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1.1  Východiska k doktrínám

Zkoumání logiky veřejné moci a jejího vývoje je z vědeckého hlediska 
možné vymezit jedině interdisciplinárně, tedy průnikem adekvátních 
společenskovědních disciplín, resp. s využitím jejich pohledů, metod, 
závěrů apod.1

Historicko-analytická metoda dovoluje předkládat vznik a vývoj 
mocenských struktur a jejich forem v kontextu dějinných událostí a sou-
vislostí v určité etapě vývoje lidstva. Není účelem ji však směšovat 
s historiografií, zejména s pouhým popisem po sobě jdoucích historic-
kých událostí, případně jejich aktérů, jakkoli role osobností v dějinách 
je určující i profilující a ovlivňuje koncepce.2

1 Přitom je velmi obtížné takovéto disciplíny předem vybrat a předurčit jejich efektivitu, 
už z toho důvodu, že otázka moci má na jedné straně velice subjektivistické souvislosti 
(psychologická stránka mocenské motivace) a na druhé straně se zakládá na organizačních 
společenských modelech a koncepcích (např. teorie poměrného zastoupení). Současně možná 
komparace východiskových myšlenek, jak to činí J. Kysela, sice může vyznívat jako analýza 
a hodnocení dějin politických a právních myšlení, ale přitom tak významně přispívá (a to 
vysoce fundovaně) k jakési historické genealogii forem vládnutí, viz k tomu Kysela, J. Ústava 
mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014.

2 Z mnoha stovek příkladů vybíráme osobnost generála Charlese de Gaulla a jeho přímý vliv 
jak na koncepci Ústavy Francie 1958, tak zejména na profilaci skutečné formy vlády tzv.  
V. republiky v 60. letech. K možným souvislostem funkcionálního subjektivismu viz in: Klí-
ma, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 44 a násl. (pod titulem: Cha-
risma osobnosti v ústavní funkci).
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Ideová, náboženská a filozofická učení ve spojení s jejich mocen-
ským ztvárněním a subjektivními nositeli umožňuje odlišit organizační 
koncepce mocenských modelů a ukázat na zpětný vliv mocenských 
struktur na udržení a konzervaci určitých filozofických učení (což se 
dá ukázat zejména na historii a realitě různých autokracií) či ústavních 
systémů.3

Mocenské struktury mají své modely a formy, včetně nosných prin-
cipů, přičemž ve vývoji lidstva existovala určitá kontinuita a diskon-
tinuita, tedy určitá opakovatelnost struktur vládnutí, jakkoli v zásadě 
žádný systém není totožný se svým vzorem. Zejména novodobý (snad 
ani ne 100 let existující) systém demokratického modelu vládnutí na 
světě je značně ovlivňován politickými idejemi programů politických 
stran, které ovlivňují nejen konkrétní režim uplatňování moci, ale také 
rozvoj forem konkrétních modelů vládnutí. Modely vládnutí jsou nepo-
chybně záměry vládnoucích modifikovány, přizpůsobovány. Původní 
filozofické ideje suverenity lidu, právního státu jsou moderací politic-
kými stranami značně ovlivňovány. Rozhodující vliv politických stran 
na politiku státu ovlivňuje ústavní modely, a tím i pravidla politické 
moci.4

Je tedy zjevné, že politologické souvislosti modelů veřejné moci 
jako politikou ovlivňovaný vývoj institucí, jež vytvářejí tak či tak vhod-
né systémy pro uplatňování zájmů politických seskupení, je metodo-
logicky nutné posuzovat k pochopení motivace těch či těch systémů 
moci.

Zkoumáním veřejné moci, zejména politické moci reprezentované 
státem, se v řadě států kontinentální Evropy, a tudíž i v České republice 
zabývá více disciplín, přičemž jednou z nich je pak státověda. I věda 
o státní moci (ve zde užívaném pojmu „státověda“) má nárok na 

3 Například subjektivně politická koncepce tzv. skupštinské samosprávy jugoslávského typu 
měla od roku 1953 svoje postupná ústavní ztvárnění, která se projevovala v různých orga-
nizačních typech tzv. skupštin neboli parlamentů centrálních či místních, viz k tomu blíže 
autorův příspěvek in: Zdobinský, S., Zlatopolskij, D. L. Ústavní systémy socialistických 
zemí. Praha: Panorama, 1988, str. 393 a násl.

4 Například představa o optimální organizaci krajského zřízení v České republice ovlivňuje 
posléze formulaci předvolební stranicko-politologické struktury v krajích, a tím i volby do 
Poslanecké sněmovny. K tomu blíže in: Klíma, K. Ústavní právo. 4. vydání. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2010, str. 610.
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pochybnosti o přesnosti názvu, zejména tehdy, nejde-li jen o pojednání 
o státě v jeho podobě organizované politické moci ztvárněné v urči-
tém mechanismu orgánů moci.5 V mnohdy velmi obdobném obsahu 
prameny literatury cizí užívají pojmy „obecné učení o státě“ (Allge-
meine Staatslehre) nebo „politické instituce“ (institutions politiques) či 
„moderní politika a vláda“ (Modern Politics and Government),6 přičemž 
vždy zahrnují instituce v širším záběru než vyloženě (středoevropské) 
státovědné pojetí. Lze zřejmě navrhnout i jiné pojetí než (tradované) 
státovědné – tedy např. jako teorii vládnutí.

K pochopení logiky veřejné moci historicky i v současnosti se 
nelze zabývat pouze institucí nazývanou státem. Moderní veřejná 
moc je rozsáhlou interakcí mnoha společenských faktorů. Struk-
tura státní moci je neoddělitelná od politického systému, zájmových 
struktur, samosprávy, svobodného lidského faktoru či systému spra-
vedlnosti. Zejména pak politologie je disciplínou, která k vysvětlení 
povahy veřejné moci může dosti přispět. Je samozřejmé, že stát a stát-
ní moc zůstávají klíčovou otázkou organizované politické moci. Je 
tomu tak proto, že ve složitém současném mocenském světě je postup-
ně propracovaná organizace ovládání, resp. určitého pořádku a vývoje 
společnosti, vybavená atributy prosazení záměrů a funkcí spolehlivým 
nástrojem zajištění chodu společnosti a její existence.

Teorie vládnutí je analyticko-syntetickým oborem, a to určitě pří-
buzným k pojetí „státovědy“, „teorie ústavy“ nebo pojetí J. Kysely 
o „ústavní teorii“, prozařuje však i do koncepcí ústavněprávní kom-
paratistiky (pojetí J. Blahože).7 Z analytických zjištění a posouzené 
logiky geneze systémů ústavně ztvárněné moci je schopna konstatovat 
obecné instituty a principy, obecné a opakovatelné, a přitom dedukovat 
i zvláštní jevy a okolnosti.
5 Lze tak samozřejmě odkázat na několik málo učebnicových koncepcí, včetně autorova dosa-

vadního pojetí. Je zřejmé, že tato jistá „unifikace” měla svoji logiku (zejména co do názvu 
„státověda“) ve vstupním, nově akreditovaném pojetí navazujícím na dřívější „teorii státu“. 
Lze tak srovnat koncepci učebnic počínaje učebnicí Filip, J., Svatoň, J., Zimek, J. Základy 
státovědy. Brno: MU, 1994.

6 Srov. k tomu např. Zippelius, R. Allgemeine Staatslehre. München, 1994, resp. Pactet, P. Insti-
tutions politiques. Droit constitutionnel. Paris, 1993, Ball, A. R. Modern politics and gover-
nment. London, 1993.

7 K tomu viz Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K. Srovnávací ústavní právo. 5., přepracované a dopl-
něné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
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Teorie vládnutí neposuzuje abstraktní konstrukce samoúčelně, tedy 
jako deskripci mnohdy právními normami psaných vztahů. Tyto mode-
ly však posuzuje jako fungující (tedy akční) systémy v jejich vývo-
ji a přeměnách. Má svoji pragmatickou i vývojovou stránku, tudíž do 
určité míry předvídatelnou a současně i nemožnou k úplnému určení do 
budoucnosti.8

Naše metodologie využívá též komparatistickou metodu jako způ-
sob posuzování obecného a zvláštního v systémech tak, aby plasticky 
předložil obraz vývoje moci v konkrétním světě. Základ komparatis-
tické metody se přitom opírá o dlouhodobě propracovanou metodiku 
ústavního práva srovnávacího tak, jak se dlouhodobě kultivuje ve srov-
nání vybraných ústavních systémů, kdy hledisky zkoumání jsou jednot-
livé instituty ústavního textu a ústavních systémů.9

Teorie vládnutí je tak obecnou teoretickou disciplínou o uplatňo-
vání veřejné moci, což nachází odraz v oborech veřejného práva 
a v ústavním především. Moderní učení o státě, veřejné moci a dal-
ších moc ovlivňujících faktorech je orientováno zejména na evropském 
kontinentě velmi normativně, neboť podstata státu má podobu „ústav-
ního státu“ jako právem regulovanou, přezkoumatelnou státní moc. 
Je možno tak hovořit o určité propedeutické, „servisní“ úloze teorie 
vládnutí ve vztahu k ústavnímu právu především, neboť právě ono svojí 
vysokou abstraktní regulací, vyslovenými i tradovanými principy, hod-
notami společenskými je schopno vyřknout určitý regulativní model 
společnosti.10

8 Teorie vládnutí tak nechce být ztotožňována s disciplínou zvanou „politický zeměpis“, jejíž 
cíl je ještě více spojen se záměry přehledné informovanosti o reáliích.

9 Jisté paralelní prezentování pojetí teorie vládnutí, resp. státovědy, resp. ústavní teorie, včet-
ně jejich evropského dosahu viz in: Klíma, K. a kol. Encyklopedie ústavního práva. Praha:  
ASPI, 2007.

10 To se dá ukázat na souvislostech mnoha institutů ústavního práva a současně na doktrínách 
o politické moci. Klasická teorie dělby moci je bezprostřední interpretační doktrínou pro růz-
né koncepce formy vlády, které se v podobě různých soustav nejvyšších ústavních orgánů 
snaží vytvářet funkční modely soustavy brzd a rovnováhy – viz k tomu Blahož, J., Balaš, V., 
Klíma, K., tamtéž, str. 120 a násl.
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1.2  Vznik a vývoj veřejné moci,  
historicko-genetický pohled

Z teoretického hlediska lze konstatovat, že teorií zabývajících se půvo-
dem a vznikem státních forem je celá řada. Jejich klasické shrnutí podal 
G. Jellinek, který rozlišoval teorii teologickou, teorii moci či panství, 
teorii právní (patriarchální, patrimoniální, smluvní), teorie etické a teo-
rie psychologické.11 Naše kritérium lze nazvat jako historicko-gene-
tické, zkoumající vývoj moci s ohledem na vývoj způsobů ovládání 
teritoria, typů mocenských autorit a motivace vývoje určitých druhů 
mocenských funkcí ve společnosti.

Autorita v každé společnosti, ať má jakoukoli institucionální podo-
bu a mocenský dosah, je součástí vývoje světa. Moc ztvárněná v urči-
tých společenských institucích je určitým fenoménem, jenž se vytváří 
v určité etapě vývoje společnosti a dále se v dějinách lidstva vyvíjí. 
Institucionalizovanou moc ve společnosti nelze proto považovat v žád-
né společenské situaci za definitivní.12

Ať je tato autorita jakkoli uzurpátorská nebo naopak demokratická, má 
svoje motivy, způsoby, postupy, zákonitosti. Ve své podstatě jde o záko-
nitosti moci ve společnosti – politické moci. Je proto účelné tuto zkou-
mat v jejích genetických aspektech i vývojových souvislostech, neboť 
jejím bezprostředním produktem je právní režim založený právními nor-
mami (samozřejmě v jistém stadiu moderního vývoje společnosti s naším 
přirozeným respektem ke „starobylému“ a klasickému římskému právu).

V dějinách lidstva se vnitřním sociálním vývojem každé společ-
nosti postupně začaly projevovat různé ambice různých společen-
ských skupin týkající se ekonomických, mocenských, etnických, 
územních a jiných druhů jejich zájmů. Tyto skupiny měly a mívají 
také různé názory na způsoby prosazení těchto zájmů (anexí, válkou, 
likvidací jiných, dohodou, integrací apod.). Součástí vývoje lidstva jsou  
samozřejmě i přirozené lidské zájmy sebezáchovné, které taktéž mohou 
využívat určité společenské autority.13

11 Srov. K tomu Jellinek, G. Všeobecná státověda. Praha: Jan Laichter, 1906, str. 191–229.
12 Kelsen, H. Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1925, str. 3 a násl.
13 Srov. k tomu Hague, R., Harrop, M., Breslin, Sh. Comparative governement and politics. 

London, 1993, str. 11.
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Je zjevné, že první „společenskou skupinou“ byla zcela primitiv-
ní společenství kmenová, založená na geneticko-rodové společnosti 
prvotní lidské „tlupy“, svými zvyky ne nepodobné biologickým, asoci-
ačním a jiným zvyklostem určitých zoologických druhů (opic, kočko-
vitých šelem aj. živočišných druhů). Potřeby zachování fyzicko-biolo-
gické existence, ochrany teritoria, přístupu k vodě, k potravě, ochrana 
před vetřelci, agresory apod. jsou motivem pro dominanci určité osoby 
(rodiny) – „náčelníka“ kmene s okamžitou potřebou zorganizování sku-
piny bojovníků (mužů). Zcela nepochybně se již v primitivních kme-
nech generuje potřeba dominantního rozhodování jedné osoby (vybra-
né skupiny osob), potřeba společné ochrany i expanze (získání území, 
obživy, otroků, jiných materiálních bonit).14

Představy společenských skupin byly a jsou opřené mnohdy o uče-
ní, ideologické či teologické doktríny, politické programy, deklara-
ce apod. Postupně také jako základní způsob svého prosazení, realizace 
či uplatnění vyžadovaly určitý typ autority, a to od primitivní, převážně 
dominující násilné (a to uvnitř skupiny i navenek) až k různým formám 
demokratickým či k omezeně demokratickým. Tedy k systémům, kte-
ré začaly respektovat přirozenou různorodost zájmů v sociálním celku, 
princip tolerance, partnerství, soutěž. Vývoj tudíž dospěl k určitému 
modernímu stavu v podobě jakéhokoli typu současné demokracie.15

Zejména kult „božstev“ jako konkrétních duchovních idolů předsta-
vených jako živoucí určovatelé lidského pohybu a osudu či každoden-
ních „událostí“ života kmene, obce, města, územní jednotky prostupu-
je dějinami souběžně s globální úlohou teologických, křesťanských 
a jiných směrů. Náboženské směry různého zaměření jsou v historii 
fenoménem, který ovlivňuje jak ideový obsah vládnutí, tak i formy stá-
tů a nakonec i obsah politiky, a tudíž i struktury formy vládnutí.16

14 K tomu autor blíže in: Klíma, K. a kol. Státověda. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2011, str. 23.

15 Viz Hague R., tamtéž, str. 11, nebo také Duc, L., Niomi, R. G., Norris, P. Comparing Democra-
cies. London, 1996, str. 1 a násl.

16 Pojetí kanonického práva v České republice je založeno na tom, že upravuje jen vymezenou 
oblast vztahů, samo často odkazuje na oblast sekulární a v takovém případě mu přiznává stej-
nou právní sílu jako svým vlastním normám, srov. k tomu Klíma, K. Listina a její realizace 
v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, str. 68.
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Vývoj lidstva postupně prokázal, že zájmy a představy nejsou 
v zásadě realizovatelné bez uplatnění autority nebo v systému, který 
jiná autorita umožní nebo povolí (osvícený panovník, dodržení rámce 
totalitárního systému, využití rámce demokratické soutěže politických 
sil). Dějiny samozřejmě znají i přirozeně uplatňovanou autoritu založe-
nou na spontaneitě podpory např. oblíbeného panovníka či spontánně 
dosazeného či zvoleného funkcionáře státu. Zvláštním projevem spon-
tánně podporované autority jsou ideologicky koncentrované režimy 
totalitního typu, které na základě ideových koncepcí využívají spjatos-
ti obyvatelstva s podmanivými ideami (sociálními teologickými, dále 
nacionálními materiálními sliby, přesvědčením o posmrtném životě 
apod.). Společenská autorita, jež má být schopna prosadit určité zájmy, 
se v dějinách obvykle neobešla bez určitého organizovaného ztvár-
nění, jež lze nazvat veřejnou či také politickou mocí.

Politická moc je fenoménem, který zpravidla dělí společnost na ovlá-
dající a ovládané, v různých režimech je však tento rozpor různě inten-
zivní. V systémech demokratických by pak politická moc v průsečíku 
úsilí měla směřovat ve prospěch většinového zájmu obyvatelstva, lidu, 
občanů, jakož i respektovat právem uznanou sféru nedotknutelnosti indi-
vidua, menšin, autonomních zájmů apod. Její zaměření v demokratickém 
systému by tedy mělo tendovat k tomu, aby se stala službou tzv. národ-
ní nebo občanské společnosti. Systém demokracie tak má technologic-
ké mechanismy vedoucí jak k dohodě, tak k řešení případných konfliktů 
včetně sporů soudních.17

Zásadním problémem při posuzování otázky, jaké zájmy a komu 
politická moc slouží, je určit, zdali je určitá veřejná moc (politická 
moc) k mocenskému prosazování zájmů oprávněna, zdali a kým je 
tato moc legitimována. Důležité je též posoudit, zdali tato moc svoji 
legitimaci nepřekračuje nebo nezneužívá.18

Veřejná moc, která svůj původ neodvozuje od všeobecně uznaného 
souhlasu obyvatelstva či jeho prokazatelné většiny, je mocí zpravidla 

17 Pojetí vztahu „ovládající versus ovládaný” vyhlíží navenek popisně, konfrontativně až forma-
listicky. J. Kysela se k tomu vyjadřuje z úhlu pohledu vztahu lidu k veřejné moci, viz k tomu 
in: Kysela, J. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, 
str. 99 a násl.

18 K tomu viz Duhamel, O., Mény, Y. Dictionnaire constitutionnel. Paris, 1993, str. 776.
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uchvatitelskou (uzurpátorskou) a režim jejího posuzování má v dějinách 
různé podoby autoritářských, diktátorských či jinak totalitárních režimů. 
Veřejná moc, která je odvozena od všeobecného konsensu obyvatelstva, 
chrání individuální práva obyvatel, a to dokonce i ve vztahu k sobě samé, 
a dále počítá s pravidelným potvrzováním své legitimovanosti volbami, 
je mocí demokratickou.19

Veřejná nebo také politická moc dává vzniknout politickým insti-
tucím, pravidlům hry mezi politickými institucemi a pravidlům práva. 
Konkrétní konstrukce politické moci a její vztah k individuu je zejmé-
na v moderní společnosti (počínaje novodobými revolucemi) předmě-
tem deklarací, ústavy jako základního zákona, právního řádu.20 
V koncepci této monografie vycházíme z přesvědčení, že mechanismus 
demokracie si vyžaduje „ústavně ztvárněnou podobu“. Čili, demokra-
cie je normami regulovaný mocenský systém, včetně nezbytné ústavní 
spravedlnosti představované ústavními soudy.

Pojem veřejná či politická moc je abstraktním pojmem, který v kon-
krétní podobě je hmatatelný jako organizovaný systém institucí nadaných 
mocenskými oprávněními. Tento systém může být různě centralizovaný 
nebo decentralizovaný podle toho, jak se na rozhodování podílejí i nižší 
složky než složky ústřední. V tom smyslu může být ještě součástí veřejné 
moci i systém územní samosprávy.21

Zvláštní pozici v systému politické moci má stát. Státem přitom 
máme na mysli takovou formu organizované moci, která se představu-
je jako organizovaný mocenský systém ovládající určité území a jeho 
obyvatelstvo, je přitom schopen území a obyvatelstvo chránit. Organi-
začně však tento systém sleduje homogenitu obyvatelstva, jež je dána 
určitými genetickými rodovými příbuzenstvími, aby postupně přerůstal 
v moderní době v 19. stol. do národních společenství a posléze i dalších 
19 V tom smyslu současné pojetí například státovědy výrazně preferuje posuzování hodnotových 

stránek výkonu státní moci, tedy určitých koncepčních principů, doktrín, které státní moc 
ovlivňují, k tomu viz in: Státověda, 2., rozšířené vydání, tamtéž, str. 131.

20 K tomu viz například o ústavněprávní metodologii in: O právu ústavním. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2012, str. 14 a násl.

21 Koncepce veřejnoprávní územní samosprávy se stává novým koncepčním ústavněprávním 
institutem až po 2. světové válce, přičemž se stává evropsko kontinentálně založeným pro-
středkem decentralizované veřejné moci částečně oddělené od moci státní, k tomu viz blíže 
autor in: Klíma, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy. Praha: Metropolitan University 
Prague Press, 2014, str. 15 a násl.
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forem demografické heterogenity (USA) nebo rozsáhlými imigračními 
průniky (Anglie, Francie, SRN apod.).22

1.3  Vývoj státní formy moci a vládnutí

1.3.1 PŮVODNÍ CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ MOCI, 
PRVKY STÁTNOSTI

Moc a vládnutí má svoji genezi i vývoj. Postupně tak dochází k vývo-
ji určitých institucí, orgánů, organizačních struktur i nástrojů výkonu 
moci. Mocenské ovládání obyvatelstva i území má svoje vlastní institu-
cionální formy a modely, z nichž jednoznačnou historickou prioritou je 
moc státní. Moderní pojetí pojmu „stát“ by mohlo znamenat, že stát 
je instituce, jež má své pojetí (nepřetržitě) od antických dob. V zásadě 
však stát v soudobém slova smyslu nemá se státy dřívějších dob mnoho 
společného. Moderní stát je politickomocenská zkušenost, která dělí 
zejména středověk od moderní doby. V té souvislosti je tak důležitá 
otázka vědecká, na kterých prvcích, obsahu a kvalitách moci lze dato-
vat vznik moderního státu. 

Teorií zabývajících se původem a vznikem státních forem je celá 
řada. Jejich klasické shrnutí podal G. Jellinek, který rozlišil teorii teolo-
gickou, teorii moci či panství, teorii právní (partiarchální, matrimoniál-
ní, smluvní), teorie etické a teorie psychologické.23

Volíme takto metodu teoretické indukce vycházející z hypotézy 
v tom smyslu, že konsolidované pojetí státnosti vychází z posuzová-
ní vývoje tzv. prvků státu (blíže viz jinde v této monografii), jako je 
posouzení zformovaného obyvatelstva, pojetí formy moci na určitém 
území a poté již modelový charakter moci a jeho institucionální struk-
tura.

Z pohledu dějin lidstva předcházelo státně organizované společnosti 
období předstátní a s regulací společenských vztahů nikoli právními 

22 Samotný demografický vývoj a posléze vznik a vývoj Spojených států amerických svědčí jiné 
verzi původu státnosti docela odlišné od klasické státotvornosti národů, jako jsou Angličané, 
Francouzi, národy skandinávské apod., srov. k tomu blíže autor in: O právu ústavním. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 193 a násl.

23 K tomu Jellinek, G. Všeobecná státověda. Praha: Jan Leichter, 1906, str. 191 až 229.
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normami v jejich moderní podobě (jiná než právní ovládání). Tato 
období se dělí podle různých kritérií a hledisek, včetně užívaných 
technik, technologií, agrokultur, uctívaných božstev apod.24 Tak zvaná 
prvobytně pospolná společnost byla organizována na rodovém prin-
cipu, kdy rod vznikl z původní „kvazi zvířecí“ tlupy, když zpravidla 
nebyl vázán na pevné místo (nebo se na něj pravidelně vracel). Z počát-
ku měly v rodech rozhodující postavení ženy, přičemž se rod odvozoval 
v mateřské linii (tzv. matriarchát).

Vznik států probíhal v různých částech světa v různých časových 
obdobích a různým způsobem. Celý proces přeměn vedoucích až ke 
vzniku prvních států byl velmi pozvolný, přičemž první státy se v ději-
nách lidstva objevují asi 3 tisíce let p. n. l. v oblasti starého Výcho-
du. Pro vznik těchto států byla zejména důležitá organizace výstavby 
a udržování zavlažovacích zařízení, umožňujících fungování zeměděl-
ství. Ve Středomoří byl přechod od společnosti rodové ke společnosti 
státní představován vojenskou demokracií vznikající z kmenových sva-
zů. Společnost a stát takto ovládla malá skupina svobodných, kterým 
stát sloužil k ovládání nesvobodné většiny. Rozlišování obyvatelstva 
na rodovém základě je postupně zatlačováno do pozadí členěním dle 
území a majetku. Postupně se však ukazují podstatné rozdíly mezi sta-
rým Východem a antickým Středomořím. Zatímco v oblasti Východu 
postupně dochází k posilování monokratických orgánů na úkor orgánů 
kolektivních, což vedlo až k dědičnému faraónovi, ve Středomoří byli 
vyhnáni králové z Říma.25

Dějiny starověkého Řecka nejsou dějinami jednotného, monolitého 
politického útvaru, ale dějinami jednotlivých městských států. Prochá-
zely přeměnou od rodového zřízení přes vojenskou demokracii k monar-
chii. Byly to jednotky zcela samostatné, na sobě nezávislé, každá s vlast-
ní suverenitou, osobitou hospodářskou základnou a korespondujícími 

24 Lidé jako biologický (nebo spíše zoologický druh) se na naší planetě objevili snad již před 
3 miliony let, člověk rozumově nadaný asi před 60 tisíci lety. Původní „sběrači a lovci“ se 
někdy asi před 10 tisíci lety proměnili v zemědělce a pastevce, blíže viz in: Tureček, J. a kol. 
Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963, str. 22 a násl.

25 Velmi ilustrativní je taktéž je vývoj na území Palestiny, které se stalo uchvatitelským objek-
tem semitských rodů, které zde založily více států, přičemž největším z nich byl stát Izraelský, 
kde centralizovaná monarchie vzniká kolem roku 1030, k tomu viz: Kolektiv. Powszechna 
Historia Państwa i Prawa. Warzawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
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nadstavbovými prvky – vlastní ústavou, mocenským systémem, práv-
ním systémem. Z hlediska typologie se ústavy řeckých obcí daly podřa-
dit pod dva základní protikladné typy – aténskou otrokářskou demokra-
cii a spartskou aristokracii.26 Obecně se jednalo o rozvinuté otrokářské 
státy s relativně centralizovaným státním aparátem.27

V průběhu 8. stol. p. n. l. vznikl aténský stát. V jeho čele stáli nej-
prve králové, postupně omezovaní ve své moci aristokracií, která jedi-
ná byla oprávněna vykonávat úřady.28 Klasická demokracie zde pak 
existovala v 5. a 4. stol. p. n. l., kdy obyvatelstvo bylo rozděleno na 
svobodné, tvořené občany, kteří byli buď usedlí, nebo cizinci, a státní 
nebo soukromé otroky. Politická práva měli pouze občané organizovaní 
do skupin podle majetkového cenzu. Nejvyšším státním orgánem bylo 
lidové shromáždění, poté byla výkonným orgánem Rada, soudnictví 
spočívalo na soudním sboru a tzv. aeropagu. Mezi důležité orgány pat-
řil i sbor velitelů a stratégů. Za činnost během funkčního období byli 
úředníci odpovědni lidovému shromáždění.

Stát Sparta vznikl v 7. stol. p. n. l. Jeho obyvatelstvo se dělilo do 
několika tříd svobodných a nesvobodných. Vládnoucí skupinou byli 
Sparťané, tvořící vojenskou aristokracii. V čele spartského státu byli 
dva králové s původní nejvyšší mocí vojenskou a soudní. Postupně 
však byli omezováni spartskou aristokracií, jejímiž orgány byla rada 
starších se zákonodárnou, správní a soudní mocí.29

Římský stát vznikl na přelomu 8. a 7. stol. p. n. l. a trval do zániku 
Západořímské říše v roce 476. Vývoj jeho formy prošel od království 

26 Jak k tomu dále konstatoval J. Kincl „...když Aristoteles se svými žáky studoval ústavy řec-
kých obcí, mohl porovnávat 158 různých ústav, jež jednotlivé poleis nabízely“, viz k tomu 
Kincl, J. a kol. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha, 1983, str. 20 a násl.

27 S výjimkou velkých států, jako byly Atény nebo Sparta, nepřesahovala obvykle rozloha státu 
1 000 km2, k tomu viz Tureček, J. a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: 
Orbis, 1963, s. 153 až 181. 

28 Nejvýznamnějším orgánem se stal sbor 9 nejvyšších úředníků (archontů), dále pak aristokra-
tická rada, tzv. aeropag, a lidové shromáždění, tvořené svobodnými občany, které tvořila aris-
tokracie, řemeslníci a držitelé pozemků, blíže k tomu viz in: Kolektiv. Powszechna historia 
państwa i prawa. Warzawa: C. H. Beck, 2014, str. 10 a násl.

29 Všichni plnoprávní občané pak měli právo účasti na lidovém shromáždění, které mělo 
zákonodárnou, výkonnou a soudní pravomoc. Podmínkou státi se „Sparťanem“ (myšleno 
občanem Sparty) bylo narození se ve spartské rodině a výchova v právním duchu. Občan 
Sparty získal od státu půdu a otroky, ale nemohl je prodat ani odkázat v závěti, viz k tomu 
Kolektiv. Powszechna historia państwa i prawa. Warzawa: C. H. Beck, 2014, str. 10. 
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přes republiku až po principát a dominát. Římské království bylo ješ-
tě rodovou společností, kterou postupně ovládla rodová aristokracie. 
V čele státu stál volený král, jeho poradním orgánem byl senát vznik-
lý z rady rodových stařešinů. Určitým „parlamentem“ pak bylo lidové 
shromáždění, organizované na základě kurií tvořených rody, přičemž 
vydávalo zákony a volilo krále. Fungování státu zajišťovali úředníci 
zvaní „magistráti“. Po vyhnání králů v roce 509 p. n. l. vzniká „res 
publica“ (věc veřejná) jako klasický otrokářský stát. Byl vytvořen 
úřad dvou konzulů s pravomocemi v oblasti správní, vojenské, soud-
ní i náboženské, kteří také svolávali lidová shromáždění i senát, kte-
rému předsedali. Nejvýznamnějším orgánem republiky však byl senát 
(„S.P.Q.R.“ – Senatus Populusque Romanus), který měl rozsáhlé pra-
vomoci v oblasti zákonodárství, správy, soudnictví a voleb úředníků, 
jakož i v dispozici se státním majetkem.30 V roce 395 byla římská říše 
ve snaze o posílení a zlepšování fungování veřejné správy rozdělena 
definitivně na dvě části – východní a západní, v čele s císařem, nicméně 
západořímský stát posléze zaniká pod tlakem barbarských vpádů v roce 
476, zatímco říše Východořímská zaniká až dobytím Konstantinopole 
Turky v roce 1453.31

Historická vývojová stránka vzniku feudálního státu na evrop-
ském kontinentě zkoumaná z hledisek tříprvkové struktury (územní, 
obyvatelské a státně-mocenské) je hypoteticky založena na tom, že 
nejprve dochází ke spojování panství jednotlivých feudálů s nevolnic-
kým (případně zotročeným) obyvatelstvem do územně jednotné moci. 
V další fázi se pak koncentruje jednotná moc v „jediných“ (l’état c’est 
moi) rukou. Třetí fáze je charakteristická postupným budováním stát-
ní správy „uvnitř“. Státy se vyvinuly jako územní politická organizace 
zajišťující moc vládnoucí vrstvy nebo vrstev, přičemž touto vrstvou 
mohla být jak menšina, tak i většina obyvatelstva. Funkcí státu bylo 
plnit nejdůležitější úkoly zajišťující základní potřeby obyvatelstva žijí-
cího na jeho území. Stát uvnitř udržoval vnitřní pořádek, vynucoval 
dodržování pokynů, dekretů a nařízení panovníka (panujících), bránil 
vpádu jiných států a jiné státy z různých motivů napadal. Základem 

30 Blíže viz autor in: Státověda. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 48.
31 Viz in: Seltenreich, R. a kol. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde, 2004, 

str. 499 až 515.
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státní administrativy byl tzv. královský dvůr (palatium). Osobní složení 
královského dvora určoval král, přičemž důležitou jeho součástí byla 
královská družina, plnící současně úkoly osobní ochrany panovníka.32 

Mezi charakteristické rysy středověkého státu patřilo to, že panov-
ník a stát splývali. Společnost a státní mechanismus spočívaly převážně 
na lenních vztazích, přičemž převažovaly svazky personální nad územ-
ními.33 Neexistovala plná státní suverenita, neexistovaly pevné hranice, 
centralizace byla kombinována s určitou decentralizací (například na 
základě privilegií tzv. královských měst). Prosazoval se univerzalismus 
katolické církve a její propojení s mocí feudální. Funkce panovnická se 
dědila obvykle za pomoci seniorátu (nastupoval nejstarší člen panovnic-
kého rodu), který posléze nahradil princip primogenitury (nastupoval 
panovníkův nejstarší syn). Panovník byl zdrojem práva, tedy nejvyšším 
zákonodárcem i soudcem. Dosazoval světské i církevní úředníky, kteří 
vykonávali správu jeho jménem. Byl vrchním velitelem vojska. Z tzv. 
dvorských sjezdů se vyvinuly 3 orgány – rada, tvořená panovníkovými 
příbuznými a předními úředníky (jako orgán poradní), nejvyšší zemský 
soud (panovník na něm spolu s úředníky a dalšími vybranými osobami 
vykonává spravedlnost) a dále sněm, který rozhoduje o panovníkových 
návrzích.

Termín „feudalismus“ vychází z latinského „foeudum“, což značí 
léno. Lenní systém vytvořil určitou zvláštní společenskou struktu-
ru, která byla založena na zvláštních vztazích mezi králem a vazaly.34 
Vazalství bylo vztahem osobním a tzv. beneficium (zejména půda) jako 
vztah věcně právním, přičemž tyto vztahy nastupovaly jako výsledek 
smlouvy. Povinnosti a závazky, které byly založeny lenním vztahem, 
byly v zásadě vojenské, poradní a finanční. Jednalo se takto přede-
vším o účast ve válečných výpravách panovníkových, účast vazala na 
soudnictví dvora atd.

32 Královský dvůr zpravidla sídlil v metropoli státu a v zásadě se také spolu s králem přesídloval, 
k tomu blíže in: Kolektiv. Powszechna historia państwa i prawa. Warzawa: C. H. Beck, 2014, 
str. 63 a násl.

33 Viz např. Adamová, K. Dějiny veřejného práva ve Střední Evropě. Přehled vybraných otázek. 
Praha: C. H. Beck, 2000, str. 11 až 31.

34 Vychází se z toho historického faktu, že tento systém vznikl ve státě franckém, blíže viz 
Kolektiv. Powszechna historia państwa i prawa. Warzawa: C. H. Beck, 2014, str. 70.
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Území státu bylo považováno za majetek panovníka a jeho dědictví 
(patrimonium). Státní správa monarchie byla postavena na úřednících 
monarchie, kteří společně s panovníkem objížděli zemi a rozhodovali 
na místech. Až před koncem patrimoniálního státu se začíná oddělo-
vat panovníkovo dominium od státního majetku a dochází i k rozdě-
lení úřednictva na dvorské neboli panovníkovo (knížecí či královské) 
a zemské (čili státní). Úřednický aparát vycházel z franckého vzoru.35 
Nižšími územními samosprávnými celky byly různorodé územní obvo-
dy (například župy), v nichž vykonával správu jménem panovníka jeho 
úředník, zpravidla jím taktéž placený.

Středověké státy se na přelomu 13. a 14. stol. mění ze států patri-
moniálních na státy stavovské. Podle různého postavení ve společnosti 
se vytvářejí různé skupiny obyvatel, z nichž některé začínají panov-
níkovi konkurovat, ovládat orgány státu a podílet se na vládě. Právě 
tyto tzv. stavy (coby nižší a vyšší šlechta), duchovenstvo a měšťané 
královských měst, se vedle panovníka stávají souběžným personálním 
prvkem státní moci. Jednotlivé skupiny usilují o podíl na moci a často 
spolu takto soupeří.36 Důležitým orgánem stavovské monarchie se stává 
sněm, reprezentující zemské stavy.37 Bývalý dvorský sjezd, na kterém 
byla účast povinností, se mění na zemský sněm, na kterém je účast prá-
vem: velkoknížat a ostatních šlechticů, vysokých úředníků, představi-
telů církve a i zeměpanských měst. Postupně se dotváří i státní aparát, 
přičemž se odlišují úřady královské (dvorské) od zemských (tedy sta-
vovských). Sněm rozhoduje o důležitých otázkách, jako je schvalování 
daní a opatření zákonodárná. Stavy také ovládají většinu soudních insti-
tucí a rovněž místní správu (v Čechách například krajskou, v jejímž 
čele stojí od 15. stol. hejtmani).

Zřejmě právě v koncentraci moci v osobě panovníka, ve sjedno-
cení různých mocí doposud (teritoriálně) roztříštěných, spočívá his-
torický přínos absolutismu. Zformoval stát jako jednotku („práv-
nickou osobu“). Odstranil roztříštěnost „lokálních“ panství a vytvořil 
35 K tomu Adamová, K. Dějiny veřejného práva ve Střední Evropě. Přehled vybraných otázek. 

Praha: C. H. Beck, 2000, str. 27 až 29. 
36 Příkladem střetu stavů jsou spory české šlechty a měst ukončené v roce 1517 tzv. Svatováclav-

skou smlouvou. Čerpáno z Jánošíková, P., Knoll, V., Rundová, A. Mezníky českých právních 
dějin. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 69 až 70.

37 Pro tento systém lze nalézt i termín v tom smyslu, že jde o tzv. „erbovní monarchie“.
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centralizovanou státní moc. Mocenský dualismus začíná od počátku 
16. století mizet, přičemž v rukou panovníka se postupně koncentru-
je i moc stavovská (tedy výkonná, soudní i normativně regulativní).38 
Je prosazena dědičnost trůnu, a to v obou liniích.39 Zákonodárná pra-
vomoc je plně v rukou panovníka a sněmu zůstává schvalování daní. 
Soudy rozhodují jménem panovníka a je možno se k němu odvolat jako 
k poslední instanci. Je vytvořeno stálé profesionální vojsko. Úřední-
ci jsou jmenováni panovníkem na určitou dobu a jemu odpovědni. Je 
vytvářen nový profesionální, placený aparát, u kterého je rozhodující 
kvalifikace a vzdělání. Toto uvedené svědčí o racionalizaci, byrokrati-
zaci, centralizaci a profesionalizaci státní správy. Postupně ale dochází 
k oddělování soudnictví od správy, k jeho profesionalizaci a k vytváře-
ní relativně jednotné centralizované soustavy soudů. Stát začíná v této 
době vybírat plošně rozvržené daně. 

V průběhu 18. stol. se (panovnický) absolutismus zvláště pod vlivem 
francouzských filosofů mění na absolutismus osvícenský.40 V dalším 
období jsou taktéž realizovány reformy režimů vládnutí prosazované 
z vůle panovníků, včetně zrovnoprávňování obyvatel rušením poddan-
ství. Nové všeobecné kodexy, vydávané ve sbírkách, otevírají možnosti 
svobodného jednání, nedotknutelnosti osoby, rodiny a soukromí. Vliv 
na společnost má však průmyslová revoluce a mohutný rozvoj techni-
ky. Současně však rozvoj revolučních idejí nachází protiodezvu v zavá-
dění policejních režimů a taktéž cenzury.

1.3.2 STÁTOTVORNÝ CHARAKTER NÁRODA

Na přelomu 18. a 19. století vznikají tzv. národní sáty (státy národně 
reprezentační), když postupně nahrazují státy absolutistické. Moderní 

38 V západoevropských státech je nástup absolutismu spojen se zámořskými objevy a ekono-
mickým vzestupem, který ovládají obchodní kruhy (zřetelně dokumentovatelné na rozvoji 
například Lisabonu). Šlechta je takto i zatlačována do pozadí, neboť může těžit zejména ze 
zemědělské produkce.

39 V českém státě k tomu došlo tzv. Obnoveným řízením zemským z roku 1627. Pro habsburské 
soustátí se to definitivně stává tzv. Pragmatickou sankcí z roku 1713.

40 Absolutismus je takto v zásadě ospravedlňován rozumem, přičemž podstata absolutní autority 
vládce zůstává nezpochybněna. Je ale kladen větší důraz na odpovědnost panovníka a je pre-
zentován jako (mnohdy vzdělaný) mocnář, který koná „pro blaho státu“.
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národy se začaly formovat na počátku 19. století. Jedním z impulsů byl 
rozvoj průmyslu, který si vynutil přesuny mas obyvatelstva, do té doby 
spojované feudálním panovníkem, náboženským vyznáním nebo regio-
nálním původem, do měst. Pod vlivem francouzské a americké filosofie 
dochází k vytváření občanských národů, když se pojem národ v poje-
tí „národní suverenity“ nejprve začíná ztotožňovat s obyvatelstvem. 
Takto pojatý národ je tak konstrukcí, jejíž obsah můžeme definovat 
jako souhrn občanů příslušejících k danému státu.41 Vytvořila se tak 
silná idea státu jakožto politického a právního vyjádření národa. Národ 
zde není jedním z konstitutivních prvků státu, ale stát je personifikací 
národa a právo je výrazem obecné vůle národa. V řadě jiných oblastí, 
zvláště ve Střední Evropě, je národ pojímán etnicky, kulturně a his-
toricko „pokrevně“ čili spojený společnými předky, ale i společným 
jazykem, kulturou, tradicí a historií, případně náboženstvím, obvykle 
lokalizovaných na určitém území. Národní sebeuvědomění posílené 
v napoleonských válkách a povzbuzené duchem romantismu a ital-
skou mezinárodněprávní školou usilovalo o národní sebeurčení, tedy 
osvobození od cizího panství.42 Národ se tak stal určujícím fenoménem 
ovlivňujícím vývoj států, jejich vznik a zánik.

V národním státu zaniká stavovský princip, který je nahrazen občan-
skou společností. Člověk se z poddaného panovníka stává občanem 
a občané získávají podíl na chodu veřejných záležitostí. Národní státy 
počátečního období se případně přetvářejí v monarchie parlamentní. 
V konstituční monarchii je sice moc v rukou panovníka, ale panovní-
kova moc je limitována mocí zákonodárnou, která je v rukou zastupi-
telského sboru – parlamentu. Panovník je omezen samotnou ústavou, 
kterou sám vydal nebo přijal. Vzhledem k tomu, že panovník není 
odpovědný, musejí být jeho vládní akty kontrasignovány odpovědnými 

41 Například francouzský „gran nation“ je viděn především jako politické společenství bez nut-
ných společných etnických a biologických kořenů. K tomu blíže Favoreu, L. a kol. Droit 
constitutionnel. Paris, 1998, str. 21.

42 V konečném důsledku posléze vedlo na jedné straně k ohrožení existence multinárodních stá-
tů (Rakousko-Uhersko či Turecko) a na druhé straně ke snahám o sjednocení v Itálii a Němec-
ku. Současně však i emancipační tendence vedly také ke konceptu tzv. československého 
národa, byť podle V. Pavlíčka ne zcela jednoznačně vymezeného v politických prohlášeních 
té doby, srov. k tomu in: Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo 
České republiky. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, str. 54.
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ministry, kteří jsou sice jmenováni panovníkem, ale jsou odpovědni 
parlamentu. V parlamentní monarchii je oproti tomu panovník ome-
zen ústavou, přičemž parlament je lid reprezentujícím orgánem. Lid je 
považován za zdroj moci ve státě, a proto se hovoří o suverenitě lidu. 
Zdrojem práva není panovník, ale ústava. Uplatňuje se dělba moci, kdy 
zákonodárná moc je svěřena parlamentu, výkonná moc panovníkovi 
a soudní moc orgánům soudním. Panovník obvykle disponuje právem 
veta vůči parlamentu. Ministry vybírá panovník z parlamentní většiny.43

Moderní stát se vymezuje jako občanská společnost, jako globál-
ní politická organizace, v oblasti mezinárodních vztahů jako subjekt 
mezinárodního práva veřejného. Na začátku 20. století němečtí a fran-
couzští právníci univerzálního stylu (Jellinek, Laband, Carré de Mal-
berg) formulovali „teorii tří prvků“ s respektem k dosavadnímu široké-
mu pojetí státu. Stát takto existuje tehdy, když na určitém území sídlí 
národ a tento má moc právnickým způsobem organizovanou a mono-
polizovanou, a to i po následnictví trůnu dědičných monarchů.44 Institu-
cionalizace se představuje ve dvojí úrovni – na jedné straně jako vlád-
noucí fyzická osoba a na druhé straně jako abstrahovaná veřejná moc.45 

Institucionalizace veřejné moci se postupně vyjadřuje v zobecnění 
určitého právního statutu vytvářejícího právní stát. Jeho cílem je defi-
novat pravomoci a závazky všech, kteří ve jménu státu vykonávají jeho 
moc. Vládnoucí jako nositelé veřejné moci musejí respektovat práv-
ní pravidla. Vládní moc je možné vykonávat pouze na základě norem 
a platných pravidel.46

Pojetí moderního státu má zjevně evropský původ a souvisí s vývojem 
moderní Evropy. Bez pochybností historie Francie a Anglie 18. století 

43 Parlamentarismus prosazovaný po 1. světové válce zejména po rozpadu Rakousko–Uherska 
dokonce zavrhuje monarchický model a nahrazuje jej modelem republikánským. K vývoji 
parlamentarismu blíže J. Kysela: Parlamenty a jejich funkce v 21. století: uvedení do tématu, 
in Kysela, J. Parlamenty a jejich funkce v 21. století. Praha: Eurolex Bohemia. 2006, str. 117 
a násl.

44 Na základě úmrtí krále se jeho království dělí mezi syny, aktuálně lze uvést jako možný pří-
klad Saúdskou Arábii, Kuvajt, Sjednocené arabské emiráty jako dědičnou institucionalizaci 
moci státu, kdy monarcha jako „hlava rodiny“ je zdrojem politické moci. 

45 Viz k tomu Burdeau, G. Traité de science politique. Paris, L. G. D. J., 1980, str. 119.
46 Tato obecná poučka právního státu samozřejmě získává přirozený respekt až postupně 

a v situaci určité mezinárodně garantované právní kultury. 
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představuje postupné budování státního mechanismu.47 Dochází totiž 
k rozsáhlé diferenciaci politických funkcí vlastní společnosti. Přede-
vším pak vítězí forma organizované státní moci proti moci církevní 
a odlišuje se moc religiózní a všeobecná, neboť se vyčleňuje občan-
ská společnost.48

Druhým procesem byla ztráta osobní závislosti mezi panovníkem 
a jeho vazaly. Panovník mohl dříve mnoha způsoby držet svoji moc nej-
vyšší autoritou, někteří obdrželi privilegia panovníka, jiní byli v nemi-
losti. Rovnoprávná společnost uvolňuje vztahy subordinace mezi 
závislostí ovládajících a ovládaných. Další vývojovou tendencí bylo 
odlišení institucí politických a administrativních.49 Jde o faktický vznik 
ministerstev, specializovaných komor a konečně i moderní byrokracie. 
A konečně další vývojovou tendencí je právní úprava vztahu mezi ovlá-
dajícími a ovládanými.50

47 Nicméně, oba tyto modely se od sebe radikálně odlišují a značně tak s ohledem na naprosto 
odlišné dějiny obou národů kultivují dva modelové typy práva, soudnictví, územní samo-
správy apod., což ukazujeme na jiném místě této práce. Navíc, zkušenosti americké evoluce 
a vytvoření USA v roce 1787 byly přenášeny (a dokumenty překládány do francouzštiny) 
do Francie, když ambasador USA La Fayette „hrál důležitou úlohu na začátku Francouzské 
revoluce”, k tomu L. Favoreu, in: Droit constitutionnel. Paris, 1998, str. 27.

48 Prvním momentem je vytvoření politické identity, která se neztotožňuje s identitou religiózní.
49 Ve Francii tento proces akceleruje za Ludvíka XVI.
50 Od dokumentu „Magna Charta“ z roku 1215, která měla nutně protifeudální charakter, až po 

„velké texty“ 18. století anglické – Petition of Rights (1628), Bill of Rights (1689) – tyto před-
stavují nástup politické moci a následně i moci parlamentární, srov. k tomu blíže Sarnecki, P. 
Ustroje konstytucyjne państw wspólczesnych. 5. wydanie.Warszawa: LEX a Wolters Kluwer 
busines, 2013, str. 21 a násl.


