlášením  

Ze znaků charakteristických pro parlamentní formu vlády je v tomto systému např.  
- parlamentu je zachováno právo vyslovit vládě nedůvěru (a vynutit si tak její demisi) 
- členové parlamentu mají volný mandát – v parlamentu hlasují svobodně, nejsou vázáni 
příkazy polit. strany aj. 
 

Dalším, novějším příkladem země s poloprezidentskou formou vlády je Rusko, které 
k prezidentské formě inklinuje ještě více než Francie.  
Je to pravděpodobně důsledek toho, že Ústava RF byla přijata po mocenském střetu mezi 
prezidentem a parlamentem (v němž byli představitelé parlamentu poraženi) 

- postavení prezidenta je posíleno jeho přímou volbou 
- přijímá opatření k ochraně suverenity 
- řídí zahraniční politiku 
- rozhoduje o odstoupení vlády 
- za určitých okolností může rozpustit i Státní dumu 

Ze znaků charakteristických pro parlamentní formu vlády zůstalo Státní dumě např.  
 - právo vyslovit vládě nedůvěru 

 
Určité náznaky poloprezidentského syst. lze nalézt také např. v Polsku (přímá volba prezidenta, 
který za určitých okolností může až na 6 měsíců sestavit vládu, která nemá důvěru parlamentu).  
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18/ Vláda Parlamentu, direktoriální forma vlády, ideové zdroje, příklad  

Vláda parlamentu – vládou parlamentu se rozumí taková forma vlády, kdy parlament má vůči 
vládě natolik silnou pozici, že vláda funguje defacto jako výbor parlamentu. 

Příkladem může být forma vlády u nás podle prozatímní ústavy (do přijetí její druhé novely 
v květnu 1919). Její tvůrci se inspirovali Švýcarským modelem, kterým je direktoriální forma 
vlády. 

Direktoriální forma vlády (114) 

Jedná se o unikátní formu vlády (jakýsi systém vlády parlamentu), kdy jsou všechny složky 
moci zákonodárné i výkonné součástí parlamentu. Tento model se v současné době uplatňuje 
pouze ve Švýcarsku (vychází z Francouzského konventu) 

- dvoukomorový parlament volí vládu i prezidenta, ti jsou mu odpovědni 

- vláda je výkonný orgán parlamentu (neodvolatelný během volebního období) 

- ve vládě je volena parlamentem a jsou v ní zastoupeny všechny parlamentně relevantní 
politické strany 

- prezident je volen z členů vlády na 1 rok, poté se za prezidenta volí další členové 
vlády 

- hlavním způsobem působení parlamentu na vládu je zákonodárství a projednávání a 
schvalování rozpočtu 
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19/ Stát unitární a regionální autonomie  

(115 a násl.) 

Z hlediska územního uspořádání a vertikální dělby moci je nejběžnějším státním modelem 
jednotný (unitární) stát. 

Jednotný charakter státu bývá vyjádřen v jeho ústavě, přičemž tato jednotnost nevylučuje 
širokou správní (popř. samosprávnou) decentralizaci (při ní jsou vyšším správním celkům 
svěřovány jen ty úkoly, které nejsou svými schopnostmi zajistit nižší správní celky) 

Unitární stát nevylučuje ani existenci územní (regionální) autonomie. 

Základní znaky unit. státu - nedílná státní suverenita, nedělitelnost jeho území 

 - právní řád má jednotný charakter 

 - jediná soustava státních orgánů hierarchicky uspořádaná 

 - vnitřní území má územně-správní ráz (bez ohledu na počet 
stupňů) 

 - jediné státní občanství 

Regionální autonomie (118) – jedná se o autonomní územní útvary, které jsou nadány vyšším 
stupněm samostatnosti a rozsáhlejším okruhem kompetencí než mají běžné územní 
samosprávné celky v unitárním státě. 

Typickým příkladem unitárního státu s regionálními autonomiemi je Itálie. 

- Ústava oblasti s autonomním statusem jmenovitě vypočítává (Sicílie, Sardinie a další) 

- jejich pravomoci a funkce jsou upraveny v Ústavě 

- Ústava stanoví regionální orgány a jejich kompetence – rada (regionální parlament), 
výbor (regionální vláda) 

- v rámci zásad stanovených ústavou jsou oprávněny vydávat „regionální zákony“ 
(zejm. v oblastech uspořádání úřadů, místní policie, veřejně prospěšných zdravotních a 
sociálních služeb a dalších) 

- oblastní zákony jsou při vyhlašování ověřovány vládním komisařem (mohou být 
vráceny, příp. předloženy úst. soudu) 

- vydá-li rada akty odporující Ústavě, může ji prezident dekretem rozpustit 

- regionální autonomie mají i zastoupení v republikovém parlamentu (v Senátu It. rep.) 

Další příklady: Španělsko, Portugalsko 
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20/ Stát složený a konfederace, znaky a rozdíly  

Složené státy jsou státy kde došlo ke sloučení dvou nebo více států (národů) do společného 
svazku. 

Podle míry rozdělení svrchovanosti mezi centrálním státem a členskými státy (jak a zda vůbec 
je přenesena část suverénních pravomocí členských států na společný stát) rozlišujeme 
několik typů složených států - federace (spolkové státy) 
 - konfederace (spolek států) 

 - ještě volnější formy sdružování (unie, společenství států –  
např. Commonwealth apod.) 

V historickém vývoji stů se v monarchistickém zřízení vytvořily dvě formy unií, a to: 
- unie reálná v níž je monarcha ze svého panovnického práva ipso iure hlavou více 
států (mají některé společné orgány, panovník je hlavou všech členských států i unie 
jako celku atp.) 
- unie personální panovník jednoho státu se stane panovníkem i druhého jinak než ipso 
iure (např. děděním, sňatkem atp.) 

Důvody pro sloučení států do jednoho svazku: národnostní 
 vojensko-politické 
 obranné či útočné 
 jazykové 
 hospodářsko-ekonomické 
 historické apod. 

Charakteristické znaky konfederace: 
- právním základem je mezinárodní smlouva (na rozdíl od federace, kde jím je ústava) 
- všem členským státům je zachována suverenita 
- společné věci jsou rozhodovány společnými orgány složenými ze zástupců členských 
států konfederace 
- zákonodárství náleží členským státům konfederace 
- neexistuje st. občanství konfederace, jen st. občanství jednotlivých států 
- členské státy mají neomezené právo secese (vystoupení z konfederace) 

Hybridní útvary - federace, blížící se decentralizovanému unitárnímu státu (Rakousko) 

 - federace se stále sílícími konfederačními prvky (SSSR, Jugo, ČSFR) 

Zvláštní útvar - Společenství národů (Commonwealth) které vzniklo postupným uvolňováním 
Britské koloniální říše (prvky reálné unie i prvky konfederační) 
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21/ Federace, pojem, znaky, dělba kompetence, typologie federací  

Federace je složený stát, kde došlo ke sloučení dvou nebo více států (národů) do společného 
svazku. Od ostatních typů států (unitárního, konfederace apod.) se liší určitými specifickými 
znaky povětšinou zakotvenými ve federální ústavě 

1) Právním základem je federální ústava v ní je zakotveno státoprávní uspořádání a další 
ústavní instituce, např. 

a) název federativního státu - z hlediska názvů feder. států rozlišujeme dva druhy ústav 
a) federativní charakter státu je v ústavě explicitně vyjádřen v jeho názvu (USA, 
Švýcarsko, SRN) 
b) federativní charakter státu vyplývá z jejich ústavního uspořádání (Kanada, 
Rakousko, Belgie) 

b) ochrana principu federalismu - ten předpokládá společné vědomí potřeby vzájemné 
integrace a ochrany společných zájmů, předpokládá také vzájemné respektování 
výsostných pravomocí mezi federativním státem a členskými státy (princip 
věrnosti federativnímu svazku) 

Z důvodu ochrany funkčnosti federativního zřízení je do určité míry v tomto 
směru nutná vynutitelnost. Znamená to na jednu stranu ochranu práv členských 
jednotek a na druhou možnost prosadit výkon pravomoci federálního státu 
(sankcionovanost federativního chování) 

c) způsoby přijetí a změn federální ústavy 

d) instituce ústav členských států 

e) úprava územní svrchovanosti a území (federace i jejích členských států) aj. 

2) Federální i členský stát jsou nositeli suverenity, federální stát má v plném rozsahu 
mezinárodně právní subjektivitu, členský částečně (v rozsahu stanoveném federální ústavou) 

3) Státní moc federace se uskutečňuje všemi základními formami státní moci (zákonodárná, 
výkonná a soudní) a uplatňuje se svrchovanost federální ústavy 

4) Členské státy mají ucelenou soustavu vrcholných státních orgánů, jež musí být v souladu 
s federální ústavou  

5) Federální ústava vymezuje kompetenční vztahy mezi federací a členskými jednotkami – 
princip subsidiarity (princip podpory či pomoci) – federace řeší jen ty záležitosti, které 
přesahují možnosti členských jednotek, vlastní záležitosti řeší jednotky samy 

6) Existence dvojího práva – obecně platí princip priority federálního práva 

7) Účast členských států na rozhodování (rovnoprávná či proporcionální) na úrovni federace 

8) Dvojí občanství jehož vzájemný vztah řeší ústavní a na ně navazující předpisy, jeich vztah 
může mít dvojí, resp. trojí charakter: 

- primární je občanství členského státu – pak platí zásada, že každý občan 
členského státu je automaticky občanem federace (Rakousko, Švýcarsko) 
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- primární je občanství federace – občanství členského státu se odvíjí od 
státu, jehož jsou obyvateli (USA) 
- státní občanství federace a členských států jsou do určité míry nezávislá 

 9) Federativní finanční a rozpočtový řád zahrnující také finanční vyrovnání ekonomických 
rozdílů členských států 

 

Rrozdělení kompetencí ve federaci (134,135) 

Právním základem rozdělení kompetencí ve federaci je federální ústava.  

Federaci je členskými státy delegován ústavou stanovený rozsah pravomocí, přičemž část 
pravomocí je federální ústavou rezervována členským státům - vertikální hledisko. 

Stanovení kompetenčních okruhů ve federaci se odlišuje v oblastech moci zákonodárné, 
výkonné (správy) a soudní (záleží na ústavní úpravě např. základní zákonodárství může být 
svěřeno federaci, prováděcí zákonodárství jednotkám apod.) - horizontální hledisko. 

Pravomoc určovat rozdělení kompetencí mezi federaci a členské jednotky náleží federálnímu 
zákonodárci – tzv. kompetenční kompetence 

Při ústavním vymezení dělby pravomocí jsou ve federální ústavě explicitně stanoveny 
kompetence ve federální působnosti, ostatní (explicitně neuvedené) náleží členským 
jednotkám – tzv. zbytková klausule. 

pravomoc – způsobilost státního orgánu stanovená primárně ústavou vykonávat 
v rámci dělby moci určitý okruh moci (zákonodárné, výkonné a soudní) 
   X 
působnost  – (kompetence) vyjadřuje rozsah pravomocí v němž mohou jednotlivé 
státní orgány moc provádět (má dimenze prostorové, časové a věcné) 

Úprava rozdělení kompetencí je ovlivněna různými teoriemi federalismu - 
- teorie nadstátu – upřednostňuje federální stát a vytváří mezi ním a jednotkami 
hierarchické vztahy (klasická německá státověda) 
- teorie dělené suverenity – upřednostňuje se autonomie členských jednotek 
(USA,Švýcarsko) 
- normativní teorie spolkového státu – nepřiznává suverenitu ani federálnímu státu ani 
členským jednotkám , ale „společnému státu“ - jednotě spolku a zemí (Rakousko, SRN) 

Typologie federací   

demokratické federace – jejichž prototypem je spolkový stát (mezi pojmy federace, 
federativní stát a spolkový stát lze učinit rovnítko) 

 socialistické federace - byly spjaty s totalitním pol. systémem (realizace federativních 
institucí byla částečně vyřazována koncentrací politické moci) 
- byly založeny převážně na etnickém územním principu 
- měly v sobě konfederační prvky 
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22/ Stát demokratický a liberální, pojmy, shody a rozdíly  

Základem každého demokratického státu je ústavní institucionalizace určitých základních 
principů, jejichž existence je pro demokratický charakter státu určující 

- princip svrchovanosti lidu – je stěžejním ústavním principem demokr. státu, podle 
kterého veškeré státní orgány odvozují svou moc právě od suverenity lidu a lid je tedy 
zdrojem veškeré státní moci à suverénní lid je podle tohoto principu moc ustavující a 
státní moc je mocí ustavenou  

- princip omezené státní moci zahrnuje omezení moci lidskými a občanskými právy 
jednotlivce 

- princip dělby mocí a jejich vzájemného vyvažování jde o relativní samostatnost mocí 
(zákonodárné, výkonné a soudní), jejich vzájemnou kontrolu a vázanost 

- princip ústavního, právního státu stanoví meze činnosti státních orgánů a jejich 
vázanost ústavou a zákony 

- princip majority v rozhodování a respektování práv menšin většinový princip je 
základem státního rozhodování 

- princip nezadatelnosti a nezcizitelnosti základních lidských a občanských práv 

- politický pluralismus předpokládá zabezpečení svobodné soutěže polit. stran o podíl 
na moci 

Z těchto ústavních principů můžeme dovodit jaké jsou vnější atributy liberálně-
demokratického systému (viz. ot.č.11): 

- systém více polit. stran (pluralitní pol. systém) 
- soutěž o polit. moc je svobodná 
- soutěž o polit. moc se uskutečňuje prostř. pravidelných voleb (všeob., rovných, tajných) 
- forma vlády se zakládá na dělbě moci 
- uznává se a uskutečňuje se právní stát (tj. omezenost zákony) 
- základní práva občanů jsou státním systémem uznávána a chráněna, a další… 

Již z názvu liberálně-demokratické systém vyplývý, že demokr. stát a liberální stát se z velké 
části překrývají (resp. liberální stát by se dal zařadit jako podmnožina demokratického státu). 

Opozitem liberálního státu (který se vyznačuje jen minimálními a nejnutnějšími zásahy do 
práv občanů a ponechává jim maximální možnou volnost pro jejich uplatňování) by byl spíše 
stát sociální (který je právě protiváhou proti přílišnému uplatňování liberalismu v tržním 
hospodářství demokratického státu) 

Oproti sociálnímu státu, který se vyznačuje velkou mírou přerozdělování (čím sociálnější stát 
à tím je nutné více vybrat a přerozdělit) uplatňuje liberální stát naopak minimální zásahy 
státní moci do oblasti přerozdělování.  
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23/ Právní a ústavní stát, sociální stát  

Právní stát – zakotvuje jej demokratická ústava ve svých ustanoveních a znamená to, že 
veškeré dění ve státě je podřízeno ústavě a ostatním zákonům (jak chování jednotlivce,tak i 
výkon státní moci) à předpokládá to tedy existenci ústavy, zákonů a dalších předpisů a také 
jejich aplikaci v běžném životě. 

Ústavní stát – jeho základním znakem je že běžné zákony jsou poměřovány ústavou à 
předpokládá tedy existenci orgán, v jehož kompetenci je rozhodovat o ústavnosti zákonů 
(souladu zákonů s ústavou) – tzv. kontrola ústavnosti 

Kontrola ústavnosti je prováděná obvykle ústavním soudem (může být ale prováděna i jinými 
orgány – např. obecnými soudy, nejvyšším správním soudem, Ústavní radou - ve Fra. apod.). 
Obecně existují dva základní okruhy jeho kompetencí: 

1) kontrola souladu platných zákonů s ústavou (ve Francii může Ústavní rada o 
ústavnosti zákonů rozhodovat ještě před jejich vyhlášením) 

2) rozhodovat o ústavních stížnostech 

Obecně jsou si však termíny právní stát a ústavní stát tak blízké, že často bývají používány 
jako synonyma. 

 

Sociální stát – je protiváhou proti jednostrannému uplatňování tržního hospodářství, je to 
jeden z hlavních obsahů každé ústavy demokratického státu 

Pomocí tohoto principu provádí stát zejména ochranu ekonomicky a sociálně slabších občanů, 
aby mohli vést důstojný život à sociální stát zajišťuje obyvatelstvo proti sociálním 
důsledkům nemoci, invalidity, stáří, nezaměstnanosti, k ochraně matek a dětí apod.  
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24/ Práva lidská, občanská – vývoj a vymezení pojmů, občanské povinnosti  

Individuální práva původně představovala prostor vyhrazený pro určité vysoké vrstvy proti 
moci státní - podle „Magna charta libertatum“ (Velká listina svobod) z Anglie 1215 se týkala  
 např. pouze baronů  

 - s omezením absolutismu byl tento prostor postupně rozšiřován i na další vrstvy 
až v novodobé společnosti zahrnul všechny jednotlivce v pojmu lid  

 - další listiny které ovlivnily pojetí lidských práv - Ústava USA (1787) 
  - Dekl. práv člověka a občana 

(Francie 1789) 

  - Všeob. deklarace LP (1948) 

Základní skupiny lidských práv: 

1) Osobní svobody – státem chráněný prostor nedotknutelnosti ze strany státu i jiných 
jednotlivců (zejm. osobní a domovní svoboda) 

2) Politická práva – prostory pro jednotlivce pro aktivitu ve veřejném životě (svoboda 
projevu či shromažďování, volební právo aj.) 

3) Práva sociální – jedná se defacto o nároky vůči státu v případě, že nestačí jiné 
prostředky (zdravotní a sociální zabezpečení, práva občanů týkající se školství, kultury, 
ekologie aj.) 

Tato práva lze obecně považovat za práva přirozená a jako taková jsou demokratickými 
systémy pokládána za nezcizitelná, stojící nad pozitivním právem à neměnná. 

Občanské povinnosti obvykle nebývají v ústavách jmenovány explicitně, ale nepřímo 
(povinnost nedotýkat se práv jiného apod.). Někdy bývá zakotvena např. povinnost bránit 
vlast či daňová povinnost. 
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25/ Právo lidu na odpor a revoluce  

Právo lidu na odpor a revoluce je založeno na přirozenoprávním principu lidských práv. Je 
spojeno s principem svrchovanosti lidu. 

Omezuje se na případy, kdy je demokratický řád odstraňován a činnost ústavních orgánů a 
použití zákonných prostředků jsou znemožněny (zpravidla půjde o stav ústavní nouze). 

Toto právo je dáno občanům vůči komukoliv tedy jak proti vnější moci (která zem okupuje) 
tak i např. proti domácí vládě (byť získá moc i ústavními prostředky), která odstraňuje 
základy demokratického právního státu. 

Právo na odpor není dáno tehdy, jestliže dochází porušení jednotlivých práv a nápravy se lze 
domoci jinými ústavními či zákonnými prostředky. 

Toto právo, mohou však občané použít např. proti totalitnímu státu potlačujícímu 
demokratické principy a Základní LP a kdy občané pozbyli možnost účinného použití 
zákonných prostředků. 

Zakotvením práva lidu na odpor a revoluce v  ústavách je vyjádřena demokratická legitimita 
státní moci. 

- z teorie o suverenitě lidu je lid zdrojem veškeré státní moci 

- jestliže by např. ústavodárce porušil přirozenoprávní principy nedovolující změny  
základních principů demokratického zřízení, ztratil by (jak ústavodárce tak i od něho 
odvozené ústavní orgány) svou legitimitu 

- v tom okamžiku by bylo namístě, aby jim lid oprávnění disponovat státní mocí, které 
jim jednou dal, opět odejmul 

- jestliže by náprava nebyla možná ústavní cestou za použití zákonných prostředků, bylo 
by naprosto legitimní, aby občané uplatnili své základní politické právo na odpor  

Toto právo bylo zakotveno již např. v Deklaraci nezávislosti Spojených států (z 4.7.1776), ale 
je obsaženo např. i ústavním pořádku ČR v čl. 23 Listiny ZPS  
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26/ Pojem a znaky demokracie  

V průběhu vývoje prodělal význam pojmu „demokracie“ znatelný posun – 

- původně vyjadřoval termín demokracie pouze formu státu jako panství mnoha (nebo 
dokonce všech) občanů.  

- řečtí filozofové (Platon, Sokrates) naopak termín demokracie ztotožňovali spíše s 
 termínem anarchie, či ji chápali jako vládu chudých. 

- v následujících staletích byla demokracie spojována s přímou účastí občanů na 
poltickém rozhodování státních záležitostí (např. athénský městský stát). 

- od konce 18. století dostává pojem demokracie zhruba současný význam, kdy 
demokracii můžeme označit jako politickou metodu, jejíž prostřednictvím se 
uskutečňuje moc lidu a vytváří se vůle státu.  

Dva základní modely demokracie - přímá (lid se k věcným otázkám vyjadřuje přímo) 

 - reprezentativní (lid se k věcným otázkám vyjadřuje 
prostřednictvím volených zástupců) 

Většina současných evropských demokratických států však v praxi využívá kombinace obou 
modelů, které se liší stát od státu. 

Zákl. znaky demokracie : 

 - suverenita lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci) 

- svobodné volby (pravidelně opakované, s výběrem z více kandidátů) 

- princip rovnosti (před zákonem, rovnosti volebního práva) 

- princip většiny a ochrana menšin  

- záruky základních práv (svobody názorů, práva shromažďovacího apod.) 
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27/ Reprezentativní demokracie  

Vývoj – soudobé chápání reprezentativní demokracie má své kořeny již ve středověku (např. 
stavovské sněmy) 

Reprezentativní demokracie znamená, že vlastní výkon moci a přijímání rozhodnutí se děje 
zvláštními orgány, které jsou k tomuto jednání legitimovány lidem na základě volby. 

Mechanismus podle kterého všechny státní orgány odvozují své postavení od moci lidu a to 
buď přímo (volba poslanců) či zprostředkovaně (volba prezidenta parlamentem) se nazývá 
Legitimační řetězec. Pokračováním tohoto řetězce (dalším článkem) je možnost tuto 
„legitimaci“ zase odejmout a reprezentanta ve své funkci nepotvrdit. 

Základním problémem reprez. demokracie je 1) jakým způsobem je moc lidu přenášena, a… 

 …na druhé straně… 2) jakým způsobem se lidu navrací 

Postavení reprezentantů – ve svých funkcích při rozhodování svěřených otázek vytváří fikci 
jakoby jednal sám lid - v tomto ohledu jsou nezávislí (z hlediska svých závazků a povinností 
zásadně nepřijímají příkazy od jiných institucí). 

Znaky repr. demokr. - suverenita lidu 

- svob. volby (pravidelně opakované, s výběrem z více kandidátů) 

- princip rovnosti (před zákonem, rovnosti volebního práva) 

- princip většiny a ochrana menšin  

- záruky základních práv (svobody názorů, práva shromažďovacího 
apod.) 
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28/ Moc ustavující a ustavená  

Z teorie o suverenitě lidu je moc ustavující (konstitutivní) moc lidu vytvořit stát, stejně tak 
jako s ním disponovat. 

Státní moc má pak povahu moci ustavené (konstituované), prostřednictvím které se moc lidu 
realizuje. 

K posílení legitimity státní moci byly proto v některých státech ústavy (zakotvující zásady 
podle nichž se suverenita lidu prostřednictvím státní moci uplatňuje) přijímány buď 
referendem (Francie) nebo referendem alespoň dodatečně ratifikovány (Španělsko) 

Z teorie o suverenitě lidu, jehož přirozeným právem je svou mocí ustavující ustanovit státní 
moc jako moc ustavenou vychází princip reprezentativní demokracie, kde lid jako suverén 
pověřuje své zástupce výkonem státní moci. 

Základním problémem tohoto principu je 1) jakým způsobem je moc lidu přenášena, a… 

 …na druhé straně… 2) jakým způsobem se lidu navrací 

Mechanismus podle kterého všechny státní orgány odvozují své postavení od moci lidu a to 
buď přímo (volba poslanců) či zprostředkovaně (volba prezidenta parlamentem) se nazývá 
Legitimační řetězec. Pokračováním tohoto řetězce (dalším článkem) je možnost tuto 
„legitimaci“ zase odejmout a reprezentanta ve své funkci nepotvrdit. 

Postavení reprezentantů – ve svých funkcích při rozhodování svěřených otázek vytváří fikci 
jakoby jednal sám lid - v tomto ohledu jsou nezávislí (z hlediska svých závazků a povinností 
zásadně nepřijímají příkazy od jiných institucí). 
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29/ Přímá demokracie a její formy  

Idea přímé demokracie – v čisté podobě by se jednalo o formu státu, kde neexistují volené 
zastupitelské orgány a lid sám rozhoduje o veřejných záležitostech. 

Postavení jedince – má v tomto systému dvojí charakter. Na jednu stranu je při rozhodování 
sám součástí suveréna, kterému náleží státní moc a ne druhou následkům těchto rozhodnutí 
sám podléhá. 

Příklady  – Athénský městský stát 
Town meetings- (USA, konec 18. stol.) shromáždění obyvatel – dvoutřetinová 
většina byla nutná ke schválení ústavy. 
Shromáždění oprávněných voličů v některých švýcarských kantonech a obcích 
(od 13.stol.) 

V nových podobách moderního národního státu se pro uplatňování čistého modelu přímé 
demokracie staly její překážky nepřekonatelné (velikost území, počet obyvatel, rozšiřující se 
funkce státu – nárůst počtu rozhodnutí, potřeba znalosti věci a rychlosti rozhodnutí). 

Uplatňováním jednotlivých forem přímé demokracie se v současnosti doplňuje a rozšiřuje 
podoba reprezentativní demokracie.) 

Formy př. demokr. - referendum (všelidové hlasování) vzniká ve Švýcarsku v 15. století, 
referenda lze rozlišovat podle různých kritérií 

- dle obsahu (zákonodárná x ústavodárná) 
- kdy se konají (před schválením zákona x po něm) 
- podle místa (celostátní x místní) 

 - vedle tohoto rozlišení známe také různé druhy referend 
- obligatorní x fakultativní 
- konzultativní x závazná (podle důsledku pro státní orgány) 
- potvrzující x odmítací (podle výsledku, jakého bylo dosaženo) 
- dle subjektu, který je oprávněn je vyhlásit (prezident, vláda, 
parlament) 

- plebiscit – obdoba referenda (někdy bývá používán i jako synonymum), 
kdy je obsahem hlasování otázka dalšího osudu daného území příp. bývá 
využit v souvislosti s právem národů na sebeurčení 

- lidová iniciativa – požadavek vzešlý z lidu, kterým se obvykle zákonem 
stanovený minimální počet voličů může obrátit na státní orgán s návrhem 
řešení nějakého problému 

- petice – dává možnost obrátit se na státní orgány s dotazem, návrhem, 
kritikou či stížností 

- odvolání (Recall) – institut známý z některých států USA, jedná se o určitý 
druh petice k odvolání nositele voleného úřadu během jeho funkčního obd. 
např. guvernéra (bývá vyjádřen procentem hlasů odevzdaných při volbě) 
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Důvody pro př. demokracii - větší zúčastněnost lidí na spravování státu 

- k problémům se může vyjádřit více lidí a to nejen 
profesionálních politiků 

- referendum má největší legitimační sílu 

- referendum je přesným obrazem mínění celé společnosti 

Důvody proti př. demokracii - pochybnosti o schopnosti mas zasvěceně rozhodnout 

- zjednodušení problému převedením do otázek typu ano x ne 

- časově náročnější a dražší metoda 

- snižování role parlamentu 

- celková destabilizace společnosti v důsledku hledání odpovědi 
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30/ Politické strany, pojem, vývoj, funkce a typologie  

Vývoj: 

- sdružení obdobná politickým stranám vznikala již v řeckých městských státech 

- klasické polit. strany vznikají v období přeměny stavovských monarchií v buržoazní stát 
(konec 18. a počátek 19.stol), kdy ztroskotávají snahy o zavedení přímé demokracie 

- se zavedením všeobecného volebního práva vznikají masové politické strany 

Char.znaky 1) jde o sdružení fyzických osob (někde se mohou sdružovat pouze občané) 
2) sdružení má trvalý charakter 
3) sdružování se děje na základě společných představ (ideologie či cíl) 
4) jejich účelem je účast ve volbách a získání podílu na výkonu st. moci 

Stranické systémy lze v zásadě rozdělit na dva typy - 

Systém jedné politické strany – typický pro totalitní systémy, neakceptovatelný 
v demokratickém systému 

- NSDAP – vůdcovský systém (uplatňuje se vztah shora dolů), strana byla 
postavena na roveň státu 
- fašistická strana v Itálii – velká fašistická rada se stala státním orgánem à 
fašistická strana byla uznána státní organizací, její předseda byl i předsedou vlády 
(došlo přímo k zařazení strany do státní struktury) 
- komunistické strany v socialistickém bloku – v ústavě zakotvená úloha vedoucí 
moci strany, stát je prostředkem k uskutečňování politiky komunistické strany, 
v mnohých státech se formálně zachovali i jiné polit. strany, ale jejich vliv nebyl 
žádný (neměly možnost účastnit se soutěže o podíl na státní moci) 

Systém více polit. stran – typický pro demokr. režimy, tento systém má několik variant: 
- jedna strana dominuje – má absolut. většinu (např. křesť.demokr. v povál. It.) 
- žádná pol. strana nemá absolutní většinu – nutnost vytvářet koalice (ČR, SRN) 
- systém dvou polit stran – na politické scéně s určitou stabilitou mají převládající 
vliv dvě strany, které se střídají u moci (neznamená to že v zemi existují jen dvě 
strany,ale že jen dvě strany mají reálnou šanci volby vyhrát. Důsledky tohoto 
systému – bývá vytvářena vláda jedné strany, nehrozí vyslovení nedůvěry, 
exekutiva dosahuje lepších výkonů (není rušena, nic jí nehrozí), vláda má podporu 
à STABILITA (Velká Británie) 

Funkce pol. stran: 1) Formulují pro stát určité cíle a prostřednictvím svých programů nabízejí 
cesty k jejich dosažení 

2) Formulují „celospol. zájem“ (to co chce většina) a ovlivňují veř. mínění 

3) Umějí mobilizovat lidi (občany) v rámci polit. systému 

4) Vytvářejí politické elity 
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Organizační struktura polit.stran: 1) strany organizačně zformované – centrální stranický 
aparát,mají stanovy,nemají příliš velké členské základny 

2) strany organizačně nezformované – žádné příspěvky, 
neregistrují své členy, nabalují se na ně různé kluby a 
sdružení 

Antisystémové polit. strany – strany, které si za svůj cíl stanoví změnu celého polit. režimu a 
jeho nahrazení jiným principem hodnot a vztahů. Dokud mají zanedbatelnou podporu ve 
volbách, bývají v demokr. principech tolerovány, pokud by začaly sílit, považují se ze 
nerelevantní (nemají koaliční potenciál – jsou důsledně vyloučeny z úvah o možné koaliční 
spolupráci). V některých státech jsou tyto strany zakázány (př. komunisté, fašisté – extrémní 
pravice a extrémní levice). 

Polit. strany v USA (192) – jejich struktura je výrazně svázána s volbami a s volebními 
kampaněmi (úkolem celonárodních sjezdů obou hlavních stran je nominace na prezidenta). 
V obecné rovině zajišťují pol. strany kandidáty na politické funkce. 

- funkce stran se zde spatřuje především v nominaci kandidátů, v redukci ve výběru 
volebních možností, navrhování alternativních volebních programů a v koordinaci 
činnosti ústavních činitelů. 

 

 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Státověda  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 36 

31/ Právní úprava politických stran, institucionalizace, financování  

Vztah státu a politických stran se v čase postupně měnil - jak se měnila role polit. stran, měnil 
se i vztah státu k nim. 

Původně na ně hleděl jako na jiné spolky či sdružení jako na subjekty soukromoprávní.  

V průběhu vývoje se tento pohled však změnil a v současnosti se na politické strany stát dívá 
jako na subjekty veřejnoprávní (první náznaky: období mezi válkami – německá výmarská 
republika již zná termín politická strana). 

Institucionalizace – počátek cílevědomého procesu regulace činnosti polit. stran 
prostřednictvím právních norem 

po 1. sv.válce – předmětem právní regulace se stávají pouze jednotlivé,dílčí otázky 

po 2. sv.v. – politickým stranám je přiznávána větší role a formují se dvě základní koncepce 
nazírání na ně: a) je uznávána role polit. stran v souvisl. s volbami (jako nástroj přípravy a      
 provedení  voleb) - např. Francie 

 b) úkolem polit.stran je umožnit účast v politice (i mezi volbami) - např. Itálie 

60. - 70. léta – dochází ke zvýšené normotvorbě upravující různé oblasti činnosti politických 
stran, formují se opět dvě koncepce  a) zákonodárství se omezuje pouze na financování polit. 
 str. (Sve, Fin, USA) 

 b) zvláštní zákony o polit. stranách zahrnují vše, co na 
nich stát zajímá – vznik (registr.princip x povolovací 
princip), org. struktura, financování, hospodaření, zánik, 
podmínky zákazu atd. (SRN, Rak, Špa) 

Financování polit. stran – účelem zákonné úpravy této oblasti je stanovit legální zdroje. 
V současnosti existují tři různé zdroje financování 

1) Vnitřní zdroje a) členské příspěvky - nejstarší způsob financování pol. stran, využívají 
je hlavně strany s pevnou strukturou a silnou členskou základnou 

 b) příspěvky funkcionářů - odvody z příjmů (např. poslanců za výkon 
posl. mandátu) 

 c) vlastní hosp. činnost strany - hospodaření s majetkem (např. 
pronájem nemovitostí či výnosy akcií apod.) 

2) Dary od příznivců strany – nejproblematičtější ze zdrojů financování (možnost 
korupce), stát se snaží tuto oblast regulovat (stanovení maximální 
výše, zveřejňování jmen dárců) 

3) Státní financování – odvíjí se obvykle buď od úspěchu ve volbách (částka za každý 
hlas - SRN) či od účasti v parlamentu (za každé křeslo - Sve, Fin) 
nebo jako náhrada předvolebních výdajů (USA) 
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32/ Způsoby ustanovování do funkcí ve státě  

Základním způsobem ustavení nějakého orgánu v demokratické společnosti je volba. Od takto 
zvoleného orgánu se obvykle odvíjí i ustanovování do dalších funkcí. 

Způsoby ustanovování do funkcí ve státě: 

 - volby – ustanovení orgánu určitého společenství lidí cestou hlasování 

- jmenování –  

- dědění – právo na vykonávání funkce nebo úřadu je možné v některých systémech 
také zdědit po předcích 

- losem – obvykle nastupuje v případech, kdy po použití jiných možností se dá být 
situace bezvýchodná nebo kdy je rozhodnutí záměrně svěřeno náhodě (např. 
předsednictví ve volebních komisích) 

- nabytí jedné funkce sebou nese automaticky získání i funkce jiné –  

- vítězství v konkursu –  
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33/ Pojem, druhy a funkce voleb  

Volby – ustavení orgánu určitého společenství lidí cestou hlasování – rozhodující jsou 
v systému reprezentativní demokracie 

- můžeme je rozlišovat dle různých kritérií: 

přímé (voliči dávají svůj hlas přímo kandidátům) x nepřímé (volby neřeší občané, ale 
osoby, kterým dali svůj hlas - volitelé, poslanci) 

všeobecné (je např. volen celý zákonodárný sbor) x doplňovací (jsou doplňována 
uvolněná místa) 

celostátní x regionální x místní (dle území, kde se volby konají) 

jednokolové x vicekolové – v závislosti na použitém volebním systému 

řádné (po uplynutí příslušného volebního období) x mimořádné (např. v případě 
předčasného rozpuštění parlamentu) 

tajné x veřejné  

 

Funkce voleb - provést výběr z navržených možností a rozhodnout o složení voleného orgánu 
nebo o obsazení volené funkce 

- je jimi legitimována státní moc a moc daného orgánu à realizace práv 
suveréna (lidu) 

- na veřejnosti se diskutují  problémy, kdy volby jsou prostředkem jejich řešení 

- mobilizace voličů pro hodnoty a úkoly společného zájmu 

- selekce v řadách politických elit (volby určují nejen vítěze, ale i poražené) 
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34/ Principy volebního práva  

Volební právo je právo občanů, garantované jim státem, účastnit se formování státních orgánů a 
orgánů místní samospr., tj. volit je (aktivní volební právo) a být volen (pasivní volební právo). 

Principy volebního práva: 

1) volební právo je všeobecné – po dosažení určitého věku je přiznáno všem občanům 
danného státu. Opakem je volební právo omezené – omezení (volební cenzy) byly 
charakteristické zejména pro volební právo v minulém století – věkový census a cenzus 
pobytu (trvají dodnes), majetkový cenzus (placení určitých daní, vlastnění nemovitosti, 
určitý příjem apod.), cenzus pohlaví (u nás např. získaly ženy volební právo v r. 1919, 
v USA v r. 1920, ve Francii 1944, ve Švýcarsku v r. 1971!!!), cenzus gramotnosti (v 
USA) či náboženský cenzus (např. v Íránu) à jen ta osoba, které volební zákon 
přiznává právo hlasovat je voličem 

2) zásada rovnosti – všichni oprávnění občané se účastní voleb za stejných podmínek – 
každý má stejný počet hlasů a každý hlas má stejnou váhu 

3) volby mohou být buď přímé (voliči dávají svůj hlas přímo kandidátům) nebo nepřímé 
(volby neřeší občané, ale osoby, kterým občané dali svůj hlas (volitelé, poslanci) 

4) volby by měly být svobodné – rozhodnutí využít či nevyužít svého volebního práva 
(ať již aktivního či pasivního) záleží výlučně na samotném občanovi, který za jakékoliv 
rozhodnutí v této věci pak nemůže být nijak sankcionován ani diskriminován (v 
některých zemích či v minulosti byla či může být volební účast povinná) 

5) jako záruka svobodného a nefalšovaného projevu vůle slouží princip tajného 
hlasování – volič má zajištěno, že se nikdo nedozví,jak volil (plenta, zapečetěné urny, 
neidentifikovatelné hlasovací lístky, jednotné volební obálky aj.) opakem jsou volby 
veřejné (např. zvednutím ruky, odevzdáním hlasu do protokolu či podpisem hlasovacího 
lístku) 

Organizace a průběh voleb: 

Vyhlášení voleb je stanovení termínu voleb, obvykle je k takovému kroku oprávněna hlava 
státu svým rozhodnutím. V souvislosti s volbami je území státu rozděleno na volební obvody, 
způsob tohoto rozdělení je vymezen zákonem. Mohou být jednomandátové či vícemendátové 
(v závislosti na uplatňování volebního systému). Volební obvod se zpravidla rozděluje na 
volební okrsky, kde se organizuje samotné hlasování a kde se obvykle provádí také registrace 
voličů. Zajišťování průběhu voleb (příprava,samotná organizace,sčítání hlasů) provádí 
volební komise. Nezbytnou podmínkou realizace volebního práva je zařazení do seznamu 
voličů – to v praxi osvědčuje splnění zákonem stanovených podmínek (věk, bydliště apod.). 
Do voleb je třeba také provést navržení kandidátů, tj.vymezení okruhu osob, z nichž budou 
zvoleni budoucí poslanci či senátoři aj. V praxi se obvykle navrhování kandidátů děje plně 
v režii polit. stran. Samotným projevem vůle lidu je hlasování, kterým volební proces vrcholí. 
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35/ Většinový volební systém, varianty  

Většinový volební systém vychází ze zásady, že zvolen je ten,kdo pro sebe získá větší podporu. 

Znaky většinového volebního systému: 

- má nestejný dopad na politické strany – reálnou šanci na úspěch dává jen těm větším 
na úkor menších 

- tím napomáhá prosazení vývoje k systému dvou politických stran 

- hlasy voličů odevzdané pro jiného kandidáta, než který se stal vítězem, propadají 

 

Základní varianty většinového voleb. systému: 

- systém relativní většiny – nejjednodušší varianta – zvolen je ten kandidát, který získal 
nejvíc hlasů (VB, USA, Kanada, NZ) 

- systém absolutní většiny – ke zvolení vyžaduje více než polovinu hlasů voličů (buď 
z počtu registrovaných voličů, nebo z počtu odevzdaných platných hlasů). Není-li nikdo 
zvolen, volí se obvykle v druhém kole ze dvou nejúspěšnějších kandidátů kola prvního 
(Německo, Rakousko, Itálie aj.) 

- systém kvalifikované většiny – skutečná výjimka , ke zvolení je třeba 2/3 většiny hlasů 
(např. volby senátorů v Itálii v r. 1993) 

 

Charakteristické pro tento systém jsou především jednomandátové volební obvody. Ještě v 19. 
století byl však rozšířen většinový systém i ve vícemandátových obvodech, ten se vyznačoval 
potlačováním možnosti zastupování menšin. Tomuto nedostatku šlo zabránit třemi modely: 

 kumulativní hlasování – volič má tolik hlasů, kolik je ve volebním obvodě mandátů 
 a může s nimi naložit jak chce (svému favoritovi může dát klidně všechny) 

omezený hlas – umělé oslabení většiny přidělením menšího počtu hlasů, než kolik se 
volí ve volebním obvodu kandidátů 

systém jediného nepřenositelného hlasu – volič může dát svůj jediný hlas pouze 
jedinému kandidátovi, přestože pol.strana může navrhnout i více kandidátů; zvolený 
je ten, kdo získá relativní většinu 
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36/ Proporcionální volební systém, varianty, limity  

Jeho základem je vztah přímé úměry mezi hlasy voličů odevzdaných kandidátním listinám 
politických stran a počtem jejich představitelů ve zvoleném orgánu à tento systém je 
prováděn na základě kandidátních listin politických stran. 

Podle způsobu, jakým způsobem může volič disponovat svým hlasem na kandidátních 
listinách je můžeme rozlišit na:  

1) kandidátní listiny přísně vázané – volič může dát své hlasy jen jedné kandidátní 
listině jako celku 

2) kandidátní listiny vázané – volič sice může dát své hlasy jen jedné kandidátní listině, 
ale ovlivnit pořadí na této listině např. preferenčními hlasy 

3) volné kandidátní listiny – volič není vázán na jedinou kandidátku, ale může své 
hlasy rozdělit mezi více kandidátek a může na nich i ovlivňovat pořadí (tzv. 
panašování) 

 

Metody pro určení výsledků hlasování ve volbách: 

1) Metoda volebního čísla (volební kvocient) – tzv. Hareova metoda – při ní se určí 
volební číslo (počet hlasů nutných k získání jednoho mandátu) a to tak, že počet 
platných hlasů se dělí počtem mandátů ve volebním obvodu; nedostatek – velký počet 
zbytkových hlasů; metoda má řadu modifikací (Droopova metoda, Hare-Niemayerova 
metoda aj.) 

2) Metoda volebního dělitele – spočívá v postupném dělení odevzdaných hlasů 
postupnou řadou čísel, podle velikosti podílů se pak dá vyčlenit tolik čísel, kolik má být 
přiděleno hlasů – d‘Hondtova metoda (1,2,3,4,…), Imerialliho metoda (2,3,4,5,…), 
dánská metoda (1,4,7,10,…) aj. 

 

Minimálně stanovený limit pro zařazení do rozdělování mandátů se nazývá uzavírací klauzule 

– zabraňuje přílišné rozdrobenosti politické scény, spočívá v tom, že z rozdělování 
mandátů se vyřazují ty strany, které nedostanu minimálně stanovené procento platných 
hlasů (SRN 5%, Itálie 4%, Španělsko 3%, apod.) 
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37/ Parlamentarismus – vznik, vývoj, varianty  

Parlamentarismus - v širším pojetí – každá forma vlády v níž existuje parlament 
- v užším pojetí – forma vlády v níž má parlament výsadní postavení vůči 
ostatním nejvyšším orgánům (tzv. parlamentní forma vlády) 

Parlament - shromáždění či sbor volených reprezentantů (zástupců) občanů. 

Společné znaky všech parlamentů ve všech formách vlády (tedy i např. v prezidentské 
republice): 1) kolegiální charakter – nemá hierarchickou stavbu, rozhoduje se kolektivně 

2) je volen přímo na základě všeobecného a rovného volebního práva tajným 
hlasováním (platí alespoň u jedné komory v případě dvoukom. parlamentu) 
3) má ústřední postavení ve státě – jeho působnost je celostátní (pokud jde o stát 
s dělenou suverenitou, dají se např. zemské sněmy považovat za parlamenty) 
4) má pravomoc přijímat zákony a pravomoc přijímat státní rozpočet 

Pro označení parlamentu se používají různé názvy např. shromáždění (Portugalsko), kongres 
(země latinské Ameriky), parlament (VB), sněm (Polsko),z německého slova Tag (SRN, Sve) 
či rada (Švýcarsko). 
Pro označení jednotlivých komor parlamentu se nejčastěji užívá název sněmovna (pro dolní 
komoru) a senát (pro horní komoru parlamentu) 
Postavení parlamentu v různých formách vlády (varianty): 

1) Parlamentní forma vlády – parlament má klíčové postavení nejen pokud jde o výkon 
zákonodárné moci, ale provádí také kontrolu moci výkonné (vlády) – výkon funkce 
vlády je vázán na důvěru parlamentu. Nevýhoda: výkon funkce vlády je často vázán na 
vratkou většinu v parlamentu, což může vést k častému střídání vlád – vláda je defacto 
užším výborem parlamentu. Parlament může být za určitých podmínek rozpuštěn před 
koncem svého volebního období. 
2) Prezidentská forma vlády – systém založený na ortodoxnějším dodržování 
Montesquieovy teorie dělby moci - parlament má rovněž klíčové postavení pokud jde o 
výkon zákonodárné moci (prezident nemá zákonodárnou iniciativu), ale neprovádí 
kontrolu moci výkonné (vlády) – výkon funkce vlády není v žádném případě vázán na 
důvěru parlamentu à tento systém se vyhne nebezpečí koncentrace moci, obě moci jak 
zákonodárná tak výkonná mají samostatný mandát à inkompatibilita. Parlament 
nemůže být před koncem svého volebního období rozpuštěn (USA, země lat. Ameriky) 
3) Poloprezidentská forma vlády –  jedná se v podstatě o parlamentní formu vlády (se 
stejným rozsahem pravomocí) do kterého byly včleněny některé prvky z prezidentského 
systému a) přímá volba prezidenta (Rak, Fra) 

b) inkompatibilita mezi orgány moci výkonné a zákonodárné (Fra, Sve, Nor) 
c) uplatňování prezidentského veta vůči zák. přijatým v parlamentu (Fra, ČR) 
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38/ Bikameralismus, důvody vzniku a funkce  

- bikameralismem rozumíme existenci dvou komor zákonodárného sboru - většina parlamentů 
má dvě komory, jejich postavení a funkce jsou rozdílné zejm. v závislosti na tom, zda se 
jedná o federaci či unitární stát 

 

Největší význam má druhá (horní) komora parlamentu při uspořádání státu do federace à je 
složena ze zástupců jednotek federace 

Zásady postavení federálního parlamentu ve federativních státech: 

– v rámci kompetencí federace je federální parlament jediným zákonodárným orgánem  

– federální parlament se skládá ze dvou komor, z nichž jedna je složena ze zástupců 
jednotek federace 

– federální ústava brání unitarizaci státu tím, že při přijímání ústavních změn je 
zapotřebí kvalifikované účasti jednotek 

– postavení komor je vyrovnané 

 

Podobné postavení mají obě komory také v decentralizovaných unitárních státech, kde i 
územní jednotky mají určitá práva (i když nevykonávají část státní suverenity, ale pouze svou 
samosprávu) a kde je horní komora složena ze zástupců těchto územních jednotek (Francie, 
Itálie, aj.) 

- postavení honí komory bývá o něco slabší a její pravomoci se soustřeďují zejm. na 
oblast regionální politiky 

 

V případě „klasického“ unitárního státu, kde je horní komora pozůstatkem anglického 
bikameralismu a kde neplní žádnou funkci při ochraně samosprávných celků, je její úloha 
obvykle podstatně slabší než úloha dolní komory – hraje obvykle roli jakéhosi zákonodárného 
korektivu komory dolní (i když ta ji většinou může stejně přehlasovat) – př. VB, Niz, ČR 

 

Zvláštní postavení mají horní komory v zemích kde jsou jejich členové voleni různými 
zájmovými či odborovými skupinami (zaměstnavatelské svazy, důchodci apod.). Jejich 
postavení je výrazně slabší – jejich úlohou je vnášení určitých lobistických zájmů přímo do 
parlamentu à spíše brzdící efekt (př. Irsko, Slovinsko) 
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39/ Funkce parlamentu a jeho vnitřní organizace  

Zákl. funkce parlamentu: 1) přijímat ústavu a zákony – zákonodárný proces se skládá 
z několika fází (zákonodárná iniciativa, projednávání zákona, 
přijetí zákona, vyhlášení a publikace zákona) 

 2) schvalovat státní rozpočet – skládá se z několika typů 
rozhodování - rozhodování o typu a výši daní 

  - rozhodování týkající se příjmů a výdajů st. rozpočtu 
  - změna st. rozpočtu 
  - schvalování státního závěrečného účtu 

 3) pravomoci vůči moci výkonné (kreační, kontrolní) – 
v parlamentní formě vlády - vyslovení důvěry a nedůvěry vládě 

  - volba prezidenta 
  - interpelace vlády a jejích členů 
  - vytváření nezávislých kontrol. orgánů 

Vnitřní organizace parlamentu – vytvářejí se volbou nebo ustanovením 

- předseda (zastupuje komoru navenek) a místopředsedové –  bývají voleni v plénu 

- kolektivní orgán (předsednictvo, rada, výbor apod.) – spolurozhoduje s předsedou 

- poradní politický orgán – předjednává základní politické a programové otázky (skládá 
se většinou ze zástupců nejdůležitějších politických stran – sbor předsedů apod.) 

- výbory – nejdůležitější pracovní orgán – v nich probíhá vlastní legislativní práce 

- vyšetřovací komise – mají obvykle pravomoc vyšetřovat záležitosti týkající se výkonu 
státní moci 

 

Parlament, jeho komora jako všechny kolektivní orgány rozhodují na základě souhlasu většiny. 
K rozhodnutí některých závažných otázek (změna ústavy apod.) je nutné přijetí kvaifikovanou 
většinou. 

Kromě většiny stanoví ústava i tzv. kvorum – tj. nejnižší možný počet přítomných poslanců, 
k usnášeníschopnosti sboru. 

Samotné hlasování může mít různé podoby (elektronicky, zvednutím ruky, podle jmen, 
procházením vchodů ano x ne apod.). 

Parlamentní činnost je organizována do zasedání a schůzí. 

Pořad jednání (resp. jeho návrh) stanoví řídící orgán sněmovny a schvaluje ho plénum. 
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40/ Imunita, pojem, vývoj a druhy u ústavních činitelů  

Poslanecká imunita se postupně vyvinula jako prostředek k zajištění řádné a nestranné 
činnosti  parlamentu. 

Vývoj: - prvním privilegiem byla ochrana před zatčením při cestě na zasedání, při zasedání a 
při cestě zpět 

 - později následovaly další imunity (zejm. svoboda slova a svoboda hlasování) 

 - v současné době se imunita poslanců vyvinula v dva druhy: 

1) plná neodpovědnost (indemnita, materiální imunita), která se týká pouze projevů ve 
sněmovně a v jejích orgánech 

2) nestíhatelnost – procesní imunita pro činy stanovené ústavou,jde o vynětí z obecného 
režimu trestního stíhání. Šíře této imunity je v různých zemích různá (někde se týká jen 
některých trestních činů, jinde je poslanec nestíhatelný pouze po dobu zasedání apod.) Ve 
většině států je možno rozhodnutím sněmovny poslance imunity zbavit, resp. vydat ho 
trestnímu stíhání 

 

S právem poslanecké imunity také souvisí právo odepřít svědectví o věcech,které se poslanec 
dozvěděl v souvislosti s výkonem svého poslaneckého mandátu  à je to významným 
nástrojem přispívajícím ke svobodnému výkonu mandátu 

 

 

 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Státověda  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 46 

41/ Status poslance  

Poslanecký mandát vzniká volbou a bývá dotvrzen poslaneckým slibem 

Mandát poslance zaniká uplynutím volebního období, rozpuštěním sněmovny, rezignací nebo 
smrtí poslance (v některých zemích může být i jako disciplinární sankce – na jeho místo pak 
nastupuje náhradník nebo se konají doplňovací volby). 

Volný mandát (ve všech demokr. zemích) – poslanec vykonává svá práva a povinnosti podle 
vlastní vůle a svědomí, bez nutnosti podřizovat se jakýmkoliv příkazům a pokynům (opakem 
je imperativní mandát) 

Obsahem mandátu jsou práva a povinnosti poslance jako člena parlamentu. 

Práva členů parlamentu (poslance): - právo rozhodovat (hlasovat) 

- právo volit a být volen za člena orgánu sněmovny 

- právo zákonodárné iniciativy 

- právo účasti v rozpravě – někdy bývá omezeno časově 

- právo interpelace vlády 

- poslanecká imunita 

- právo odepřít svědectví – vztahuje se k záležitostem, 
které se poslanec dozvěděl při výkonu svého mandátu 

 

K prosazení se poslanců v parlamentu slouží poslanecké kluby, ve kterých se poslanci 
sdružují podle toho, za jakou politickou stranu byli zvoleni. 

- jsou to nejdůležitější organizační uskupení v parlamentu (probíhají zde základní jednání, 
mezi posl. kluby probíhá vyjednávání o kompromisech, posl. kluby navrhují kandidátyna 
funkcionáře komory, členy výborů apod., předsedové klubů předjednávají různá politická 
řešení apod.) 

 

Inkompatibilita – má několik důvodů 

1) dodržení dělby moci mezi státními orgány 

2) obrana proti koncentraci moci v rukou jedné osoby 

3) zabránění zneužití funkce poslance pro své vlastní zájmy (střet zájmů) – tomu se 
parlamenty brání normami regulujícími další činnost poslance, tyto úpravy mohou mít 
dvojí charakter - restrikce (zákaz výkonu činností které by mohly vést ke střetu zájmů) 

 - oznámení (povinnost poslance pravidelně odevzdávat oznámení o své 
mimoparlamentní činnosti – funkce, příjmy, dary atp.) 
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42/ Hlava státu v monarchii, varianty  

Postavení a reálné úlohy hlav státu v monarchiích jsou v různých zemích značně rozdílné à 
proto i označení hlavy státu se země od země značně liší (král, císař, emír, kníže apod.) 

Vývoj: 

Soudobé hlavy státu mají svůj původ v absolutních monarchiích, kde monarcha byl jako hlava 
státu nositelem suverenity státu a ve svých rukou soustřeďoval veškerou státní moc. 

Určitou korekci této moci přinesl osvícenský absolutismus, kdy byla jeho moc částečně 
omezena v oblasti moci zákonodárné a pozvolna se začalo prosazovat i nezávislé soudnictví. 

Většina současných monarchií jsou monarchie parlamentní, kde panovník je zbaven reálné 
moci a jeho dosavadní zákonodárná a výkonná oprávnění převzaly na základě ústavy 
parlament a vláda. 

Charakteristické znaky hlavy státu v monarchii: 

- panovník není nikomu formálně odpovědný (politicky, trestně ani občanskoprávně) 

- je nesesaditelný při zachování stávající formy ústavy (může se však svého úřadu 
dobrovolně vzdát) 

- je považován za symbol jednoty lidu stojící neutrálně mimo polit. zájmy 

- typickým způsobem nástupnictví je dědění – obvykle prvorozený mužský potomek, 
ale není to pravidlo (není-li následník zletilý, je výkon některých pravomocí hlavy státu 
svěřen regentům) – ojedinělé jsou případy volených monarchií (Malajsie – devět 
sultánů, Spoj.arab.emiráty – sedmičlená rada šejchů) 

- některé vnější znaky původního postavení zůstaly zachovány (formálně z jeho pověření 
vykonává své funkce vláda, jeho jménem jsou vyhlašovány rozsudky soudů atp.) 

Neutrální, čtvrtá moc – v případě těžkého mocenského konfliktu zejm. mezi mocí 
zákonodárnou a výkonnou má jako čtvrtá, neutrální moc svým zásahem působit k překonání 
rozporů (hlava státu by měla být stabilizujícím prvkem státního mechanismu). 

I mezi soudobými monarchy existují podstatné rozdíly: 

- král Saudské Arábie vládne zemi zdánlivě s Národní radu (tu si však sám jmenuje), je 
zároveň nejvyšším soudcem a hlavou církve à téměř absolutistické postavení 

     X 

- švédskému králi ponechala ústavní reforma z r. 1974 výlučně reprezentativní funkce a 
zbavila ho veškerého vlivu na činnost vlády nebo chod parlamentu à formální postavení 
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43/ Hlava státu v republice, varianty  

I hlavy státu v republice mají svůj původ v absolutních monarchiích, kde monarcha byl jako 
hlava státu nositelem suverenity státu a ve svých rukou soustřeďoval veškerou státní moc. 

Určitou korekci této moci přinesl osvícenský absolutismus, kdy byla jeho moc částečně 
omezena v oblasti moci zákonodárné a pozvolna se začalo prosazovat i nezávislé soudnictví. 

Revolučním krokem se koncem 18. stol. stalo odmítnutí monarchie a její záměna za nové 
uspořádání v republice, kde hlavou státu je prezident (ve federacích spolkový prezident). 

V některé literatuře se můžeme setkat i s názorem, že prezident v parlamentní republice není 
ničím jiným než ústavním monarchou zbaveným vnějších atributů své původní moci – a je tak 
vlastně pokračovatelem tradic monarchie v republice. 

Postavení hlavy státu (prezidenta) se liší dle formy vlády – jiné je v parlamentním systému a 
jiné v prezidentském (event. poloprezidentském) systému. 
Parlamentní systém Prezidentský systém 
- prezident, byť formálně zařazen k moci 

výkonné funguje jako neutrální, čtvrtá moc 
- prezident je nejvyšším představitelem moci 

výkonné 

Společným znakem obou systémů je způsob ustavení hlavy státu – volba, přímá (Fr, Rak) či 
různé varianty voleb nepřímých (sborem volitelů – USA, Indie; parlamentem – ČR; zvláštním 
kreačním orgánem – It.) 

Obvykle platí, že čím je volba prezidenta vzdálenější od zákonodárného sboru, tím víc chápou 
prezidenti svou moc jako moc nezávislou (delegovanou přímo lidem). 

Podmínky volby (občanství, věk), funkční období (nejčastěji 4-7 let), podmínky znovuzvolení 
(nejčastěji 2x po sobě) bývají podrobně upraveny v ústavách. 

• prezident se ujímá funkce složením slavnostního slibu (mnohde doplněném o dovolání se 
pomoci Boha při plnění svěřené funkce) 

• nejčastějším důvodem ukončení funkce je uplynutí funkčního období, při mimořádné 
okolnosti (smrt prezidenta, ztráta volitelnosti apod.) následuje zpravidla…  
Parlamentní systém Prezidentský systém 
- předčasné volby (do zvolení přechází 

prezidentské pravom. na jiné úst. činitele) 
- až do konce řádného volebního období 

přechází víkon funkce na viceprezidenta 

Dalšími char. znaky hlavy státu v republikách jsou: 

• prezident není za své jednání formálně odpovědný 
Parlamentní systém Prezidentský systém 
- odpovědnost na sebe bere vždy vláda příp. 

její člen à kontrasignace členem vlády 
- jako vrcholný představitel výkonné moci 

není odpovědný parlamentu, má však přesně 
vymezené a vyvážené vztahy k ostatním 
nejvyšším orgánům st. moci 
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• nejsou zbaveni jakékoliv odpovědnosti à mohou se dopustit s výkonem své funkce 
některých trestných činů (porušení ústavy, vlastizrada atp.) à může být volán  
k odpovědnosti – tzv. impeachment (způsoby se liší, obvykle je třeba souhlasu parlamentu a 
řízení neprobíhá u obecných soudů – ústavní soud, parlament apod.) 

• obvykle platí absolutní neslučitelnost funkcí (inkompatibilita) s jinými úřady a aktivitami 

Pravomoce hlavy státu (prezidenta) – zásadní odlišnost vyplývá z rozdílného postavení 
prezidenta v parlamentním a prezidentském systému (neutrální moc x hlava moci výkonné), 
v některých oblastech se naopak moc neliší… 
• reprezentuje stát navenek (zastupuje stát navenek, ratifikuje mez. smlouvy, pověřuje a 
přijímá diplomaty apod.) 

• pravomoce ve vnitřních vztazích (propůjčuje řády a vyznamenání, uděluje milosti apod.) 

• může ovlivňovat zákonodárný proces (výjimečně zákonodárnou iniciativou, uplatněním 
práva veta, event. má právo vydávat normativní právní akty - Skandinávie, Itálie) 

• právo vyhlásit referendum v zemích, kde je institut referenda zaveden 

• je vrchním velitelem ozbrojených sil 
Parlamentní systém Prezidentský systém 
- spíše symbolicky, vlastní velení náleží 

gen. štábu a min. obrany 
- fakticky velí ozbrojeným silám a řídí příp. 

vojenské operace 

Obecně se pravomoci prezidenta dají dělit z několika hledisek: 

- jak je vykonává (samostatně x v součinnosti s jiným orgánem st. moci) 

- podle oblastí jichž se týkají (zahraniční vztahy x moc výkonná x soudnictví x 
ozbrojené síly atp.) 

- kdy je vykonává (stále x jen za mimořádných okolností) 

 

mailto:ldvo@seznam.cz


Ústavní právo a státověda – Státověda  Prf UK 2003 

ldvo@seznam.cz  strana 50 

44/ Pojem a obsah moci výkonné, orgány moci výkonné  

Moc výkonná – v duchu Montesquieovského rozdělení státní moci na moc zákonodárnou 
(která přijímá zákony), moc soudní (která rozhoduje spory a rozhoduje o vině a trestu) lze 
moc výkonnou definovat jako zbytek celkových mocenských atributů státu. 

Obsah moci výkonné – zjednodušeně lze říci, že základním obsahem moci výkonné je zejm. 
provádění zákonů, přísluší jí však také část moci zákonodárné (zejm. v oblasti vydávání 
podzákonných právních aktů) a část moci soudní (rozhodování o vině a trestu za některé 
veřejnoprání delikty) 

Stát, jako veřejnoprávní korporace (právnická osoba) nemůže svou činnost (nejen výkonnou, 
ale i zákonodárnou a soudní) vykonávat sám, ale může jednat jen prostřednictvím fyzických 
osob – svých orgánů. 

Orgány moci výkonné (orgány státní správy)  
- příslušný orgán je zpravidla zřízen zákonem 
- je mu přiděleno označení a kompetence (soubor oprávnění a povinností jednat 
v určitých věcech jménem státu) 
- jmenovacím aktem je potom do tohoto orgánu dosazena nějaká fyzická osoba, která je 
vůči státu v zaměstnaneckém (služebním) poměru a navenek bude v rozsahu 
přidělených kompetencí vystupovat jeho jménem 
- proto, aby tato osoba mohla vykonávat veškeré kompetence spojené s orgánem, 
vytváří se zákonem úřad (ve smyslu organizačním) – orgán (fyz. osoba) je jeho šéfem a 
nadřízeným všech pracovníků 
- na ně může organizačním řádem přenést výkon některých kompetencí (jinak by je 
vykonával sám) 
- nositel kompetencí orgánu (šéf úřadu) a úřad tvoří potom, pokud jde o výkon státní 
správy, jeden celek 
Např. ministerstvo jako úřad může mít jen ty kompetence, které na ně přenesl ministr à 
kompetence (a odpovědnost) má vždy nějaká konkrétní fyzická osoba 

Ústřední orgány moci výkonné: 
1) hlava státu – její postavení závisí zejména na tom, jaká forma vlády je ve státě 
uplatněna (viz ot.č. 43) 
2) vláda – skládá se zpravidla z předsedy a členů (v prezidentském systému je 
podřízena prezidentovi, v parlamentním předsedu i členy prezident jmenuje) 
- členy vlády jsou především ministři (event.. státní tajemník, státní sekretář atp.) 
- vláda obvykle řídí vnitřní i zahraniční politiku a má zákonnou iniciativu 
- vláda je kolegiální orgán – její vůle se vytváří hlasováním x ministerstva jsou naopak 
monokratická – vůle se vytváří rozhodnutím ministra 
3) další ústřední orgány s celostátní působností – plní určité speciální úkoly, v jejich 
čele nestojí člen vlády a jsou tedy proto podřízeny některému ministrovi (většinou se 
jedná o orgány monokratické) – př. ČSÚ aj. 
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45/ Principy organizace a činnosti moci výkonné  

V oblasti realizace výkonné moci se obecně projevují a uplatňují některé principy její činnosti: 

a) princip legality – výkonná moc je podřízena ústavě a zákonům (může se pohybovat 
jen v mezích vytyčených zákony) – je to tzv. činnost podzákonná 

b) princip byrokratický a princip čestných úřadů se staví obvykle do protikladu 

- byrokracií se rozumí úřednictvo z povolání 
- dvě hlediska: definitiva – klade důraz na stabilitu služ. poměru  
 kvalifikace úředníka – umožňuje dynamičtější obsazování míst 
 (kořistnický systém – uplatňovaný v USA v 19. stol.) 

- čestné úřady jsou zastávány osobami jež úředníky z povolání nejsou (v souč. se 
spíše mluví o „účasti občanů“ na správě – např. územní samospráva) 

c) princip služební subordinace – správní úřady jsou zpravidla vedle zákonů a 
podzákonných předpisů vázáni i služebními pokyny úřadů jim nadřízených (na rozdíl 
např. od členů zákonodár. sboru, kteří nejsou při výkonu mandátu vázáni žádnými příkazy) 

d) princip koncentrace a dekoncentrace – při úplné koncentraci moci výkonné by 
správa určitého oboru (stavební povolení, vyměření daně atp.) byla soustředěna 
v rukách jediného orgánu. Při dekoncentraci stát využívá územní členění a umožňuje 
tak výkon moci přes nižší orgány (stavební, finanční úřada atp.) à dekoncentrace tak 
zmenšuje vzdálenost mezi občanem a orgánem. 

e) princip centralizace a decentralizace – při centralizaci moci by stát veškerou moc 
vykonával sám svými orgány. Při decentralizaci moci přenechává část veřejné správy 
určitým subjektům od něho odlišným, aby ji samy vykonávaly (obvykle pod jeho 
právním dozorem) - obce, kraje – vlastní působnost (samospráva) 

- komory (lékařů, aj.) – rozhodují o věcech týkajících se urč. profese 
- soukromopráv. subjekty (fyz. či práv. os.) – exekutor, lesní stráž aj. 
- církve či nábož. společnosti – např. vedení matrik, sociální činnost aj. 

f) princip územní nebo oborový slouží pro vymezení věcné působnosti úřadů – je-li 
použit princip územní, patří do působnosti úřadu všechny věci veřejné správy v daném 
území. Je-li uplatněn princip oborový, vykonávají veřejnou správu v určitém oboru 
specializované úřady. 

g) princip monokratický a kolegiální rozlišuje, jakým způsobem se určuje vůle úřadu 

- monokratický princip – vůlí úřadu je vůle jediné fyzické osoby (šéfa úřadu 

- kolegiální princip – vůlí úřadu je vůle sboru fyzických osob (většinou hlasováním za 
přítomnosti alespoň minimálního kvora) 
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Státní zpráva vykonává (provádí) zákony především těmito způsoby: 

1) vydáváním podzákonných právních předpisů 

2) rozhodováním o přiznání oprávnění (povolení stavby) či uložení povinnosti (pokuta) 

3) donucováním ke splnění uložené povinnosti (není odkázána na exekuci soudní) 

4) v případě naléhavosti i bezprostředními zásahy bez správního řízení (např. při 
živelních pohromách) 

5) výkonem správního dozoru (zda se osoby chovají dle práv. předpisů – např. policie) 

6) rozhodováním o povinnostech vůči státu (např. clo, placení daní apod.) 

7) rozhodováním o oprávněních vůči státu (soc. péče apod.) 

8) všemi jinými způsoby, které zákon přikazuje nebo dovoluje 

 

Státní správu vykonávají příslušné orgány i na území jiného státu: 

1) diplomatické mise (velvyslanectví) – zřízené dle Vídeňské úmluvy o diplomatických 
misích (1961) – jejím úkolem je zejm. zastupovat stát ve druhém státě, chránit zájmy 
občanů, vést jednání s vládou druhého státu, sledovat vývoj, podporovat a rozvíjet 
vzájemné vztahy; v čele stojí velvyslanec obvykle jmenovaný hlavou státu 

2) konzulární úřady (konzuláty) –  zřízené dle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 
(1963) – vydávají např. pasy a jiné doklady, provádí funkce administrativní povahy 
(notáře, matrikáře aj.), zastupují např. své státní příslušníky v řízeních před soudy a 
jinými orgány druhého státu atd.; v čele stojí konzul (či generální konzul) jmenovaný 
obvykle ministrem zahraničí 

3) společné smíšené orgány – zřizují se k řešení otázek a mimořádných situací na 
společných hranicích (bývají složeny paritně ze zástupců obou států) 

4) celní kontrola – výkon pravomocí směřující ke zjednodušení přechodu stát. hranic  

5) působení zástupců státu v orgánech mezinárodních organizací 
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46/ Pojem, funkce a úkoly soudnictví  

Soudnictví je specifická činnost státu, při níž nezávislé orgány státu – soudy mají 
garantovat a naplňovat spravedlnost 

- v kontinentálním pojetí se jedná o nalézání práva 

- v angloamerických systémech soudy též právo dotvářejí (vytvářením do budoucna 
závazných rozhodnutí – precedentů) 

Úkoly soudnictví: 

1) v rámci tzv. obecného soudnictví rozhodovat o občanských a trestních věcech 
občanskými a trestními soudy 

2) zajišťovat právní ochranu základních (přirozených) práv a svobod – před zásahy 
veřejné moci 

3) zajištění právní kontroly ústavnosti státních aktů a konání představitelů státní moci 

4) zajištění právní kontroly zákonnosti aktů státní správy (správní soudnictví) 

Základní principy soudnictví: 

1) Soudcovská nezávislost – je třeba ji chápat v trojím pohledu: 

a) nezávislost moci soudní jako celku na jiných složkách státní moci 

b) nezávislost jednotlivých soudů na orgánech moci zákonodárné a zejm. 
moci výkonné 

c) nezávislost jednotlivých soudců na představitelích moci zákonodárné či 
výkonné 

Evropa vidí záruku nezávislosti soudců v jejich jmenování bez časového omezení  x  v USA 
jsou soudci nižších soudů voleni. 

S nezávislostí soudců také přímo souvisí inkompatibilita (neslučitelnost) funkcí. 

2) Specializace – specializace soudnictví znamená že soudy neplní žádnou jinou funkci než že 
vykonávají soudnictví – rozhodují spory o právo. V rámci soustavy soudů může docházet i ke 
specializaci jednotlivých soudů. 

3) Odbornost – soudnictví vykonávají v rozhodující míře vysokoškolsky vzdělaní, na 
sodcovské povolání odborně připravení právníci. Případná účast laiků je dána v zásadě 
historicky (je možné ji považovat za projev demokratizace v soudnictví). Výkon soudnictví 
může být koncipovát trojím způsobem: a) samosoudce - vždy soudce z povolání 

b) senát - složený jen ze soudců z povolání 
 - složený ze soudců z povolání i z laiků 

(přísedící, soudci z lidu) 
c) porota – složená z laiků, obvykle posuzuje pouze 
otázku viny 
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Procesní zásady činnosti soudů: 

a) soud zahajuje jednání pouze na návrh (až na výjimky) 

b) právo na zákonného soudce (předpokládá obecná pravidla určování soudní 
příslušnosti) 

c) neutralita soudce (nemůže být zainteresován na daném sporu) 

d) rovnost účastníků řízení (procesní) 

e) veřejnost a ústnost hlavního líčení 

f) v trestním procesu zákaz retroaktivity, akuzační princip a persumpce neviny 

g) dvojinstančnost řízení – nutnost vícestupňové soustavy soudů 

 

Akuzační princip – soudní řízení se koná na základě žaloby, obžalovaný má stejná práva jako 
žalobce, existují tři procesní subjekty – žalobce, žalovaný a soud   

  X 

Inkviziční princip – soud zahajuje z vlastního podnětu, soudce je zároveň vyšetřovatel i 
žalobce, obrana obžalovaného je nepřístupná, váhu mají formální důkazy 
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47/ Druhy soudů  

Základní druhy na které můžeme soudy rozdělit jsou soudy obecné, ústavní a správní. 

Obecné – rozlišuje se na civilní soudnictví a trestní soudnictví 

    nalézací řízení 
  sporné 
  nesporné 
 exekuční 

 konkursní a vyrovnávací 
 zajišťovací     

- tomuto vnitřnímu rozdělení odpovídá také soustava obecných soudů. Tu lze dělit jednak 
podle specializace (občanské, trestní, ,…) a jednak podle stupňů (městské, krajské,…) 

Funkce trestního soudnictví – postih kriminality, řešit konflikt mezi pachatelem a státem 
chráněným zájmem 

Ústavní – přezkoumává zákony z hlediska jejich souladu s ústavou – ochrana ústavnosti. Ta 
může být prováděna  1) org. nesoudního typu (parlament apod.) – dnes se spíše nevyužívá 

 2) orgánem soudního typu, kterým mohou být a) obecné soudy 

b) specializované soudy 

c) kombinace obou způs.  

Je-li prováděna kontrola ústavnosti specializovaným orgánem soudního typu, může být 
prováděna: a) preventivně – soud podává závazný výklad k návrhům zákona (Fra) 

b) následně – soud posuzuje ústavnost již přijatých zákonů 

c) kombinací obou alternativ (Bel, Kan) 

Z hlediska předmětu rozhodování jsou možné různé druhy řízení před ústavním soudem: 

1) abstraktní kontrola - soud přezkoumává předpis, aniž by vznikl spor 

2) konkrétní kontrola - soud přezkoumává, zda v konkr. příp. nedošlo k porušení ústavy 

3) rozhoduje kompetenční konflikty mezi státními orgány 

4) podává závazný výklad ústavy 

5) rozhoduje o ústavní žalobě na vysoké ústavní činitele (např. impeachment) 

6) plní úlohu volebního soudnictví 

7) rozhoduje o protiústavnosti existence a činnosti polit. stran      
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Správní – zkoumá soudními prostředky rozhodnutí orgánů státní správy (exekutivy) 
z hlediska jejich souladu se zákonem, jediným jeho kriteriem je zákon à rozhoduje na 
kasačním principu (rozhodnutí pouze buď zruší a vrátí správnímu orgánu k novému 
projednání či potvrdí) 

Správní orgán je při novém projednávání vázán rozhodnutím správního soudu. 

Správní soudnictví zkoumá: a) zákonnost individuálních správních aktů, týkajících se 
fyzických i právnických osob 

 b) zákonnost normativních (podzákonných) právních aktů 
vydávaných orgány státní správy    
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48/ Pojem a druhy samosprávy  

Právo na samosprávu lze chápat jako přirozenoprávní nárok. 

Samospráva je výrazem práva a schopnosti obyvatelstva spravovat tu část věcí veřejných, 
která patří mezi jeho vlastní. 

Samospráva je vymezována jako samostatná, nezávislá svobodná sebespráva à jejími 
základními definičními znaky jsou svoboda, nezávislost a samostatnost.  

Její pojem a povaha jsou dány konkrétním historickým vývojem a liší se co do svého obsahu i 
rozsahu. 

Kompetence samosprávy: 
- je dána především právem samosprávných společenství spravovat své záležitosti 

- vedle této kompetence jsou samosprávná společenství prostřednictvím zákonů nadána 
vykonávat funkce, které jsou jim zákonem svěřeny v tzv. přenesené působnosti 

Pro svůj „široký záběr“ má samospráva mnoho aspektů: 
politický – politickým aspektem samosprávy je zejména její aspekt mocenský 
právní – spočívá v ve formě jejího zakotvení v právním systému 
ekonomický – zahrnuje její ekonomické aktivity (tvorbu zdrojů, jejich čerpání, atd.) 
sociologický – je dán tím, že samosprávný subjekt je vždy společenstvím lidí (určitou 
sociální skupinou), kde fungují určité sociální vztahy 
sociálně-psychologický – lze jej spatřovat ve snaze o sebeidentifikaci samosprávného 
společenství (sebeidentifikace společenství x identifikace jedince s tímto společenstvím) 
organizačně-strukturální – zahrnující uspořádání výše již uvedených aspektů 

Druhy samospráv: 
samospráva územní – samosprávné společenství je určeno územím obce, regionu či 
země a společenstvím občanů, kteří na tomto území žijí (nucené či povinné členství). 
Bývá vázáno na trvalý pobyt (někdy stačí i přechodný). Bývá obvykle strukturována do 
dvou či více hladin (nižší územně správní celky – obce, města a vyšší územně správní 
celky – kraje) 
samospráva profesní – má velikou a dlouhou tradici, patří k ní různé komory (lékařské, 
advokátní, obchodní, aj.) – řeší spory mezi svými členy, stížnosti proti nim apod. 
samospráva národnostní – příslušnost k samosprávnému společenství je dána 
národností – tento typ je obvykle realizován ve státech s národnostními menšinami 
samospráva zájmová – je organizována na základě společenských zájmů (např. 
myslivecký svaz, rybářský svaz apod.). Tato společenství jsou založena výlučně na 
principu individuálního dobrovolného členství 
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49/ Ombudsman – vznik a varianty institutu  

V demokr. státech působí různé mechanismy jejichž úkolem je zajišťovat kontrolu moci 
výkonné - kontrola parlamentní - státní rozpočet 
  - státní závěrečný účet 
  - speciální parlamentní kontrolní orgány 
 - správní a ústavní soudy 
 - nejvyšší kontrolní úřady 
 - prokuratury 
 - samotní občané 
 - ombudsman 

Vznik a vývoj:  

- předchůdce dnešního ombudsmana bychom mohli najít např. již v římském tribunu lidu.  

- pojem i funkce současného pojetí ombudsmana pochází ze Švédska, kde tato funkce vzniká 
v pol. 18. stol. 

- poč. 19. stol. dochází k jeho prvnímu ústavnímu zakotvení. 

- pod vlivem švédského vzoru se tato instituce rozšířila nejprve v sousedních zemích a později 
(zejm. v průběhu 60. a 70. let) i do dalších zemí. 

Zákl. znaky ombudsmana: - jde o funkcionáře parlamentu 
- jde o politicky nezávislého, nestranného „vyšetřovatele“ 
- nemá oprávnění rušit či měnit rozhodnutí orgánů 
- může provádět šetření z vlastní iniciativy 
- způsoby jeho práce jsou neformální, rychlé a levné 

Tyto parlamentní (tzv. pravé) ombudsmany můžeme ještě rozdělovat na  

 - všeobecné – může mít charakter pouze ústřední instituce, nebo se může dělit podle 
územního rozsahu působností (celostátní, regionální apod.) 

  - speciální – specializující se na konkrétní oblast, např. ombudsman vojenský 

Dále známe ombudsmany vládní (ombudsmany moci výkonné – nepravé). Ti jsou podřízeni a 
jmenováni vládou a jsou využíváni spíše ke kontrole vnitřních záležitostí vlády. Chybí jim 
nezávislost, protože jsou ustaveni orgánem, který mají kontrolovat. 

Mimo státní struktury existuje v některých zemích také ombudsman soukromý.  
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50/ Vznik, zánik a trvání státu, kontinuita a diskontinuita  

Vznik státu není zpravidla založen akty práva - nejprve musí existovat stát, aby vytvořil právo. 

K jeho vzniku (a k jeho udržení) dochází většinou z vůle národa či jeho politických elit. 

Faktický vznik státu je ukončen v momentě, kdy tento stát má charakteristické rysy státu – na 
určitém území uplatňuje svou státní moc nad jeho obyvatelstvem a tato moc je uvnitř tohoto 
území mocí nejvyšší, nezávislá a trvalá. 

Samotné uznání jinými státy nemá na samotný vznik státu vliv – má pouze deklaratorní 
účinky. 

Vývoj vzniku nových států: 
1) utvoření státu z předstátních společenství (primární způsob) 
2) formováním národních států (anglie 15.stol, Fra, Špa 16. stol. apod.) 
3) 19. a 20. stol. – vzniká řada nových států (rozdělením, dekolonizací, sloučením atp.) 
4) po konci 1.sv.v. (rozpad Rak-Uh) – v důsledku versailleských smluv 

Zánik státu – podobně jako vznik, ani zánik státu nebývá obvykle upraven právem. 

Stát zaniká přestala-li existovat státní moc, nebo přestala-li efektivně působit (přestane-li 
působit dosavadní ústřední moc a začíná-li působit moc jiná, zaniká dosavadní stát a vzniká 
stát nový). 

Při zániku někdy dochází k tomu, že rozpad státu je orgány dosavadního státu legalizován. 

Příklady zániku státu: rozpad na několik částí, spojením několika států ve stát nový, debellace 

O zániku státu nemůžeme mluvit v případě, že…: 
a) v důsledu vnitřních rozbrojů nemá stát po jistou dobu nejvyšší orgán státní moci 
b) celé jeho území je okupováno nepřátelskou mocí à kontinuita trvá i v případě 
protiprávní anexe 

Pro nezpochybnitelnost trvání státu je významné, jakou dobu se stát udrží a zda prokáže, že 
nebyl jen dočasným útvarem – mluvíme o tzv. dokonaných skutečnostech 

Kontinuita státu se zpravidla odvíjí od kontinuity státní moci, jež je založena na ústavních 
principech (bývá spojována s hlavou státu, s trváním dynastie atd.) 

O diskontinuitě mluvíme obvykle při vzniku nových států revolucí, kdy nový stát dává touto 
diskontinuitou najevo to, že se distancuje od dosavadní státní moci. 
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51/ Struktura ústav  

Ústava – je základním řádem, podle něhož se tvoří státní vůle a uplatňuje se státní moc 

- stanoví pravidla pro tvorbu a vydávání zákonů a jiných právních předpisů a pro jejich 
vynucování orgány správními, soudními a jinými 

- její vymezení nemusí být zcela jednoznačné 
- může být tvořena jediným zákonem (tzv. monolegální ústava) častěji je však tvořena 
soustavou ústavních zákonů tvořících ústavní řád či ústavní pořádek (tzv. polylegální 
ústav)  
- po materiální stránce lze k ústavě zařadit i běžné zákony, které se dotýkají zákl. otázek 
LP či fungování státu – např. volební zákony aj. 
 

à poměrně problematicky se dá jednoznačně definovat struktura ústavy, když ústavu 
nejširším smyslu tvoří vedle samotné ústavní listiny a ústavních zákonů i další běžné zákony 
event. i další právní akty 
 

Ke struktuře samotných ústavních listin označených jako ústava či konstituce lze obecně říci, 
že mohou být uvozeny uvozovacím zákonem či uvozovacími články ve kterých mohou být 
vyjádřeny základní princiy o které se samotná ústava opírá. Na ty obvykle navazuje samotný 
text ústavy. 

Ten bývá uvozen preambulí či provoláním, které mívá slavnostní ráz a bývá v něm také 
obsažena základní státní idea event. vyjádřena kontinuita s předchozí státností apod.  

Poté následuje text samotné ústavy, který bývá rozdělen na kapitoly, hlavy či oddíly a 
samotné články či paragrafy. 

Kapitoly obvykle bývají rozděleny v duchu klasické Montesquieovské dělby moci na kapitolu 
pojednávající o moci zákonodárné, výkonné a soudní. Samostatná kapitola bývá věnována 
také lidským právům a svobodám event. správnímu uspořádání. První kapitola obvykle 
obsahuje základní ustanovení (forma státu, zdroj státní moci apod.), poslední kapitola obvykle 
řeší účinnost a další přechodná a závěrečná ustanovení.  
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52/ Suverenita ve složených státech a v EU  

(str.              ) 
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