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Švýcarsko je dnes třetí až čtvrtá kapitálová mocnost světa, s velmi důležitým trhem akcií, obligací, 
cizích měn, finančních derivátů a zlata, s minimálně inflační měnou. Má  rozlohu 41.285 km2 a 
populaci 7.096.800 obyvatel. V roce 1999 mělo Švýcarsko hrubý národní produkt 38350 dolarů na 
osobu, což bylo třetí místo za Lucemburskem a Lichtenštejnskem. Pro srovnání: americký HNP per 
capita činil v tomtéž roce 30600 dolarů ,Švédsko 25040 dolarů, Itálie 19710 dolarů, Portugalsko 
10600 dolarů, Česká republika 5060 dolarů, Zimbabwe 520 dolarů.Švýcarsko vzniklo jako stát dne 1. 
8. 1291, kdy tři lesní kantony Schwyz, Uri a Unterwalden vytvořili věčný spolek (der ewige Bund) na 
obranu proti Habsburkům. Po kantonu a jeho hlavním městě Schwyz, tento státní útvar byl 
pojmenován Švýcarsko. Tato jeho původní podoba Spříseženstvo (Eidgenossenschaft), bylo 
postupem času zvětšeno o další území, takže dnes tvoří Švýcarskou konfederaci 23 kantonů, z toho 
3 kantony se vždy dělí na 2 polokantony, tedy 26 kantonů a polokantonů. Hlavním městem je od 
roku 1848 Bern, ale ekonomickým centrem země je Curych.To, že se Švýcarsko, ale stalo bohatou 
zemí je díky jeho přeměně po občanské válce v roce 1847. Díky myšlenkám, které vítězové po této 
válce prosadili. Tyto myšlenky vlastně vyvěrají z myšlení Guillaume Henri Dufoura  náčelníka 
švýcarského štábu armády, který ve švýcarské občanské válce v bitvě u Gislikonu v létě 1847 porazil 
jižní separatistické švýcarské kantony tzv. Sonderbund, kteří byli podporováni okolními státy. 

Dufour ve spolupráci s prvním prezidentem Švýcarska Jonasem 
Furrerem , právě po této občanské válce, když hledali co zapříčinilo 
neúspěch švýcarské státní ideologie před rokem 1847, přišli na to, 
že to byly právě špatné právní předpisy, jako ústavní právo, trestní, 
správní, procesní, finanční, občanské, obchodní, pracovní a další 
právo.  

Švýcarsko před rokem 1847 byla země v hluboké společenské depresi, protože za napoleonských 
válek byla Napoleonovým satelitem, jako Československo v letech 1948-1989 satelitem SSSR, 
ztratilo napoleonskými válkami území a politický vliv v severní Itálii, dnešním východu Francie a 
jižním Německu a zmítalo se ve vnitřních sporech a hledání spásy v okolních státech a to nakonec 
spolu s mizerným právním stavem vedlo k občanské válce v roce 1847, ale jen díky nalezení chyb a 

jejich odstranění, tj.zavedením kvalitního práva dle potřeb lidí a 
zdravého rozumu, se Švýcarsko stalo dnes jedním z ekonomických center světa.  

 

Tito reformátoři švýcarského právního systému chápali smysl státu jako 
dvojí: 
 

1. Úkolem státu je ochrana jeho občanů a jejich majetku. 
2. Stát zajistí svým občanům a právnickým osobám vymahatelnost práva. 
 
Proto i přes negativní postoj tehdejších mocných států Francie, Rakouska a Pruska, prosadilo 
Švýcarsko po této občanské válce dne 12. 09. 1848 novou ústavu, ale i další zákony. Švýcaři začali 
totiž tak, že vše staré zrušili a začali tvořit nové kvalitní zákony a následné právní reformy, včetně 
nové ústavy z 31. 01. 1874. Tyto zákony prosadily majetkové, sociální, bezpečnostní, osobní a jiné 
jistoty obyvatel Švýcarska, tj. vysoce kvalitní ústavní, trestní, správní, procesní, finanční, 
občanské, obchodní, pracovní a další právo, které i dnes patří k nejlepším na světě.  
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