Prezidium
Historie Prezidia se váže téměř dvě stě let do minulosti. Bylo založeno v roce 87 z vůle lidu jako kontrolní
orgán do té doby téměř všemocné Velké rady. Důvodem byla především dlouhodobá nespokojenost s
autoritativní až absolutistickou vládou mocných rodů. Ty totiž nezajímaly problémy běžného obyvatelstva, které
prakticky nemělo ani žádnou šanci do záležitostí státu promluvit. V té době totiž Velká rada řešila spíše spory
mezi jednotlivými členskými rody než zájmy zbytku populace. Prezidium se mělo stát odpovědí.
Původní úloha Prezidia byla spíše poradní. Měla sice jisté zákonodárné pravomoci, avšak veškerá důležitá
rozhodnutí zůstávala v rukou Velké rady, která zároveň měla právo veta v otázce nových zákonů. Každá z
určených správních oblastí si volila na 5 let svého zástupce do senátu, toho mohla samozřejmě kdykoliv na
základě oblastního referenda odvolat a případně zvolit jeho náhradníka, jenž doslouží zbytek funkčního období.
Senátu předsedá prezident - proto Prezidium. Ten byl původně volen samotnými senátory, a to taktéž na období
pěti let a mohl být podobně jako oni odvolán. Tento aparát však dostál v průběhu let mnoha změn.
Prezidium v rámci následujících let po svém vzniku rychle získává na popularitě. Samotná obliba u
obyvatelstva však zdaleka nestačí, aby mohlo přebrat vládnoucí roli v rámci centrální vlády. Poměrně zásadním
krokem bylo vybudování tzv. Centrální flotily roku 126. Může být s podivem, že něco takového Velká rada vůbec
povolila. V té době byl však tlak ze strany obyvatelstva již takový, že byla rada nucena dělat určité ústupky a
Centrální flotilu nepovažovala za reálnou hrozbu, naopak v ní viděla sjednocující faktor pro světy pod svou
kontrolou. Tím se sice i nakonec stala, ale v rukou Prezidia. Právě pokrokový přístup a určité ústupky
obyvatelstvu přesvědčily mnohé, že Prezidium je tím pravým pro přebrání moci v centrální vládě. Důležitý byl i
souhlas většiny důstojnického sboru v té době již velice moderní a početné Centrální flotily. Bylo tedy jasné, kde
bude v případě střetu mezi příznivci Prezidia a Velkou radou stát Centrální flotila.
Již od roku 135 si postupně připravovalo Prezidium půdu pro plošné občanské referendum, které nakonec v
roce 140 ukázalo až 70% podporu Prezidiu. Velká rada překvapivě bez komplikací ustoupila. Ačkoliv je oblíbenou
domněnkou, že to bylo z obav před Centrální flotilou, podle mnohých historiků ještě i v této době byly rodové
flotily početnější a minimálně srovnatelně vyzbrojené. Sama Velká rada však byla nejednotná a nejistá v krocích
jednotlivých členských rodů, některé z nich by se v případném střetu pravděpodobně postavily na stranu
Prezidia. Zničující válka s Centrální flotilou a následná povstání lidu na většině světů by ani přes teoretické
prvotní vítězství nepřinesly Velké radě kontrolu nad sektorem a pouze by její pád oddálily. Svým odstoupením si
alespoň zachovala určitý respekt v očích obyvatelstva a taktéž poměrně rozsáhlé pravomoci jako poradní orgán
Prezidia. To si totiž uvědomovalo, že i nyní má Velká rada stále podporu téměř třetiny obyvatelstva a vyloučení
rodů z vládnutí by centrální vládě nepřineslo nic dobrého. Dá se tedy říci, že se role obou těchto vysokých úřadů
vyměnily.
Následující desetiletí zažila lidská civilizace pod vedením Prezidia obrovský rozkvět. Zda to bylo důsledkem
progresivní demokratické vlády nebo technickému pokroku, zůstává otázkou. Pravděpodobně se na tom
podepsala kombinace obojího. Aparát Prezidia se postupně rozrostl o ministerstva a notně vzrostly i pravomoci
prezidenta. Jak se rozšiřoval obyvatelný prostor Sektoru 42 a rostl počet obyvatelstva, přibývaly i správní oblasti,
a tak i počet senátorů, který se momentálně ustálil na čísle 283. Právě senátu zůstala moc zákonodárná, právo
veta přešlo z Velké rady na prezidenta. Moc výkonnou přebrala ministerstva, jež spadají pod úřad prezidenta.
Ministři jsou voleni na 5 let senátory ze svých řad, volba prezidenta se však stala přímou v rámci celého Sektoru
42 a jeho funkční období je nyní celých 6 let. Momentálně figuruje ve vládě 22 ministerstev a zvolenou
prezidentkou je Samantha Joyce, která nyní vykonává již své druhé funkční období.
Přibližně posledních třicet let začalo Prezidium notně přiostřovat svou politiku, omezovat mnohé do té doby
samozřejmé svobody a posilovat byrokraticky aparát Sektoru 42. Není divu, že již dlouhodobě ztrácí podporu
lidu a mnozí dokonce volají po návratu starých pořádku. Prezidium však stále přitvrzuje, zvláště v případě kolonií,
a často k udržení centrálního práva na vzdálenějších světech využívá služeb Centrální flotily.

