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c. inv.:" 

Předmluva~ 

Znovu vzkříšený Československý stát dal Moravě, co bylo 
samozřejmým, po čem však za Rakouska marně bylo voláno. 
Zřízena v Brně česká universita, jíž dostalo se vysokého vy
znamenání, slouti universitou tvůrce a prv'ní hlavy státu, 
s I o u t i u n i ve r s i t o u M a s ary k o vou. - Universita ujala 
se práce s mladistvým nadšením a snažila se s napjetím všech 
sil zdolati četné obtíže, s nimiž bylo jí na všech stranách 
zápasiti. Nejtěžší byla starost o učitelské síly, jichž nebylo 
pro všechny obory. Nezbývalo tudiž, než vyplniti pro začátek 
mezery, jak to právě bylo možno. Tak se stalo, že dostalo 
se i mně nezaslouženého vyznamenání. Byl jsem hned, jakmile 
došlo k zahájení přednášek v VII. a VIII. běhu právnických 
studií, pověřen přednáškami o občanském řízení soudním. 
Podjal jsem se tohoto úkólu s láskou, ovšem ale s vážnými 
obavami, zda v této čestné zkoušce obstojím. Posudek o tom, 
jak dalece jsem vyhověl, nepatří mně, nýbrž povolanějším 
činitelům. Tolik mohu však říci, že snažil jsem se vykonati, 
co bylo v mých silách. - Předkládaje nyní svému milému 
posluchačstvu nástin jedné části svých přednášek kojím se 
nadějí, že tato práce bude posuzována s blahovoln'fm uvá
žením poměrů, za nichž se rodila. Mohl jsem své práci vě
novati jen poměrně málo chvil, jež po vyčerpávající činnosti 
u nejvyššího soudu měly pro mne býti chvílemi oddechu. Má 
práce nečiní si nároku na uznání za práci vědeckou. Šel 
jsem po stopách svého nezapomenutelného učitele, tvůrce 

české pocesuální vědy, zesnul~ho p.r.QÍf~q,nL.Qr~. Emila Otta. 
Tím nemá ovšem býti řečeno, ~e"'\~,ál<trfJ~oda,ř~io'''i~riri~z/áTi 
se přiblížiti k slovutnému učiteli. Budil :rsf~s1e~, ~ud~~li. v:tétp 
práci uznána má láska a oddianost k věCi a 'S'naha, poskyt
nouti posluchačstvu, co bylo v'" mých silách. 

Cf) [Brně v květnu 7926. 

0r. flrantišek Cf)ážný, 
II. president nejvyššího soudu. 
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ÚVOD. 

Pojem, zdroje a písemnictví 

civilního procesu. 

§ 1. Pojem civilního procesu. 

Hmotné právo občanské ~ytyčuje, arciť zUJlůslobem !ponejvíce d~s
po.s~tilv,ním, priavidlla o to.m, ~terak Isoukromá lP'fáv.a vznikají, se mě
ní a zanikají. NaJPrrní-H se :ta:to pravidla, stlav IPoslal\f:adní stává se slta
vem trv.alým \nebo :se přesUlnuje na jiné pole nebo kOlIlečně Vymizí. 
Rubem toho jest nárok zúoastněného subjektu, by trlVa nlivos.ti, přesu
nu neb odumření do1čeného. IPoměru by!lQl dbáno i osobami třetími. 

Poně~adž pak tento stav jest stavem o prá\vo se olpirajícím, tudíž 
stavem právním :a Ipříznakem právla jest vynutitelnost, skýtá :se 0.

pJ1árvněnému možnost, by, zlomil odplo.r tohQl,. kdo o změlnu právlního 
;poměru usBuje nebo ji přivod~l. Jen -o to se jedná, kdo iPovolán: jest 
vynutiti, by dbáno bylrO ipriťvlIlího stavu. P,řirozeným obhájcem poru
šené porvnováhy v poměrech sQlukromolP'fávlIlích byli hy ovšem v prvé 
řadě ten, v jehQlž právo bYlIo 'V'saženO', ipřir\ozenou ochmanou soukrQl
mých práva lIlárQlků byla by svépomoc, t. j. možnos1t, poskytnutá [po
stižené osobě, by ~laSltní silou a mocí obnovila nebo zajistila práv
ní rovnoíVáhu. Než :s ,tímto prostředkem nelze se .spořádanému státu 
spřáteHti. Prostředek ten jest prosHedkem jednak nevhodným, jed:" 
nak, co do své účinnosti, velmi lPochybným. SvépQlmQlc jeSlt k ochraně 
soukromého práva pro.s,tředkem nevhodným, ponechávajíc osobě lIla 
věci zúčastněné a tudíž předpojaté, rozhodo~la1i o tom, na čí sltra
ně jest prálvo.. Chová :protlO v Isobě nebezpečí, že utvo1ří si sltrana 
úsudek, !Subjekthrně snad IPochopitelný, objektivně však nesprávný, 
a že 'počinem svým nezjedná_ průchQld prárvu, n,ýbrž p\ňivodí další bee;
prtáví horší snad toho, jemuž ,svépomocí chce čeUlti. Svépomoc jest 
však i 001 do své pos'tačitelnos.ti, (prostředkem více než pochyba1ým. 
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Nejednát sle Ipn porusem práva jen Ol · teoretické formulOlvání tohQi, 
na čí straně právo jest, nýbrž i Ol tOl a hlarvměl o to, laby istla'v právní 
byl zjednán a lpiro budOlUClUoslt obhájen. A tu třeba že i ohjek!tivně 

zcela důvodným bylo bo/ stamoviskOl jedno~liivC'e, že Qin jest 'V právu, 
nic tím nemí věci OIdpomožemo, dokud odpůrce lila ~!O~o stanolV.Íisko 
dobrorvolně nepřjJslÍiorup1' nebo dQikud ten, IV jeho,ž práVio bylo vsaženo; 
nemá s dOlstatekmOlci a síly, by svému stanovÍlsku zjedI1Ja[ průchod. 

::t:. 
t o' 

~ ... o 

.0% 
1/ 

Vidno z tQihD, že svépomoc jednak ,zjednává vráJt:ký a p'ochybný,~~tf!"'~,., -:~; 

kl:ad pro /stálOlSlt a zabezpeč.ení práv soukromých, jednak jeSlt ~) ťOl, 
by sama zlrlodila další bezpráví a 'VY1Vr'chorrUa v bezuzdném měřen,í 

se \vzájemné síly a mlOci a tím kliď kl pořádek ruš/Ha. Dorp'Ouští PlíOrt:O 
zákom Sjvé!pomoc jen v nejužších mezích jako prostředek obranný 
prOlti ne,olprávlněnému Últoku (§ 344 obč. zák., § 2 g., tf. zák.) , zaka .. 
zuje li však nadobro jakOl pr'Os:tředek útočný, čině útočník:a Zla ten-
to krok z,odpovědným (§ 19 obč. zák.) . Dús[edkem toho jest poviJll-
ností slÍáJtu, PlOsltarati se rvhodným způsobem o to, kJter:ak řešiti SOlU
kromopráVlní rozelpře, to jeslt ipříp:ady, kde srbřetnou se dva soukro
moprávní subjekty, z nichž jeden, tvrdě uIičHý skutkový poměr, há-
jí j /ako~tOl zákonu prý I\TYholVující st:av, jaký jelst, drtuhý /pak, připou-

,štěje týž skutkový ,poměr nebo rt:vrdě skurtlmrvý poměr odchylný, u-
siluje o to, aby /stav, jaký jeslt, byl, příče sel prý zákomu, pozměněn. 
Při tom sltMu obeplouti jest -úskarrf, lOl mě~ ztro/skotárvá se ochr:ana 
sOIukrlomých p'fáv s[VépomocÍ. 

Úkolem Istártu jest jednak, aby určil k řešení slo,ukrom'olPrávních 
roz,epří 101soby ve věci nepředpoj:até, jednak, by vÝr loku jejich za~ručH 
uZlnání a ochrianu. TOl činí stát tím, že 'řešení sporů; přenáší na zvlá;št
ní OIrgány, jimiž jsou 'SlOIudy, Jednak, že za soudními vÝroky stoH 
Sivou mocí dQinucolV:acÍ. Soupeři ve s/poru JSQiU stranami foz,epře, je
den IZ nich, jem,ž soudní IPomoci ,se dovolá~á, ,slove žalobcem, druhý 
slove ža'lovaným. Zákon ul1čuje, kt'erý 'Soud COl do druhu a mí,slta 
je lPovollán, by ISPQir projednal a rozhodl, jlaké úkOlny připadají p'ři 

tom lIla ISQludce a kterak vyvíjí s,e činmost stran. Všechny úkony 
soudce a sporujících se s:1man, jež, ISp'Íaty jsouce !pořádkem ústroj
ným, :nesou se k tomu, by soukromopnťvní nárok byl soudním vý .. 
rOlkem jednou pno ,vždy určen a IPřestal jednou plro vždy býti zdro
jem sváru a ne'shlod, jsou sQiudním řiz,ením ve věcech s[l'OrlIlýclh neboli 
prQioesem civdJlnÍm. Souhrn pr-ámích pravidel, úkony 1yto upravu
jících, tvoří prá~o p,rocespí v objektivním sloVia Ismyíslu. Právo stmn. 
na procesní úkony a zákolIlnou úoasrt p,ři rtěohtQi ,úkonech) jest pni 
vem procesním v subjektivním slQiva ls,mYl5,lu. Konečnou a nezvrat-
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nou úprlavou meboLi fOlrmulací SlPQlrného sloukrlOmopráVlIlího nároku 
není činnost soudu ještě vyčerpána. Zákon zmocňuje slOudce dále 
i k tomu, by jako orgán státní mQlci podaJl 'straně pomoCllllOu ruku 
-proti tomu, kdo nedbá soudníhO' výroku, a donutil hOl k tomu, by 
'Olle soudního výroku se z:acholVal. SOIuhrn IprávnÍch předpis1úv, u
"pravujících donucovacÍ mQlc soudů vůči l!lepos~ušnOlsti proti soudním, 
nezv.r.art:ným výrokům o lIlárocích ISiQiUkrOmlOplrávních, jakQlž i p'řed

PLSU, sloužících zabezpečení ,této dlolIlucovací či llItlos,ti, nazý,vá /se p'rá
vem· exekuČlním. Právo !prQicesní v, užším shora vyhrlaněném smYlslu 
i p'rávo exekuční rtvlQlří prQlcespÍ právo v 'širším smYis,lu. Předm'ě

tem dalších vÝkJJ.adů bude p'ouze pI1O~esní pfávo v užším smyslu. 

§ 2. Zdroje procesního práva. 

PQid tfmto 'Odstavcem bude, 1Jojednálllo: . 
I. o zdrojích pr'ocesního práv,a, 
II. ,o !právní povaze prQlcesníhQl práva, 
III. o vÝkl/adu procesuálních předp'isů, 

IV. o místních mezíchl p,nQlcesníhQl p'Iiáv;a, 
V. 'O časových mezích Ipr1oce,sníhQl prá,va, 

VI. 10 písemnictví IprocesníhQl práv,a. 

I. Zd r Ol j e p 'r o ce sn í ho p rl á va. 

A) Př,edchůdcem O/platného p,roceslního prá~a b~/lla celá řada zákon
ných předp'Ís,ů, děkujících za SIVQiU !tvorbu a svůj vznik ča;sovému OIb
dobí více než jednoho !sta ~et. Byly to d~lem 

1.) zákQlny o soudním, řízení, zahrlnující v sobě procesní právo 
v šli1rším :smyslu, dilem 

2.) zákonné předpisy o sQludní OIrglanisaci. 
K ČÍS. 1. Staršími zákonnými předpdsy \Ol ISOUdním řízení byly: 
a) obeooý soudltlí řád Josefa II. ze dne 1. ikvě/tna 1781, čís. 13 sb. 

z. s. By,l vybudovám na zásadách obecného IPráV1a, plativších 'V ze
mích českých IPodle obnoveného :zřízení zemskéhQi (1627) a k ně
mu vydaných deklana1torií (1640) a pralgmatik (1753). Ved[e !prvot
ní redakce, plaHvší zejména v Čechách, na MOIr:avě a ve Slez/sku, 
byla ještě druhá redakce, IPI/a,tivší v někoHlm zemích býv.a[ého ra
kouského státu, zvaná záp:adohlailiičský !soudní řád ze dne 19. p1ro
since 1796, ČíIS. 329 sb. z. 15 .. 

b) četné dvorské dekrety, re,soluce Ia jinaké zákollltlé p'řerupiISY, 
j,imiž obecný soudní řád v té i oné :redakční podobě byl /P'ozměměn 
nebo zrušen. 
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c) Zvláštní zákol11Y o mimořádných způsobech řízení (na p'ř. ří
zení ve věcech rušené držby, ve věcech nájemních, směl11ečných, ří

z-elnÍ baga'teilní~ sumá1mí aitd.). 
Z ~ěchto starších zákonú: 
I( IP, í s m. a a b u:s;toupli~ obecll1!ý. soudní řád obojí redakce i -s do

datky nadobro plamým dosud zákonům pifoces~ím. ,Zejména IPlozbyf 
nyní IP'ŮJsobinOlsti i pfedPli!S § 13 ob. s . ř., jímž, (ťrciť !ve[ice kuse, u
:praveln jazyk sloudní. Platný civilní řád soudní vYhnul se této Pla1čd
vé otázce, ač výklad čL 19 z~l;adníhJOi zákol11a istátního o všeobec
ných p'ráJvech 'občanů státníchJ z,e dne 21. prosince 1867, Č.ísl• 142 ř . 

z., tak zV1anýcn jazykových nalříz,elllí a jliných otázky ~é Ise dOiÍÝ
wajících \předpÍ!sů byl 111 evysycnajícím zdrojem sporů, v nichž ne:roz
hodorváno p'Onejvíce IPO plrávu a zákonu, nýbrž dle politické mlOrci a 
ll1árodilJJostní zvů~e na úkor zejména jazyků s~ovanských. Náprlavu 
zjedl11al teprve státoprávní pře'Vlr;alt. V dŮ'sledku menšlinové ochrany, 
~aručené mírovými sm~ouvami, byl, dokonce jeMě IS d;ale~OIsáhlej
šími listupk~, než jaké čsl. s tátu ukládaly smlourvy mírové, vydán 
zákon ze dne 29. Úlnor:aJ 1920, čís.. 122 Sb. z. ;a n., jímž podle § 129 
ústa'Vní 'Hsti.ny stanoveny zásady jaz;ykorvého p'Tárv,a v republioe čsl. 
(tak zvaný 'jazykový zákon). 

K IP í s m. c. Ze zlv[áštních zákol11ů o mimořádných způsobech ří
zení PlOdrž-euy p'ŮJsobl11ost 

:a) dV1olrs~ký dekret ze dme 23. IST[Jrr1a 1819, črs . . J595 sb. z. s. o říze
ní ve sporech manželských, 

b) zákol11 ze dne 27. dubna 1873, Č. 67 ř. z. o řízení lllP'Omína
cím, tento však s pozděj'šími podstatnými změnami. 

K Čí.s. 2. Staršími zákOlny <O soudní orlganisaci b~ly: 
a) Jurlisdikčl11í norma, to jest Ip'ředipisy o Isoudní prřfSllušnosti, ob

saLŽeI11é v CÍ's. pat. ze dne 20. li'S:to[Jladu 1852, Čí!s. 144 ř. Z., zrušená 
nadobro norvou jurisrdikční normou. 

b) Zákony o zevní organisaci sOllJdů. Sem ípart:ří: 
lX) nejv. rozh. ze dne 31. prosinoe 1851, Č. 4 ř. z. l11Ja ['Ok 1852, 

jímž ISlŤlall10rveny zá'sady o ústrojí soudů; 

(3) nejv. 'rozhodnutí ze dne 14. září 1852, 'Vyhlášené ministerským 
nařízením ;ze dne 19. ledna 1853, Č. 10 ř. z. o sborových soudech 
I. a II. stolice {zemských soudelcH, kr:aj,ských soudech a vrchních 
zemských soudech) a městslkých de~ego\nalných okresních soudech. 
Zachoválllo v púsobnos~i § 48 zákona o soudní or:g,anisaci, arciť s 
výhradou nalpotomních změn a SI tím, že . zvláŠ'tní útvar měs,tských 

ďelegov.al11ých okreSlních soudŮlv odpadl; 

! 
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y) zákon ze dne ll. června 1868, čís. 59 ř. z. Ol or,glanisaci okres
mích soudů. PLatí dle § 48 zák. orig. doslud; 

d) statut lllejvyššíhlO soudu dle cís. pat. ze dne 7. srpna 1850, čís. 

325 ř. :z. V republice Československé více neplatí; 
é) základní záklOn :s.tMní z·e dne 21. prosince 1867, čís. 143 ř. z. 

o říšském !soudě a zákon :ze dne 18. dubna 1869, čÍs. 44 ř. :Z • .o orga
mislaci řfšského :soudu, řízení fpřed ním a výkonu jeho nálezů. Pro 
obor soukromého právia měl říšský Isoud význam, zejména pokud 
šlo Ol řešení sporů o přís,lušnost mezd soudy a úřady správními. U 
náSj Íllllstituce říšského soudu neb~aa př,evzata. 

c) Zákony o vnitřním za-ří:zení a jednacím řádě soudů. Sem [J-a
třillla :to IZV. soudní ins,trukce, Iť. j, ds. plat ze dne 3. kvMna 1853, č. 

.81 ř. z. o 'Vlnitřním zařízení a jednacím -řádu vš-ech 'SOludních úřadů. Na 
její místo z valné části nastollJpi~y předJp1sly zákona 10 ~OIudní OIrg'a
nisaci a jednacího řádu. Některé předpisy ,soudní in:strukce lPl1a1tí N'šak 
dosud. 

d) Zákony o zvláštním posluavelní Isoudců: 
.lX) zákon ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. Z-. Ol kárném (d:iscipH

nárním) řízení proti soudcům a podmínkiách, za kterlých lze soudce 
prOlti jeho vůli jiÍlnam přeložiti nebOl dMi do výslužby. Tento zákon, 
t. ZIV. discilpUinánní zákon soudco\nský p!latí doslud; 

{3) !Ťak zvaný syndikátl11í zákon ze dne 12. července 1872" čís. 112 
Ť . Z. , jímž upra'Veno žalobl11í právo stran pro právní porušení, z[Jů

sohené s,oudními úředníky v jej:ich · úředl11í pŮJsobnosti. Tento zákon 
plaltí dosud. 

e) Zákoiny 10 Isoudních zástupcích str'an z povolá.!Ilí: 
lX) advokátní řád ze dne 6. července 1868, čís. 96 ř. Z. Platí dOl

sud, arciť .s l11ěkterými pozdějšími změnami. Sem (patří zejména 
zákoll ze dne 31. ledna 1922, čís. 40 Sb. Z. a n. , ~terÝm se mění 
a doplňUjí některá ustanovení o advokáJtech; 

m disc.iplináTnÍ statut prOl advokáty a kamdidMy advokacie ze 
dne 1. dubna 1872, čís. 40 ř. Z. P~altÍ až l11a některé změny dos1ud; 

y) 'služební ná~od pro fiJlJJančll1í prokuratury ze dne 16. února 
1855, čís. 34 ř. z. Nahražen lP'Ozdějším Illorvým návodem; 

o) min. nař. ze dne 8. čefVllla 1857, č. 114 ř. z. o postupu proti 
pokOlutlním pí.sařům. Zachováno částečně v platmorstti; 

é) notář,ský řád ze dne 25. července 1871, číSI. 75 ř. z., dále 13. 
hlava not. řádu ze dne 21. květina 1855, č. 94 ř. Z., §§ 27 a-ž 30 
nlOtářské :sazbY' la min. nařízení ze dne 7. května 1860, čÍs. 120 ř. l. 

<O Illotářích, jakožto soudních komisařích. Platí s jistými změnami 
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d05'Ed. Zákcnem ze dne 5. listopadu 1919, čís . 600 Sb. z. a !J11. změ
něna dosaiVadní ustanovení o notářských sazbách. V,ládním m.aříze

,ním z,e dne 30. listopadi-l 1920, čís. 69 Sb. z. a ln. vydány předp~sy 
o siazbách notářských a nová sazba. Toto nařízení zrušeno vládním 
llař)zením ze dne 11. května 1923, čís . 102 Sb. z. a n. o ipoplatcích 
notářů. 

B) PIa t n é pro c e sní p r á v o t v o ř í : 
I. Starší zákony, pOlkud dožily se až dnešních dnů. O těchto byla 

již řeč. 
II. ZákOU1Y procesní reformy z let 1895 a 1896. 
III. Zákony z doby, po Iprocesní reformě, . 

K o d s t a v c i II. IP rl 101 c e sní z á k ony z r e f Ol r myl 8 9 5 
a 1896. 

S reformpími Inávrhy ohledně Iproceslního práva započato v bý
valém RakOlusku roku 1867. Úspěchu doděláno Ise však teprve v. le
tech 1895 a 1896. V roce 1893 předloženy v[ádou k parlamentárnímu 
projednání OSíllOVY jurtsdikČll1í !J1ormy, civilního řádu soudního a 
ex,ekučního řádu. By osnovy neutonuly, jako iQbyčejně, v jednání 
o !podrobnostech, vydán ad hoc zákon 'Ze dne 5. ;prosince 1894, čís. 

227 ř. z.., jímž pliozkoumáníře'čených: osnov s příslušnými uvo
zovacími zákony, dále osnovy zákona o soudní organisaci a konečně 
,návrlhu poslanecké ,sněmovny na novou úpravu živnostenských sou
dů přikázáno bylo nejprve stálému (lP'elfmanen,tnímu) výboru sně

mo~ny !poslanecké, Ipotlom st,álé (pe:rmanen~~í) 'lmmis\i sněmovny 
planské a pos,léze !SpOIlečné konferlenci vÝboru a komise. U snesení 
konference předlcládánla Ipl'enu obou sněmoven ke generální debatě 
s vy\Loučení debaty slPeciální. Po generállní debatě měla jedna lmždá 
z obou sněmove:llI na vůli, by návrhy 00 bloc buď IP'řHala neb od
mítla. řilaso~ání dOVladlo tak, že všechny náv:rhy en bloc p.řijaty. 
Tím při'šrry k místu: 

1.) Zákon ze dne 1. :srpna 1895, ČÍSI. 111 ř. z. o výkOlnu soudní 
pravomoci a p'řís[ušnosti řádných soudů v občanských záležitOlstech 
právlních (jur:isdikční norma) a uvozolVací záklOn k témuž zákonu z 
téhož cU1<e čís. 110 ř . z. 

2.) Zákon ze: dne 1. ST!pll1Ja 1895, číSI. 113 ř. z. o soudním řízení v 
občanských IP'rá~ních rozepřích (c i v i '1 n í řád iS O' u ď ní) s uvozo
vacím zákonem z téhož dne čílS-. 112 ř. z. 

3.).Zákolll ze dne 27. kvM~a 1896, Č. 79 ř. z. o říz,ení exekučním 
a zaji'šťovacím (e x e k u ční řád) s UvoziQlVlacím zák. z téhož dne 
číslo 78 ř. z .. 
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4.) Zákon ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř . z., jímž vydálny 
předpisy o obsjazovám.í, vlnitňním zařízení a jednacím řádě soudů 
(z á k o n o s o u dní o r g a ni IS la ci). Na základě a k provedelní 
tohoto zákona vydán pak nařízením ministerstva slP'ravedlnosti ze 
dne 5. května 1897, čís. 112 ř. z. jed na c í řád pro soudy prvé a 
druhé stol:ice. Výnos:em min~steflstva Ispr1avedlnos.ti ze dne 22. Hsto
padu 1923, Čí's. 37.491, čís. 40 věstníku ministerstva spravedlnosti, 
změněna označení r'ejs~říků Ipro soudy I. a II. stoQice v Čechách, na 
MOI1avě a ve Slezsku. Změna rejstříl\lOvÝch značek tllejvyššího sou
du sdě1ena na str. 180 věstníku z téhož roku. 

5.) Zákoln ze dne 27. listopadu 1896, čírs. 218 ř. z. o :S o ude ch 
ž i v n o IS ten s ký cha soudní pravomoci ve sporech ze živnos~en
ského poměru !lx:acovního, učňorviského a nám'ezdního. 

Zákony čls. 1-4 nabyly lPůsobnos,ti dnem 1. [edna 1898, zá
kon čís. 5 dnem 1. červenoe 1898. 

Uvedené zákolny jsou kmenem dosud plaitných plrlocelsuálních 
předpd:sů. Zákony ty naJstoulP~ly na místo starších zákonů procels
mích a to: 

1.) GiviJlní řád soudJní na mís1to J osefinského obeClného soudního 
řádu oboH r!edJakce, jakož i na mírsto starších zákotllů o zvláštních 
způsobech řízení, vyjímajíc, jak řečeno, dvor. dekret íL roku 1819 
10 řízení ve slPolfecn manže'lskýcha zákon o řízení upomínaGÍm (čl. 
XXVIII. uvoz. zák. k ci:v. Ť. s.). Dvorský deíkrelt př']způsloben pak 
nařízením min. slPr:alvedJlnosti ze dne 9. prosince 1897, č. 283 ř. z. 

IPředpilSúm civilního řádu soudního. J,ill1Jak plředip1.lsy o zvláštních způ-
1S00becbJ řízení, pokud je zákon i nadále uchoval, jsou v civ. ř. S. 

2.) ExekuČlní řád na místo přís;lušných předpisů Josrefinského 
soudního řádu a předlP1.lsů dovrrňujících. 

3.) J uri'sdikČlní norma na místo :staTlé j. n. 
4.) Organisační zákon a j,ednací řád na mís1to soudní instrukce, 

vyjímajíc předuJdsy. instrukce, vYlPoČltené v § 19 zákona Ol soudní 
organilslaci. Novými zákony zrušeny generelně dosavadní plředp&sy, 
pokud se týkají předmětů, ll10vými zákolny U1prarvených. V tomto 
Smě!f11 dlužno podotknourti toto: 

1.) Zákon v příslušných uvozovacích !předpisech vypočír1:ává IPří-
kladmo star1ší IPrrocesuáJIní zákony, jež novým procesním právem 

a) nedozllllaly změn a pila tí tudíž plným Isvým rozsahem i nadále, 
b) by,ly nadobro z'rušeny, 
c) zachovány 'V pllannosti se změnami, jež se zárorveň Vytyčují. 
2.) Jinak jest otázkou výk'lladu zákona, zda a pokud s,tarší zá-
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kony, dotýkají se předmětů, nOlvým procesním p'rávem upravených, 
a jsOlu jím vroto z,rušeny. 

3.) Nové prlOcesní právo nedo,týká Sel poměrů, upravených smlou
vami mezinárodními. To dílem v zákoně výs[oIVně 'vYtčeno (na p,ř. 

čl. VL, Č. 3 la čl. IX. uvoz. zák. k j. n., čl. VHL a XXXV. uvoz, zák, k 
CÍlV. ř. S., § 57 citv. ř. s., čl. VII. uvoz'. zák. k ex., ř . a § 84 exel{. 
ř.), jilllIak rozumí se dle povahy věci SlamOl sebou. 

Na SJ:O've!1:síku platí civi1llní řád sO'udní zák. čj. 1.: 1911, záJk. čL 

LX.: 1881 o řízení exekučním a čeltné další IPředpisy. 
K o d ~ t a v c i III. Pro c e ls ní z á k Ol n y z d o by pop 'f 0-

C e IS n í r e for m ě. 
Ty,to budou v podrobno1stech na jednotlivých míSit ech uvedeny. 

Zde dlužno zejména vytknouti: 
1.) Naříz'emí veškerého ministers.tva ze dne 9. března 1898, čís. 

41 ř . z. o- služební iins:trukci finančních pT'okurartur, jež nastoupila 
na mís to služební instrukce z roku 1855, zmíněné v článku IV, č~s. 

1 uvoz. zák k civ. ř. s. Doplňky Obsiahuje vládní nařízení ze dne 4. 
čerVIl1a 1919, čís. 313 Sb. z. a n. 

2.) Zákon z'e dne 24. února 1907, čís. 41 ř. z. o konání spravedl
nosti u vr'chních zemských soudů a nej.vYššíhOl sioudu. 

3.) Zákotl1 ze dne 25. 'ledna 1914, čís. 15ř. Z. 'Ol saužebním poměru 
'S~átmích úř,edníků ,a sluhů (služební vragmatika) , obsahující zejména 
předpisy o k~rném řízení proti 'soudním úředníkům kancelářs~ým 
a sluhům. 

4.) Cfsařské nařízení ze dne 1. června 1914" čís. 118 ř. z. (( zv. 
novela o úlevách soudům), jíž právo procespí!V přečetných 
důležitých směrech dHem změněno, díUem doplněnO'; zejména zru
šen zákon z roku 1907 (čís. 2), vokud se týká složení senátů vrch
Iních zemských s,oudů a nejvyššího soudu. 

5.) Ze zákonů Českoslovell1ské republiky: 
a) zákO'n ze dne 2. 1l11s,tOlpiaJdu 1918, čís. 5 Sb. z.. a [1. o ll1e:jvY'Š'ším 

soudě, jenž zrušen a nahražen zákolllem ze dne 16. dubna 1919, čís. 

216 Sb. 'z. a ln.; 

b) zákon ze dne 2. HSltoptadu 1918, čís. 3 Sb. z. a n. o rnejvYš,ším 
spr1ávlllímsoudě a o řešení . kompetenčních konfHk.tů; 

c) zákorn z téhož qne č. 4 Sb. ~. a rn. 10 p'říslušll1osti [{i rozhodolVá
ní o nárocích prOlti státu nebOl jeho částem. Zákorny čÍs. 3 a 4 Sb. z. 
a n. by-'ly úkony, přikázané v býrvaaém RlakOlusku řÍ'š,skému soudu, 
z části přeneseny na zvlášr1:ní kompe,tenční sernát, z části rozděleny 
mezi nejvY'šší 'Slprávní soud a zemlský sO'ud v Pr1aze; 
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d) čtvrtá hla:va ÚJstavní hsťirny ze dne 29. února 1920, čís. 121 
Sb. z. a ln. o mod soudoQlvlské. Tím p'ozhyJa PllartllllOlSrt:i ustanovení z,á
kladn'ího zákona státního ze dne 21.lprosirnce 1867, čís. 144 ř. z. o mod 

'SOUdOOlvské; 
. ' e) jlazywový zálkion, o němž již byla řeč; 

f) zákOIl1 ~~ dme 1. dubnaJ 1921, čÍs. 161 Sb., z. a ~., lkiterým se 
mění někteJ.1á ustanorvení zákonů o soudní příslu:šnolsti a sjo.udním 
řízení v IOb6alThských věc.ech a Ol projednání vo:zůs,talosti; 

g) z,ákOln z.e dne 8. června 1923, čfs. 123 Sb. z. a n.,. kterým 
se mělní některá ustanovení ,zákonů o s:oudní příslušnosti, soudním 
řízení \n obČJanskýc.ll věoech, O! exekučním ří,zení, Ol p'Ozůs:t:alos,tním 
řízení a Ploručenských věoech; 

Jh) :zákon ze dne 19. (plrosill1ce 1924, čís. 294 Sb. z. a n., jím,ž až 
do jiné z,ákornné ÚJpr1avy prodloužena ;platnost obou lpředchO'z.ích :zá
kOlnů. 

Co se týče další platno,sti pl1ocesj11ího práva bývalého. Rlakouska 
. v Československé r'epubiI.ice dlu~nOl ještě podOltknouti tOtOl: 

1.) Právo to platí dle zásady čl. 2 zákona 'ze dne 28. října 1918,. 
čís. 11 Sb. z. a; 111., vYjímajíc území kdYlsi uherské, u lll-áJs rnradále, po
kud nedozrr1Ja,lo :změn 'zákonodálrstrvim Československé republiky a 
pokud jednotliVé předpiSY jsou slroVl11ateUny .se změrněnými státo-
právními [lOměTY; . 

2.) (pochybno., zda-li a jak dalece ip[altí u nás p'rOlcesní právOl bý
valého Rakouska, pokud OIPírá se o smlouvy mezinár1odll1Í. V té pří
č]ne dluma rOlzeznávati: 

a) vev.zájemném procesrním sltyku dílčích států, vznildých z bý
v,ailého R:akOlusl~o-uher!Ského mOCll1ářství~ p'rátvo to nepLatí, \poněvadž. 

státy ty nebry!!y vzájemnými sm,luvníky příslušrných smluv a nelze' 
iprOlt~ mluviti o nějakém 'vs/tupu jejich jako čá,stí býva,lého celku ve' 
smllOuvy ty. To uznává jak judiwatura, tak i Uegůslativ.a, upr:a/Vujíc: 
PQlstupně dotyčné vzájemné proce:sní styky; 

b) v poměr'U k jiným státům je otázka v mezinárodním právU! ne
vyřešena. Někteří míní, že v IPřípadech, kde jedoo' smluvní s,tát rlO~,

pladne sle v někOllik nových Isa:mostartJnýc:bl států, tytQl jakQl člÍJsti 

býlv.alého ce~ku jsou meziná'rodními smlouvmni váz,ány, a že vá,zán 
jest, arciť s :právem výpovědi, [ druhý smluVlnÍ stát. Bude zde prak
ticky záležeti na tom, jak zúčastněné Istá ty ku věci sle zachQlVlajL 

II. P!r á v n í p o vah la p r'O c e sní h Ol IP r á v a. 

Předpisy hmotrného pr'áv.a občanského UPflavují Isou~romolP'rávJ1íi 
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lPoměry 'způsobem zásadně a pliaJV~deLně disIP'Olsitivním, [polllechávajíce 
zásadně z.ú6astněným osobám, by věc jinak uspořádaily. Opak toho 
p1altÍ o právu procesním. Právem prooelslllím vytčeny, jslou pro sou
dy, jakož,to orgány 'Státní, vykonávlající moc veřejnou jedlllak meze 
jejich pravomoci, jednak z:púsob (projednámí a rozhodování soukro~

IDoprávních 'ro.z,e1p!ří, jednak lPostup [p'ři prozatímní ochrla\Ilě a koneč
ném vY1nucováil1í přisouzených ll1ároků. Ve všech naznačených smě
rech IPřichá:zí v úvahu nejen zájem ~účasltměných stran, nýbrž val
nou měr10u j; 'zájem veřejný. Tímto zájmem je určenOl, ko.lik ve
řejll1é moci a na které státní ong1áJny se přenáší a kterak tito. orgá
nové mají lP,řenesenou ll1a ně moc 'veřejnou vykonávati. Z těchto 

důvodů jsou předpů.sy, procesuální zásadně a pr:aiVide[ně rázu lnU!t
kavého (ju~ Oo.gens) , jež jakOl jinaké předpisy veřejného práva, do 
něhož náležejí, vyňaty jsou z disposice z.úč3Jstněll1ých stnan. Pokud 
opačná disposice sltran co dOl použití pr1ocelslního IP'ráva se dopouští, 
jedná :se právě o výjimku z lP!ravidla, již nUŤlIlo přfsll1ě vykládati. 
Zákon dovOIluje ,stranám změnilti ll1ebdi !posunouti soudní iplříslušnost, 

to však je\Il IV me:z.ích, v zákoně přeslně vytčell1ých, a jen plro roze
pfe (§ 1041 j. n .), nikOlli 1é:ž pro exekuci (§ 51 exek. ř.~; iáklon 
nedovoluje stranám před státll1ími ,soudy t. zv. procels konvell1cionál
ní, t. j. IZIP'Ů!sob projednávání rozelpře, výhradně sltr1cllllami smluvený, 
ovšem al,e dopouští i::akOiVýtO proces [před rozsudími (§ 587 ci'v. ř. s.), 
vYtýkaje ostatně i prlOl tentOl případ jÍlSlté lPředpisy, jichž nezbytll1ě 
nutno šetři'ti; ,zákon nedopouští za žádných okolnosr1:í, by strany 
i 00 do vedení exekuce podrob[,ly se roz:sudímu (čl. II. uvoz. zák. k 
exek. ř.). J ežtQ však Ipf10cesní právo předplÍ,suj e j eu cestu ke zjiště
ní a uskutečnění nároků s oukr!omoprávních, ll1epostihuje nur1:~aVÝ 

ráz plfIQoesního práva jakož,to Iprávla veřejnéhOl úkoll1Y stran, jimiž 
buď :přímo nebOl nepřímo mSPoll1u)í se sporným \llárokem soukro
moprávním. Jaw0' ponechává sle 'sfrlanám, chtějí-li či nechtějí-ui ná
roku vůbec ,se domáhati nebo [p'roti němu ~bec se bráni1.i, tak 
i za sporu mohou s nárokem Inakládati přímo tím, že nároku toho 
se zřekl110u nebo nál10k ten uznaj( Mohou Ivšak :za sporu Il1Jaklládati 
S nár!okem ~ nepřímo tím, že Isubj ekltivníhOl proceslIlího lP'ráva nepo
užijí, vzdavše sle výslovně lllebO' mlčky pr0'cesuáJl:ních !prostředků k 
vítězství vedoucích huď ve směru fO'rmálním (obrlany, průvody ap.), 
nebo ve ,směru věcném (OIpna:vné prostředky). Posléze zůstaveno 

je 'strlanám, by spor v kterérhkoMv jeho období uklidi[i sloudním smí
rem. Ovšem předpokktdem, by strany se siporným nárokem mohly 
v nazlnačených 'Směrech nakládati, jest, by stranám přísllušela voLná 
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disposice ' s nárokem. Této podmínky nelIlí na p,ř . ve sPOIrech o' ne
IPlatnost mranžels1tví pro překážku veřejnoP'rávní, kde není a\lli řeči 
.o nějakých zadatellných právech manželů buďsi po ,strálIlce prOlce

s:11áJlnÍ buďsi PO stránce věcné. 
" 

III. V ý k I a d rp ,r o c e :s U á 'L ln í c h pře d p i s Ů. 

O výkladu předpisů procesníhOl práva p'latí pOlvš.echně zá;Slady, 

vytčené v § § 6 a 7 obč. z,ák. 
Zv[áště dlužno s.e zmíniti: 
1.) o výkLadu histOlr1ickém, 
2.) o t. zv. 'zodpovědění sporiI1ých prO'cesuálních otáJzek minister-

sltvem spra:ve dllnos ti, pokud se týoe bývá:lým nejvyšším soudem, 
3.) o ll1á<lez,ech InejvyŠ'šíhOl s0'udu, 
4.) Ol !p,rávu obyčejoiVém,. 

K čís. 1. tl i s t 0' ,r i c k ý v ý k I ad lPokouší Ise v:Y1s.tá.hnoU!Ťi pra
vý smysl pochybné p'f'ocesuální normy, vraceje sle k právním ná
zorům, jež byly vládnoucími v Člase vydálIlí záwona a jimiž zejmooa 
pr0'dchnuti byli tvůrci zákona. Ovšem InutrrlO při tom postU!polVati 
s ptaJtřičnou obezře,tností a pOIložáti si otá!zku, zda d0'tyčný právní 
názor jest kryt d~slovem zálkona la vniterní s:ouvisl:o:s.tí příslušných 
zákonnýcH předpisů. JeS'tiť zákonem jedlllak vše, 'S drlUlhé stralny však 
jen to, COl V1 zákoně doš<IIOl výralzu, a nikO'li, co 'vyjádřiti bylOl snad 
zákOll1odárným úmysl,em. S ře6enou výhradou d1užno při výkladu 

a) Hm po stOlpách právní normy laž ku zřídlu, z něhož vytryskla, 
b) POIvšimnouti si tvorby zákona. 
K p í s m'. 3. Četné předpiSY procesního prláJva: 
ex) jsou 'P'ř,evz3Jty z dřívějšíhOl práva nebo jsou lIla, \právo ItOl navá

zány. Cenným zd-rojem pro ryýw1ad bude stano/ViskOl, jaké k dotyč
Illé normě :Zlaujala dřívější UtenaJtur:a a judikatura. Při tom ry:šak 
nebudiž přehlédnutO', . z,da shodná Inorma stlaršíh0' p'f1áva nenab~yla 

v lnové 'SouVi!srolSlti odchylnéhOl S)l1lYls~u; 

~) jsou vypůjčeny z práva cizího, nájmě z prá:y,a n,ěmeckého. 

Zde pla,tí celkem Itlotéž, co právě řečeno) pod IPísmenem ex. 
K pí s-Jm-: b. V přeče:t11ých směrech vYkazují však priOces\llí zá

kony p'ráVll1í věty ze-eLa nOlvé, !plro něž není olPory aJni ,v rakoUJském 
sjtarším právu, :ani v :záko:nodál1ství cizím! a pr0' jichž výWlad tudíž 
posa:vadní litera'tury a judikatury nel,ze UJPotř~bi;1:i. Tu jeslt otázkou, 
co tanulo na mysli Itěm, kdož sfáH u kolébky práva procesll1ího. Po
učení [podáVlají IPOI této stránce t. zv. materiáHe k novým rakouským 
zák,onům ' O' civi,lním Iprocesu ' (Materiwleu zu den neuen Civilpro-
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cessgesetzen), vydané býv,a,lým c. k. ministerstvem sprla:vedlJnosti 
nOlku 1897 v knihkupectví Manzorvě ve 2 ,sv;azcích. Obsahují vládní ,
předlohy S, vysvMlivkami (erHiuterlllde BemerkUlllgen) ,zp,rávy per
manentního výboru poslanecké sněmovny, zlprávy permalIlentní ko
mi'se panské sněmovny a spol~ečné zprávy permanent. výbQiru, a per
malIlelIl:t. lmmise. V nich dočítáme se, ktenak a z jakých důvodů byla 
jednotlivá ustanOlvení formulOlvána ve IV'[ádní předll'Olze, kterak la z j;a
kých příčin b~la postupem porad pozměněna Illebo, dOlplněna a jaké 
úvahy vedly ke konečné r'ed:akci tex1u zákona. 

i!( čís. 2. T. z v. z Q; d pl OliV ě d ě n í o t .á z e k (Beantwor:twflg 
der. Pragen). Dříve než dO'š~Qi k aktivování nového Iprocelsního prá
va, :pě'stěIIlO soudci 'všech obvrolďů vrchních 'Soudů zemských 'Studium 
nového procesního práva ve spoJ.ečných týdenních sohůz,ích, rozlPra'y'
ných večí'rCÍch a zvláštních vyučovaCÍch kursech. Vyskytnuvší lSe při 
tOlm pochybné otázky sebrálllY a předllQlž.eny minis ter!stvu 'Spravedl
nosti, jež v P0'řadí zákonŮ' la pHr1agrafů buď Slam0' je: zodpo'vědělo 

ne:bo dallo je v některýcbJ závaJžněj'ších příPadech zodlPověděti p~e

nárním senátem nejvyš'šího Isoudu. Tyt0' právní věty, známé pod '0-

značelllím »zodpovědění OItázek«, nemají rruz autentickéhOl výkladu, 
soudce, jlako p·ři soukrOlmém právním názoru, má dle siVéh0' ;právního 
přesvědčení vo~nO!st, buď k nim Ise přidati nebo zaujaJti stanOlvisko 
odchyllllé. Ned'Os:tla:tkem zodpovědění otázek jest, že nejs\ou prOl ně 
událIlY důvody. NicmélIlě mělo fakticky :značný v'l,iv na vývoj pro
cesuální prlaxe. 

K č í IS. 3. N á 1 e z y n e j vy Š š í h o s O> udu. O j edi.c]] význa
mu platí i Ipro prálV'o procesní známé všeobeClllé zásady. Od r0'ku 
1901 uveřejňovány nálezy lllejvYš'šíh0' ,soudu, ježi zapsány d0' knihy 
nálezů lllebO' kJnihy judikáltů nebo .vůbec bY11y z,ásladního rázu, ve 
sbírce, pořádané lIlejvyšším soudem iPod názvem »Entscheidungen 
des k k. Obersten Oerichtshofes in CilV'il- und JUsitiz~verwaltmg,s

s:achen ver'offentlicht VOlIl di-esem Oerichtsnorfe. PO'rtset:zulllg der von 
Rudolf Nowak begriindei:en Sammlung der EiI1~lscheidungen des k. 
k. OberstelIl Oericilivsh0'fes in Civilsachen, Ne~e Polge (t. zv. úřední 
sbírka rozhodlIlutí). Mim·o tOl uveřejňována rozhodnutí nejvyššího 
soudu v různých odbO'rných oasopis,ech a soukI1omých Isbírkách roz
hodnutí, na-p'ř. v !f'oe'šířené sbírce Olalser-Unger. Od r0'ku 1919 uve
řejňována jS0'U rozhodnutí os. nejvyššího soudu ve věcech občan
ských komisí téhož s,0'udu ve sbíree, mající oozev »Sbirka rozhodnutí 
Ine}vyšších stoIT:ic soudních republiky Českos~0've:nské. 1.. RozhodlIlut 
nejvyššíiho ,soudu ve 'věcech oboans:kých. - Nákladem [Právnického 
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vydavaJtelství v Praze, spoleooost ·s o. ,r. MimOl tOl i v odbor

ných oasoiPisech. 
K Čí,s. 4. P :f á v o 0' by č e j 10 V é ,nemá derogativní mod opro,ti 

předpisům pr'álV'la p'rocesníhQl. Mohl:oť b~ se ,tvQlřdJti jen tím, že by 
'soudové, strážci z.ákoma, nešetřtli zákolIla, sporlIlé věCi pr0'jedná
~aJíce. Arciť d0'týká sle § 271 CÍ'V. ř. s. práva ·ob~čejového. Má 
tu však na zře,teli právQl ob~čejorvé, jako~to zdroj Vlráva hmoríného r 

zejména práva obchodního (článek 1 ,obch. záko,nla). Od prl~va ob~
čejového nutno lišiti t. zv. místní zvyhlos1ti a obchodlllí ZvYklosti. 
K oněm odvo1:ává ,se zákon ma př. v. § 560 c. ř. s. a § 342 exek. ř. , 
k těmto 'v § 364 c. ř. s. 

IV. M í 'S t ,n í mez e p r Ol c e, sní hop 'r á va. 

V' plráWlí ro'zep>ř'! přichruz.ejí v úvahu dvě zcela rů!zlné otázky, 
totiž, dle jakého pr1ocesního práva má ScrJor 'v tuzemsku býti pro
jednán la dle jakého, občaiI1Jského IPráJvla má sPQlr v. tuz,emsku býti 
ro:zř'ešen. V OlIllom Isměru p~atí záJsada, že soud projednává slpor dle 
lex fOlri, t. L dle Pfloce:suMních vředpi'5oů, p~;a1[lých 'V místě, !kkle spud 
má své !SídL0'. V druhém směru, tOltiž v OItázce,. :z>da a pokud ,lze 
SIPOD řešiti ,na ,základě cizího p1rruva občmského, p'1atí předpils~' ob
čaJlliského práva, ,to jeSlt fP'ředpis~ materielního práva civilníhQl, lIlechť
,si obsaženy jsou v zákoníku občanském, obchodním, smooečném 
nebo v j~ných zákonných normách (Č'l' . XXX uv. :zák. k c. ~ř. s. a 
čl. XXI UJVO'Z. zálk. ik exek. ř.). DlužlIlo si proto vždy v Iprv,é řadě 
jasně uvě d0'miti , zda jde v pravdě o OItázku iPrálV'a p'roces,ního, či o 
otázku práva hmotného. Tak Inejedná Ise v prlavdě Ol otázku plráva 
pn0'ceslllího, nýbrž O' ortázku p'ráva hmotnéhQi a neplatí tudíž lex for\i 

na p,ř. 'V těchto vříPadech: 

1.) :z,působi~0'srt bý,ti stT!anOU ve sporu a :způsobilOlst ke spOlru je 
důsil'edkem zp'Ůsobi'lostt k právům a k právlIlím činům, (§ 1 c. ·ř. SI.) . 
Rozhodlllým jelst lp'rlo~iO P'TálV'0' státu, jehož s~átním občanem strlana 
lest (§ 34 obč. zák.). Než i OÍ'zinec, dle práva Sivé 'Vlasti ke 'slPoru 
ne'z:prŮJs.obHý, smí samo:s.ta:tně (bez zákonného zás:tupce) ISlPlO>r prQl
jednávalti, je-li dle :zdejšího práva k t0'mu zp'ůsobným (§ 3 c. ř. SI· \> 

na lP'ř. 21tiletý 'státní příslušník lf'eprubHky Rakouské); 

2.) ~alO'vateJnosrt nároků a promlčení jehl0'. Nelze však ža'lovati 
v tuzemlsku :z :pfláWlího poměru Illeb oprávnění, jemuž Ituz,emlským 
právem z ohledu IV'eřejného řádu a mnavnos~i odep'řena platlIlQlst a 
~alovateln0'slt (jUJs C0'ge>ns; ani! cizoz,emský rOlzlSudek · o takovém 

2: 
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prátvním poměru neb oprávnění neb;y,l by zde vykona;t'elným § 81, 

čís. 4 ex. ř.). 
3.) Solelruní neboli obř:adné náileži'tOlsrti ,svědků a llistin, t. j. [Jn-

pady, kde Ip~.atnO'st právního jednáJní p'odmíněna jest ~z,řízením ' určité 
Hstiny nebo přivoláním svědků jis,tého druhu, :posuzující se dle prá
va ob'oanského .(lplatí zde zásada locus reg'1t .ac.tum). NapflOIti tOlmu 
průvodní ná[ežitosti Hs,tin a :svědků, 11. j. jejich p'růvodní moc aSlíla 
bez OIhledu na to, zda zřízením lis!uiny nebo iPhv,Z,etím svědkŮ' podmí
něna je lpla;tnost právl11ího jeďnání, jlSlOlU předmMem ÚPif:a!VY 'v právu 

p'rOlceslním ,a posuzují ,se tudíž dle ilex forL 
Otázkami Čáistě procesuálními jsou al plll3Jtí pro n,ě lex fOlri: 
1.) přípustnosit iprocelsních úkonů vůbec, tedy jednak otázka, zda 

věc vůbec na tuzemský siOud lze v:znésti (§ 38 j. n.), jednak p'ří
pustil101st určitého úkonu Zla říz·ení (Ina Plř. přÍlpustnOlslt určitéhOl [J'rů
'Vodu, o!pravného pr101středku art:d.); 

2.) způsob procesních úkom,ů (zda podáním . či iprOltOlkollárně, :zda 
nutno jedna,ti advokátem, přísežný či nepřísjež\ný vý)s[ech svěd-
k.ů a tak dále); 

3.) účinek procesních úkonů (na př. vlli'v n.,jmos.oudního dOlznání 

na potřebu do~azování, zda zákonná teorie průvodní oi zásada vol
ného zhodnocení lP'růvodů, které pokilesky ' mlají vzápětí zmatečnolst 
.a pod.). Důsledně' nařizuje. p'roto zákon (§ 290 c. ř. 's.), ž,e nelze 
pro1~ důkalzu, piflOlvedenému cizím !soudem, namítati, že dl:e ctzozem
.skéhlo práva ;proveden byl vadně', jen když dle: tuz,emského plrLlva 
:proveden w~ ,S[)lrárvně. Výjimkou z pravidla rorvná 'se [JtftůJvodní moc 
(nikoli jinaký p'f'ocelsuální význam, na př . mOlC" biý.ti záklladem 1'loz-
kazního řÍzení) c:izozemské rristimy veřejné tUlzemské' listině !té.že po
vlahy, IPředipokláda)íc, že v míst.ě, kde Ms~ilna z.řízooa, šetří se vzá
. jemnoSlti a že l~Sltina vykazuje předep!sa:né (dilIJilomatické) O'svědčení 
,(§ 293 c. ř. -s..) . 

LhOlstejno jeslt pro p[a'tnos1t řečené lex fori, :zda ten který' úkon 
jest čálstí Isporu, v tuz,emsku projedná~~néliOl, či zda [)ifuCelsuální 
úkon sám o spbě jako takový (Ina př. doručení, důka;z:) lPředsevzlat 
.tuzemský'm soudem k žádolslti !Soudu cizozemského. I právní pomoc 
(cizolzemským sloudům poskytují tuzemské ISOludy jen ve formách 
-:tuzemského práva plrloce,s.ního (§ 39 I j. ni.). V'Ý]imkou pro
vésti lze dožádaný procesuální úkOln ve formě, ci~ozemským lP'f'O

ceSjním Iprávem předeplsané, když dožadující cizozemský soud ryý

slovně o to žádá, cizozemské .procesní právo tOlho vyžaduje a tu

;zems~é právo tohO' ne1zalm;zuje' (§ 39 II j. ln.). 
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Naopak IprOlce,slllí úkony, jež ve isporu, p'rOljednávaném u tu:zem

ského soudu, nUltno provés{i v c.izozemlsku, rrze provésti jen dožádá
ním pří'slušného lSoudu ci:z.ího (§ 33 j. n.), na ipř. doručení do ciziny, 
)f,ovedení důlmzu, výkon nállezů. Při tom dbáno budiž předpiSŮ o 

"dopisorvál11í a styku se soudy cizími (čt XXX uv. z,ák. k c. ř. SI')' 
Pří,slušné předpi'sy zakládají Ise na mezinárodních! sjtnilouvách, uza
.~řených bývalým r:ak. s!tátem' a vochybno, zda a jak dalece p,latí 

nadále i u nás. 
Pr'oc'elSuáJlní IP'r~va cizinců před tuzemskými spudy, a ťlSi sPOIfují 

!Se s tuzemci nebOl ci:zozemci, posuzují 'se v prvé řadě d'l!e smluv 
mez.inárodních. Jinak [Jlatí zprav:id[la z,ás,ada · fO!fmállní reciprocity, 
t. j. cizincům prop-ůjčují se táž lP'ráv:a jako Ituz,emcům, předpokládajíc, 
že cizí :Sltát nakládá v dotyč:né oiŤ.á,zce stejně 'S !tu:zemci, jako se svý
mi příSJlušníky (um př. Ipropůjčení Ipráva chudins,kého). Výjimkou 
rozhoduje materielní rec.Uprocita, t. L nezáleží jen Illa t.om, z,da cizí 
stát stejně měří Itu:zemcům a svý:m 'Vu,a'stníill) příslušníkům, nýhrž. dá
le ještě na tom, ,zda c:iiz,O'zemským p'rá:vem s!kýtají se v cizině ,tu
zemcům tytéž výhody, jako tuzemským prá'vem v tuz,emsku cizo:
zemcům. Sem patří OItázka, zda cizince !:ze zlProstiti povinnos,ti ku 
sdOlžení procesní HSltoty (§ 57 ČílS·. 1 c . . ř. ~s.), OItázlm Iprůvodmí moci 
obchodních knih (§ 295 c. ,ř. IS.) a příslušnost dle § 101 · j-. 111. Zn:~ 
Ji totiž cizí plrávo sudiště, tuzems~é.mu právu neznámé, u něhož: tu
zemce Lze v cizině žalorvati, má tuzemský soud posltulPo~ati při Žla-
10bě prOlti pří<;:lušil1íku onoho cizíhO' stMu, zde podané, tak jako kdy
by i tuzems,ké pTávo on.o lSudišt.ě uzná:vlallo, a ža'lobu u taktOl pří
.slušného soudu Př.ÍlPUlS:titi. Co !Se týče důklazu vzájemnOlsti, p[ati! pra
vidlo, že tuzemský sjoud, maje lPO'chybnos'ti, vyšetřuJel jako jinou 
skutečnost i tu, co ci:zí právo na'ři:zuje a jak se cizí stá,t :zachováJvá 
(§ 101 j. n., §§ 293 II a l 295 II c.ř. IS.). Výjtimkou musí:' 

1.) soud, maje pochybnosti, vyžádati si prohlášení mtnilSlterls,tva 
spravedlnosti , jímž plak jesrt vázán .(§§ 57, 63 II c. ř. 's., § 38 č. 3 j. n.); 

2.) vzájemn.ost ZaTttIČena býti Ismlouvami Istátními nebo vládními 
proMálšeními, uveřej[l-ělt1;Ým~ rv lř. zák., relspI. ve Sbl/Z. rci. n: (§ 79 ex. ř.j. 
J e~1i tomu tak, soudce dáJ1e' lP,átrati nesmí, pak-li nikoli, nelz·e šetření 
-vzáj emnosti jinak, tudíž vůbec doká:zarti. 

V. Č a s -o v é m e iZ e- IP' r o o e sní hop r á v a. 

Dle čl. 1. uv. zák. Ik c. ř. SI' mě:l civ. řád soudní nabýti IPůs.obnosti 
dnem, klterý naří:z,ením mini's1e:rstva spravedrrnosti bude 'SiUélJnOIVen 
nejpozději pak prvým dnem třertího ka!lendářního roku ITJO vyhlá~ 

2* 
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šení zákona. Poněvadž ministr sprlavedlnosti tOhOtiO zm.ocnění nepo
užil a ,zákon ~yhlášelll by,l: dne 9. srpna 1895, ~stoupH c. ř. s. v ži
vot dnem 1. ledna 1898. 'Souča!sně s c. ř. 's. nabyly působnoSlti juris
dikoní norma, exekuční řád a zákon 101 'SlOudní organi,saci (ol'ánek 
I. uvoz. 'zákona lk j, in., čil'ánelk! I. uvo'z,. zákona k ex. ř. a § 98 
zákOlna o sloudní O'rganisaci). Výjimí~ou stanoveno} v uvozovacíÍn 
z,ákoně k j. n. (člán'ek XXIII.), k c. ř. s. (čílánek LIV. a k ex. 
ř. (čl. XL), že určilté olánky uv. zák. k ex. ř. nabudou působnOlstí 
vyhl:álŠelním uvoz. Izáko~a ~ ex. ř. (to jest dne 6. čerV[1a 1896), určité 
č:lánky uv. :zák. k c. ř. SI' za! šest měsíců IPO vyhlášení uv. zák. k c. 
ř. IS. (rto jest dnem 10. ,mora 1896) a určité články :teprV'e souČlas,ně 
s IPočátkem působnosti j. n., c. ř. s. la ex. ř. Osta,tmí články uv. ,zá
wonů nabyly půslobno,sti dle prlavidla § 6 zák. ze dne 10. června 1869 t 

čís. 113 ř. z. :počMkem 45. dne po UJplynutí dne, kdy Illěmecký te~t 
dOltyČl1é čélstky ř. zák. byl: vydán a roze\Slán (tedy na ;př. čilánky 
UV. tZ,ák. j, n., nejmemované v čl. XXIII. téhož ,zákona, lt1aby[y, an 
(tento uv. zákon byl vyhlá'šen a Irozeslán dne 9. srpna 1895, působ
nosti dnem 20. září t'éhož roku). 

Otázkou jesrt nyní, zda \Spor, jenž se zapOČlal za \působnos,ti dříve 

pl1ati'všího p'flocesního práv;a, ale v den !působnosti nového proces
n.ího prá'Vra nebYil jeŠltěJ ukončen, má se dále prováděti ai dojednati 
dle dřívějšího, či die no~éhJOl pr'áva procesního. Povšech[lě' bud.iž 
p'Odot čeno : 

a) nezáleží na tom, kdy založen bJYil [právní ,poměr, z něl10ž se 
ža1uje, nýbrž, kdy žaloba byla podána; 

b) vyloučena jeslt iplOlV:ahou m·ocesního práva, jakovto jus. cogens 
dohoda srrran., by spor, zahájený :za pů,sobnosti no'Vého prlOoe1sního 
Ipráva, byl projednán dle dřívějšího pr1ocelsnÍho práva. Vy,cháJz,eje 
však z hlediska, že Ill:o~é procesní právo značí pokrok na prospěch 
sltfían, dovO'lova,l zákon, by stnany dohodou zabelzpečily, sli výhody 
no'Vého p'rocesního Ipráva i lPif'O spor, :zahájený za p'lart:nosti dřívěj

šího procesního IP'ráva, by tedy ,spory, takové :za určitých Dlodmínek 
převedeny byly dohodou Istran v řízení nOlvé a by ~ůsledkem tohO' 
byl~ po lP'řílPadě přeneseny na, soud dle nOlVé j, n. plřís~ušnÝ, laniž. 
by tím minulo p,řerušení IP'f'0'rrillčení nasrta:vší podáním Žlalobry (olánek 
XLIX. uv. zák. k c. ř. :5..). Přenelsení bude nu1ným, rp0'strádá-li pů
vodní soud podle ;před!p1sů novélhlO p!ráva předmětné lP'řílslušll1os[ti (čl. 
XX. U'Voz. zák. k j. n., čl. II. a XLVII. uv,oz. zák. k c. :ř. :sJ, JinaJkl v 
otázce shoria vYhraněné rozeznává teorie .trojí sOUJstavu a to: 

1.) ,soustavu jednotn,osllti Isporu. Téitlo soustavě jest 
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spor ústroj,ným ce!lkem nalV'za)em se podmiňujících úkonů :str1aJn z.a 
součinnosti Isoudce. Důs,ledkem této SOUJstavy jest P0'ža dav ek, b~ 
spor 'vesk'rze byl projednán a dojednán d~e Itéhož iprocelsního IPráva 
a to dle proce'sního práva, plati~šího v oalse, kdy. stnanly sle .sep,řely; 
': 2.) soustavla jednotlivých IP'r10ce\S,ních období, IPO
žadující, by pr0'cesní .období, zahájené v den působnosti nového. prá
va, bYllo do,jednáno dle prá\vial dřívě,jšíh0', další období vš,ak dle 

práva nového; 
3.) St o u s t la v u i IS 0[10 van ých ú k 0' n Ů p' r o ce s.n. í ch, po

žadující, by ihned 'nejblíže !p,ří'ští pr0'celsní úkon P0' působnosti nového 

práva dle tohoto práva b~,l proveden. . 
Přednost zasluhuje soustlava jednotnosti slP1Q1ru. Hoví povaze spo

ru, jakožto organického celku a nutno dbáti jí všude tam, kde nové 
a staré p'J.iocesní prá~o SP0'čívá na zcela různých základech. PrlO,to 
ta:!ié uvozovací zákony k novým pr0'cesním zákonům rozhodlly, se 
celkem pro tuto ,soustavu a ji pak v podrobnostech lPifovedly. Co se 
cr11hých s,oustav týče, dlužn0' pozn.amenati 'Ťoto: 

K čís. 2. Sous1tavy jednotlivých IPr0'celsních obdobi 'lize UJpotřebiti 
jen tam a jen potud, kde .a pokud s,taré a lnové prá,vo, spočívá] na 
témže podkLadě, takže kombinace obojího !p'rá:va v rámci téhož spo
ru není na lPováženou. UvolZovací zákony lP,řiklonily. Ise proto k tétO' 
soust~vě jen zcela vyjimečně v těcht0' dvou případech: 

a) kOlllaJ1o-li s,e v čaJse, kdy pŮSO'b[1,i !počal ít1o'VÝ c. ř. s., jednání 
o námiltce, sporu zabr1aňujíc.í, na plř . lOl námiltce věci IPravoip~atně roz
souzené, provedlo .se toto jednání dle dřívějšího proce,sního rprávla. 
Byla-li pak námitka :pravolpla!tně zamítnuta, projedlI1all a rozhodl se 
spor ve věci samé dle novéhOl c. ř. 5.. (čL XLVII., Č. 1 11)v. 'zák. 
k c. ř. s.); 

b) 'vynesen-tli IPfed ptusobnos.tí nového c. 'ř. s. ve ISpor'U již, roz
sudek, posuzlO~alo se období opravného 'řízení, čítajíc rv to i Illa
vrácení ku lP'ředeštému stlavu, dle práva starého, tudíž dle sousltavy 
jednotn0'sti sporu. NaPlnoti tomu další p,r0'cesní 'Období, iť. j. odp0'r 
proti takO'výmto 'roz,sudkům žallObou pr0' zmatečnoslt řídilo s.e d[e 
nového c. ř. s. (čl. LI. U'V. zák. k c. ř. !s.). 

K čís. 3. Souslt;a~a iso[o'Vaných p'rocesních úkonů byla by UJpo
třebirte1nou lPouze iťam, kde novým zákonem změnila by .se pouz,e 
forma ojediněllého p,rooes~ího úkolnu (na př. jednotná formulwa pří

sahy na místě různých konfesioneilních formul,ek dle :z,ákona ze dne 
3. května 1868, č~s. 33 ř. z., čl. XL. uv. zák. k c. ř . s. K tomu 
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záik:on: ze ,dne 13. července 1922, Čí,s,. 223 Sb. z. ;a n. o 'P'řfsaze osob 
be'z vyznání). Uvozovací zákony ,této sous:tlav,y v iI1Jižádném IP'řípadě 

nepoužily. O tom, jak rv IPodrrobnosteclI pr1oved[y uvozovací zákony 
soustavu jednotnosti sporu, lze pomllčeti. PřÍJs}ušné 'výklady neo
bešily by 'se bez výkladu o jádru bývalého Iprocesll1ího prá:va, a pod
j,ati S,e této !práce by-~o by neekonomickým, ježlto ode dne působnosÚ 
nových ,zákonů pflOlCesních uplynulo již více než 25 let, takže zcela 
vzácným bude pnPlad, že by dosud nebY-1 skoneován spor, zahájený 
za působnosti dřívějšího prá!va plr1oc.esního. 

VI. P í sem nic tví p r 00 c e sní hop Ir á v a. 

Dříve IPlativší procesní IPrálvo :z:pr'aooiVáil1o zejména v díle »Can
~tein, Lehrhuch des oste:rr. CivHlprozeSlsrechtes«. 

O Illovém pr10cesním právu pojednáno spUlstavně rv 1échto dílech : 
Ott: Soustavný úvod ve studium nového řízení !Soudního: DíJ I. 

(1897) část iVšeobecná, díl II. (1898) čá'srt: zvláštní, oddělení první: ří
z,ení v I. instélJnci, díll III. (1901) část zivJ.áštní, oddě~ení druhé: opravné 
prosltředky, mimořádné lPomůcky, prá'vní, z:vlá:Šltní říze.ní. Byla to ča
Slově první /a zůstala v ěCin ě' nejdokiQllllalejší práce lOl novém předmětu. 
Arciť dlužll10 při použití tohoto díla bedlivě povšimnouti !Sd. napiQl
tomních změn !zákona. DNol ú!p~ně: rrozebráno. 

Canstein: . Da:s Civilprozesslrechlt 1907. 
Schl1'ster v. BOll1ott. Da'S osterr. Ci'vilprlQizesslr1echt. Systema'tisch 

dtargesteUt. 4. vYdání 1907. 
Sk,ed~: Da:s oSlterr. Givilprozesisrech1' I. Band 1900. 
Pollak: System des ost'er/r. Civ,i[prozessrechtes, mít Einschluss 

des Exekutionsrechtes. 2 drny 1903, 1906. 
Ullmal1Jn: Grundris.s des C. P. R. 1900. 
Dr. Frianz iKlein: Vorles:ungell1 liber die P,r;ax~s des. Civilprozeslses 

1900. Má značnou důležitost z,ejména proto, že autorl bYl Itvůrcem 

c. ř . IS. K'res;1í procesní právo v :základlllích liniích, aile nevyrovnatel
ným !slohem a do vědecké hloubky. 

Josef Trutterl: Das o,Slterr. OivillPlfozes!srelCht in 'systematilScher 
DarslteNung (1897). 

Dr. Emi[ Schrutlka rvon R'echtenstamm: G:rmdriss dels Civi1p'ro~ 
zeslsr1echte:s v kompendiu Grundrissl des o'ster1r. Rechts, vydávaném 
profesory, Fingrem a P.rlanlklem, ll. svazek, odd. 1, I. 

Dr. Ferdinand iRarrItůček: O organi:saci a příslušnosti soudní dle 
nových zálmnů proceS/l1ích (1897). 

Nejnovějším českým díUem jes'Í:: Hora, Čist CÍ'vHní lP,rávo p'ro-
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J DJ,l I Nauka o organílSiaci a !příslušnosti soudů. DB. II. Ří~~ní 
ceS!ll1. 1 . J tY dk zv[ást 

J t l' (1923) Díl III Opr1avne proSl re Y a ! ' -před soudy prve ISlIO lce . . 
ní způsoby říze/ní (1924) . 

,:. V polštině: Y I . k (1897 
' F. X. fierich : Nauka o oivHních 'slOudetdl a C. r. S. . siVaze 

J'žl 1901) II. svazek (1905). 
Vlod~imierz Godilenskí: Rak. civHní prá!vo. 
Z komentářů dlUŽilO uvésti: 
Ernst Demelius: De.r neue Gi'vil!prlozle!~S, J. N. u C. P . O. samt 

EinftihrungsgelSetzen (1902). 
KarI Furstl: Die neuelll o'steH. C. P . GeS'etze mít ErHiuterun-

gen (1897). ( 898) 
, ' h g -t . D' ' J N und ihre E,mftihrungsgeseltz'te 1 . HemInc uQll , en. Je . . o 

Týž: Osten'. C. P. O. (1908); vY'šetl :z,e slíbených 1ří 'Svaz~u pouze 

svazek prvý. 
Jakob Wacht[: ErHiutermgen ZUT C. P. O. (1897). 
Neumann Georg: KOlmme/ntar zu den CivilplroZeSisgeS'etze'n, 2. 

vydání, 2 svazky (1907, 1908, ll1ejnověj'ší vydání 1913, 19~4). v 

Četné j'sou monografie a články v různých odbornych caso-

pi,sech. 
Z mOlillografií d[Užil1o :zvlláMě uvésti: 
Dr. Vád<iV Hora: Odvolání. Podle r'ak. c. ř. s.. (1915). 
Týž: Procesní úkonYj (1907) . 
Týž: tProcelSní Ú1pm!va ~oldJs,e nárloků (1910). 
Týž: Dber dalS, Berichlti,gUJng'sr'echt im CivilprO'zess, (1912). 
Otlt: Zur Lehre: 'von den besonderelll Verfahr!enSlartell (1903) ... 
Týž: Bemerkungelll zu dem Gesetzenwurfe betreffend die An-

derung VIOl]] Bes,timmungen liber die Relv.~s~olll, die Berufung und den 

Rekurs (1910). 
Týž: Die in Oesterreich gelplalute Beschrankung del Revilsion 

(1911) . 
Týž: Oesahichte und Grund}ehren des osterr. Recntslflir'sorlge-

verfahr'ens (1906), v němž přihlíží se i k novému p:rávu proceslnímu. 
THlsch : EinNus der C. iP. G. auf das martJerielle Recht (1901). 
F,ie-rich: Unz.ula'ss~gkei:t des Rechtweges. (1912). 
SvelrJ: V,er/einbarung der Zustalndi!gkeit (1897) . 
Týž: Urteile in Verlsaumun.glsfallen ((898). 
PetSjchek: Der Entloh'nungsanspruch des Armenanwlal,tes, (1906) . 
Skedl: Zur Civilp'foz,eSlsrefmm (1912). 
Rimteln: De!r Berufungsgrund nnd der Berufmglsantrag (1901). 
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[přehled prsemmic,tví podává: 

Sperll: Systema1:icher GrUJ1ldriss der Re:chtquelllen, Litenatur und 
Pliax~s des oslterr. CrvilprozeSls- und ExeikIutiol1Jsrtechtes (1903). 
Pno právo Slo~enské: Hora, Civ. řád soudní na Slovoosku (1922). 

Část všeobecná. 

Oddělení první. 

Předmět sporného řízení. 

§ 3. Poměr řízení sporného k řízení trestnímu, k řízení ve 

věcech veřejné správy a k řízení nespornému. 

Předmětem řízení spronného jsou ,soukromolPrávní záležiltOSlti s~iQr
né {čili. I. uv. zák. k c. ř. s.). NepaJtří tudíž do tohoto řízemí: 

a) ,záležitoSltti trlestní a veřejnoplrávní, nejsjOuce :záležitostmi ISO u-
kromolP1rá!vmímti ; 

b) záležitosti nesporného ř~:oelní, nejlsouce zálež~tols~mi spurnými. 
.D1uŽlno :prOltlO ~meziti řízení ISIPorné oproti: 
AJ ,řízení 'trestnímu, BJ 'řfz·ení sprá'vnímu, CJ řízení nespornému. 

O mezích řfzení Isporlného ta ne,slpornéhOl bude p'ojednáno ve vÝklla
deeh o nzelnÍ nesporném. 

A. lP orně r říz e n í s IP Ol r n é h o k t r e SI t ním u. 

Řízení treSJtní odčiňuje be:z,prá'ví tresltní, ,t: j. Vlzepřen.í se p'rárv
nímu řád~, jež zákonem probJlášem.JQr ~za čin Itrestm·ý, řízení \sporlné od
klizuje be~práví civilní, t. j. !střetnutí s,e dvou osob, jež obě se do
volávají právního řádu ta :z, ír1iclJ.ž jedna (ža[obce) tvrdí, že faktický 
stav není ve shOldě 'se Istavem IPrávmím, druhá (žalovaný) Ipak p!ro
hla:šuje, ž,e faktický stav jeslt i stavem pTávmím. Arciť m,ůže bez
práví ;tres.tmí býti zá,r:Q1veň bezprávím civHním~ oipodstatňujíc nejen 
nárok státu (soukrlo,mého obžalobce) na potres:tání, nýbrž pi'lSjObríc i 
změnu a přesun IPoměrů IsoukromopráVlních a zakládajíc takto náJrQlk, 
by v obQlru Isoukromopr1á'vním zjedn.ána by'lta rovnováha" Itres1tm,ým 
čim.em neprávem PQlrušená, zejména, by dána byjlla náhrada škody, 
trestným čimem :zipůsobené. COl jeSlt bezlpr'ávím tresltným, s~anoví 

hmotné prá:vo t.restní, vymezujíc rvyčerpáv.a]ícím způsobem skutkové 

25 

podstaJty jeoooHivých treSltných činů. Civillní bezlPráJví jest pojmem 
· značně širším a může zde býti i tehdá, Ikdyž skutek Ipro 1I1edQls,ta:tek 

té které :zákonné náležitosti Illejeví se zároveň b~i činem rtrle:s.tným. 

I V podroblllostech dlužno zabývati :se otázkou: . 
',1.) jlak UlPlcutmiti. ,SQluWf'omopr\ávn.í náliOlkY, o'Podsta;1:lně1!lé činem 

·trestným; 
2.) jaký jeslt vzájemný poměr řízení civilního la trestního, jde-

Ji ~.ároveň o bez.prá~í CÍ'vHní a Itrelstní; 
3.) jlaký vliv má néÍllez trestní na rozhodnutí O' ná'rocích soukrQlmo-

'Právních; 
4.) jaký vliv jeví trelstní odsQluzenÍ ma věrohodnost !přezvěd-

ných osob v řízení civilním. 
K čís. 1. Poškozený má Illa rvůJld: buďto přilpo}tti :se se 's:vými 

soukromoprávními Illároky k řÍJzenÍ trestlnÍmu (§ 371 ,tr. ř.) nebo 
domálha ti se jich pořadem práva (§§ 19, 1384 obč. zák.). Jedinou vý
jímku Itvoří nepJ:art:rlO'st manželství. O této otázce 1I1esmí trestní soud 
nikdy rozhodovati (§§ 5 a 371 II. Itr. ř.). iPNpiotjiti 'se lze pouze: 

a) k řízelní trestnímu, n'ikQlli télž k řízení ddJscilpHnárnÍmu, :ať týče 
se ,soudce (§ 41 Izák. :ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. z..) nebOl nQl
táře (§ 161 not. ř.) neb advokáta (§ 43 :zák. ze dne 1. dubna 1873, 

-čís. 43 ř. zák.); 
b) k rtrestmÍmu řízení IPřed soudem CÍ'vi1rním, nikolli též před treslt

ním soudem vojenským. Adhesního řízení vojenský trestní řád nezná 
(§ 403 ~oL tr. ř.). Řízelní trestní porvede k úpravě soukrlOmoprávních 
ná'f1oků buďsi tak, že bude o nich 'Sp'Q1luro:zhodnuto v odSUlzujícím ná
Ilezu tres,tním, buďsi tak, že 'Z,a trestlllÍho řízení dQljde mezi ob~inělllým 
a poškQlz,eným ku smíru o :soukromopráVlních nárocích (§ 1384 obč. 
zák.; tresitlllost ofidálníJhlo deliktu oVišem smírem odčtnilti nelz,e). 
PravOiPuatný nález Illebo soudní smír tvoří pak exekuční Htul, arlciť 

jen nález tuzemského soudu tresltm-íhOl, nikolli též soudu d:ooz,emské
ho, iponě1vadž rozsudek ciizoz,emskéhol sQludu trestníhOl není v mzem
:sku v Illi~žádném směru, tudíž ani COl do f\1Ý1roku O' IsouknQlmQlpráv
ních nárocích vykonate1mý1m (§ 36 Itf1. zák.). Obviněný bráJniti se 
může protti vÝroku 10 'soukliomoprávnícll nárocích op:t-:avnými pro
středky tr. ř. (odvolámím), [JO p'ravomoci náiezlt buď obno~ou Itr1eslt
[lího říz,ení (§ 358 tr. ř.), buď žaLobou o obnovu řízení iPlro no'vě obje
vené rprŮ/vody na soudě civillním (§ 374 tr. ř. la § 530 Č. 7 c. ř . IS.). 

Pořadem prá~ét vYřešeny budou spukromoprávní nároky, pO'cho
dící :z činu trestného: 

a) nepřipoj.i1-M se PQlškozelllÝ k!tresfu1ímu řízení; 
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b) když .se sice k řfz.ení trestnímu Ipřipoj.Ll, rule: . 

a) V řízení tom nednš!lo k odsouzení obviněnéhQi, ježtO' buď ani oh-
žaloba: neby,}a Ipodána, nebOl vynesen IrlQizsudek sprošťuHcí, nebOl 

(3) byl slice vy:nes.en rOZ1sudek odsuzující, ale 'výsledky trtesltního 
řfz,ení nepostačují k vyřvzení nárlQiků soukromopráv,~ích (§ 366 tr. ř.); 

y) PQiškQlzenÝ nespokojí !se .s. náhr:a.dou, přiznanou mu soudem 
trestním, domáhaje Ise ll1Ja spudě ci~iijlním dal'ší, vyšší náhrady (§. 
372 tr. ř.) . 

K čís. 2. Civilní a trlestnÍ 'Soud Ipro'vádějí jeden každý řízení,. 

u něho zahájené, bez ohledu nal řízení, jež u druhéhQi .se koná. 

a) V zejde-li za ItrváJn:Í ci:viJllllí rozepře ;ptOde-z,ření činu trestného, 
jehož vyhledáJní a ndsouzemí má, ·jlakl lze předvídati, ro:zihodný !VHv 
na řešení rozepře, může civiLní soud tuto prejudici,ální oltázku pITO 
SVOOU PQitřebu sám si vyříditi nebo může přerušiti dvilní řízení, až 
řečená otázka bude vyř]z,ena cestou trestlní. la můž.e, neb~ao-li tresrt
ní řízení dosud z.ahájelll'o, vyyo~ati trestní řízení Iti'm, že sběh věci 
s:děUí lpřís}ušnému soudu trestní'mu. S dalším pokračováním v CÍ'vlÍl
ní rozelpři sečká se lP,ak, :až trestní řízelní bude pravoP!1a1tlllě skoncOo-· 
váno (§ 191 I. c. ř. s.). Řečenou dvojí cesnOoU bráti Ise může ci:vil
ní soud zejména i v případech, vyjdou-li průtahy, llIasvědčující tOomu,. 
že podvržena nebo Ipadělána byla rrislti.n.a, prlo ř'eš·elllí sporu důležitá,. 

Illebo ž,e ,svědek nebo znalec :zla Sivého (IPřísežného nebo nelpřílsežné

ho) výs.lechu nebo :strana za 'svého přlsežného výslechu (§ 377 c. ř. sJ 
Zla rOozepře Iseznarri kři:vě 00 okoJnostech, plro řešení sporu zá'važných 
(§ 191 II. c. ,ř. :s.). 

V řízelní Ipro rUšenou držbu !záleží jen na tOom, zda žélJlobce byl 
drži1:'elelm a zda byl žalovaným v držbě [Tušen, pokud 'se týče z: 
ní vYlPuzen. Jakost činu" :zejména eventuelní jehQi trestná (PQlvaha, je 
IhQlstejnou ,a: nedojde proto k přerušení řízelní proto, že činem by,l 
'snad zároveň spáchán čin tr'estný. 

Ve všech př~padech zů'Stává ovšem CÍ'viJlní sOoud vá!zán PQivinností,. 
by oznámil tre'stmímu sOoudu ,průtahy 'Q1fliciálního činu trestného (§ 84 
tr. ř.). 

b) Tre'stní sjOud samostatně IPro 'Sv.Q,u pOltřebu vyš.etřuje a posu-, 
zuje předchozí otáJzky ,s.oukrnmop'rá1vní, nejsa, pokud jde o \posouzení 
tyle stno sti obviněnéhO', vázán nález·em, j,elnž o takovétOo předchoz.í 0-

tázc.e vydán byl soudem ci~ilním (§ 5 ItT. ř.). Výjimečně 'všlak: 

- a) musí trestní sloud vyčkati, .až civilní 'soud v!rávoplatně roz
hodne, a po~ož.i1:ti jeho rozhodlnutí ~za základ Isvému náUezu, týká-li 
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se .soukrOomolprávní o,tá~z.ka Iprejudicielní p,latností manželství (§ 5 
III t r. ř.); 

{3J musí civilní soud k žádosti trelstního soudu sečwati s rIze
nín,' o nároku z právního jednání, pro které lmná Ise triesltní řízelní 
pro ·lichvu. Vzejde-.ld. zla cirvi!lního řízení v'Odez.ření lichvy, platí p1řed

vis § 191 c. ř. s. (§ 9 cfs. na'r. lze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. z. , jimž 
zrušen :zákon ze dne 28. května: 1881, Čí,s. 47 ř. z,. oobmy:s.lných: jed
náních úvěrných a ,tudíž i [Jlředpis § 11 toholto zákona, jenž se cel

kem shodoval 's cit. § 9 cís. nařízení Ia zachován byl v působnosti 
čMl11kem XI., č. 3 uvoz. zák. k c. ř. s:). 

K č íSI. 3. Zprošťující nález, trestního soudu nemá wivu na r.nz
hodnutí ci:v~lního soudce o tom, Izda j,est zde bezp'rá~í c.ivlilní. Toto 
nedtOsna1:kem některé náležitOlslti slkutkové podstaty činu trestného 
právě tak není ndčiněno, jako není iZhllaz,e[1Qi tim, že trestní soud shle
dal okolnosti, tre:stnost s,kutku vylučující nebo jeho ISltíhání nedo-

. pouštějícÍ. Než a;ni v tom [JlřípJadě, kde trestní sOoud nevzarr, skutek 
vůbec z,a doká!zaný, není vyloučentO, b~ ze Iskutku toho b~10 CÍlvi.lně 

ž alovánO'. Civilní 'Soudce ~hodnQltí samolstaltlllě otázky průvodní, při 
čemž arciť vezme !zřetel k ohslahu trestních spisů, pokud staly, se 
!l}floce'suá1ně př~pustnÝm z.pŮ:sobem součástí spisů ci:vi'lních. 

J1nak má se věc, dO'šlo-h v trestním řízení k nálezu odsuzující
mu. Pro tento případ 'Stano~ena_ v § 268 c.ř. s. ~:ato zá's:ada: »Z8.
visí-li r1ozhodnutí na tom, zda kterýJsi čin tresitný jest proká'zán a 
zda-li komusi jej dlužno přičíteťti, jest c.Í!vil1ní soudce vázán obsa
hem Pif::l\~opl.atného odsuzujícího nálezu 'soudu trelS:tního«. Jest tu
díž pro coivi'lní soud Vif1avopl.atlllě a závlazně rvyřešena otázka, že ž:a-
10'v:aný jest PHchatelem la ž,e mu čin za vinu l!ze p,řičít8Jti, z,pra
vidLa též otázka /příčinné souvisllo.sti mezi čQuem a poškozením. vý
jímkou ře:šH b~ civilní iSOUď s)amOlstatně' otázku příčinné souvislOo
sti v Ipřípadě; kdel 'žalovaný byl tresltně odsou:zen pro účast na rvač
ce (§ 157 tr. zák.). V O'lnější ,ruku by měl cirviUní soudce: při trest:ním 
odstOuzení pro překr'nčeil1í nutné chr.any (otázk:a~ spo.luviny) nebo pro 
přestupek ov~lstvf, pro něž ne:lze čin přičítati. za zločin. Vázán jeslt 
civHní .stOudc.e výrokem trestního .soudce o tom, že a jaká škoda z 
činu POIV's,tala, neil1í mu však bráněno, by Inepřiznal náhrady vyšší 
škody (na př. proto, že p,řerušení zdraví nebo neslchOlpnOlst k po
rvolání tr~a[a delší dobu než jak ~sl!O~eno rv Itrestním' nálezu. 

Byl-li pozdějším trestním náJlezem odčiněn Plray.olP11latně prvotní 
nález 'trestní, rrla němž vybudován byT roz,sudek oivi.lní, Ize domáhati 



se na civilním sOludě náJpraJvy lŽallohOlu o obnOlvu !sporu (§ 530, čís. 
5 c. ř. s.). . 

Podotlmouili sluší, že ci\1ilní soudce není vá:z,án praJVoP'latným 
trestním nálezem: úřadu správního, na \př. pro polní pY,ch (dOlsILo'V 
§ 268 c. ř. s.), tím méně ovšem ·trestním nálezem cizozemského soudu 
trestního (důsledek zás1ady § 36 tr. :zák.). 

K čís. 4. Okolností, že svědek, zna[ec anebo strana byli lP'Tavo
palatně odsouzeni pro čin trelstný, nell1í o slobě a po samém zákonu zá
sadi11ě \f3Tloučeno ani, by důkaz řečenými plřezvědnými osobami ne
byl pro'Vedeln, ani, by soudce nedal hm viry. Věrohodll1ost jejich i v 
tomto aJ'řípadě posuzuje 'Soud dle volnéhOl svého uvá'ž,ení (§§ 272 1., 
327, 367, 380 c. ř. s.). Byly-li pro předchozí trestní odsouzení vzne
seny z,a: sporu stranou námitky p'rOlti věrohodnositi svědka, znalce 
nebo stnall1Y, bude na soudci, bW v důvodech rozsudku vy~ožil, zda 
a pokud 1P00važuje jejich věrlohodnOlst pro vytýkanou závadu :z,a o
třesenu či neotřesienu (§§ 272 III, 417 ČíIS. 5 c. ř. s.). Jedinou vý
jimku z řečeného fPravidlla tvoř{ prarvop1atné odsouzení pro křivé 
svědeotví nebo křiÍNou přísam.u (§ 199 a, tr. zák.). Tlmltlo odsouzením 
jest 'Vyloučeno, by slvědek bylI vza;t dOi přísahy (§ 336 c. 'ř. s.; nep.ří

'sežně ilze ho vYslechnouti) a b~ strlana k důkazu b~~la rvůbec vYslech
nuta (§ 372, I c. ř. 's.). O ;znalci :zákoll1 s,e nezmiňuje. Uváží-li se 
však, že znalec vždy p'řed seznáním mus,í býtt vzat do přísahy, tato 
jest ~šlak rpro řečené odsOlUJzenívsrloučena, dlužno míti za ItO, že 
takové osob~ nelze za zn,a1tce př[pusti1,i, leč b~ se strlany lP'řísahy 
Mzdaly. 

B. P o měr říz e n í c i v i a n í h o k říz e n í s p Ir á v ním u. 

úsfi;avnÍ listinou (hlava otlvrtá) vYtčeny jsou zásady o poměru 
soudů k moci z·ákonodárné, k moci 'spráVll1Í a výkonné. 

, I. P o 'll ě r o li v i 1 n í h o IS o u d u k m 10 c i z á k o Il1 9 d á r n é vy
mezen jest těmi'tOl z,ásadami: 

1.) Civilní :soudce není oprá'vl11ě,n, by zkouma'llpl.atnost zákona, by 
si tudíž zejména IPoložiil otázku, :zda zákon formálně s[J'Távně b~[ u
,snesen a zd,a! jest ve 'shodě s ústavní listinou (§ 102 ústavní 1isMny). 
ústlavní lisjtina :prOlhlašuje ovš,em fY o'b 1., ods't. 1 za neplamé zákony 
odporujíc.í ústavll1Í ,1istině, jejím součáJstkám a zákonům ji měnícín; 
a dopllňujídm. Než, vysloviti proto neprraltnost ,zákona, není povlOlán 
soud, nýbrž :z,vláštní ústavní kOl1porace, t. zv. úSltavnÍ soud (čl. II. 
úsrtavní listiny). Tomuto sOludu, jehož bližší ú:prava provedena b~la 
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zákonem z.e dne 9. března 1920, čís·. 162 sb. z. a '11., O:J;řísluší dle § 7 

tohoto zákona r'ozhodovati o tOlm" :zda vyhovují: 
a) zákony republiky Českosdovenské Ca z-ákOlny Podlm'rpatské 

R ~i), citované zásadě čl. I. z ákOlna , který'm Ise uvozuje ústavní 
Ush a Českos.lo'venské republiky (§ 7 a zákona, čl. II. U\TiolzOVla.cího 

zá (Ona k ús\taVi11í 1dstině) ; 
b) prozatímní opatření [l'Odle § 54 Ú'starvní ,li'stiny ustanolVenÍ odst. 

8 b tOlhoto paragrafu (§ 7 b !Zákona a § 54, IOdst. 13 úsua'vní listiny) . 
Ostavní soud s,ldádá se ze sedmi členů. Po dvou členech VY1sílá 

do něho l11ejvyšší soud a nejvy,šší sprá:vní .soud, z,Vlohvše je j.eden 
každý ze sebe-'v ,p:lenární ,své schůzi podde SiVého jednacího řádu (čt 
III. U'V. zák. k ús,ta'vní listině, § 1 zákolnCl čis. 162120). Ostatní dva 
členy a předsedu jmenuje president r1e[lubliky. Za 1ím .účelem na
vrhnou sněmovna poslanecká, 'senát a sněm Podkarpatské Rusi ter
na, .z nichž ITJife,sident republiky vybere [lO jednom č[ell1u (čl. III. uv. 
zák. k ús,tialvní listině, § 1 :zákona čís.. 162120). Funkční období č[e
nů ÚJsltavníhol soudu čirrlí 10 let a [ločítá se' ode dne U'stavující schůze 
(§ 3 zákona). VyvOlLati rozhodnutí úSltavního soudu není oprávněll1a 
ani strana, aIl1i soud nižší sltolice, nebo některlý senát nejvyš'šího 'soudu 

jako takový. 
Ad a) Návrh ve smyslu § 7a, 'zá!konla čÍ'S. 162/20 IPodati mohou 

pouze: 
a) nejvYšší soud, nejvyŠ'Ší sprá:\Tini :SOlud a 'volební slOud, když ple

ll1árnÍ schůze ,toho neb onoho z nich lna tJOm se us:nesla; 
(3) UJ'OIslranecká sněmoVil1a, senát nebo sněm P . R., když nadpo[o

vičnÍ vě'Íšinou hlasů na .tom 'se ten neb onen z nich usnes'l (§§ 9 a 10 
zákonia čís. 162120). 

Návrh může býti Ivznesen pouz.e. do tří let ode dne, kdy z ákOln , o 
kt,erý běží, byl vYhlášen (§ 12 zákona). V ná~rhu musí býti p'řesně 
označeno, která ustanovell1í určitého zákona od[lorují kterému usta.
novení určitého z.ákona ústavníhOl, nebo ~terá us,tanovení určitého 
zákona, usnesené:ho Národním shrOlmážděním nebo sněmem P. R., 
překročují ústa'vně vymezenou IPŮisobnOlst těchto zákonOldárných sbo
,rů (§ 11 zákona). 

ústavní soucl buďto v neveřejném zlasedání ná~rh odmítne, uznal
-li, že neb~l podán 'vča's, all1ebo že nelpa'tří dOl [l'ůsobnOls~i ústavního 
,soudu (§§ 14 a 15 zák.). Není-li žádné z ~.ěchto závad, rozhodne Ol ná
vrhu po veřejném ústním [íčení ve věci samé. Uzná-li návl~h odů
vodněným, vys.lovÍ ná'lezem, která usuanolVení určitéhOl zákona }sou 
v rozpOlru s kterými ust'ano'Veními určitého ústavního zákona nebo 
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která USitanovení ur'čitého zákon:a, usneseného Národním 'shromáždě

ním nebo sněmem P. R., :překročují ústavně vymez,enou \pů,sobnos,t 

těchto ;zálwrnodárných ,sborů a jrsou tudíž neplatná. (§ 18 zák,ona). 

Nález ústavního soudu dá ~,ředseda doručiti vládě. Ministr vnitr:a 
jest povinen do osmi dnů nález bez odůvodnění uveřejniti !Ve Sbí-rce 
z. ,a n. SouČia'sně uveřejní !se nález ,s podnobným odůvodněním v 11-
ředních listech (§ 19 z.ákoI1Ja). 

Uveřejnění ná~elzll ve Sbírte z'. a n. má ten úČlinek, že ode dne 
uveřejnění ,zákonodárné 'sbory, vláda, všechny úřady a soudy jsou 
náJlezrem vázány (§ 20 zákona). 

Ad b) Opatření Stálého výboru buďtež současně s vyhlášením ve 
Sb. z. a n. p,ř,edlolŽena vládou Úlstavnímu soudu, zda opatřelní, jemu 
p'ředložemá, vyhovují odslt:a'vci 8 Nrt. b § 54 ústa'v. hSltilny (§ 54 (13) Íl-. 

'stavní listiny; opatřením nesmí se měniti zákony ústavní a ~'řísnuš

nost úřadů, leč by Mo o Irozšíření p,ůs.obnosti už zříz,ených novými 
úkoly). 

O plťl'tnosti prozlatímního 'o/patření IPodle § 54 ústavní ldstiny roz
hoduje ústavní ,soud z úřední pOiVinnosti, jakmile mu \Vládou bude 
Ipředlo~eno. O řízení pllatí obdobně totéž, co v pf@ladě § 7 a zákona 
čís. 162/20 (§ 21 zákona). 

J edn:ac.í řád ústavního soudu vyhlálšen ve Sb. z. a n., čís. 255, 

1922. 
2.) Zákonům !po této stránce rovnají se opatření p'O rozumu § 54 

ústavní llistiny. Opatření Ita mají iprlo~a:tírnní platnost zákona (§ 54 (12) 
ústavní .listiny). 

3.) Při zákoně Ca opatření Stálého výboru dle § 54 ÚJstavm-Í Hs,ti
ny) m.ohou soudcové jen zkoumati, byl-Id. řádně 'vyhQášen (§ 102 
ústavní Ii:s,tiny). 

a) K IPI:atnOls1i :zákona jest třeba, by byl vyhláš,eln a to způ

sOQem, j:ak ustanovuje zálmn (§ 49 ústavní listiny). 

Vyhlašuje 'Se pak zákon tím,. že se uveřejní lve Sb. z. a n. (z.á
kon lze dne 13. března 1919, ČLS. 139 Sb. z'. Ia n.) a to: 

a) větou »Národní ,shromáždění Tepubliky Československé usnes[o 
se na tomto zákoně« (§ 49 ústavní listiny), 

~) za podpisu p'residenna republdky, předsedy v!lády a mi:nistr,a, 
jenž výkonem záwona jest UJ'oiVěřen (§ 5{ ústavní listiny) a jen~ v 
'každém zákoně musí býti uveden (§ 50 ús.tavltlí lisjtill1'y). Nemá-li za
neprá;zdhěný nebo chuT1avý Ipresident náměstlm" podepfisuje zaň p,řed

seda !vlády (§ 51 ústavní ni,stiny). Předsedu vlády zlasltupuje trva-
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] ý jeho náměstek la kdyby étlni niuméstek nemohl ho :~astU\Povati, věkem 
nejs'tarší Čllen vlády (§§ 51 a 71 ústavní lis\tiny), , 

b) Opia tření dle § 54 ÚJstalvní ltstiny mají Iprozlatímní pla,tnoS'~ z:-
.k la jen za .sp~m:ění i. formMních náležitostí, jež -so~du zkou~ab ~ na
le~' . K těmto formálním nálež'irtostem sle vyhledáva" by opaftrem 

'a) vyhlášeno Qy,1a ve Sbírce z,áikOll1Ů a nařízení" . . 
(3) by stalo se Itak s IPouwaz,em I1Ja § 54 ÚJsta~m hstmy a~ , 
y) bylo podepsáno ,prelsidentem repub[iky, IPreds!ed~ou vIl~d~, ~ebo 

ieho nMně'stkem a: aspoň polorv'licí mini'strlŮ .(§ 54 (12) Ulstavlll hstmy) . 
. Za presidenta relpubliky nemohl by v tomto !případě IP'odep.s:at1 
předs}eda vJ-ády, poněvadž 'záwon o podp'ilsu náměstkem se nezm:llU
je a olpaČirrý !Výklad mohl by vésti k tomu, že by ob~házen b::Il' , pred
pi,s, IPodle něhož opatření, kterým 'president republi!ky odeprerl s.ou-

hlas nel:ze vyhlásiti. . ri. p ()I měr .s o u d ů k moc i v Ý k o. n n é vyhraněn jest v § 
102 ÚJstla'vní ldsltiny. Dle tohoto Ulst:auovení mají soudcové právo, ře
.šÍCe určÍ'Íou pr'ávní 'věc, zkoulluati platnost nařízení. 

lPřísluší tedy soudům: 
a) zkoumati nejen, zda ,to které nařízení b~lo řádně vyhlášeno, 

nýbrž i zda jest věcně IP[at'ným, t. j. :zdra a pokud vydáno bylo ku 
-prorvedení urči,tého ,zákona a v jeho melz.ích (§ 55 úst:avní UstLny). 
J de tedy o to, zda nařízení opírá se vůbec o lP'odklad určit~ho z~o
na a zda nelní contra nebo praetm !legem, t. j. zda _neobsahuJe zmenu 
nebo dop.Iněk zákona. V ,té příčině dlužno r1olzlišov:ati: 

a) nařízení, vydaná na základě tak zv. zmocňovacího z-ákona. 
'Stálvá sle totiž, že zákon vytýká jen urČii,tou :směrnici, ponecháváje 
vládě by nařízením tento t. !z,v. rámcovÝ zákon vyplnila. Tu obme-

, , I d 
zuje 'Se soudcovlské zlmrUmání na to, zda inařízení co do svych :Zétlsa 

zélipadá do rámce !zákoll1al; 
(3) to zv. nařízení prlOváděd, vydaná na izáldladě zákona, ~odrobně 

'IProvedeného, v:zhledem k jeho p'ovšechné doložce, že provésrÍri tento 
zákon uklládá se minilstru (mini:s~rtům), v záwoně uvedeným. V tomto 

' případě zkoumá sloud, Izda I1Jaříz,ení uvádí IV život tu kterou podrob
nost v !Zákoně u\pravenou a zda-li nevnáší do záwona něco, co zá
kon jiltlak up'f'avH n-eb uplflawiti snad opomenul; 

b) ř,ečené právo mají iSlOudO'vé, řešíce urlčitou práV1ní věc. Po
,chybnou otázkou 1P1a'til1'osti naříz,ení nez,abýváse soud jako'žto otáJz
kou hlavní a nezabJ'rvá s:e jí ve výroku ,rozsudku nebo jinakého roz
l1odnutí, nýbrž zabývá sle jí u p,říležitOlsti určité práNní !Věci a jen 
j ako otálzkou ;prejudioieolní a jen, v důvodech 'l1ozhodnutí. Závisí-di lto-
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to na použi'tí toho, co v nařízení řečenOl, vy'sloví se soud v důvodech. 
o tom, zda uznává il1Jařfzení zla platné, čilU nic. V onom případě 'Vy
buduje Sivé rOlzhOldnutí na obsahu nařízení, v tOUlJVOI !případě zůstává . 

obsah nařízení nadále .bez povšimnutí. 
III. Poměr soudnic ,tví ke Isrr:návě rvyjadřuje § 96 ú

s,tavní ,listiny zá'sadou, že Isoudnictví jest od s.pr'ávy- rve 'Vš·ech st:oldCích. 
odděleno. 

Které věci patří dOl obOlru půslobnosti 'soudů a které IPřikázány jSo.U 
ú~adům správním, zákonem všeobecně vymezeno není. VodHkem pro 
řešení této otázky je'st jed'nakl čl. 1. uv. zák. k j, n., podle něhOlž ju
ri,sdikční nOlrmou UlP'ravena jest p'ravomoc soudů rv občanských rvě- · 

ceClh prá'Vlníah, jednak č1. 1. UV. Izák. k c. ř. s., podle něhož civilním 
řádem soudním up'rlalveno jes~ řízelIlí ve 'SlPorech práva občanského .. 
Dle tohotOl náležejí před soudorny pomělry životní, jež po.suzolVlati 
sluší dle zásad plrárvla Isoukromého, lP'řed úřady 'Slprá!vní pak k'orn
kretní USIPOIřádání oněch poměrů, k llŮmž nutnOl p'řih1íželti podle záJsad. 
práva veřejného. Při tom dlužno hleděti jen k podstatě nároků, nikoli 
též k ;tomu, kterým ,pr"á:vním Iprlamenem poměr j·est upraven, zda 
10tiž přÍ'Sllušné právní [llravidllOl obsaženo. jeslt v zákoně jinak sou
kirorriolPI1ávním, či v zákoně jinak veřejnolPrávním. Rovněž, nezá
leží Inlá zevním rOluše" jímž :l;ze iPráVlllí 'Poa:něr přtoděti. Tak n.ení 
povaha veřejnolprruVlního Ill'árolku jako ítakového o sobě :zmařena 

tím,' ňe právní p·oměr ,lze 'v:těsna:t:i dOl Iscn:ema1tu, jež "jinak jest. 
vyhr:aněným utvarem prá:va soukr:omého., lna 'lJříkl1ad že lze po
měr U!strojit~ jaka lPoměr smluvní, že 'lze náro!kl us~riOljiti jako 
nárok na náhradu škody, nárok z bezdůrvodného obohacení a lPodL 
V!ždyť tart:o a [lodobná strtll1kItura jest jen z,evním rouchem, jímž. na 
IPodstatě pomě'ru ničeho sle nemění. Na čem pouze a jedtině záleží, je , 
po.dstata ná'roku. Prlávo sOIukromé má na zřeteli pouze samosltlatnou ,.. 
isolorvanou jspucnost jednotHvců co dOl vzájemných :styků !právních, 
právOl veř-ejné hledí k jednotliivcům jako.žtOl členům vyšších organic
kých svazků, rve ~teré 'sITJ'olečnost .lidská jelst sdružlena (Sltált, země, 
obec atd), určujíc práva la POIvinnosti, z tohotOl sjPlQlj ení vzchálzející. 
Při soukrOlmOlpráwních náTocích !zůstárvá příslušnost jednOltlivce k 
vyš'šímu O'rganickému svazku mimo úvahu, nárok, pOlkud Ise týče 

závazek nemá 'S touto příslušnosti COl činiti, jedn'o~[Jvec a vyšší orga
nický sv;azek nej,sou, h~edíc k nároku, v poměru !podřízenosti, pokud 
'se týče I1Jadří!z,enosti, nýbr~ rovnocennými, koordinorvanými subjekty ' 
V'I1árvními. Okolnost, že jako druhá sltrana !vystupuje vyš'ší organický 
svazek 'stMní společnOls.ti, je zcella nahodBou a neplOdstatnou. PřL 

veřejnoP'Távním [loměru 'Vyvírá nárok IZ poměru lPodřízenoslti ,a nad
řízenoslti, z imperia vyššího OIrgan:ického sv;azku, plOměr iPlOdřízlenosti 

a nadHzenosti jest základem nároku, střeltnutí se jedince ja~ožtOl 

č ena vYššího OIr:ganickéhOl svazu s Itimto svazem jest: podstatou ve
řeinopr'á'vního nár'Ok~ ('srovnej v !podrobnostech :z,ejména: Dr. Jiří 
P ;ažák, Spory o pří-slušnost mezi s\oudy la úřady sprá'vními, Pra-

ha 1883). 
Z řečeného vyplývá, že i :stát, obec a,td.~ pokud vůčd. svým čle

nům jako ta~QJvým neosvědčuje ·s~ou moc nadřízenosti, nýbrž, vy
stupuje vůči nim bez ohledu na IventOl svazek jako nosHed. pr~vních 
poměrů, může jakožto p'rá!vnická oSOIba lila soúdě žaloViati ta ža~lo
váJn býti z nároků, jež rL takOlvýchto. právních !poměru .se zrodilly •. 

Ze záSlady § 96 ústavní li:stiny plY1ne, ž,e- sOUJd nelsmí zab&vlati se 
věcí, sJ)ladající do. oboru \Správy, a orvšem ani naopak. Vzne'sena-li 
na ~oud jinaká zá.ležitoslt než záležitoslt pOlvahy soukr,omoprávní, ne
smí Isoud o ní jednání zahájiti, a, stalo-[d. se tak omylem, nesmí v 
jednání o ;tla~ovéto záležitOlsti IPokračovlati. Žalobu z takovéhOl pomě
ru odmftne soud pro nepřípustl110st pořadu práva" a jednal-li omy
lem Hž v záležitosti, 'u!uší rv kterémkoli'V období řízení usnesením po
sa'Víadní jednání jako zmatečné a odmítne lž,alobUJ prlol i!1'ejpfíp'ůstnost 
pořladu ;práva. Jako sloud prvé ,stoláce :zachová :s,e i 'Soud vYš'ší- 'sto
lice, k němuž věc přípustným opraVlllým prostřecllk!em se dosta'la a 
je/nž seznal, že rvěc ,ta nejpatří k řádným 'Soudům {§§ 41, 42 j. n. ;' 
§§ 240, 477 čís . 6, 471 čís. 6, 503 čís. 1 a: 513 c. ř. s.). Objeví-li se 
tepr've PO Ipravop;latném zakonoení řízení (tedy i po soudním ISmí'TU' 
- § 204 c. ř. s.), že 'Věc k řádným soudům nepatří, vysloví :se 

a) nejvyšším iSoudem, že p-rovedené řízení jest zmatečl1lým. Na 
tom, zda v př,e-dchozím řízení rvěc dOlslP'ěla až k nej'Vyš:šímu spudu~ 
či zda řízení :zakončeno bylo Ipravoplatně již ve stolici nehOl ,stoli
cích nižších, [lrlo otázku pří:slušnOtSlti nej:vyš:šíhOl iSoudu nezáft.eží. Před
pokládá s,e však: 

b) že návrh, by provedené řízení b~lo prohlášeno Zia zmatečné,. 

urnněn byJ nejvyšším úřadem slpráVlllím. Stranám prá~o k podobné
mu nárvrhu nelpřísluší. Nejvyš:šÍm úřadem správním jelst [J'ří,slušné OId
borné můni:sters;tvo, pokud se týče p.ř~s,lušný nejrvyš:ší oT1gán Isamo
správný, 

c) že navrhovanému prohlášení řÍiz,ení I~a zmatečné nevadí dosuď 
závazné 'rozhodnutí téhož ,amebo jiného ,soudu o důvodu: zmatečnQJ~ti 
(§ 42 II la III j, n.). To znamená, že soud, II něhož bylo řízení pr'avo
p~atně zakončeno, nebo jiný s;oud, jenž dříve s. tOlUž lVěcíse byl 0a-

3, 
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bý:val, IPolložil si, ať sám od sebe nebo k námitce 'strany" vý,slovně 0-

tá:zku, zda věc patří na ponad práva, že v této 101ázce vý:s~ovně f\OiZ
bodl la jeho rozhodnutí došlOl formá1ní právní moci. V tomto případě 
nelZe k téže otázce více se vra'Ceti a, jest !vyloučen návrh dle § 42 
L n. Zů:stává tudíž návrh ten obmez,en na p:říjpady, kde spudové '~'

tázkou IPřípustnostrl. !pořadu p'ráva vůbec se nezab~'rvalli nebo sice se 
jí zabÝ.vali, ale v jiném směru Inež nyní v návrhu 'Se UJp~atňuje. 

Ustanovení IIr. odslt:avce § 42 j. n. platí ,též pro soudy samé. 
] ,ako soudu není dovoleno, b~ :z,abýva1 'se věcmi, ípatřícími k ú

řadům ISprávním·, není ani stranám dovolenOl, b~ věci takové buď vý
sllovnou dohodou neb oPol1}enutím nám:iitky ne[lřípusUnosti pořadu 

práva přivedly před soud (§ 104 j. n.) nebo přenesly na J.1o.zs,udího 
(§ 577 t c. ř. IS.). 

Ze záslady § 96 úst:arvní Ustány, plyne dálle 
a) soudové nesmějí ,prlolváděti důkazy, b~ (Zabezpečeny byly Ipro 

budoucí říz,ení s[plrávlní (§ 384 c. ř. s.). Ovšem a,le jsou :soudové p'o
viJruni, by ry !případech, v zákoně uvedených, předslebr:aUi za řízení 

:správního nebo k jehlO' účelům výsle~hy nebOl jinaké úklOny, v zákoně 
,fl1,azniačené (tak ,zejména v záležitostech dlaňových a [lolPlat~olvých) ; 

b) soudům zá'sadně nepřfsluší, by donucov,ací mlOcí postaraly se 
,o výkon nálezů úřadů správních. Výjimkou p,řiká,zá!lla jest zvlá'Š'Íními 
zákony soudům exekuce ná'lezů sP'ráJVních 'V lzáleždtostiech práva rve
řejného (§ 1 č.fs. 12 ex. ,řádu). Piojedn:alti 10 Itěchto výjimkách 
:p:atří do výkladu o řízení exekučním. 

liledíc k tomu, že IOboI1 působnosti soudů ta úřladů ISlPrávních není 
v IPodrobnOlstech zákonem uPraven, mMe 'sle státi, ' že p.říslušnO'st k 
vyřízení též'e právní záležitoslti olsrvojuH si jak soud, tak úřad :splráv
,ní, nebo žle oba ji odmítají, odkcuz,uHce já ten k oillomu a OInen k VOt
muto. Tím dochází ke :sporu 10 přís[ušnOlst (kon1iPe1enčnímu konflliktu) 
mezi !Soudy a úňady s[Jr'á'Vními. V prvém ~Iřipadě mluvíme 10 Mad
'llém (posHivmím), v druhém p'řípadě o záporném (negativním) !Spo
ru o přislušnosŤ. DJe § 96 (2) ústavní lis:tiny řešení sporu o p1ří
slušnOtst mezi 'soudy a úřady 'Sprá'Vními up1ra.vuje ,zákon. Tímto 11-
:.konem IPověřen b~l v bývalém Rakousku t. 'lN. říšský soud (čl. II. 
~zákJL ~ákona o říšs1kém ,soudu ze dne 21. [J['oslince 1867, čÍs. 143 ř. 

:Z., zákon :z.e dne 18. dubna 1869, čís. 44 ř. 2-. Ol organitSaci říšského 
soudu, řízení na tomto soudě a výkonu jehol nálezů, jedíl1Jací řád řÍ:š
!Skéno Isoudu, up ll1avený nařfzením Vieškerého mdnisteriSwa ze dne 
27. března 1915, číSI . 78 ř. IZ., a zákon ze dne 22. října 1875, čís. 37 ř. 
:t. na rok 1876, jímž částečnou změnou zák,!. z,ák. stát., čís. 143 vydá, 

. . 
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na ustanO'vení o r'ozhodování kompetenčních konfliktů mezi :SlPrávním 
dvorem soudním .a řádnými 'soudy a mezi !Správním dvorem ta , ří~

ským spudem). Zákonodárství ČeskolSloveniSké republiky ne!P,řevzalo 
i lstituce ří'Š'ského soudu. Úkony, rpřikázlané dřívějším .zákonodárstvím 
ťOJ11UtO tribunálu, přešly [JO 'Většině na nej'vyšší iSp'rávní ,soud, dílem 
přikázány v prvé storrici zemskému spudu IV Prlaze. O řešení ko~np,e

tenčních konfliktů íp'ojednává zálrO'veň :s orglanisací nejvyššíhOl 'Správ
.Iního .soudu zákon ze; dne 2. H,stopadu 1918, čís. 3 Sb.z. a n. Dle to.
h010 zákona (§ 3) rozhodovati Ol kompetenčních kon:fJliktech mezi 
soudy: řádnými :S jedné 'Strany a SlPrávními úřady :se strany druhé, neb 
,o klOnfliktech kompetenČillích mezi nejvyš'ším správním ,soudem se 
strany jedné a řádným ,soudem se strlany druhé! (§ 2 zák. ze dne 22. 
října 1875, čís. 37 ř. z. z. roku 1876), jest povolán z!vláštní s,enált. 
Tenlto skládá se ze tří členů nejvyššího soudu a lZe tří členů nej
vyššího správníhOl 'Soudu a :z předsedy. Předsedu jmenuje vždy na 
,dobu tří !let vláda (§ 3). KOl11lPetenční konfHkt záJp'orný tu jeslt, když 
otázka příslušnosti v IPředepsaném iThstanČiním postupu pos[ední pří
pustnou stolicí byla ilyopřena (§ 4 I zákona); to Iznamená, že Ol ře
.šení zápornéhO' konfliktu komp,etenčního lze zakročiti teprve tehdy, 
když jak v říz,ení soudním, tak i v říz,ení správním Iproti odmítnutí 
věci pro nepříslušnOlst vyčerlPány byly bez Ú1s[J'ěchu 'v jednom kaž
dém z obou těchtOl řízení p,řípustné oprla'vné Iprostředky. 

Kompetenční konflikt kladný tu jest, jakmille v Itéže záJ e'žilto sti 
řádný Isoud SI jedné a úřad s~rávní nebOl nejvyš1ší správní 'soud s 
druhé strany příslušluolst sli osobují (§ 4 II zákOlna). 

Legitimovál11Y k U1'ávrhu na' řešení kompetenč:ního !kIonfliktu jsou 
buď ,stlíana zílčastněná il1a záležitoSlti, Ipro niž p-řiíslušnos1t jest sporlna, 
buď úřad nebo ,slOud, tO jehož příslušnost s,e jedná (§ 5 ;z,ákollla). Po
něvadž zákon nerozeznává, platí ohledil1ě aegitimace k návrhu totéž 
jak Ipři kJlladném, tak :při zápolrném konfliktu kompetenčním. Při tom 
se z'a!Pomíná, že na kladném klOmpetenčním konfliktu je v prvé ř,adě 

zú6astněn jen zájem veřejný, na záporném v prvé řadě jen ílá
jem stran,. 

Návrh podati jeslt u předsedy Tlozhodovacího ,senátu v tolika vy
hotoveních, by jednO' mOlhlo zÚSltlati u rozhodujícího !Senátu a [l'0 jed
[lom mohli obdržeti ostrutní na kom!petenčním konfliktu zúČastně
ní. K účastníkům jest čítati netom~o ,soud a úřad o lP'ří,slušnoslt s\e 
proucí, nýbrž i :strany v oné věci, k níž příslušnost se sltala spor
nou ,(§ 5). 
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Návrh dodá se ostClltním účastníkům k projevu, načež rozhodne 

se o něm v se:zení neveřejném (§ 6). 

Senát buďs~: 
a) odmÍltne usnesením náIVrh, není-ali přípustným nebo není dovo-

laný rozhodující ,senát IPřís1uŠn.ým, 
b) jinak v~sloví rozlSudk'em, který úřad či soud jest Ipro dotče-

nou !záležitos,t !příslušným (§ 6). 
Svrchu vy.líčenou úpr:a'Vu věci nelze zajisté považlO~ati ani v po-

drobnostech za zdařilou ani za úplnou ani za zcela přesnou. Byl 
také zákon ve schů:zi Pražské Prá:vnické jednoty ze dne 5. pros,ince 
1918 a ná,sl. !podlloben zevrubné kri,tice. Výsledky její a TOZlP'ralvy 
o tom uveřejněny jsou v »PráViníku« z roku 1918 a 1919. 

Ze záSlady, vedle které vyřizovati záležitosti ryze soukromo\práv
ní, povolány jsou soudy, ,záležitosti 'veřejnoprávnÍ, pak úřady správ

ní, platí i v ,tom, i v onom ,směru výjlimky : 
1.) úřadům Is;právním přís1luší 'vyřiio~ati spory z' nižšího poměru 

námezdního, vznikilé zla jeho ,t rvání a do 30 dnů po jeho rozvá-

zání a 10: 
:a) SlPory IZ poměru čeledního předstaIVens.tvu obce, ve mělstech se 

z,eměp:anským policejním úřadem tomuto úřadu (mlÍn. nař. ze dne 

7. pIlosince 1856, čfs. 224 ř. z.), 
b) spory z poměru ipomocných pr:aco:vníků a nádeníků, zaměst-

naných při hospodářství polním a l>esním', okresnímu hejtmanstvÍ,. 
nytní p'OHtické 'Sp'fávě okresní, r,elSp. laž bude IprolVeden záklOn z,e dne: 
9. března 1920, čís. 158 Sb. z. a n., okreslnímu senátu (min. nlař. ze 

dne 15. března 1860, čís. 73 ř. z.), 
2.) politický úřad (okresní senát) v nálezu, odsuzujícím prlQl poa-, 

ní IPych, rozhodne též o náhr:adě škody, již dlužno ,poskytnouti , a v 
př~padě, že třetí osohy, jimž nelze 'Spoluviny IP'ři čí,tati , měly z pol- , 
ního p~chu p'rQlspěch (na př. při !poškoz,ení IS!plasením) určí též, po
kud tyitO osoby mají poškQlzenému dáti náhradu (§§ 25 a 26 mlÍn. 

naříz,ení ze dne '30. ledna 1860, Č. 28 ř. z.), 
3.) !politickému úřadu IPřlsluší rozhodovati Ol ža[obách prlo [uše

nou držbu děl vodních změnou 'vodního toku (min. nař. z,e dne 7. 

červenoe J 860, čís. 172 ř. z). 
ROlz.hodnutí 'Správních úřadů ° nárocích Isoukromoprávních jest 

!však p'odrobeno kriilic'e la kontrole řádných soudů . Jako již dříve 
článkem 15. zákl:. zákona: státního o moci !soudcovské ze dne 21. 
/prosince 1867, čís. 144 ,ř. 'z'., ustalt10vuje § 105 ústavní IHS!tiny 
toto: »Ve všech IPřípadech, lVe kterých úřad správní ;podle z,ákonů 

} 
i 
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'0 tom vydaných rozhoduje <O nárocích soukromOiprávních, volno jeslt 
.straně tímto rozhodnutím dotčené, po vyčerpání opravných prfQlStřed
.ků dovolá'v.ati ise ná!pravy pořadem prá~a. Podrobnositi ulpr:avuje zá-
,yn«. Posiléz zmíněným dodatkem j.alsně vYlslolVeno, že svrchu' uve

,d~né záJsady bude lze užíti tep~rve, až bude vydán z,vláŠ:tní zákon k 
-p rovedení § 105 ílstavní listiny. V tmnto :zákoně bude třeba zaujati 
:stanovlis,ko ke sporným otázkám, jež pOjily, se ke článku 15 zák1. 
zákona Istá t. moci 'soudcovské (viz, iPražák: Spory Ol přis[ušnost mez,i 
soudy; a úřady správními, díl první, str. 134 a násll.). 

4.) NaJopak povoláni jsou řádní !soudo~é 'výjimeČlně, k tomu, by 
rozhodorval1i o nárocích, jelž jinak z' pořadu práIVa byly hy vyloučEmy. 

Podle zák;olna ze dne 2. hs1!Opadu 1918, čís. 4 Sb. 'z. a ll. lze Jl1á
Toky IPTIOti 's,tátu nebo jeho jednoNivým zemím up[a'tňovatri. žalohou u 
"řádných s,oudů. Příslušným jest v pf'vé sltoHci 'zemský civilní soud 
v Praze. 

Které to nároky jsou, zákon blíže nevy.mezuje. Rukojeť podává 
so.u;v1s1ost Clit. zákona Čí,s. 4 Sb. z. a n. jedlnak se zákl. zákOlnem stát~ 
ním o říšském sioudě ze dne 21. !prOlsince 1867, čís. 143 ř. :Z,., jednak 
'~,e zákonem ze dne 2. Ustopadu 1918, čís. 3 Sb. z. a n. o' n.ejvyš.ším 
správním s,Oudě. Touto cestou dOlSlP'ívá se Ik 'ÍiOmuto dvojímu poznatku: 

,a) v z~ko:ně čfs. 4 Sb. 2.. a n. na rok 1918 mÍlněny jsoU' po uZle ná
Toky, jež nehodí se na lPořlad práva. Neboť přikazovati řádným soud
cům flozhodování O> soukrnffiolprávních nárocích bylo hy 'su\perfluum, 
poněvadž Ito rozumí se Isamo sebou již dle zákonů o soudní pří-
51ušnO'sti a civilním řízení, an stát a jeho země, pokud }so>u nos~!teli 

soukromOlPrávních ,poměrů, nejsou ohledně těchto poměrů nUak vy
jmuty z přís1lušnosti řádných soudů. Tím méně byrro příčiny, by ta
kovéto spory byly Isousltředěny mís~ně v IPrlaze, druhově u soudu 
sboI'ovéiho. Také důrvody Mstorické mlUVí prlOl výkllad zde a:asitáva
Illý a praxí nejrvY'ššího s,oudu H'ž uznaný. Citovaným zákOlnem čís. 4 
sb. z. a n. p<oděd~li soudové čáJsteóně úkOlny, jež dO'sud dle čl. 3. 
z.ákl. zák. :stát. o říšském IsoUJdě tomuto 'Soudu b~,Iy přikázány. Podle 
čl. 3 a) pos.léz zmínělllého zák. přís[uše,lo řgskému :soudu, by rozho
doval s konečnou pllatností o ná,rodch jednoltH'vých kr1álolVlství a ze
mí, ,z.astoupených na říšské radě, na veškerost :těchto krlálovství a 
zemí a naopak, pak o nárocích některého království nebo některé 
země na jiné království nebo na Hnou z,emi, POls[éze o nárocích 'obcí, 
korporací nebo jednotlirvců na některé královsltví nebo na některOlu 
zemi nebo na jejich veškeroslt, IP a k ,I i ž e It y It o n á r o k y n e hod í 
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s e k tom u, byv y ř { ,z e n y b y,l y -ř á d n Ý m IP -o řad e m 

práva. .; 
b) předpis zálmna Čí,s. 4 Sb. z. a. n. na rtOk 1918 nevzlt:ahuje se 

k nárokům proti celém~ státu nebo jeho jednotlivým zemím, . Ol nichž 
v mezích Sivé přísffušnosti ro,zhodQivlcuti IPO'vOllány }sou úřady slpr'áv,
ní. Neboť citovaný zákon přiwa,zuje řádným soudům IrQizhodovati o 
nárocích prOlti celému sltátu nebOl jeho jednOltl1!hrým :zemím jen pOltud, 
pokud rozhodovati o takových náliodch nep'řílSluší dle § 2, čís. 6 
zákOlna ze dne 2. HtstQipadu 1918, čís. 3 Sb. z. a ln. o nejvYJš:šírn správ
ním 'soudě tOlmuto soudu. Dle posléz řečeného zákonného předpisu 
rozhoduje -nejvyšší sprá'vní s{oud Ol nárocích prlOlti státu nebo jed
notLivým zemím tohoto ,s:táltu tenkráte, 'f o z h 'O d I y -li již o ná- . 
rocích těcilito v mezích ,své přís~ušnosti 'v ~nstančním IPOIřadí úřady 
$právní :a jde-li toliko Ol přezkoumání tohotOl rozhodnutí. ] edná-li 
s,e Itedy o veřejnopnÍ!Vní nárok pr'O'ti státu nebo jeho jednOltlivým ze
mím, není 'stramě dáno DIa 'vůli, by nárok ten upla'tňoVla:la buď cestou 
administramvní nebo žalobou u zemského 'soudu nebo dokonce i tou 
i onQiU cestou, nýbrž plolnechává se jí jen cesta řííz,ení ad:ministra
tivního, je"'lli ,to~o lpro nárok pří'stupným, jinak 1P10ruze cesta soudní. 

Také VýkJkld zákona Číís. 4 Sb. z'. a Itl. na rok 1918 učiněn předmě
tem r1ozpr:avy v Pražsjké Právnické jednotě, Ol niž již byla. řeč. 

O P o s t a ven í s 10 U d u k pře dur č ují c í mot á Z· k á m v e· 
ř e j n o IP r á v ním platí v celku :totéž, 001 'vylQiženQi o poměru řízení 
civillního k řízení trestnímu. Rozhoduje 10 soukromolprávním nároku,. 
řeší CÍ'vilní soud, arciť jen v důvodech a ItudÍ'ž" laniž by 'tím o otázce 
pravopll~dně bylo rozhodnuto, i předur'čující otá,zky veřejnoprávní. 
Koná-Iii se však již u správního úřladu řízení, v němž rozhodnuto bude 
o předurčující otázce veřejnolPrávní, dvi~ní sloud muže (ale nemusí)' 
\přerušiti da'lší prQijednávání sporu do doby, až o předurčující 'veřej
nopr'ávní otázce bude práVloIPlatitlě -:rozhodnuto v řízení :sprá'vním (§ 
190 c. ř. s.). Záisady § 190 c. ř. s. o příslušnosti sloudu co do řeše
ní předurčujících otáz,ek veřejnoP'rávních př'evzla~y též do zákona o 
výsadách lze dne ll. Iledna 1897, Číís. 30 ř. Q; .• (§§ 109, 110) . 

Modifikace zás,ady, 'vedle nÍ'ž o soukromoprávních Itlárodch ,roz:
hodují 'soudQivé, o nárocích veřejno[Jrávních úřady sP'fávní, na,stá
vá v případech, kde s o u d o v é v á z á ni j s o u pře, dur č u j í
c í m výr o k e m ú ř a II ů spr á v ní c h. Tako:výmiio přDpady jsou: 

a) úřady poltitické prvé stolice rozhlOdují, vyslechnuvše okresní 
'výbor, 10 IP'Ovinnosti k náhradě škody,. zanedbala-tli obec v Čechách 
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vykonávati náležitě IPolicii místní, soud určí pak objem náhrady (§ 
37 českého obecního' ,zřízení) ; 

b) požraduje-li obec náhr:adu za nákllady na opa:trování chudých 
,d těch, kdož plOdle občanskéhOl práva j,sou povinni chudého 0-
pl~trovati, určí 'Obnos nákl,adu zlpůs,obem soud vížícím úřad politický, 
, oud rozhodne 'pak o IPtO'vinniosti k náhradě taktlo vymezeného nákla
du (§§ 38 a 39 zákona o právu domovském ,z,e dne 3. prosince 1863, 
čís. 105 ř . z., jenž po tétQi stránce nedoznal ,změny ani ntOIV'e~ou Ol prá
vu domovském ze dne 5. prosinc.e 1896, číSI. 222 ř. z., ani ústavním 
.zák,onem ze dne 9. dubna 1920, čís. 236 Sb. z. a n., k,terým Ise mění 
,a dOlplňují dosavadní ustanovení o nabývámí a pozhývání 's~átnÍho 

.občanství a práva domov,s\kiéhQi v relPubHc.e Československé); 
.. c) p'OIIi:tický úřad I. stolice rozhoduje o tom,. ,zda. právo k urči

tému vzorku by,lo poru§eno, !soud pak na záldadě tohoto 'výroku roz
hodne .o nárocích náhracLních (§ 9 zákona o ochraně vzorků z,e dne 
7. prosince 1858, čís . 237 ř. z.) . 

Zvlá'šť ještě dlužno pojednati : 

1.) o nárocích z IPoměru 'státních úředníků, 
2.) o ručení s,tátu :a soudců :za náhradu škody, kterou titQi Z!PŮSO

bhli tím, že IPorušili prrárvo u konání Sivého úřadu, 
3.) o ručení :státu za škodu, způsobenou nezákonným výkonem 

veřejné moci. 

K čís. 1. Poměr státních úředníků ke !Státu 'SPočívá v právu ve
řejném. Sporno jen, zda jedná se 'O poměr 'smluvní, či Ol jednostr:an
ný poměr mocens,ký. O nárocích z tohoto poměru, lať již úředníka 
proti siMu nebo naolpak, ne-pří.sluŠí r'Otzhodovéllti ,soudům, nýbrž ná
roky ty docházejí vyřízení oe:stou správní (dv. dekr. lze dne 16. srpna 
1841, čís. 555 sb. z. s.). K oněm nárokům platří z,ejména nárok sitát
ního úředníka na 'služební :a zatOpatřolViací požitky, k těmto [J'aJtří 

jednak pohledávky z .t. zv. defektů , t. j. iP'ohledávky toho, čeho ne
dostává se na penězích nebo jiných cenných věcech, úředníku pod 
dozor ,svěřených, jednak pohledávky náhrlady, šlwdy, odvozované 
ze ,skutečnQisti, ž,e úředník zanedbal povinnoslti ,úřadu. Při ,tom arciť 
dlužno, pokud příslušnými před[)'isy jinak není stanoveno, vyloučiti 
z použití sh-ora řečeného ustanovení zamělsmance, kteří }sou s~c'e ve 

Kdežto ze zásady, vedle které Ol nároc.ích státních úředn.ííků Iproti 
stMu ze služebního poměru rozhodují úřady sp,rávmí, nelní výjimky, 
prolomena jest zá!s:ada, vedle které nároiky státu proti státnímu ú
ředníku ze s,lužebního poměru doc:házejí konečného VYřÍJz,ení cestou 
,správmí, několika výjimjklami a ' to: 

. r 
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a) proti konečnému :administraUvnímu vyřízell1í ohledně účtu, 

jejž bYíI složil rÚředníik, ke klladení ú6tu povinný, může úředník, cíítí-li 
se tím zkráceným, iI1lalstoUlpHi u ,soudu zápQirnou Žlalobou určovací, a to 
ve lhůtě š·esti, pokud se týče dVlanáoN neděl ode dne dodáll1í dotče
ného vyřízení dle toho, b~d1í-Ui úředník v ,téže, či jiné zemi, než v;e 
které účet doše~ účtárnou vyříz.ení (dv. dekr. ;ze dne 16. ledna 1786, 
Čí,s. 516 Sb. z. ·s. a čl. XXXVIII. uvoz . .zák. k c. ř. s.); 

b) pozůs.talost nélJs~oUJpiti může na , e.rár určovaCÍ žalobou, byl-li 
z·ůsta'Vitel Iporvinen s erárem súčtovati la erlár ll1eoMášením :svých 
nároků ·odevzdání [Jozůstalosti oddaluje (dv. dekr. ze dne 6. března 
1789, čís. 984 Sb. Z. IS. a čl. XXXVIII. uvoz. zák.1k c. ř. IS.). Poz.ůstalost 
tlakolVýchto osob nesmí totiž bez 'Souhlasu příslušnéhQi úř.adu bÝ-lti 0'
delVzdána (§ 156 nespi. říz.); 

c) náhradnímu nálezu, vydanému v admLnistrativním řízení (lřa

dem vojenským prorti příslušníku 'V'Qijskla iprlQi porušení služ·ebních po
vinností, čelliti lze buď zápornou žalobou určovací, buď 'Odporem a to: 

lX) do tří měsíců ode dne d o:ru čelní konečnéhO' admiJni,stra!tirvního 
účetního nálezu bud,iž u sborového soudu I. sto[ice, v jeho'ž obvodu 
měl žalobce v čase dQiručení tohotor nMe.zu své obecné sudi'ště, na
stoupeno žalobou, má-li POl 'Vyčerlpání 0'pravných Iprostředků zdvi
žen býti lmnečný účetní nález, když jde o škodu, způsobenou schod
kem n.a peně:zích, cenných papírech anebo zásobách, Hchž \pÚ'vodní 
obnos, pokUd se týče ,stav, zjištěn byl Hstinou a náhrada uložena b~la 
-osobě, ' !provi'l1ivší Ise proti zákonu trestnímu neb dopustivší :se poru
š,elní úřední IPorvinnQisti co do pNHmání, výdaje, správy neb dopravy 
těchto předmětů. T!fť~s:tného nebo disciplinárního odsouzení netřeba; 

(3) v případech jinaké škody nebo !pro jinaké zav,imění ,stačí, b~l

li osobou, jíž náhrada ulo'žena, do, d'Vou neděl ode dne doručení ad
mini'stratiVlního nálezu vznes·en odpor u úřadu, jímž nález bYli vydán, 
aniž by na tom Izálleželo, je-Li nález ji:ž nálezem konečným. OdpŮ'r má 
IV izálPMí, že náhradní nárlok bude odkázán na pořad ' Iprá'va (zákon 
ze dne 6. června 1887, čís. 72 ř. z. a al. XL, čís. 5 U'V. zák. k c. ř. s.); 

d) nahradil-li stá t ve smyslu zákona syndikátníhol ze dne 12. 
červenc.e 1872, čfs. 112 ř. iZ. straně škodu, jí :způs:obelilou tím, že 
soudco\nský úř,edník, vykoil1áVlaje IS'VOU činnost, pOIf!Ušil svou úřední 
povinnQist, má 'sice právo postihu na úředmíkia, jenž škodu z:avi
ni[, ale tento pOSltižlný nárok nelze provésti cestou slpráJvní (§ 21) , 
nýbrž Uz.e mu průchQid zjednati pouze pořadem IPráv:a a to buď 'V ří

zení rozlNa'zním u vrchního ;zems\kého Isoudu, jenlŽ. rlŮ'zthodoval o ná
roku strany, je-li :provililění úředník.a maHs(tb p'QistJave[l'o nálezem 
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i restním nebo disciJpHnárním (§ 19), jinak u soudu obyčejného a v 
řádném řílzení (§ 21 dt. zákona a §§ 600 až 602 c. ř. 'So.). N alProti to

--mu Inároky náhrladní, :vyvQizované . státem přímo ze IsluŽlebního po
ntěru, slušelo W i proti :soudcovs;ké:mu úředníku vymáhati cestou 
s'p. á'vní (oit. dvor. dekret ze dne 16. srpna 1841, čís. 555 sb. z. sJ, 
pii čemž by však i soudcovskému úředníku vyhr.ažena zŮsital.a ce
sta, naznačená v § 89 odst. 2 služební pragmatiky (č1. I. odst. 3 
'slUJžebnÍ pragmatiky) ; 

e) i mimo IprÍ\Pad, uvedený \pod _pílsm. a, můž·e ka~dý Is~átní ú
ř·edník, jenž na základě S!lu~ebního poměru odsouzen byjl admini
:strativním nálezem k náhradě šlmdy, dOl třiceti dnů po pravomoci 
tohoto nálezu vzíti nárok v odpor urlčovaCÍ ža'l:obou, podanou na 
stát u vědně příslušného soudu, v j,ehož obvodu mělI 'V ča'se doruČ'ení 

na'lezu své obec:nísUJdil§tě. O Itétol lžlalobé pla~tí ustanovení článku 

XXXVIII. uvoz. :zák. k c. ř . 's. (§ 89 'Odstavec 2 služ.ební pragma
tiky - zálmn ze dne 25. Iledna 1914, čís. 15 ř. z.). 

P o zná m k a. Služební poměry s a m 'Ů' spr á v n Ý ch (autonom
ních) ú ř e dní k ů a zří z e n c ů Jsou zákonodárstvím republiky no
vě upraveny. 

Služební poměry 'S a m o ISlp ir áJ ~v II Ý c Ih ú ř e dní k ů upr;aveny 
jsou dvěma zákony ~ lež j1sou z. téhož dne, ;toUž. lze Idn:e 23. óervence 
1919, al 11ipra:vují Ise: 

.a) záJwlllem čís. 443 Sb. -z. a Jn. služ'ebni IPoměry 11 ř e dní k ů 
při obcích v Čechách, na MQir:avě' a ve Slezs:ku a 

b) zákonem čís. 444 Sb. z. a n. 'služebmí poměry o k r e s .ll í c h 
il ř e dní k ů v Č ech ách. Oba tyto zákony mají doslova se srov
:návající § 40, který a:lllí: 

»Spory ,o lP'říjmy služební a výJslužné Úlřednílm, o z,aopatřO:\nací 
poži1ky vdova s:irotk.ů, jalkož i ostatní s.pory, vzešlé ze sllužebního 

' :poměrlJl úřednílm, rozhQidují :se /pQiřadem instancí ,samosrprávných«. 

Služ·ební poměry .s a m o 's p. r á v lil Ý ch zří z en c ů upra'veny 
jsou dvěma zákony z téhož dne, :totiž iZe d:ne 17. prosince' 1919, z 
nichž 

a) zákon čís: . 16 Sb. z. a n. na rQik 1920 upravuje služební po
mě,ry trvale ustanovených zří z e n c ů při .obcích v Čechách, na 
M:OIra~vě a ve SoJ.ezsku; 

b) zákon čís. 17 Sb. z. a ln. na rok 1920 UJplrlavuje služební po
měry t r'V a I e u s ,t la n .ol ve il1 Ý Cf h zříz.enců a cestařů ckresních 
z as.tupitels:te'V v Čechách a o~resních si.JniČlních výborů na Moravě 
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a ve Slez1skL).. Obojí tento zákon má dQisllov:a! 'shodný § 24, jenž u
stanovuje: 

»Spory 10 lPif1Jmy sJužební a výslužné iznzence·, o zaopatřQivací 

p10žřtky :vdov a ,sirotků, jlakOiŽ i os:tatní spmy, vzešlé z,e 'služebních 
poměrů, rozhodují.se pořadem soudním«. , 

K záklOnu čís. 16 Sb. z. a n. z r. 1920 o .samoSlPlrá~m,ých z.říz,elncích 

vydáno naříz.en! vl'ády republiky ČeskosliOlV;enslké ze dne 14 .. srp
na 1920, čís. 483 Sb. z. a n., jímž u pr'O'vedení § 10 a:ákona up'ravuje 
se řízení discipHlnární. Nařízení vlády rerp-ubaiky Československé ze 

-dne 15. července 1920, čís:. 437 Sb. z. a n. prorvádí v témž smy'slu 
§ -10 'zákQina čís. 17 Sb. z. a n. na' rok 1920. 

Oba Ityto zákolllY (čís. 16 a 17 Sb. :Z'. 3J n. z' r!oku 1920) pozmě
něny částeČlně, to~iž ohledně § 3, :zákonem ze dne 21. v'rosince 1921~ 
čís. 478 Sb. z. a n. 

K čí ·s. 2. Škodu, !kterou zPůslObil soudce, ať již s:tátní, at j'iž od
borný Isoudce laik neb úředmík a zřízenec k ,soudním úkonům po
volaný (zejména též soudní ka:ncelářský ofictant, kancelářský po
mocnílk a 'zříz'enec), nebo s:táttní úředník nebo zřizenec státního b'er
ního úř,adu, ti;to posléz řečení však jeln, pokud jejich úřední úkony 
vz,tlahují 'sek soudním depositům nebo .soudním sirotčím peJnězům~ 
nebo IPosléze notář jako !soudmí komisař tím, ~e \konaje- úřad buď
sli 'v řízení slPoflném, buďsi v řiz,ení ne:sponném, p'rohřešH .se čině

ní'm neb olPometnutím na ISlvé úfední p'ovinnosti, lze vymáhatI, pakli
že škoda opravtnými prQis.tředJk~ nemohLa bý'ti ,odvráoena, pořadem 
práva a tOl ž:alobou buď'S:i na dQityoného úředníka, jenž má posta
vení hJlavního dlužníka, buď,si nJa stát, j.enž má IPols:t!avení nikoj
mího a plátce, buďsi na oba z,ár:ovoo. PříslluŠlným jest vÝ,lučne 
vrchní zemský soud, v jeholŽ obvodu je sídlo soudu, při němž škoda 
by la způsobena. 

Řízení o této t. zv. žalobě syndikátní upraveno jest citovaným 
Hž zákonem ze dne 12. červelnce 1872, čís. 112 ř. z., jenž přizpů
soben PlředJp~sům c. ,ř. IS,. (§§ 600 a 602 c. ř. IS.; srovnej ,téi čil. VI., 
č. 4. uv. zák.. k L Ill., jímž zach orvány v pla tno,s ti §§ 8 a 17 syndj
kátnmo z.ák,on:a, § 80 j. n., jímž UpliaVe[l)a mílstní IP,ří:s.lušnos'.; !pro' syn
dikát:ní žaloby, a čl. XII. novely o úlevách soudům, jímž pozmě
něn odstav'ec 2 § 4 synd. zákona, vymezující okruh osob, k nimž ' 
se .syndikátlní zákon vztahuje), 

Tyto :předpisy má na zřeteli § 104 ús:tavní llistiny, jenž ,zní: »J,ak 
ručí stát a soudcové za náhradu škody, ~terou ti10 zpúsobili tím,. 
že porušili právo u :lwtnání svého úřadu, ,stanoví z\nláJŠ!tní zákon«. 
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K čís. 3. V § 92 ústavní Hs:tiny prohlášeno: »Pokud ručí stát 
za škodu, způsobenou nezáko.nným výkolllem veř'ejné moci, urču

je zákon«. Zvláštní zákoln, jímž by ta'to otázka byla uprla'vena, ne
b' 1 vydán ani Českosl'Orvenskou republ1ikhu .a nebylo, takového zá
k~na ani v bývalém Rakousku, ač hlŽ Čll. 12 základního zákona stá t
ního o moci vládní a výkonné ;ze dne 21. pros:ÍJnce 1867, Čí's. 145 ř. 

z. :prohlásil, že 'soukromoP!fávní zá:vaznoSlt s,tátních úředníků, vzni
ka jící z protizákonného konání povinností úředních, bude upravena 
zvláštním zákonem. Platí proto dosud dvor. dekret ;ze: dne 14. břez
na 1 ~06, čís. 758 sb. z. s:., ved1le kterlého státní úředníCi a zřízelnci 

(v}'jímajíc arciť úředníky soudnO za příčinou úřední své činnosti 

nikdy žalobam.i. u soudu podanými, Inesmějí býti stíháni, nýbrž po
vinnos:tí 'Soudu jes.t, lahy žalob~ takové ihned pro nepřípustnost po
řadu !práva vůbec vrátil. Nezbývá tudíž na: ten óals pro řečené ná
poky ,než cesta správní. Z pravidJa cH. dvor. dekr'etu 'stanovena 
dříve výjimka 'V zákoně o zodpovědnos,ti ministrů ze dne 25. čer

vence 1867, čís. 101 ř. z. Tato ~výHmka v ČeskosJovenské republice 
nepl;atí, !poněvadž posléz řečený zákon je zrušen §§ 34 a 79 ús,ta:v
ní listiny. Poruší-li totiž předseda nebo Č'lenové vllády úmyslně nebo 
z hrubé nedbalos:ti v obo.ru ,své úřední púsobnosti ústa'Vní nebo ji

né zákony, jsou ,trestně zodpovědni. Právo k obž.a,lobě přís.}uŠí sně
mO'vně poslanecké, při čemž vyhledává se většiny dvou třetin za 
přítomnosti dvou třetin poslllanců (§ 34 ústavní .Jistiny). Trestní ří

zení p,rorvádí senát (§ 79 ús~,aVlní listiny). Zákon, jím:Ž. b~ tyto zá
sady byly v podrobnostech upraveny (§ 79 ústavní listiny), dosud 
vYdán nebyl a není prlotQi na teln oas ještě řešena ,otázka, jakou 
cestou ,lze uplatňO'vati náhradní nároky, 'vyvozované z řečeného po
rušení záik'Oll1Ja s:e .str.any ministra. 

Podotknouti sluší, ž,e stM namnoze svÝmi úředníky a zřízenci 

vystupuje jako 'subjekt 'vztahů ryze lSoukromoprávních, na př . při 

smlouvách trhOvÝch, nájemních a pod. Z ,těchto právních poměru 
může ovšem s:tát jako, jÍinaký subjekt právní býti žalován. 

Konečně jS,ou případy, kde ,stát jelst lSouk!romníkúm porvinen ná
hradou škody, jež jim zpŮ'sobelllJa byla dílem mocí soudcovskou,. dilem 
moeí výkonnou, an1:ž pro nárok ten na tom rzáleží, zda ně

kt'e:rému veřejnému zaměs:tnanci lze zavinění přičísti. Příslušnos t 
upravena jest tak, že str:mně náJeží, by nejpriVe vyzvala stát k do
brovolnému uznání a teprve, když by, se jí nedostalo. odpovědi vů
bec InebOl ne zcela uSI)oik'ojivé, může 'stranla nas:toupiti pořadem !prá
va. Sem patří: 
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a) zálwlll o odškodnění těch, kdož nevinně byli odsouzeni trest
ním soudelm civilním nebo vojensk"Ý'm,ze dne 21. března 1918, čís. 
109 ,ř. Z.; 

b) ;záJkon z,e dne 18. srpna 1918, čÍs. 317 ř. ,z. o POViJlllloOlS,ti státu, 
by odšlmdnil civilní osoby za bezprávlllé poškození za 'S'věto~é ~ál
ky (usmr'cení nebo těžké zranění civHlní osoby IPříslušníky o,zbrojené 
moci nebo 'četnictva nebo k jich p'ouklazu, vazba, prozatímní zadržení, 
internování nebo konfinování ci~i~ních osob státními civHními ú
řady nebo příslušníky ozbrojené moci nebo četnictva, nebo k jich 

poukazu). 

Oddělení druhé. 

Podměty soudního řízenÍ. 

Jsou OIsoby, bez jichž účasti spor vůbec neJze platně projedna
ti a vyříditi, jichž účast ve 'SlPoru jes:t nezbytnou, a OIstQb~, jež čin
nost oněch OIsob jen podporují nebOl dOlp~ňují. Ony; osob~ nazýváme 
osobami hlavními, tyto osobami vedlejšími. Hlavními osobami js:ou 
strany, t. j. ~alobce a žla'lo~aný, al 'Soudce. V,edllejší osoby budou za 
da}išího výkladu v~počteny. 

Pododdělení prvé. 

Osoby hlavní. 
Hlava prvá. 

Soudci. 

§ 4. O soudech a základech organisace soudnictví. 

Soudem rozumíme orgán, jenž za patřiČlné záruky své samo'
sta'tnosti a neodvislosti 'vyjklonává trvaije pravomoc Isoudní, najmě 

pak pravomOlc oivilní v oboru ,řfzení sporného i nesiporrného; "{ , oboru 
řízení !~pornélro v ten způ'Sob, ž,e lř]dí projednáván.í rozepře, ji r'Oz,su
zuje a stará se způsobem, v z,álmn.ě předepsanÝm Ol to, b~ to, co pra
vop:latně bylo podlehnuvší :stI1aně ulolženo, brio proti ní i 'VyIlluoeno. 
V řízení exekučním a nesporném vyisk~tují se !Vedle soudců ja~o 
osoby úřední ještě notáři. Zař1zení, vedle něhož d~e IQbdob~ soudů 
porot!llích bylo by rozhodováJní o otázce 'skutklové a právní děleno 
mezi ,soudce z lidu a spudce z povolání, zákon nezná. Za to vysky
tuH se 'v organi'saci civilních ,soudů na způsob soudů l{iQnše~ských t . 

zv. ~oudYi Il(ausállní, kde jednání ia ,rozhodování iZlÚčas,tní 'se vedle 
soudců z povo:lání jako rOVilwpráv.ný 6len s.oudco~ského 'sboru soud
ce z lidu (t. zv. odborný ,soudce Qaický). 
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Vedle soudů státních působí }eš,tě roz'sudí, t. j. oS'Dba neb os.o

by, lna něž z vůle stran pPojednání a r1ozhodnutí spukromOIPráv?í r~
zepře bylo přene:seno. úkOll soudce ;z povolání a ú\klol roz,sUdlho Je 
týž co do předmětu: ten i Otnen Iprojednává a roz,suzuje spor O' ná
Docích soukromoprávních. Rozdílnými jsou 'V',šak j,edlllak zák[ad m~o
cí rozs:uzovací, již soudci udílí 'stát, rlozsudímu vů\le xúča'stněných 
'Soukromníků (§§ 577, 599 c. ř. s.) , jednak zlpůsob projedná'vání, jejž 

'Soudci předpisuje zákon, roz'sudímu vůle .s~ran (§ 587 c. ř. sJ a pod
pŮ'f'ně jeho 'ViQllné uváŽeillÍ (§ 587 c. ř. 5.), jedl)]ak výkion nálezu, kten'r 

co do !soudních Inálelz'ůzaJse soudu jels1t ponechán, kdežto IPovolOlvati a 
Vykonati exekuci na základě nálezu rozsudího 'tomuto ani zákotlle~ 
není zůstaveno, :aniž mu vůlí .stran může býti zůstaveno (Čll. II. uvoz. 

z,ák. k ex'e:k. ř.), nýbrž Ipovždy přísluší soudu. 

Ve státě jes;t více soudů a to jednak 'soudu téhož řádu, poněvadž 
přirOtzeně jediný soud [lebyl by 's to', by celé konání 'SpravedliIlOIsti 
sám obstar1al, jednak soudů nadřízených a podřízených, ježto jes t 
v :zájmu právní bezpečnosrB, hrST soud podroben b~l dozoru 'soudu 
jiného. Souhrn soudů 'V jich souřadJnos:ti a v jich nadřízenosti a 
podřízenosti tvoří soudní mlganisaci neboli ústrojí soudů. Zde ústriQ,.. 

jí to (přichází 'v úvahu j.en, pokud jde 10 soudy dvUní. 

Organisace s~oudnictví spočívá na :těchto zásadách: 

1.) Soudnictví je funkcí stMní moci, vYkoltlává ;s,e: státními Is.oudy 
(§ 94 (1) ústa'vní lis:tiny), rozsudky vyh\l.ašují se jménem republi
ky (§ 101 (1) ústavní listiny). Vyloučeno je 'Soudnictví církevní, patri
moniální, vyloučena je t. zv. wabinetní justice, t. j. lP1římé zasaho-

vání hlavy státu do vÝ~onu spudrní pravomoci. 
2.) R.ovnos.t !před soudem vš,ech Istátních obóanů belz výjimky, r.O'V

nosit obyvaite~ů republiky Čelskosloveltl1ské :zásatdrně uznána v § 105 ú
'sta'vní lis:t'Ďny. Nikdo nesmí býti odňat svému záJkO'nnému soudci (§ 
94 (2) ú~tavní llistiny) . V re:publice Českoslovenslké není .z.vláMních 
'soudů 'stavovs:kých. Také IPHslušníci branné moci PO'driQbeni jsou v 
občamskýoh věcech s.oudům civilním (§§ 95 a 106 ústavní Hstiny, § 
33 pos~ední od,slta'vec branného zákona (Z,e dille 19. března 1920, čís,. 
193 'sb. z'. la n.). 

3.) Soudnictví jest 've vš<ech Istollicích odděleno od sip'f'ávy (§ -96 
ú,s,tlavní listiny). O této O'~áJz.ce bylo jilŽ Vlpředu pojedná:nO'. Slpráv

ní 'sO'udnictví (správní jurisdikci) \TYÍkoná~ají u 'Okresních úřadů o
kresní IsenMy (ve městech s,e z'Vláštním statutem staro1sta měls~a 
spolIu Ise dvěma přísedícími), u žwpních úřadů župlní senáty (§ 86 
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ú sta'vní 11istilny., §§ 1 a 19 zálklona ze dne 9. březnJa 1920, čís. 158 Sb. 
z. a n. Ol správním soudnictví u úřladů o~resních a župních). Soudní 
Dchranu proti správním úřadům poskytuje v nejvyš'ší stolici soud 
.slo~ený z neodvis~ých ,soudů a zřízený IP110 oelé území celé re:pu~ 
bUky (§ 88 ústavní :listiny). Soudem tím jest nejvyšší SP'f'á ~ní 'soud. 
Pří lušnost a složení tohoto s:O'udu a řízení před ním upria'veno jest 
zák,onem ze dln'e 2. 1iĎstopadu 1918, čís. 3 Sb. z . a [1. a zákOlnem 7:e 
-dne 22. října 1875, čís. 36 ř. z'. Ina rokl 1876, jehO' nOtvelou z'e dne 
21. září 1905, Čí's. 149 ř. z. i jeho jednacím řádem dle min. lnařízenÍ 

ze dne 22. srpna 1907, čís. 209 ř . z'.,. pokud tutO' 'vypočtené 'staršÍ 
.zák,ony neby.ly dopllněny nebo změněny zákonem ze dne 2. Hsto
padu 1918, čís. 3 Sb. IZ,. a n. (§ 2 pOlSléz řečeného zákona). 
- 4.) Organisace, věcná i místní pHs:!ušnO'st s:tMních .soudu, jakož 

i" říz e:ní před nimi 'stanoveny jsou zákonem (§ 94 ús.tCťvní listiny). 
P ouhé minis:terské nařízení lze v naznačených ,směrech vYdati jen 
k provedení a jen v mezích p,Hslušného :zák\olna. Ani Stá1lý, 24členný 
výbor dle § 54 ústavní [.istiny nesměl b~ pr10zatiilllllím opatřením změ
ni1ti :pří'Solušnost řádJných soudů, vyjímajíc :rO'zšíření půs:obno'sti jejich 
na nové úkoly (§ 54 (8 b) ústavní !listiny). Stanoviti síd!la 
s;oudů O'kresních la krajských a obvod lPúsobnosti sO'udu Plrvého a dru
hého stupně Jpřísluší vládě (zákO'n ze dne 9. dubna 1920, čís. 280 Sb. 
_z. a n., :zák. ze dnle 15. dubna! 1920, č~s. 285 Sb. z. a n., § 2 záiillona 
-z,e dne ll. června 1868 čís. 59 ř. z. a § 1 zákt. ze dne 26. dubna 1873 
, čís:. 62 ř. z.). ' 

5.) Soudnictví vykoúávají s,oudové lf1 stolic (instancí). V prvém 
-stupni vykonávají praV;OiIUOC ,soudové okresní a krlajští s;oudo'Vé. THo 
-pO's~éz řečení sO'udové naizývaH se, pokud pů'sobí jako s:oudy lPifvé 
stolIce, 'sborO'vými soudy prvé s:toHce. Kraj'š,tí soudové ve hlavních 
městech bý'valých korunních zemí (Praha, Brno, Opa'Va) nazývají 
se zems~;Ými 'Soudy (§ 2 j. In., § 5 nař. zel drne 19. ledna 1853 čís. 10 
~. z.) Území jednoho každéhO' krajlského (zemského) soudu r'~zděJ~no 
Je na 'Více okresů, v katždém z niCih obsttarává 'Soudní pravomoc 
soud. o~resní. V sídle ~r:aj'SkéhJO (z,emskéhIO') soudu zřízen jes:t jeden 
neb 1 '~lce (§ 103 j. n.) O'kreslních spudů, jehO'ž praV1omoc vz:t:ahuje 
se k m)istu, kde je -sídlo kliajského Czemského) soudu a ik! užšímu jeho 
obvodu. 

V druhém s:tupni vykonávají lPiflaVOmoc jednak soudové ik:rajští 
(:emšt? ,ohledně .. rozsudků a usn-esení. s.oudů okresních:, jednak vrch
Ill1 z.em: 'tI soudove (Praha, Brno) oih1ledně rozsudků a us:uesení -Isoudů 
1ua]sky ch (zemských; §§ 3 la 4 j. n.). V třetím ,s.tupni rozhoduje 
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nejv~š'šísoud, ať prvou .stolicí by"l s;oud okreslní nebo 'Soud kr;aj.sk~r 
(zemský: §§ 3 a 4 j. n.). Dle § 95 (2) Ústa'Vní listiny zřÍ:ze,rl jest 

pr'o celé území Českoslovetnské !repub1ik'y jediný nejvyšší soud. 
Výjimka ~ řečeného postupu :stolic na:stá'V~ v případech, kde. 

p'ojednati a rozhodnouti o nároku přikázáluO' je:st íp!r:vé ISltoMci vrch
nímu zemskému s,oudu (nároky syndikMlrií, dále ná!rok na odškod
nění za bezprávné poškození ci'Vi1lníah osob ve: ~wětové 'Váloe: - § 6· 
zákona! z,e dne 18. 'srlpna 1918, čís. 317 ř. Z.; na'proti tomu o nároku 
na odškodnění za yYšetřoMací vazbu rozhodují bez. ohledu na výšt 
nároku sborové soudy prvé s;tolice - § 6 zákona ze dne 18. ,srpna 
1918 čís. 318 ř. z.). V těohto připadech jsou jen dvě soudní 5,to
Ece:' první stolicí je vrchní z.e:msik;ý soud,. druhou a poslední s,to~icf 
nejvyšší 'soud (§ 17 syndikátního zákona a čl. VI. čís,. 4 uvoz. zák.. 
k j. n., § 6 zákolna Čí,s. 109 ř. z·. z toku 1918 a § 7 izáik\olna čís. 317 z 

roku 1918). . 
6.) Sborové :soudy, prvé IStolice (soudy kTi3jlské a zemské) vyko-

ná~ají [lfaVOmoc v zále~i:tostech vyšší hodnoty a znaonější dúkži-· 
tosti, okresní soudy v záileži1:olst,eoo niž'ší hodnoty ,Cl, rv' záležitostech,. 

vyžadujících urychieného vyříz.enl. 
Záleži,tositi obchodní vyřizují s.e u krajských soudů a u Izemských. 

soudů v Brlně a Opa'vě ve zvláštních senátech (~al.lJs.á!lních obchod-o 

ních sená'tech). Obvody obchodních senátů shodují 'se s; úz,emím, na~ 
něž vz,tan:uje Ise působnost sporového 'Soudu p1rvé stolice, u něhož: 
jsou :z.říz,elny (§ 51 in fine Ln.) . V Prazel zHz.en jest pro věci ob-o 

chO'd:ní vedle zem'ského soudu s;amos1tatný obchodní soud, jehož ob
vod Ipůsobnosti ;I(ryje se s obvodem z,emského s:oudu v Praze (§§ 2,. 
7, 51 až 53 Ln.). Vedle obchodního 'soudu v Praze z,řízen jest v· 
IPraze samos:tatný okr'eslllí ,soud Ipro rvěci obchodní, jenž rozhoduje v 
obahodních ~ěcech nižší hodnoty (§ 2 odst. 2 j. n.). Zákon (§ 2' 

odst. 2 j. n.) dOíV,oluje sice, by pouhým naHz,ením i na jiných mí
stech samostatné oikre!sní soudy [l'ro věci obchodní byly zřízen;y ,
avšak tohoto zákonnéh'O lZ,moooění dosud neb~lo použitOl. I vykoná
vají, vyjímajíc obvod pražského obchodlního soudu, IPIIavomoc v 
obchodních 'věcech nižší hodnoty, obyčejné OIk resin í s:oudy. Druhou. 
stolicí pro okiresní 'Soud ve 'Věcec:hi obchodních v. Prla;ze jest obchod
\Ilí soud v Praze, druhO'u s,to[icí pro okresní spud u 'výkonu pravo-· 
mod obchodní jest mu nadřízell1Ý Isoud kr:ajlslký (zemský soud V' 

Brně a Opa'Vě), rlolzhoduje však jako s:oud lmusál:ní jen ' o odvolá

ních z :tě'ch rozsudJ1&. okresních soudů, do nichž pojat b~l doda'tek .. 
že byly vyneseny ve výkonu pravomoci obchodní. O rozsudcích, ten-

I 
j 
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to dodatek neobsahujících, a o usneseních vůbec (ježto tato nikdy 
onoh()l doda,tku neobs:ahují) rozhodUje nadří.zooý krajský sOlud (zem
ský sond 'V Brně a O[l'avě), i ~dyž rOlz,sudek neb uSll1e:senÍ týče se 
vě,ci obchodní, jakio senát:. obecný (§ 3 j. n., § 446 c. ř. s., § 207 

j'e'dnac.fuOl řádu) . 
Zvláš,tních hOfll1ích s,oudů ne:ní. Pravomoc ve věc.ech horních vy

kOlnávnjí 5e/ná1:y horní určitých kr:ajských soudů (k;ausální horní se
náty), a :t iOi kraj:slkéhol soudu 'v Plzni (:prO' obvod krajských s:oud~ 
v P lzni a PÍ<sku a zemského soudu 'v Praze), v Mostě, (pro ob'Vod 
~raj :s~ych soudů ,v Mostě, České LLpe, Li tom ěiřicíoh , 'V'; tloře Kut
né, Čes.. Budějovicí~h, Chrudimi, Jičíně', Mladé Bolesi,a,y,i, tlradci 

Králorvé, Liberci :a Táboře), v Chebu pro obMO'd tohoto k!raj1ského 
soudu :a v Olomouci Ipro MOflavu a Slezlslkb (min. nařízení ze dne 
1. června 1897, čís. 128 ř. z.). Změna .soudů, vykOlnárvajících horiIlí 
pravomoc, jeslt možna pouhým n'ařízením (§ 53 j. n.) Pravomoc v 
hOTních věcech ni~žiší hodnoty vykonávají obyčejné okresní soudy. 
Nadřízel1JOIu opravnou Istolicí v těchto ;yěoedl jest hOlrní .s.e:ná,t jen. v 
případě odvolání z roz,sudku, do něho~: pojat b~l dodatek,. že vy
nesen byl v zá'ležitO'sti horní. Jinak jes.t opravlIl.ou stoHcí krajský (zem
sky soud), jemuž okresní Isoud i jinak je [lodřízen. :Platí zde 1:otéž, 
co řeoeno o okresních sloudech, vykollláVlajících též pravomoc: ob
chodní. 

7.) Soudnictví vykoná'vlají ,soudcové právníCi (soudcové, z' !povolá
ní, §§ '7, 8 Ln.). Soudů ryze 'laických nenÍ. Pouze při ,sborových ISOU
dech I. stolice, pokud obs,tarávají Ipravomoc obchodní nebo hOrlI1í, 
spolupůsobí jako t. IZlV. odborný soudce laik p,řís[ušnÍk Istavu obchod-o 
ního nebo horníhO' (§ 7 odsta!vec 2 j. [1.; § 20 zák org.). Dojde-li 
k přeilíčení o odvolání :z rOizlsudku !Ždvnostenskéiho spudu (spory o 
nároky pře.s 100 Kč) :přivO'lají !se dOl sboru ISlOudců dVla přísedící ži~
nos:ten:skébJQi 'stavu (§ 31 zák. o Isoud. živ[1.). 

8.) Osoby-, rpovolalIlé k úča1sti ,ve výkonu sP'liavedlnOlsti, :lze Iroz
tříditi na' tyto s[Q]pfu1y: 

.1J 30udcive smyslu základníhOl zákol11a IstátL1J..íÍho o. moci soudcov
ské (§ 1 zák. o ,soud. org., neboli nyní ve smy,slu § 97 a náJsl. ústa:vnÍ 

listiny 'soudci .z porvOllání. Toto :Q~načooí ústaVní Hs1tiny není orvšem, 
ale'spoň DIa rten čas, přHéha'VÝm, :poně~adž vedJe ďosud platných 
zákonů jso~ ,soudcové, kteří s~ úřad 'SlQIudcoVlský ZN"o1ili za 'Své po
volání a I11Iicméně netěší se zv,lá'štnímu posltavení, jež 'soudcům do
sud bYi10 zaručenOl a zaručuje Ise i TIladá~e ústavní lisitinou. Jen s 
tímto obmezením bude v dalších' výkl:adec:h' užívánOl :Qlznaoooí »soud-

4 
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oové ,z povolání« ry,e 'smyslu ústavní liIsti'llY. Dále budiž již zde po
znamenáno, že ozn.ačení »s:Q1udní adjunkt« a »soudní ·s,eklretář« (»rad
ní selkretář«), jeho!ž je:Mě užívá záklon Ol soudní o ľiganllsaci , již. ne
existuje, 'nýbrž :nahra:ženo je prlo sQludc.e IX. hodnolStní třídy ozna
čením »'s.Q<udce« (mís to »s:oudní adjunkt«) a :prlQl soudce VIII. hod
nostní 'třídy označením »okrelSní 'soudce« · (místQl soudní - neho -
l!3.cUní tajemník). Přednosta okresn ího soudu n:a!~ivá se, je-l,i v VIII. 
hodnostní ,třídě, »okresní soudc,e a :prřednosta soudu« ,(nař. rni:l1. 
spr.avedlnO's,ti lze· dne 17. ,prosi:nc.e 1908, čís. 17 vě'stníku min. splr. o

titulech soudoQlV'skJ'rch úredníků VIII. a IX. hodnQlstní třídy). Térto 
nyní platné titulatur'Y bude nadále užív~no. 

Soudci z [povQllání ve smyslu ústa'V11í Hs:tiny mají samosta'tnou Íl-
6ast v konální 'SpravedlnQlsti. K nim patří: 

la) určití soudcovští úředníCli, k,teří již 'Svým jmell10váním jlsou 
'pro ,zákOtnu :soudci 'Z povQllání ve smyslu ústavní H'stiny. Jimi jsou pre
sidenti, vloepresidenti la radové všech s!oudů sborových a přednQlstQl
vé soudů okresních (§ 5 j. n., §§ 2 a 25 ,zák. Ol se,udní orgall1isaci); 

b) SOtudcovští úředníc.i , l\:lteří svým jmenováním stá~ají 'se pouze 
pomocnými soudcovskj'rmi úředníky, kteří však mohou s,tá'ti se soud
ci z p'Q1volání ve smyslu ú:s.ta'vní Usti!llY tím, že buďsi propůjčeno jim 
hlasovací :právQl u sborového sioudu I. ,stolice (krajskéhQl, resp. zem
ISkého neb obchodního .soudu) nebo :tím, že u okresního soudu byili 
ustanoveni Zla sam·os:oudce. lilaso'Vací právQl mŮJže býti uděleno 0-
kresnímsoudcům a soudcům p'rlo ten klterý sborový soud I. sto
lice jmelnOVía'llým :a to: :okreSlním soudcům jalk rrJlro obQlr civilní, t3.k 
i IlJl.t1o obOtr trestmí, nebo pro 'Oba obory, Isoudcům pouz.e pro obor trest
ní. lilasQlvací právQl udílí :kl návrhu dotyčnéhQl sborQlv,ého soudu I. 
stolice (personálního s,enMu, § 28 :Slou4. inst,r l.), vyslechna o tom 
presidenta vrchního zem.ské'ho soudu, min1'Sltr 'spralvedlnosti ,(§ 30 zák. 
o ISQludní organis,acd). Samosoudcem můž,e bÝlti okr·esní soudce nebo 
'Soudc.e [plr1o ten ktierý okresní soud jmenovaný. Samosoudce usta
TItOrvuje k návrhu p.residenta vrchníiho zemského s:oudu minis.tr lspra
vedlnosti. U okresních soudů v mě'Stech, !kde je s:Ídlo sborového 1S0U

du :prvé sto;1ice, Jest přednostou 'Vždy rada n.ebo Vrd1'ilí zems~Ý 
lSoud:ní rada, 'samosoudci mohou býti jmenováni jen okresní soud
lCorvé (§ 25 zák. o s!oudní Q1rganilsaci). 

p <O Z 'll á m k la. Od jmeno.v,{uní samosoudcem u okresního :soudu 
dlužno lišli!ti oprávnění, :pmpůjč,el11é presidentem vr'cihnÍihQl zemského 

soudu olkresnímu soudci nebo 'soudci, kiterý ustanoven jest u určité
ho okresního soudu za samosoudce, by u tohot.o okresního lsoudu 

I 
} 
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v e věcech civilních samostatně vykonával úřad IsoudcO'v!ský (§ 5 od
s ta\'. 2 j. n.). KdežtO' :tIOti:Ž ve věcech Itre'S,tních .samosoudce j:iž tím, že 
-samosoudcem u okrlelsního .soudu byl jmenován, nabývá zárove.ň 

OIprávnění, by s :amO'stat.ně vykonáva:l pravomoc ,soudnÍ, jsa obme
zeh jen v 'tom směru,že přednQls,tovi soudu musí pře:d[k[ádati usne
:sení, jímž 'Víazbu uvaluj e, nebo ZTušuje, .a že Ipřednosta 'soudu mŮlže 
mu pro přípravné vy,hletdávání la vyšetřování dáti poukazy a uložilt.i 
mu, by Q1hledně závažnějších úkonů, jež dopouštějí odklad, o[platřil 

si jeho souhlas ( § 13 odst. 2 jedno ř.), nabývá okres,ní soudce nebo 
soudce :tím, že byl u okresního Isoudu jmenován ,samosoUldcem 've vě
cech civHních, pouze zásadního oprá'v:nění k výk'onu civillní prnvo.
m oci :soudní, klde:žto bližší vymezení tohoto oprávnění stane s:e :pre
sidentem :soudu vrohního (sporné, nesporné, oboji; § 14 odst 1 
jednacího řádu). 

Také odborní soudcové laičtí z, obchodni.ctva nebo hornictva ma
jí, ač jlsou jmenováni jen na tři leta, IPOI dobu svého úřadu p'ráva a 
:povinnosti Isoudců ve smyslu ltsta'vní li'stiny, pokud u nich jsou ovšem 
lJ'l"'aktickými, zejména mají hla's sipolurozhodující, nikoliv 'snad jen 
bJas poradní (§§ 20, 21 zák. 'O soudní organlJS,aci). 

B) Pomocní Isoudc.ové. Jimi JSQlu okre:sní soudClorvé a ,soudcové, 
-pokud neby'lo jim' buď prOipůjčeno hlalSovací právo u sborového 'Sou
du I. ,stQllice nebo nebyli u okresního Isoudu jmenováni slamosoudci, a 

dále aus!kultanti. lKdež'to soudci 've .smy's,lu ústavní listiny jmeno'V'á
lni jsou vesmě:s, piro ur'Či!tý 'Soud, jmenují se IPomooní :soudcové dÍllem 
pro určitý !Soud, díllem pro celý obvod vrchního. zemskéhQl soudu. 
Pro určitý 'Soud jsou jmenOlvámú :z: pomooných 'soudc.ů ',všichni \Okres
ní 'Soudcové a z větší čá'sti .soudcQlvé, Ipr10 obvod celého vrchntho ,sou
du jest jmenována z piomoClllých soudců část 'soudců (t. z:v. létací 
soudci) ta všichni aus:kultanti. Pooet létacíc.h soudců nesmí v ob,vo
du téhož vrchního zemského Isoudu převyšova1ti jednu šest:inu lSoud
ců (IX. hodnostní třídy), jmenQiv,aných pro urČlHé služební místo (§ 
3 zák. tO Isoudní org.ani:s,aci). P ;omocné soudce bez. určitéhQl sluŽlebního 
místa přiděluje p'fesident vrchního zemského 'soudu na neurčitou do
bu k rtěm 'Soudům, u nichž U'zná tQlho po,třebu (§§ 44 zák. orig. soud.). 

Pomooným soudcům pří'Sluší IObs!tarávarti Izá[ežitosti :Slporného, ne
,sl)orného .a trestního řízení, 'P'okud vyříz,eillí neobsahuje samOi soud
covské rozhodnutí (§ 3 II zák. org. soud.). Práce přiděhlje ji nI 

-předsta'vený soudu, jemuž. byH přidě:1eni, :leč by presJ.dent vrlchní
ho zemského soudu s,ám bylo lVěci nařídil (§ 44 zák. 011g. ,SlOúd.). Ú

kony soudoe vyše,iřujícího, k rpřÍJklazu nebo. dožádání činného, nes.mějí 

4* 
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na auskultanty, b~'Íi přenaseny (§ 3 II. izák. Ol s'Qlud. organisaci) ~ 
Kde~to :létacÍ spurdcr nemohli, nejsouce jmenováni pro určitý soud~ 

dle j. n. a zák. o organilsaci soudní býlt'i jmenováni sa-mQlsoudci, čímž 
jejich PlOužiti valně bylo obmezenQl, ustlavuje čl. I. PQlsl. odstavec, 
služ,ební pragmatiky, že i létací !Soudci mohou k návrhu presd.doota 
vrchního izemského s!Q1udu jmenováni bý;ti mintsterstvem ISpravedl-
nosti samosQludci a lze jic:h [Jak upotřebiti prá'vě' 1a~, jako samo
soudců, jmenovaných pro určd.ltý soud. Tím stávají se soudci ve 
'smysllu ústavní listiny s tou úchylkou, lŽe nepřesaditellllQlst nevzta
huje se při nich ík ur'čitému soudu, nýbrž k obvQldu vrch. zemského. 
,soudu, pro který b~1i jmenováni. 

C) Pomocníky 'Soudů jsou přísežní zap.j'sorv:a1:elé a kancelář-ští 
úfedníci. Ke ka~dému, byf i jen O)'řípravnému projednávání sporu 
při SQludě, jakož i ku provádění důk,az.ů mimo přelíčení nutno při
brati do přís!ahy vzatého zap'Í'soVia1teile, jenž izjišfuje 'Výsledky jed
nání litstinou v:eřejnou, t.m. [J'rotolkolem. Totéž, ,pllatí o porladádt 
sborQlvých !soudů. V řízeníexe!kučním a ,mimospQlrném netřeba při
bra'vi zap'ÍsoViate1'e, protokol mŮiže si rtu napsati :soudce sám (§§ 55 ~ 
59 exe:k. ř., § 38 zák. o SQludní orgnlllis'aoi) . 

SQludní kancelář přejímá všechna podání a jiné spisy, na soud 
docházející, vyhotovuje v předevsané formě soudní vyříz,ení, pečuje 

o to, by- soudní obsílky a soudní vyřízení hyly ná[ežitě doručeny" 

uschovává předepsaným zO)'Ů'sobem spisy; Isoudní la koná nad tOl Úlk:o
ny, jelž zlvláš'Vními předpiSY jlsou jí Ipřikázány (§ 16 j. n.). Soudll1í' 
kancelář u Isbor'o!vých :soudů 'sestává z přednosty (ředi.tele) a z, !po
třebného počtu v'edoucích úředníků, jina ký chl kancelářských úřed
níků ,a kancelářsKých pomQlcníků, pOl případě, při ,značném rozsahu 
:agend~ i z vedoucích kancelářských úředníků (§ 49 zák. o soud
ní organisaoi). 

U okreslních sQludů ' sestává soudní kancellář z kancelářských 
úředníků ,a :pomocníků. 

Soudní kancelář je právě tak, jakQl v:lastní 'soudoovská služba,
decootnalisována. Rozsáhlej-ší Isoudy vY'kazují někoHik: Isoudních a 
několik kancelářských oddělení. U okresnÍlhtO, soudu je :tQllik soud
ních odděrr'ooí, kloliík má otkres:ní Isoud i se 'svým !přednostou Isamo
soudců, II sb0'rQlvÝch soudů P'flvé :sto:lice je tQllik soudních oddě:Iení, 
kolik j,e Istálýah :sená,tů, sam0'soudců Pro věci cilv:Hní, vyšetřujících 
soudců a 'S0'udců pro práVlllÍ pomoc. U vrchních zemských spudá 
jest jeden každy stálý senát jedním soudním oddělením (§ 27 a
ná.sl. j edn. ř.). J ednot1ivá soudní odd ěaení označena jsou římsk}'-
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m i číslicemi, a obstarávají-H j,en ur6iltý druh agendy, dod:atkem o 
Dboru činnQlsti (na př. I. procesní odtdě1ení, II. p'flOcesní oddě'lení, III. 
oddělení knihovní atd.). U soudů, kde je nělmHk soudních oddělení, 
je též několik kanceJářských .oddělení, z nichž, jedno kaiŽdé dle roz
saHu ,a:gendy obstarává veškeré !práce IS0'udní kanceláfe buď pro je-

~ diné' soudní oddě,lení neb0' pro ~více Isoudnícth oddělení. K,ancelářsjká 
ůdd ěl,ení označena jsou čí'slem (nebo čísly) lSoudního (neb0' soud
ních) oddělení, pro něž jsou z,řízena . I kde je · více kancelářských 
odděllení, lze ílkony doručovací ,a prlOlvádění exekučních úkonů vy;
jmouti z pŮlsobnosti jednotlivých kancelářských oddě'lení a soustře
diti je pro celý soud u jediného Izvláštního ,oddělení (§ 60 zák. o 
soudní organi,saC'i). Přijím{uní všech zásilek pro 'Soud obstarává P0'
datelna (§ 62 jedno ř.). 

Zvláštním oborem kanceláiístké s[užby- soudní jes.t v,edení po
z emkovýah knih a obch0'dních rejstříků. 

D) Soudní ,siluhové (nyní Isoudní zřízenci, pokud lse týče podúřed
níci) pro doručování a výkon exekuce. 

E) Soudům v jich čÍ'llnostt nJa[J'Omáhají, nelpiatříc'e jinak d0' 'soud
ního organismu: 

,a) s~oudní ,schlOvací úřady. Jimi jsou z p'fla'vidla úřady berní, ja
kožto soudní schov:ací úřady, v Praz,e a v Brně' jsou samo:sta,tné 
:soudní depositní úřady. Soudním 'Sch0'v.acím úřadům náleží, abY 'soud
n í depo'sita Ulschovávaly a súč!t0'v3Jly; 

b) notáři jako s.oudní komisaři. VI:a,stní činnost notářů zálelží jed
nak v Itom, 'že PO rozumu notářského řádu zřizují :a. vythO~iOvují li
stiny veřejné , jedna~ v .tom, že z povolání zasÍllIpují strany v říze

ní nesporlném (§§ 1 a 5 not. řádu ze dne 25. července 1871, čís. 75 
Ť . z.). Kromě toho svěřují se notářům jako soudním tkomilsařům ně

které soudní ílkony nesporného la exekučlního říz,ení , pokud' nejedná 
s,e při nich tO soudní r1ozhodnutí. úkony neSlpoflného řízení, jež svě
Ťiti lze notářům jako 'soudntmkomisařům, 'vypočteny jsou taxa;tiv
ně v § 183 dřívějšího n:otářského řádu ze , dne 21. května 1855, čís . 
94 ř. z., je1hož XIII. hlava, jednající o no,tářícth jako soudních ko
misařích i 'S předpisy pozdějšími, týkajícími 'se téhož předmětu, z,a
chbvána byla v [Jůsobrr1osti člá!rIJke:m II. nyní IPlla~!l1ého .nOIÍ'. ř. IZ roku 
1871. Pokud v § 183 a násl. n'or1:. 'ř. z noku 1855 jedná .se o účla,stino
tářů jako !Soudních komisařů v ipozůstalos,tlním řízení, hyla :tlaUO U'slÍ:a
novení nahrazena článkem IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 
sb. z. a n. (v:1z však :zákon čís . 123/1923). Dle ,t'Oholto zákona pro
vésti pozŮ'stwlostní ří.zení přís:1uší notářům jako ,soudním komisařům~ 



S4 

Podrobnosti :tohoto zákona pratří k výkladům o neSlporném řízení. V 
exekuoním řízení uložiti 'lze notářům jaiko. soudním komisařům pro
vedení jednotlivých důležitých a nes,nadnýchúkonů exekučních (§. 

. 24 II exek. řádu); 

c) při 'Soudních doručováních !Spoluprltsobí úřady po'štO'vní a obec
ní; obecní úřady obstairávají té.ž. Iněkteré úkony, řízení ne:s/porného. 

9.) Soudcem IX. nebo vyšší hodnostní třídy mŮiž,e brýti jmeno.
ván jen ten, kdo rvedle jinakých ještě náležitostí vykazuje věcnou 

schopnost k s,oudcO'v!skému úřadu, Iprokázanou právnicikými 'Stud~e

mi, .státními :zkouškami právnickými a prakticikou zkouškou 'Soudcov
skou. Té10 zkoušce předcház·í tříle,tá Is[užba přípravlná (§ 4 zák. o 
soudní organisaci). Připra'vná služba koná :se u okresních soudů,. 
sborových soudů prrvé IstoHce :a sltát.ního za'StupHelství u sborové
ho soudu prvé sto1ice. Z části může se přípravlná s lužba vykonati II 

vrchního zem'ského soudu, u finanční prlokuratury neb v kanceláří 

určeného k t:omu akvoik:át,a. Přípravná služba u soudu musí činiti 

alespoň dvě léta, 'sllužba jin:aká nesmí u žádného z· uvedených pů
sobišť přesahovati 6 měsíců (§ 5 a ná'sL zák. o soudní organisaci;, 
min. n:ař. ze dne 15. !Srpna 1897, čís. 192 ř. z. o. soudcov!Ské službě' 

přípr,arvné). Soudoov:ská zkoušwa zahrnuje v 'sobě veškeré obory zá
konodárlství civilního a trestního, ja:kolž i ,ty normy práva státního" 
správního a finančního , jež jsou pro Isoudoovskou službu důJežity a 
na'řízením určeny. Zkouška koná Ise u vrchního zemského. soudu a 
jest p~sernna ra' ústl11Í. Písemná zkouška dělí se nal domácí práci IPr,a-· 
'Vovědeckou a na kla.usurní práCi praktiCKOU z oboru civilního a· 
t restního (§§ 12 a 13 zák. o soudní organisaci, min. nař. ze dne: 
1. listo.padu 1900, Čí'S . 182 o zkouškách soudcov.ských). 

Soudoovsik:é 'zlmuš:ky nepo~řebuje řádný priofesor práv, jsa po zá
Ikonu způ:s.obilým k úřadu so.udcovskému t(§ 4 II. zák. o soud. org.) 

. a ten, kdo. s úspěchem vyko.na1 zkoušku advokátní, poněv.adž tato 
\l1a:hmzuje zkoušku soudCOVSKOu (§ 4 1. zák. o soud. org.). Zkouška 
notářská zkoušky soudoo.vské nenrahrazuje. 

10.) Soudce, ji:nak zoela k soudcovskému úřadu způJSiobillý, nesmí 
nicméně za jistých okolností kona,ti Isoudcovský úřad buď při určitém 

'soudě, neb aspoň v jisté prá'Vll1Í zá[ežitosti. 

U :téhož ,soudu [}Jesmějí Isoil1č:alsně pů:sobHi 'Soudci Ispolu ,příbUJz,
ní nebo Iseš:vagření. TaJk:to osoblním /poměrr1elill sobě blízké 'Soudce 
nelze pro tý·ž soud jmenorvlati. Z:aložen-li mezi dvěma 'soudci téhož 
Isoudu dodatečně poměr šv:agrovský, lP,řeloží se ,ten ;z nich, jenž .svým 
:sň'a 'tkem šViag,ro.vsk§ IPoměr :založH (§ 17 Isoud. instr., § 19 Q:,ák. O' 
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soud. org., § 44 di,sc. zák. 'soud.). ŠvagrlQ'vství s,amostatného soud
ce s advokátem nebo notářem v témže místě může izavdati příči
nu k soudcově pře'loželní, je-li poměr 'ten konání spravedllnosti na 
újmu (§ 43 disc. zák. s,nud.) 

' Nezpůsobilým vy koná'V:ati soudtní pravomoc v určité záleži,tosti 
, jesť soudce, je-li obava, že neb~l by sn:ad úplně nelstranným, poně

vadž jsou zde okolnosti, O'podstatňující domněnku jeho iPředpo
jatosti . Př,edpojatost vYkazuje dvojí stupeň: lsoudce ve vYšším stup
ni předpoj.atý jest soudcem vyloučeným, soudce v m,el1'ším ,stupni 
touto vadou stížený, naZýVá se soudcem pfedpojatým. Důvody vy
l oučení Jsou v zákoně tax:ati'vně' vypoóteny, důvody před!pojatosti 
n~koliv. Stačí kterýkoliv poměr, vzbuzující důvodné podezřenÍ, že 
by soudce ná:s:l·edkem něho mohl 'se snlad dáti strhnouti ke stmn
nosti. Samo sebou se rozumí, ž·e :každý důvod vyloučení jest zároveň 
důvndem předpojatosti (§§ 19, čís. 2 a 22 IV. j. n.) . 

Z konání so.udcovského úřadu v určité právní zále.žitosti vy

l oučen jest soudce: 
a) pro IPoměr k jedné z,e str:an, poněvadž jedná se o věc: 
a) ve které soudce 'Sám jest j.ednou ze ,stran (nemo judex in re 

sua), 
(3) ohledně které soudce jest k jed:n:é ze str:an v poměru 'sIPo'lu

oprúvněného, s;poluváz:aného nebo pos.tližníka, 
y) ve které jednou :ze :stran jest so.udoova manželka neb osoba, 

s [níž jest soudce v linii přímé Sipříbuzněn nebo sešvagřen·, nebOl v 
pobočné linii do čtvrtého stupně spříbuzněn ,anebo do druhého stup

ně sešvagře:n, 

ď) ve které jest 'Soudce k jedné ze strall1 v poměru poručen
ském neb npatrovnickém nebo v p,oměru osvojitele (.adoptanta) , 

neb osvojence (.adoptáta) pěsto.una nebo schovance, 
é) ve které soudce b~l il1ebo dosud jest zmocněncem té neb oné 

'strany (§ 20 j. 110.); 
, b) ve věcech, v nichž při některém podříz·eném 'Soudě měl po

d íl na r'ozhodnutí, jemuž je'st odporováno. 
Každý samostatný soudce jest po vinen, aby slluž,ebně hlásH dů

vody, !p'ro něž jest v určité, jemu k rozhodovámí nebo spolurozho
dování přikázlané právní záležitosti z konální 'Soudcovského úřadu 
vyloučem ~ebo pro něž mohly by vzejíti pochybnosti o jeho ne
předpojatosti. Touž povinnost ukládá zákon lP'omocným soudoo.v
ským úředníkům , ohled,ně důvodů vyloučel!1.í bezvýjimečně, ohled
ně důvodů :předpo.ja'tosti 'však jeil1 tehda, mají-li v do.tyčné právní 
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zá~eži,tOlsti býti činnými jako soudci dnžádaní nebo k př~kazu !půso
bící (§ 22 zák. 10 ,soudní orlg;ani,saci). 

Kdelžto soudci mají p1ovinno:st řečené nznámení učiniti, vyhra
'žuje .se stranám práv Ol, b~ UlP~atrnily vyloučení nebOl p,ředpoj,atost 
soudcovských úředníků ,tím, že odmítnou je pro [JŤedpOljatOlst. Prá'Vo 
odmí,tací IPlří'Sluší každé ze 'stnan,. ,ClJniž na ' tom , záleží, zda Ohl:OI
žena jest ona :sama,. či její odpůrce. Odmítnouti soudcnvlskélho úřed
níka prO'tlO, že jest po zákonu v y I Ol uče !ll, mŮJže strana 'v kterém
koli obd·ohí rozepře. Zejména může strlana tUtOl o~OIlnO'st up[a,túo
vati .i v řízení olPr:a'Vném, ba dollmlIJ.C.e i !plOl pravopla:tném uknnčelní 
ľoz,epře ža~ohou pro zmatečnost. Va d nOlls t soudcovu musí lS,tra
na up'latňol\Tiati a tudíž soudce p r 10 p ř ,e d p' tQt jat o:s t odmítnouti 
dříve, než pustHa Ise před ním do jednání nebo nějaký návrh před 
ním učinila. JÍII1:al( jest stralIlas právem, odmítouti soudce p'110 Vlad
nost, prekludo'Vána, :leč by dolíči!la, že důvod vadlIlosti vznikl později 
nebo žel belz; ~S!vé v,iny 'tejp!rve plolz.ději Ol důvodu tom s,e do\Věděla 
(§§ 19, 21 j. n.). 

Soudc.e nebo :soudc,oMský /pomocný úředník, !povinný učiní,ti ozná
mení' nechť hlásí to neprodJeně ústně pfeooOlstorvi soudu. Je-li ,vy_ 
tJoučen lanebo předpojat přednosta soudu, oznámí tO' ús.tlIlě svému 

·náměstku a v ~říp:adě, že neměl by námě'st~a nebo že by :při jeho 
neúčaJSti :stal se snud nescholpným k usn.á'šení, podá písemnou zp'rá
vu !přednOlstorvi nadřízeného 'soudu (§ 22 zák. tO :soud. orig., § 130 
jedno ř.). Strana vykonává odmí,tací právo 'P'í,semným podáním nebo 
Pliorto[colárně u Isoudu, jemuž odmítaný 'Soudoe náleží. Při tom nechť 
přesně udá okolnosti, odmítnutí opodlstatňující (§ 22 I j. n.). 

K uči!l1'~nému oznámení lIlebo k [J'Odané odmítlací ,žádosti zjedná 
se, pokud možlliOl, náprlav,a bez snudního rozhOldování opatřením ú
ředním (admi:nistrativním). Týká-li ,se oznámení neb odmítnutí sa
mosoudce, může přednosta 'soudu odpomoci :tím, ~že p-řikáže dotyč
nou právní záJležitost jinému samosoudoi téhož okr'esn~ho soudu, 
P"liOltd němuž není zá'Vady. Odmítl11ut-li přednosta: okresníhO' sOIudu, mů
že presiden:t nadřízenéhO' 'sborového 'soudu prvé stol~ce přikázati 
právní z·álle:ži:tost 'tiomu ISlamosoudci téhOlž okr'esního 'Soudu, jenž i 
~ttfit~ přednostu zastupiuje, pokud 'se týče, je-li okresní 'Soud mimo 
sídlo sbOlro'Vého s.nudu a jen jedním soudcem obsaz'en" soudci sou
'sedního okre.sn]ho 'Soudu (hlasovacímu členu ,sborového soudu I. SltO'
Jice), jenž je s.tále usta:nolVeným izáJs:tulpcem přednosty okresníhO' 
soudu (§§ 27 !a 28 zák. o soud. org.). Nellize-li zjednati oidpomnc 
cestou administratiVlllí, dojde k 'Soudnímu TIOIzhodnutí tO důvoďu vY-
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loučení nebo předpojatosti. Náleží-li odmítnutý 'snudce okresnímu 
'Soudu, rozhodne nadříz'ený sbmo'Vý soud I. 'stoHce, platří-H k sboro
v ému Isoudu, .rozhnduje týž 'Sborový soud a v případě, že ,tento' ,sbo
roVÝ s.oud po .odpadnutí odmítaného 'soudce .stal by se nescholpným 
ik: 'usnášení, rozhodne sbO'r'oiVÝ soud, v p'ořadí ,stolic. nadřízený (§ 23 
j. n.). Důvody vyloučení buď'tež, i ~dY'ž stranou hou tvrzeny, vy
šetřeny a zjištěny z moci úřední. Odmí'tá-li strana Isoudce pro před
poj,a.tost z hlnb příčiny než \piIlotn, :ž,e bry;l by Ipn Iz,áikonu vyloučen, 
vyzve sestQtudce, 'aby vyj ádřil 'se o tvrzeném důvodu předpojatosti. 
Popře-U soudce tvrzený důvod předlpojatosti, náleží straně, by dů
vod ten osvědči1la. Pakliže s'trlana IPus,tna;se ji'ž do jednání před soud
cem, kterého nyní chce pro předpojatOlst odmítnouti, nebOl před ním 
již lIlá:vrhy učinila, náleží jí dále, b~ osvědčHta, že důvod odmítlllu
tí teiPif:ve napO'tiOm vzešel nebo že .o něm :telPrve naJPOItom se dově
dětl ,aJ (§ 22 j. n.) . NeoSlvědčí-Ii st nalIla, což jí OSlvědČli!ti nále,ží, mine 
se její odmítací návrh s Ú:s[Jlěchem. O odmítnutí ftO,zhodne :se bez 
předchozího ústníhO' jednání usnelsením. Usnesení, jímž vyhověnO' 

O'dmítlnutí, IIwlze o:p'r:avnými plr 'o:středky v odpor vzíti (§ 24 j. n.). 
Kdežto vyJouoení soudce působí ex tunc, t. j. celé řízení před vy
loučeným soudem jest od prvo[Jočáríku neplatným (§ 20, úvod, j. n., 
§ 529, čís. 1 c. · ř. s.), pů'Sobí vadnost ex nUlnc, t. j. úkony, před,se
vzaté odmítaným 'Soudcem do doby než učiněn.a b~la výtka 'Před
pojatOlsti, jsou plně (1 činné, od doby, kdy výtka :ta byl,a vznesel11a' 
až do rO'zhodnutí o odmítnutí, sm·í dotyčný Isoudce předsevzí,ti IP'OUZe 
úkony, nedopouštějící odkl:adu, a teprve od dob~ . když odmítnutí 
bylo uznáno důvodným, musí s,e nadále pod z.matečností řízení Q;dr
žetí vešk,eré činnosti ve věci, ve které b~l odmítnut (§ 25 j. n., 
§ 477 č. · l C. ř. s.). 

O dmí:tnouti lz,e kJaždého soudce, ať samostatného, ať pomocné
ho (§§ 22, 45 z.á[t. o Isoudní org.), odmítnouti lze i 'V'šechny IsorUd
ce při sbororvém soudu působící (§ 24 II a § 30 j. n.) . OdmítnoUiti 
lze v řízení s[Jolrném i nesPOIr1ném, zejmén!a též v řízení exekuční,m 

(~ 180 exek. ř.). 
Z týchž dŮV1odů, jako soudce ('Vyjímajíc přiroz,eně důvod vylou

čení pro ÚČlast na. napiaJdnutém rozhodlIlutí v s,toHci nižší), od mít
nou~i l,ze též !zapislovate:r~e, Q;.říz'elIlce :soudlIlí kanceláře, ty.to, pokud 
jde o dosvědčování ,a' ďoručoiVání, a Iklontetčně' úředníky nebo zřízence 
výkonné. O odmítnutí rozhodne !s lwneČll10u platností přednosta: sou
du, jemuž IPřísluší slUlž,eblIl'í dozor nad jmenOVranými OIrgány (§ 26 
j. !ll.). 



J:iné isoudní o rgány, odmítati nelze. Tito mlají oVlŠempovinnos,t, 
by přednostovi 'Soudu o z!námili , že j:sou U nich příČliny, prOl něž. by . 

soudce v té kJterlé zá,leži1tosti b~l' 'VyLoučen (nikoli též důvody' jina

ké předpojatosti). Přednos:tla soudu k takovémutOl oznámení ro.z

ho.d:ne s kOll1ečnou p:l,atIl1iOlsti, zda mají Ise náJs~edkem toho 'v dOltYČll1é 
záležitosti zdr!žeti úřední činnJOiSlti čili nic (§ 27 j, n.). 

ll.) Soudco'vé jmeno.váni j's.ou doživotně. Jmenovati soudc.e VI. 
nebo VYŠ'ší hodnolstní třídy IPlřfsluší pr'esidentu republi~,'y (§ 64 

(1) čís. 8 ústavní lis,tiny), 'Soudce VII. nebo nižší hodnostní třídy 
jmenuje vláda (§ 81 plÍsm. C úSlta:vní Ustiny), to jest ministerská 
rada (§ 70 ústavní 'l'Í's.tiny). Přijetí dOl soudní praxe přís'luš.Í pre

sidentu v:r'dm.íh1o zemského 'sOUldu. Kdo 'žádá,. aby bYlI přUa;t do 'Soud
ní p,raxe, nechť prohlásí, zda chce 'se' 'věnova'ÍIi, úřadu soudcovské
mu, či jinému právll1ickému povo.lánÍ. Kdo nastupuje ,soudní praxi, 

prohláSÍ, že chce věll10vati se :soudcoVlslkému úňadu nebo. zamýšlí 'sllo

žiti soudcovskou zk.auštku, zapiočne hned l1IastoUlP'e:nÍm 'soudnÍ praxe 
tSoUldcorv,skou službu pří.plrlavnou a bude' po čals této 's,lUlžby zamě~stná

váJn způsobem, předepsaným Ipro 'soudoovskou Is,!užbu přÍpra'Vnou 

min. nařízením ze dne 15. s:rlprn:a' 1897, čís. 192 ř. z. Pro soudní 

plraxi 1ěch právních Pflaktikla!ntů, kteří nelP:rohGáJsiH, že hodlají vě

nOVla~i se úřadu s,oudcOlvskému nebo podrobiti ise zlmušc:e soud co v-
5ké, platí ustanovell1Í zákona ze d11e 24. pros,ilnc~ 1910, čís. 1 ř. z. z 
roku 1911 (§ 16 zák. o soucl. org.). 

Veškeří sOUldcové vykoll1'áv,ají iSlVŮj úřad neOldvisle:, jsouce vázáni 

jen záklOll1em. Přílsahou služební soudcové IPhslldbtež, že budou za
chovávati zákony (§ 98 ústav.ní HSltiny). 

V § 99 ústavní Kstiny stlanoví se: »Soudoové z pov1olání jsou u

stanovováni na 'svá místa vždy .tr'\Tlale; proti ,své VÚlli mohou být:! 
přeloženi, s le:srazeni nebo do výslužby dáni jen 'V případech nové o,nga

nislace soudní POl dobu zákonem' st:anovenou nebo na zákJ:adě Ilxa

vop:latného disciplinárního nálle:zu; do vý:služb~ mohou b~ti dáni 'na 
základě pravorpla~!l1ého nálezu taik:é, když dosáhll1ou stáří zlákonem 
stanovell1ého. Podrobnosti Ulp1ravuje: .z.vláštnÍ zákon, jenž ,též st anO'vÍ, 

za jakých podmínek mohou býti IsoudcOlvé isu,slpendováni z. úřadu<s . 

Z poro:VIuální § 98 Úts.ta·vnÍ hs.tiny (»vešk:eří soudcové«) s § 99 ú

Istavní .Jdstiny pl-yme,že výrraze:m »soudco'Vé z. PO'volání« naznače
no býti mělO', že: ustanovení § 99 ústavmí Hs~iny ll1'e:vz:t:ahuje \Se k old
bor'nj'rms:Qiudcům laickým, kteří IPO čas své funkce mají práva: a 

1Jovinnosti 'samostatného soudce a podléhají témuž di,scipldll1á'finímu 

řízelní, ,ale pro které ve ·smělrech, naz'l1Iačooj'Tch v § 99 ústavní listi

ny platí odchy:l!né Ipře:dpisy § 21 zák o soud. org. 
Ohl e:dně soudců z POlvolání mohla by z,a,čá;telční s.IO\~a uvedelného 

:prv ého odstavce § 99 ústavní listiny (»Sort1lďoo~é z poviO'lání«) ISlvá

dě,ti k výk,liadu, jakobY" veškerá ustanovení tiOlhoto odstavce P1atila \plrO' 

vešk,eré Isoudce z pOVlolánÍ. Než tomu není 'tak V témi odistla'vci 
pr\a1ví se dále,že podrobnosti us,tanO'vuje z,v láštní zákOln. Tím~.o 
zvlá'š,tním zákonem je jedinak zálkon z,e dne 21. května 1868, čís. 46 
ř. z. o dilsdp1inárním řízení Ipr10lti soU/dcovským úr~e:dníkům a jich 

nedobrovolném přeložení na jiné místo nebiO' dání do 'výslu:žby" }ed-
• n:ak zákoll1 o soudní orgall1i~saci!S.e svými změ:nami a dodatky. Z Itěchto 

zvláštních z:ikolnú plyne, že dlužll10 činiti riQlzdíl mezi ~18.mo:staltnÝ
mi a pomocnými 'Soudci, že někter1á ustanovení § 99 (1) ústalvnÍ lisN
ny. platí jak pro soudce samostla:tné talk !pro soudce pomoClné, Hná 

ustalnovení Ipak že obmeziti d~užno. na 'Soudce :slamosltatné. V iplodroib

Il1 ost ec h pIla ti toto: 
a) Na svá míls,tla uS1anOViQIVáll1i jsou tnra:J,e1 pOluze ,soudci 'samOlstat

ní (t. zv . .létacÍ soudci, jmemovanÍ :samos;Q:udci, jsou trvalle ustia'no

vováni pro celý c·bvod určHého vrchního z,emského soudu) . LZle je 
proti jejich vůli přeložiti na jiné mÍ-sto nebo dMi do vý:s,lužb~ jen 

v případech nové OIrgail1Ísace souldní rpo dobru záko.nem .st:anOiV'e:nou 
nebo na IzákLadě [J,ravopla1Il1ého dilscipHnártt1íhOl nálezu. Na jiné. ID,ílsto 
přelož,en neho dán do. výsJužby prOlti is,vé vůli může hýlti Isamostartlný 

soudoe z tr1estu nálezem dÍ'sdp~iná:rlním. NMez·em disciplinárll1ího sou

du může ISlamos~atlný ,soudce proti Isvé vů:Ii býti: 
a) přeložen na! jiné mís.to, kdyby buďsi jeho setrvání na [J'osa

vadlním Islužebním mfstě ohrOižov:aJo ko:náu1í slprlaVie:dlnOlsti (§ 43 disc. 
zák.) , nebo .kdyby ,s.ňatkem jeho zlalo:žen bryJl me,zi ním ta jiným 
soudcem jehlO posavadního služebního místa poměr šVlagrovský, pro 

který neil'Ze je na dále u téhož so.udu pOll1echati (§ 44 dise. zák. a § 17 
soud:ní ins:tr. , :zachOlvaillÝ v [Jlůsobnosti § 19 zák. o. soud. org.); 

m dá>n do vý'služby, 's:ta!l-l~ se !pro tělelsnou nebO' duševní 'vadu ne
sC1h!opným k další činnosti I(§ 50 disc. z.) nebo·, jakž v § 99 (1) ústav

ní Hs.tiny nově ustlall1oveno, kdylŽ. dosáhne Istáří zákonem stanoveného 

(nalto hnan:ice věku dosud s tanovena nell11). 
b) :PomOlcní IS.OUdCOlVé nejsou na .svá místa ustall1ovováni trvHk. 

Mohou i ,pr'oti své 'vůli ,správní ,(,aldmiI111sltraNVíIlí) cestou býti na jiné 
,služební místo přerrroženi (§ 48 dils,c. 12..) a ~ zájmu služby dáni na do.

aa,sný nebo Itrva1ý !QldpOlčinek (§ 55 dds:c. z.ák). 
c) Soudcové ,slamo:s,t,a,tIl1í i pomocní mohou býlti sesaze:ni jen z 
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tr1etstu a jen lna z,ákladě pravolplla,tného di!scilpHnárního nálezu (§ 2 

d1sc. zák,). Susp'endov{uni z úřadu Imohou býti usne.sením discipU
nárního soudu. V naléhia!vých případech může susp1elll'si nařídi!ti I!lej
bližší př,eldistavený nebo vyš,ší Isoud, v těchtO' ITJ 'řílpladech vštak musí 
současně Ise :suspensí záležitO'st býJti odevzdáma příslušnému discipli
nárnímu Isoudu, jenž bez průtahu lSuspensi buď 'potvndí nebO' zrušf 
(§§ 29 a 30 di'5c. zák.). ' 

PO'rušelní úředních nebo 'stavovských pOlvinn.ostí se Ist.r1any soudce, 
IO'ro néž mŮ"žle brán býti v discipilinárrr1í ,zodpovědnost, jsou buď,si 

pouhými rr1epřístojnostmi, nebo stá'Vla jí Ise idi:s.ci:plmá,rlnímli přeč.iny. Zda 
jest zde pouhá rr1epřÍ'stojnost či di:scipli.náJrní pfečin, ITJtOsuzuje se v 
ka:ždém ITJ ,ř~padě podle ZlpŮ"Sobu, cTuhu a :Opětování IPokle.sku, ja
kož i podile okolností IPři:těžujících (§ 2 d i1sc. zákona). Na' pouhou 
nepřístO'jnost stanoveny jsou IPořádkové .tresty, totiž napomenutí a 
důtka (§ 3 td:i'sc. zák.). PořádkOlvé Itresty vyslo,viti mů:ž,e mocí ·svého 
dozorčího prlá.va 'P'řednosta soudu nad 'vš'emi, u Isoudu pŮtsobícími ' 
soudcovskými úředníky, president ,sborového :soudu I. stolice nad 
všemi přednosty okresních soudů svého obvodu a president vlrch
ního zemského soudu né1Jd presidenty podříz.ell1ých mu :sborových ISOU
dů prvé stolice (§ 4 disc. !zák.). 

Na disaipli.nárlní piřečÍlnY Istanoveny; j,SiQU tdi'scip:lináJrlní .tresty v už- . 
ším '5mYlsllu. Jimi jsou: 

a) přeložení v téže hodnosti Inla jiné 'SlluŽ,ební místo bez nároku 
na náhradu útrat p'řesídlení. T,eulto trest může býti zostřen zlmenše
ním ISllužebll1ích příjmů, jež 'však ne:smí lP'řesatbovlati jedttlu ,tře~inu 
ročního příjmu a dobu Itří let; 

b) dání do výslužby na rr1eurčitou dobu ,se zmenIŠ,en1m rnOlrrnáltlJ~ho 
'Výs:]užillé:h'o. V ná,lezu se určí, kotltik má !Soudcovský úřeldník dOis,tá
v.ati vý'služného; nesmí dostá'Va!ti :zla žádných okolllTIostí více, než drvě 
třetiny normálního výsrrUJžnéhOl; 

c) plr1opuš:tění z úřlaJdu (sesazení). S Ill.Nn po Isamém ,zákonu spo
jena je ztráta hodnoSiti :a náz,vu, jakož i nároku na výslužné (§ 6 
diJsc. zálk.). Ustanovení o ztrátě, ná'rolku llla výslužné zmírněnOl § 98 
služební pYlagmatiky, ktmýžtOl ITJ1ředtpi's pllra'tí dle 61. I. odst. 3. ,téže 
pragmalÍ'iky i PITO soudce. 

Disci!P'l'inárními :soudy jsou: 

a) virlchní z,emské soudy jako di,sciplinární .soudy prvé stolice: pro 
sou!dooiV1ské úředníky svého obrvodu alž včetně do VII. hodnostní 
třídy; 

b) nejvyšší soud .a to: 
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ex) iako cLi:s.cLPlinMní !soud prvé a :záJroveň poslední .stolice pro 
všeohny ,soudcov,ské úředníky u něhlo působící nebo do jeho osob
ll1ího staiVu patřící Ia: pro všecky lSoudcovlské úředníky VI. nebo 'VYIŠ

ší hodln/ostní třídy z obvodu c.e:Ié repubhky; 
" p) ja~e' dlsGip'linární odiVolací Isouet ohledně nárrezů vrchních zem

ských soudů (§ 8 disc. zák. a § 5 zákona o rr1,ejvyš'ším soudě čÍs. 
216 Sb. z. a: n. z Toku 1919). 

Dilsciplinární řízení 'Spočívá na !Zásadách obžalovaCÍ, vyhledéťv:ad~ 
ústnOlsti a tajnosti. Úkony obžarrobce plOlvěřeni j,sou u vrchních zle'm
ských sOUJdů 'vrchní stá,tní z,áJS:tupce, U nejvyššího soudu gerr1:e.rální 

prokura:t'or. . 
DiscilO'Hnární vyšetřtQIváll1í zahajuje se: po sly.šen.Í obžta~loJbce a: vý-

slechu obviněného usnels.elllím disdp'!inárního, soudu, v něm,ž nutno 
pře,sně oZll1ačiti, z čeho jest soudoorvský úředníik obviněn (§ 13 dilsc. 
zák.). Je-li věc zralou bez. dalšího še~:ření pro ústní líčení, nařídí se 
rolk k 'to-mutIOl UčenÍ. Jinak mlčí [Jř~c1sed:éť dilisdlPHnárního .sell1átu ,soUJd'
oe jenž provede tpřÉO'ravné šetření v ten zlPŮlsob, že z moci úřední 
v;slechne obviněného, 'Svědky (tyto, je:-1h t'oho třeba~ i příseŽlně) 
.a vyše:tří všechny okolnosti :aprůiVlOdy, jichž jest itřeba, by vě'c. zú· 
plllla byla vysiVě.tlena,. Sp~.s.y o !provedeném 'šetření sděllí se ,oblžalob
ci, který uČlÍnÍ nálV,rhy buď na dOlpllněnÍ šetření nebo ve veci Isamé. 
Disdpli,n{urln'Í sená.t buďsi uSll1es·e Ise na Itom, ~že se ida:l'šÍ vYše1třoiVá
ní zastla,vuje, Iponév:adJž dJle výsl}edkú konaného še~řooí neni dŮ'vodu~ 
by se v disc'plill1'árnrm řiz:ení Ploknačov:alo, buďlsi odkáže věc k Úlst
ní~u lí6ell1í. Ústní Mčení j·elst rr1elVeř,ejné. Obv,iněný má Iprá:vo k líčení 
se dosŤlalVi:ti. DiscipHtnární :soud může mu osobrr1í úča'st uložiti. Obivi
nooý může zříditi si obh'ájc..e buď z'el :soudruhů z' povolliání nebo z, 
osob, zaplslall1ých do 'seznamů obhájců. NedostavÍ-'li se obviněný, b~'v 
k tomu vyz1válh, nepřilpustí se ani jeho obhájce. POl skončeném líče
ní disoiprrinární ·s,oud vynese nález, jímž, uváživ volně, lale bedlivě 
to, co plředneselllo Ipři líčerr1í, buď obvil11ěnéhO! zprostí ,. nebo uzná vi/n
ným :a vyN\lne nad ním ,t:reS't. Nález s.e ihned po 1íčen,í ús,t:ně pro
h~álsÍ :a dOlručí !plak i · s důvody obvill1ěnému aoblž!allobcl. 

Co se týče opTavných pros~ředků, j·sou ,tyto v příp,adech, kde 
disc11plinárlním soudem prvé stolice j,est nejvYš'ší ,soud, vůbec Vy,1ou
čell1Y. Je-li disciptlinárll1ím: sOUJdem vrchní z'emlský ,soud, }sou př]p'l1:Slt

nými oprla",nými pros tŤ edlky , jdouc.Nn,i ;k nejvyššímu ,soudu, jednak 
stížno.st, jednak odvolání. Stížnost podati oP'rávlllěn jelst jen ~rchtní 
stMnÍ Zás:tl1pce, a to pir10ti UJsll1lesell1Í, jímž odelP'řerr1iQ' discip[dnární ří

z,enÍ zahájiti, a proti usnesení, jímž b~1'o zlahájené disciplinární říz.e· 
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ll1í zalstavenlO. NaP'1'oti tomu nepřís'luší obviněrnému prá<vo k stíž
nosti proti usnes'erní, jímž bylo diiso~plinární vyšetřování ,zahájeno ne
bo prO'ti usnesení, jímž věc odkázána bry:la 1< ústnímu ličEmí. PrOlti :ná
lelzu disc.ipUnárl1Ímu je.srt o,Plllavným prostředikem O'dvolání. Poda,ti je 
oprávrněn j,est j,ak obvi:něil1Ý , tak obžalobce. 

Jak při zahájení, tak za discipHinárníhOl říz,ení qlů!,edisci,pHrnánn'í 
·soud naříditi, by sc,udco~ský úředník byJ z. úřadu sUJslPendOlván. To též 
prálvo má disciplinární :soud i p'řed zahájením disdplinárrníhO' vy
šeířovánÍ, za!k,ročeno-H Iproti soudcOI\ns!kému úředníku soudem tr'es'Í 
lním. V případech rn;aléha'vých, aneb usnese-li Ise trestní soud na tom, 
by ,soudcOVlskfr úředník byl VZlalt do vla'Zby, můž,e, 'suspensi na,řídi~.i 
též QJlřímý jehO' př·ednosta mehO' vyšší sOludní úřlad . TitO' musí však 
souča,sně sděl:iti věc di'scipHrnárnímu soudu, kte,rý bez odkLadu u
slnese Ise na tom, zda 'se 'Suspense potvrzuje či zrušuje. Účiluek 'sus
!pense záleží v ,tiom, žesGudcorvlský úředrník nesmí konaN PO' čas sus
pernse ISlvého úřadu ; s druhé 'Strany však může usnesením di'sc~pli
rnárrního 'soudu býti obmezern až na divě třetiny IStvfrchJ služebu1ích pro
žitků (§ 146 rslužební IP[!agmatilky, jenž d~e jejího čl. I. pl,altí též Pl"'O 

,soudcovské úředníky a jímž změměno bylo ustanoverní § 32 discip:I[,
ll1árnDho iz,ákona). Co ,se týče zadrželných p,říjmů , d 'užnO' rozezrná'va,ti: 
Byl-li soudcoVlský úředník zproštěn" dOiprr éUtí 'se mu 'Z.ú!plil1a. Vyslovil
li dilscipllilnární soud nad Illím důtku nebo. pokárání, dopllatí 's·e mu :tG, 
co zbude po sráž,ce íltnat discilPlllilrL:ilrln~hiQl ·řízerní. Odsouzen-li k di'Sci
plJinánnímu trlesltu, dopl'atí se mu 'PO srružce: útnalt di'scilpUná,rního ří
zení la přípla!clmých útrat j,ehlO z;a,stuPováJní po ča,s 'SUlSlpense. 

Předpisy z,ákona o, disc~prHrná'flním řízení proti soudcovským úřed
n&ůrn platí též IPlro auskultam,ty. 

Porušerní nebo zramedbárvání povimostí právními praktikla!1Jty bu
diž vytýkáno U1:apo meU1utí:m. Zů'Stalo-H ,marným nebO' jde-li o hru
bé POII!uš.ení !povinností, může: 'vrchní z,e:mskfr soud vyloučiti prakti
kant:a z Iprlaxe u Isoudu, u něhož hY:l zaměs.t:nán , což má v zápétí, 
že p1raktik:alil't 11 !tOlhotO' ,soudu nesmí v .soudní praxi pok,rraoOlvati n:eho 
ji zmovu nastolUptvti. V 'pří'Pél!dech' zv~ášť těžkých mŮiže vrchní zemský 
SOUiď vyloučiti pmiktilmnta ze 'slOudní p;raxe u vš,elch soudů !Stvého ob
vodu. Na vyloučení z lP'r:a-xe mŮ'žel !Si praktikant stěžovlati dOl 14 dnů 
u m1inilSttra 'splrla'vedlnoStti (§ 17 III zák o ,soudní ,organi:sac:i). 

DisciplimláJrní říZJerní proti nesoudoovským úředníkům la .zřízencům 
jakož i 'Proti diolzorcům vězňů bylOl dříve upr,aveno § 63, II. ra III ~ 
a §§ 64 -až 72- zá;k Ol 'Soud. org. Tyto předpisy Zfušem.y byly črrán
kem VI. odlStt. 2. ,služehní pragmati!ky :a~ IPllMí nymí plTIO dilsdpHnární 
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řízení proti inesoudc:ovským úředníkům a zřfzernc.ům předpisy §§ 87 
až 155, proti podúředrnDkům a zříz,encům !lJIředrplilsY] §§ 181 až 188 ,slu
žební pragmatiky a proti vrc.hrním dozorcům a dozorcům ,vězňů před
pilsy §§ 37 laž 63 min.. nařízení ze drne 7. března 1914, čís. 23 věst

níku mim. 'spr:a've:dlnosti. O dilsoiprlliU1álflním řízerní proH kaU1oell-ářským 
čekatelům a kancelář.s~ým praktikéUlltům p~atí Ipředpisy §§ 29 a 31 
na,říz,erní 10 k:ancelář,ském rpe.rsornálru ze dne 18. července 1897, čÍls. 

179 ř. z. 
12.) V soudnictvÍ [J,fevlládá zřílzení A) sbmo:vé meboli l~o1egiální a 

co'n.t1'a'rio - B) z,říz,ení monoillr:atického rneboH pojediné:ho. 
ad A) Sbor;Qlvé neborli kolegiální zřizerní :soudů vYznačuje 'Se tím, lŽe 

věc se' \lJIro jedmává a rlozhoduje s,e v senátu, t. j. sboru soudců< 1éhož 
'Soudu, jenž v zákonU1ém počr1:u se,stupuje se Je úkonů1ill, jemu Ipřiká
zaným. Kolelgiálrně zřízeny }s.ou soudy krajlSké I(zemské), vrchní zem
slké soudy a nejvyšší 'Soud. Řízelllí těchto Isoudů, jakož, i prOlvšechný 
,služební doltJ.ed nad OIsobami :i agendou přísluší presidentovi; Itoho 
zia,stupuje jeho ll1áměstek (rvic,erpres'irdent, II llledvy:ššíhOl Is,oudu II. p:re
sideIHt), ra nebylo-li by zlde lnámě'S-tka rn,ebrQl zlaŠ'lta-li by hrOl nějaká Ip,ře

káJžka, č[en sborového soudu, v služebním pořadí nejsta1rší (§§ 31 a 
41 zák o soud. org., § 8 zá~olJJja O< nejvyššvm soudě). Mrrmo pre
sidenta obsazern jest ISbOlflOrvý 'Soud potřebným Ipočt'em 'samostatrných 
ta pomocnýcH soudců, klalnc.elář:ských úředrníků a ,z:říz,enců. PravomO'c 
civilní vykonáV1ají u 'vš,ech sborlolvých soudů radové, u krajských 
(z,emských) souJďů též okresní soudcové, Jimž, udě1eno b~llO' prá1vo 
hlasovací. Soudcům hlta1sovací rprá'voi rve vě'oecrh civi'lních rne.smí býti 
pr;oII>ůjčeU1O (§ 30 zákona 10 Isoudrní organi'saci). 

Senáty ,Wlchníchi zemskfrch .soudů a nejvyššího soudu sestaveny 
j'sou bezvýjimečně ze 'Soudců z povGlání. To~éž jest pra'vidlem II 

soudů rr\J~a,jlSkých (z,emských) ta p[atí bez,výjam,ečně 10 sernáltech ci

vHnÍcrh. Výjimkla nastává: 
a) při senátech kausálních, t. j. s,enátech obchodního tSoudu v 

Pra,ze, dár!<e sernátech ~rlajských sOludu a zemských 'soudů 'V BrU1ě a 
Opa-vě, pokud vyk'onávají pravOlmoc rve 'Věcech obchodních, a 'sená
tech ,těeh krajlských soudů, ~teré vykonáva,jí plr1avomoc ve věcech 

horních (obcrhodní a horní 'senáty). Úchylka zál},eží 'v tom, ~e dOl kau
sálrního senátu nalstupuje ma místo j~drnoho ze soudců z povolání od
borný soudc,6 l'aický z kruhů obchodních, [Jlo!kud ,se týče hornických 
(§ 7 II j. rn.) . T.a~to 'sestaven jelSt kausální 'senáit aťsi rozhoduje v 
prvé s~o1ic'i nebOl j:ako Isená:t orlvOIlačí. ~(NaPlrloti -~IÓlri1U jest - ód~o~lá.cí - - --

'sernát vrchU1íhOl a do,volrací 'senát nejvyš:šího soudu, i když rozhoduje 
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ve věcech ,obchodních nebO' horních, sestaven rvýtlučně ze soudců 

z lP,orvG'lání.) Ani u kaUls.á1l11íoh senMů neipŤdbirá se odbmný soudce 
laick!ý\ ve věcech exekučních (§ 50 exek. ř.); 

b) do se!nátu, jenž ve sporech <O více než- Kb 100 rOlzhoduje o od-o 
volání z rozsudku ž:ivll1osltenského\ soudu, nutno při'vzíti dva pří'sedí

CÍ, j,eJdnoho ze skupiny z,amě.s:tnav,ate:lů, druhého ze \skUJPiny dě1inf

ků (§ 31 III zákollla o :živn. !Soud., min. I11Ia'říz,ení ze dne 23. dubll1a 
1898, čÉs. 57 ř. z., §§ 10 :až 13 - a ze: dne 8. Hs.topadu 1910, čís .. 198 
ř. z. § 4). 

Co se týče poč:tu č.lenů s-enáltu byla pů'Vodní ustanQlvení Ln., !po
/kud se týče org. zák., ohledně výkonu soudnÍ prilVíomoci u vrchních 
soudů a u nejvyššího soudu změněn,a z,ákonem ze dne 24. Ú!niora 1907" 
čís. 41 ř. z'. Tento zá!kon byQ však čá!S:te-čně' zrušen, čáJstečmě, z,mě

něn mOVíelou o úlervách soudů. /PifO me:jvY:š'ší Isoud platí nyní -IPŤedp~s~ 
zákona o nejvyššhln :soudě ze dne 16. dubna 1919, čís. 216 Sb. 'z'. a iU. 

V následujícím budou uvedeny předpisy toho oalsu !p;Ilaltné. V 'podrob
nostech budiž 'foz,eznáván,o.: 

a) U sborových /Soudů prvé st·oUce (krajských a Izemský'ch Isoudů 

a obchodního soudu v Pnuze) selstá'V'ají ci'viJní a lmusální senMy, 
nechť Isi rozhodují jako nalézací senálty v 1. stc,Hci neb od'vorraCÍ se
ná!ty v druhé 'StiQIHci, ze tří členů (cirvi'lní senárty, vesmě-s ze 'Soudců 
z povo.lání, kausální senáty z.e dvou soudců z, porvolání a jednoho
o.dbO'rl11ého 'soudce: ,lai~a - § 7 j. lil.). 

Jeden iZ těchto 1ří čl,el11lů (u lmusá~níhol senátu v2dy jeden z; 

obo.u 'soudců z' IPovolání) jest plř,eldsedou. Senát ,rozhodující 've S\pO-

rech 'O více ne'ž, 100 Kč o odvo.lál11í IZ 1"ozsudku živnostemlského soudu,_ 
Iselstává) rorvněž ze tří soudců z ,pQi\7'olllál11í, ale jeslt rozšířen o dva 
přísedící ;a čí,tá tudíž cell<iean lP.ět členů (§ 31 III zálk. 'O živn. !souJd.) . 

V senátě, sestávajícím z de'seti členů a plfielsid:enrta (jeho náměst
ka) nebo" čí.tá-:lí sborový so.ud I. stolice Imél11ě než, 10 črrenů hilralsiQi-
'Vacím prá'vem nadruných, v ,shromáždění všech lJillalSujícícm. členů vy
řizuH se záležitosti, vypootené v § 36 :zálk. o soud. olrg., jež, rv'šak 
se ne1ýwají Vlla,si,ního wonání :sipll1a,v,edlnosti (posudky, !prováděcí na-
říz,ení ,a tak dále). 

b) U vrchních zemských soudu roq;hodují: 
. lX) Ol odvoláních :senáty IpMiČlleooé (§ 8 I j: n.). Jen 'v tom příPladě , 

kde OIdvollání čelí pro.ti ro~sudku 'Sborového ,soudu 1. stoldce, jen!ž 'vy-
nelsen byl jedním jeho olelllem jako samosoudcem' (rviz. později), jest 
,odvollaCÍ Isenát vrchního :z,emského soudu trOljčlel11ný (§ 8 I j, 111., čL 

IV. č. 3 [lo.v. -o úlervách Isoudů). Dárre ve spiorech Iprorti státu o ná---
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hradu škody, způ'Sobené osobám neiprá'Ven1 odsouz'eným (§ 5 II zá
končť ze dne 21. bře,Zllla 1918, čís. 109 ř. z.) nebo poškolz,ením civH
rud~ osob ve váLoe (§ 6 II zák. z,e dne 18. 'Srlpnla 1918, Č. 3,17 ř. z.); 

(3) rekursy a stížnosti 'v občanskýah záležitostech právních a 've 
spr ávních zá!ležiltostech advo.kátů a notářů vY'řizují ,senáty tpojolem.

. ll1é, (§ 8 j. n. , čl. IV. číÍs,. 3 nov" o úlelvách 'soudů) ; 
y) s,enátu jedel11áctičlernné:mu ('Včetně IPředsedy) přikázány jsou 

1ytéž záležátO'sti jako u sbo\rO'vých soudů prvé stolice (§§ 36, 42 
zákona o ,so udní organisaci) . 

c) Nejvyšší soud rozhodUje IV senátech IP6tičlenných (včetně plřed
sedy). PersonáLní senát jest složen :z' prrvl11ího nebo druhého presi
denta, dvou senátních p,residentů a dvou radů. Sená.t pnOI di/Sc~pli
ná'rní věCi ,slkiládá se ze čtyř členů a 'prvlní'ho plreside01t,a nebo jeho 
náměstka. V disoipldll1árních věcech advokátů a a dvokártních kandi
dátů nebo Inotářll a uOItá ř!ských kandidátů lnalstUJpují ll1a místě dvou 
členů nejvyššího -s oudu dva členové a d'vok átních nebo notář'Ských 

lm,mOlf ze č~enů Itěmito komorami zvolený ch (§ 10 zák. o- nejvyš.ším 
soudě). Jednacím řádem 'nejvyššího :soudu, na němž ,se tentOl soud 
plenárním usnesením dohodne a k jehio.ž IPlatno sti vyžaduje se 'Schvá
lení vlády, nutl110 Tozřešiti OItá zku , :zda iet kdy mají povolány býti se
Itláty s více než pěti Neny, zejména p'lenární senát, by" se Ursná'šely 
o určitfrch l})Irá'vních 'otázkách, plak, co má nařízeno býlti, by 'Se jed
notně rozhodovalOl ,a náilezy se ustálily (§ 12 zák Ol nejv. s.). 

Ze zásady, vedle které u -sborových soudů děje 'Se 'vyřizo.vání ob-o 
čalnských :záležitostí UJsnesením senátu, Iplatí tyto úchy.Iky: 

1. U s b o Ir o v Ý c h s o u důl. stoJice 

A) IPr;OIjednávlají .a 'flo!zhoduH [se Isamosoudcem: 

1.) ROlzepře maj etkoplrávní, pfedpokláJdajíc že 

a) spor odkáJzá:n jest :z,ákonem do /p,řisllušrnos,ti sborového soudu 
1. slto.lice podle hodl11oty majetkové předmětu II lozelPře. Jedinou vý
jimku z této z,áJs'cudy itvo.ří 'rOIZlE!ip,ře: o- náhradu škody pro Po.ranění 
neb us,mroení člověka Plříholdou v dOlpr:a,vě želelzltlic" ik:Jteré:ž,to. spory 
}sou sic.e bez ohledu na hodnotu pře:dmMu rozelP,ř,e odkázál11;y Plrlo po
v;ahiu nároku k vý.Juoné přís,lušnolsti obchodních 'senáitů (obchodního. 
soudu v Pr:a,z,e), ndcméll1'ě vlšak iZia: oSÍ'artl11.ích podmíl11e~ prlOljednáVlají 
a Ifozhodují ,se iJ1Y'ní u obchodinícrhi sOUldů lSamo.soudoem; 

b) že Iplředmětem rozepřie jsou p,eiJ1ílze nebo pel11ěžitá.; h1odnOlta ne
lP1řesahující 20.000 Kč. Tato hodnota určuje Is,e týmž zlPúsobem·, jakým 
se určuje hodnota p'ředmě,tu rozepře k vůI:i rlo.zhodnutí otázky pří-
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s[ušm.osti. To nalznačenOt v zákon,ě tím, že v zá'Voroe citovány j,sou 

§§ 54 a 'ž 60 j. n. 
ZvÝš,em.í nebo! snížení původní žalobní žádosti jeví virv jen, wdyž 

k Iněmu došlo p'řed z:ačá:tkem Ús.tního Jednání. Byla-li dO' té dob~ pů
vodní ~a,loba o hodnotu přes 20.000 Kč Isnížena m.a 20.:000 Kč il1Jebo pod 
20.000 Kč, prO'jed:ná 'se Ispor samosoudcem, rn8.\iJ1rlot:i tomu zvýšení lPů~ 
vodní žaJlobní [)'roshy o hodnotu do 20.000 Kč [ljad :tuto hodnotu, došlo-li 
k němu piřed lPoč-á1~em ústního jednání, má 'V zápMí, lže ,spor bude lPlIiO

jednán senátem, kdežto z,vÝšena-U ona hodnota nad 20.000 Kč plO 
zahájení Úls,tlního jednání, bude 'SPOIrl I1Iicméině projednám. s:amosoudcem. 
Cituje pN 'tomto ustanovení § 235 c. ř. s., upozorňuje zákOIll na tO', 
že ~oz,šíř,ení prosby ž,a[oblJ1.í jest z,mělI1ou :žaloby" která 'Se připouští 

právě jen zla pOldmínek § 235 c. ř. s. 
Podotknouti sluší, že rozepře, Platříc,í ke kausální plra'vomQlci horní, 

niJkdy Is,e neprojedná'vaH s:amos oUlďcem, kdežto 's.pOlt!y obchodní :z,a 
!podmínek § 7.a j, J1. odkaz,uj-e lna samOlsoudc'e :tím, že v závorce ci

íuj.e § 51 čÍ's" 1 až 3\ j. [li. 

Ty-tOl majetkoprávní rozepře projednává 'samosoudce sborové
ho 'Soudu I. ,stolioe lP'od[le rrJlředp[,sů o řízení před, Isborlolvými Isoudy 
1. stouice, zejméma tedy p;latí ;zde lP'ovinnOlst ,stran, by da,ly 'se za
stuPOIvait,i advokáty. To, .rozumí Ise samo 'sebou, ale bry'lo z opa:t.r
nostli ještě 'Vý;slovně 'podotčeno dop[ňkem § 27 c. 'ř. s. 'nOlvelou o ú
levách ,s,orudmích. 

Výjimkou ,ze z-ásady, [Jodl'e níž 'samosoudce plrojednává a roz,
hOlduj-e Ispor !p'odle ipředptilsů Ol řílzení vřed sborovÝmi ,soudy 1. !S,TIo1ice : 

la) bagatelní To'zep'ře a rozepře Ipro Tušenou dr:žbu v t. ,z,v. Isoud
cov,skýchsipOif~elCh projedná:vá a rOlzhoduj'e s:amosoudce ,sborového 
soudu 1. :stolice podlfe 1)lřeldlplusŮ c. ,ř. 's. o řízení 'Ve věc-ech nerpaitrn~ch 
(ba,glaJte,lních) la o lřízelI1í 'Vle \věcech rušené držb~. V, těcihlto sP'OIfleclb ne
musí str:any b~ti za'Stup'O'Vány aJd~okátem (čl. XIV. uv. zák. k j, n.). 
Spory :soudcovslkými ro:zume.jí (se spory, které bry jiltllak ,patřilly UJ'řed 

.soud o}(,resnÍ, kte,rlé vŠlak p'r:ojednávají ,se u ,sborovÝch soudů 1. Slto
líce, poněvadž jest v nich !žlalobcenl meho žaloVlarn0'rm buďto Isama
'Soudce práJvě toho okrelsního !Soudu, který by. bry,l jinak po zákolilu 
příslušným, nebo IP'relsi:dent sborového ,soudu ,prvé ,stohc-e, v jehož 
obV1odu jest .okresní soud, kam by jimak spor po izákonu patři'! (§ 79 
j. n.) . SPOTY plT'véstkupiny ,p'riojedliláv:ají :s.e u 'sborovÝch lSoudů Iprvé 
!s~otice, v jehož obvodu jest oneln okresní isoud, spory druhé Isku
piny odkázány jsou na ,sousední 'sboro,vÝ Isoud 1.stoHce; 

b) bagatelní ,rozep,ře procesních zmocněnců Iilebo zmocněnců Ipro 
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soudní doručovámí. Procesní zmocněnec la zmocněnec pro sOUldní 
doručován.í může svéhOl :zmocnite[e žalovati .o, náhradu výloh a od
měnu za práoi (palmare) buďto u soudu přfsh1:šného podlle všeobe:c

Iil ," ch před!p>Ílsů juri'Sodikční normy, kromě tohOl však také u soudu, u 
něhož ,zmocnitele z:a,stuP'ova:l. V tomto Ipřtpadě nezá1le!ží na tom, zda 
b tento soud jinak, hledíc k hodnotě předmMu rozejpiře, bryl pro 
s por lP'říslušným. Takto mohiou Sel před sborový soud lpir'v1ní stolice 
dostati ISlpory o peněžitou hodmlotu pod 5000 Kč. Ty tOl spory p'ro
j ednávají se pod[e přecLp'Í-sů o řízení před 'Sborovými soudy 1. sto
:líce .a jerrl v tom případě, kidybry MOl o věc nepatrnou (do 300 Kč, 
viz § 448 c. ř. s.) projedná<vá se takový'to 'SIPOlfl ,samosoudcem p'Ůdle 
IPředpilsů c. ř . s. Ol ří'Zení ve věoech nelplaJtnnýah. Stnamy v takovéto 
~ozepři rrlemusí býti zastupovány, :ad,vokátem (o1ám:ek XIV. uvo'zo
vacíhO' ;zákolna k jurilsdikční mormě a § 94 jUlI~'s.dikční normy); 

c) ,spory Ol p,l1aVOlst a 'POIřadí Ilmnkur~sních poh:l,edávek (§§ 111 a 
114 konkursního řádu). Tyto spory platří k 'výlučné IPřílslušnosi'i1 ,soudu 
kO'nkursního. ZvláŠltnost je ta, že na ~onkursním 's.OIudě p,rojedná
vaH se tyto 'sporty o hodmotu do 20.000 Kč Isic.e samosoudcem, ale 
rozlišuje lse dáJle do této hodnoty, zda-H !hodnota, rozepře jest do 
S.OOO Kč či :přes 5.000 Kč ruž, do 20.000 Kč. Spory o hodnotu do 
5.000 Kč plrojednává !samosoudce [J'odl.e p'řecLpisů .o ří:z,ertlí p,řed ,sou
dy oklre1sními, :tedy po případě, :při hodnotě do 300 Kč projednává 
je jako spory bag:atellllÍ a t ,epf've slpmy o. hodnotu přes. 5.000 Kč, do 
20.000 Kč projednává samosoudce :podle předip>Í'sů o řízení před sbú-

110vým 'soudem I. stoHce. 
2.) Spory o rozvod la rozluku manželství (mikoHv o nelPlatnQlst 

manže,lsiví) . 
Kdežto pn /Sporech IprvnÍ I$:upiny (majetkolprávní r:OlZe

p'ře) nep'řfs[uší stmnám nižádný vliv na to, zda ISIPor projednává lSe 
samosoudcem či senáteim, ponechává záikion při manže11ských rlOlze
přích s.tramám možnost, by náNrhem té neb 'Oné 'strany -spor přesu
:nut byl s,e samosoudce na is.ená:t. Náv,rh, by sPor mailllže1ský byli pro
jednáván :senMem, může učiniti jak stnan:a žalující, tak strana ~al,o

vaná, nerrlUsí návrh tel11' nijlak odŮ'vodňolVla1i a samosoudce návrhu 
musí vyhověti. Předpokládá 'se však, že náv,rh b~l uči!llěn včals, to, 
jest dřhre než samosoudce vydalI průvodmí . usnesenÍ. Není ,tudíž zá
-vady, by tento :návrh neb~l uČJiněll1i jilŽ v ž:allobě neb odpovědi na ~a

Lobu, IPO Ipřipadě hned po z:ahájelní Úls,tního líčenÍ. 
Povš.echně k 'otázce 'samosoudcovství u .shorovÝch ,soudů 1. sto

lice dlužno !podotknouti, že !Samosoudce, který projednává a Irlozho-
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duje /Spory sborové, jest PIlO' sebe samO'staltným soudním ,oddělením •. 
že 's,e mu dotyčné p'říplady nepřidělují případ od př Í!lJadu , n~l brž po
dle ITJevného rOlzvrhu práce pO'č ,~tkem každéhO' roku pIn celý 
tento rok, kteréžtO' Ip'řidě'lení jest mezi r!okem poz,měniltellTIým 

jen zla týChiŽ ,podmín.ek, za kterých lze metzi rokem I\lúbec měniti rO'z .:... 
y,rh práce u 'Soudu. PO'sléze dlužno připO'menouti, žeódvoláll1í ze :: 8.-' 
mOlsoudcova rO'zsudku jde k nadřízeinému vrchnímu zemskému sou
du, jenž, o valkovém odvoaání rlolzhoduje v senátě t'říčlenném a nikoH" 
jaJkiO' v jia1ých přÍ'padech v senátě pětičlenném. 

B) jsou IPřípady a ;záilelŽitos:ti, je:ž, iVyNzují se Sla1uiQis,oudcem a , to :. 
a) předsedO'u nebo členem !S eUl á<Ťu , jemuž, tOl bylo předsedou u10-

ženo. Ty,to případy dHem j sou vypočteny IV § 37 zák. o 'Soud. Oll'lg ',. 
dHem uvedeny jsou na různ.ých místech c. ř. S.; 

b) č:lenem :sborového !Soudu prvé 'stolice, jenž preSidentem soudu 
byl dotyčnými zá'ležitO'stmi pověřen. Tylto případy dílem jsou vy
:po-čteny v § 37 zák. o !Soud. mg., díilem uvedeny: jsou na ruzn,ých 
místech c. ř. s.; 

c) členem sbmovéhOl soudu prvé IstoHce, jenž presidentem !Soudu 
byl dotyčnými .záležitOlstmi pověřen. Tyto iz,áJI:eži'tosti vy,poč:teny jsc,u. 

v § 7 'ods~a.vci 3 j, n., V dOlslorvu čl. IV. čis. 1 noveJyl o úlevách soud .. 
II. Také u vrchních rze m !ských ;sO'udú jsou zálež,itO'sti ,. 

jež vyřizuje jlakosamO'soudce předseda ,senMu nebo člen ,s'enátu, je-o 
muž bylo to p'ředlSedou uloženo. Záležitosti ty dí'lem jsou vypočteny 
v § 37 čís.)' c:už 8 zák. Ol <S'. ong. (§ 42':zák. o Isoud. org.), dmem uvedeny 
jsou na různých místech C. ř. 'S. 

III. U n e j v š ,š í h o s O' u d u určuj-ese sO'ud mís:tně Ip'říslušnfr" 

\přenáší se věc nla jiný soud a vy,řizuH :se: ITJ,ílsemltlo-s.ti jednoduché po
v:ahy bez rozhodnutí ve věci 'samé belz usnesení ,senátu zpnavodajem 
~a slPoJupodlpi,su předsedy (bě1žll1é věci, llwrentky). Má-li lPřed,seda P0'
chybnosti Ol vYiřízení, na'vrženém,zilwavodaj.em, rozhodne o \tom se
nát (§ 11 zák. 0' nejv. s.). 

Senát musí bý~i o :t'O'lika členech, jak zákon:el111 je p'fedepsá:no. POI
čeť ten nesmí b~tii menší (§ 9 j. n.), nesmí 'všlak zajiJsté brý;ti ani vět
ší. V torru i onom případě neb~l b~ senát řád/ně obs,azen (§§ 477 čís ~ 

2, 5'03, č. 1 c. ř. IS..). Ovšem ale lze k dél\e tr'vajíc.ími j.ednáním: piíi
vizíti l11áhradního soudce, jenž zúča,s;tlní se je,dmání a nalstoupí na mí
sto s0'udce, jehož za'šla by p'řekážka (§ 9 II j. n.). 

Porady o hlasování selnátu j's.ou ITlIeveřejné (§ 413 C. ř. s.). O lPor1adě" 

jež koná Ise přímo po ústním iprojedlIlávání, sep'íše iZapilsovateJ zvláMní 
por,a!dní iProti0'lmll. KOTI/aJ/a-li Ise (porada a hlasování při líč.ení bez· jeho 
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:pře,r'ušelní, Inestame 'Se o nich .zm.ínka ,v 1P0radlním protokolu, nýbrž usne
sení osvědčí ·se pouze zálplisem do jednacího IProtokhlu (§ 14 j. n.). 
Zerv rubnější předpisy a poradním prtOltoko1lu obsahuje § 186 jedno ř. 
KOlná~1i ~:e pomda o pílsemném návrhu !zlP~ravodajově, o/s,vědčuje se 
prrllběh a výsledek porady a hliasování zpll~avidla lna referátu t. ZIV. 
záz:namem o hlasO'vá:ní. PodrobnO'sti upra:veny jlSOU §§ 187 až 189 
jedno ř. V naléha'vých pří'padech lze o IPodání, o němž u1,etřeba naří ,· 
diti ústlní jednání, učiniti rozhodnutí ~též pÍ:s.cil11ln'frm hlalsQiváním (per 
rol,tam), což děje se tak, 'že návrh s.dělí se čJenúm sell1á<Ťu a tito na 
'návrhu pjlsemně projeví Svllj souhl.a!s nebo !s'Vé odchy,lné mílnění (§ 190 
jedno ř.). Jako porada a hlasovámí jest taj[lýlm i pOl1adní ,plr1otokO'I 

(zá:znam <O hlasování), t. j, stranám rlebo jinakým úča,stltlíkúm není 
dov,O'lenO', by v jeho ,obsah naJhlédlli (§ 219 C. ř. s,.). tl'lla!s.Q'váln'l, a 'před
cházela-li mu porada, li tuto řídí předseda. Byl-li uS lanQiven Zlp'1'(1-
'Voda], hlla'suje pll1ViTIÍ. Jilnak hlasuje se dle 'Služebního IPořadí členů 
,senátu ,od il1Jej,stlaršího k nejmladšímu. Odborný ,soudce laický hla
.Duje hned IPO zpra'vodaji a, [1eb~l-li ustanu'ven, hlasuje ,prv,nÍ, Předse~ 
da hlalsuje jako každý člelIl sená,tu a to Ipols,lední (§ 10 j, 111,.). 
Ke každému usrnesení jest t:řeba absolutlní většiny, to jelst víc.e 
než polovice 'všech :bJlc:usů (§ 12 I j. n.). Zdr:žeti lse hla:sovární [lJC'
.Ulí dovol!eno. To p,latí z.ejména i tehda, by.l-li 1eln který člen 
,senMu v Iněkiteré 'předch:oz:Í otázce p'ř:ehla:sdvám:. Mus.í Illiicmé
ně stanlte concluso hlalsloiV3Jtli o otáJzlklách dalšÍClh(§ 11 I j, n.). 
Nejlpr've hla'suje 'se o IpřfslušlTIlostli IsO'udu, nutném slllél<d dopllnění řízení 
:a jiných otázkách p.ředchozích, pokud IQIvše,m výsl:ovně byly vzaty: 
na p!ř etř es. Ve věci samé hla,suje se, má-lli býti uznáno o několika 
nMocích, 10 ka'ždém zvlášť, na konec- hlasuje. se O' útratách 

(§ 11 II j, n.). 

Co do způsobu počítání Masú rOlzeznává .se v teorii hla'Soválllí 
totál,ní ,élJ hlasování dle dúv.odú. Při onom hlrasuje se nejprve: o roz
hO'dnutí a pak o dúvO'deClh, při tomto Inejp1fIVe o dúvodech a pa!k o 
rozhodnUTI. Na IPř. ža'luje se o zap'lacení záPlÚj6ky, žalovaný namítá 
:Zaplacení, p,romlče:ní a komtpenslaci, 'V ,trojčlenném 'Senátě jlsoucnO'st 
zápůjčky je neSPQiI[lJa, z Inámitek každý čllen senátu povalžuje: jed
nu, .ale jen tu jednu za odú'Vod:něnou. Při totálním hla,sO'vání bude ža
'loba zamítnuta, při hla'sování dle dú~odů bude žalovaný odsouz.en. 
Náš soudní řád kombinuje obO'jí metodu. Předseda zahájí hl,a,soiVá
m.í ,totálItlJÍ, It. j, jak Ol rozhodnutí, tak IQ, dúvodech zárovei't. Není-li 
námitek 'stialne se Inávrh ve :své celi'Stvosti jednomYlsllJ1ým usnesením. 
Při ruznO'sti mÍ'nooí p'řilG~O'čí předseda Ir hla:s,ování dle dúvodií a dle 
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jeho 'výsl,edku .stane se pak ,rolzhodnutí ve věci Isamé. Obtížím ,při hla
sování pokusí se předs'eda odpomoci rozdě[ením Q1tázek a,opaková
ním dotazů. P:ak-'l,i aJui to by k cíli Itl,evedlo, vyštipí jedno~Evé body 
pro rbtzihodnuti důJleži:té a: dá Ol každém zvlášť hlas OVla!Ťi , hle,dě 

k tomu, by vhodným seskupem.ím těGhto bodů docíliUo se Q)O

třebltlé věltšin'Y. Utvolří-H !se o 'sumách, o nichž má, Ise státi usnese.~ 
Itlí, více než dvojí mínění, takže prO' žádltlé /z, nich není většiny, iP>Ťi

počtOiu se hlaJSY, znějící na nejvY:šší sumu, hl;a'sům zltlěHcím: na nej
bližší (nižší sumu, ruž docHí :s.e většiny (§ 12 II a, III Ln.). O rŮJZiUo.
stech mínění, vy,sK'y-tnuvších se 001 do !správl11O'stli výlSledku hlla'sováltlÍ 
jak předsedou bylI k!ornstaltován, rozhloldlne senát (§ 13 j. :n.). ~ 

Senáty u sborových ,soudů I. a II. 'stoh ce jlsou IPO celý ,ylok 'Sltá
lé; 'výjimky :s:tanoví zákon (§ 99 1(2) ús/t:avní Hs~iny). Toto ustanovení 
jest jednak důsledkem z~s/a:dy, že InikJdio, nesmí býti odňat Is.vému zá
kQlnnému soudci (§ 94 (2) ústavn.í Hstiny), jednak má jím býti chr/á
ně/ua soudcQlv,ská neodvislost ,a zabrám.ěno tomu, by manipulacemi 
při ,seSl~a'Vovámí sem.'átů nebyl nep'římo 'Vy;kbnáván vliv na soudní roz
hodnutí. Sem.áty se's;1:1a~uje koncelll jednoho ~a~dého 'J.ioku pro příští 

r.olk president 'sborového ,souJdu, stanově jejich č1,en/y, náhraldltlíkiY a 
předlsedy a př~P'Ojuje Ise sám' k někt,elrlému ltleb\QI některým sená,iům. 
Každý člen sborového lsoudu, hllla:soVlacím plráve'm nadaný, může pří
slušeti k několika senátům. V, /senáltě, určeném ;kl vyřiz,ování věcí ci
vilinícih, ~ClJsedati smí jen jedrirnrý ok!resní 'soudoe, vO'tem .o[Jatřený. V 
odvolacích dvi1m.ích sernMeoh mají pokud mo~no '~,ClJsedati jen ,r:adOl
vé (§ 32 z,ák. Ol Isoud. org.). Předsedy 'senátů, určené prelSidentem 
sborového sOiudu I. stolice, Is:tlVrzuje plr1esident v:rchníhozemského sou
du. Jím samým ustam.oViení ipředsedové nepO'třebuH dalšího stvrzen! 
(§§ 33 ,a 42 zák. o soud. IOrg.). Součalsně 'se ses~larvením ·senátil sdě
lá :se ,roz'vrhl plrá:ce na jednot!ldNá !soudní oddělenÍ. Také ~emto roz
~rh íplatí zá'sadJně' prlOl celý !pří'ští rok (§§ 32" 42 zák. o soud. org., § 17 
Jedn. řádu). Ze:vrubnější ustianov,ení obSla:želtla jsou v §§ 17 a násL 
jedno řádu. Z nich upo~orniti dlužno z,ejmérnla na ustanovení § 28 jedno 
řádu, vedle něhož: ., 

a) ll1Ja ip'~atnOisti úředníhO" úklonu ,soudce nebOl senáltu nemění Ise (} 
'Sobě ničeho tím, že úřední úkon dle iľOiz,vrhUi IPlr'áce p/atřil do jiné
ho :soudního oddMení tého'ž 'Soudu; 

b) myJ/né označení ,soudního. .oddělení v lPodáltli na 'soud nemá v 
zápHí odmítnutí náv:rhu Ipr:O" nepříslušnost, nýb:rlž pudání odstOUPÍ 
se krátkou cestou ,soudnlmu oddělení, do kteréhOl drre riO/zvrhu práce 
náleží; 
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c) patří-li 'věc clo několika soudních odd ěil eItlí, vy-řídí ji oddělení, 
u něhož by10 podání učiněno, /PO" doihodě se zúčastněnými odclěleltl.ími. 

UVUlitř :senátu ,rozděluje ;prláci mezi jeho členy předseda, 's,ernátu (§ 

35, zákOll1Ja o soudní orgalni,Slad). 
, Výjimky lze stá[ého ustanov,ení 's,enátu u sbolr1o'Vých soudů I. a II. 

stolice, k nimiž ipou!k;a:zuje § 99 (2) ÚJstavní li/stíny, obsaželtly jsou pro 
sborové soudy I. stolice v § 34 zák. IQ! soudní org. :a t:em.tO" p'ředp'Í's 
pla:tí dle § 42 zákL o ,soUJd. org. i IpriOl sborové Isoudy II. s.toHc.e (V1rch
ní zemské soudy). K jiiTI:a:kému obsazení senátu může me:zi rokem 
pro zbÝV1ající jeho čá/s,t dO"jíti p'ř:i z,měnách v OIsobním staNU soudu, 
pro které další · t,rvání senátu nebO' senáltů stailo :se !nemožným, ke 
:změnám v roZ!vrhu práce může dojíti pro přet1žení seltlátu mebo p/ro 
změnu nebo trvalé zanelprázc1nění jednOlt:Hvých členů sborového sou
du (§ 34 zálk. o 'Soud. org., § 17 jedno řádu). 

U Itlejvyšší,ho soudu menÍ . altli stálých senátů ani pevnéhOl rlo'z,
vr1hu Q)'ráce. Senáty /sestavuje IPr'Vil1í president před lmždým 
za,sedáním a jest O'prá'vněn př,eds,edati při l~terémkoli zasedání (§ 9 
zákona 10 ne}v. 's,.). On též tnd'ividuálně [l'ř[děluj-e práCi jednotlivým 
člelnům ne}vyššího :soudu. Stálými j,sou pOUJz,e senáty pro věci disci
plinární. P'Y'Vlní pr1esiclent ustanoví 'Vždy iI1a počátku ,roiku pro ten/tO' 
rok čtyři čI1eny d1JSClpiliinárního senátu a č,tyři náhradníky, kteří na
stupují ,po řadě , jak byH jmenoJVáni, Iilla mrsto člena, kterého něCo. 
zašlO" nebo který byJ pla:tně odmÍltll1ut (§ 10 II zák. lOl Ine:jv. s.). 

.ad B) Mcnok,r.atické (lP'ojediné) zHz,ení pla tí při '~oudeoh okresltlích 
a to bezlvýjimečně. Věc prOjedná a if1ozhodne jediný soudce, tzv. 
samosoudce. SamOlsoudci jsou předJnostla oKlresltlího 'soudu, okre,sltlí 
soudcové a soudoové, jmerrwrvaní :samosoudci Ipro dotyčný okre,sni 
'Soud, a 1étací Isoudci, kteří byli jmenorváni samosoudci [l'ro obvod 
vrchního zemského soudu a jsou okrelsnímu soudu na Čla:s, přiděleni 
(§ 5 j. n., §§ 24, 25 :zák. o ,SlOUJď. org., ál. I. posn. odst. služební lPifa,gma
tiky). PředmO!Sitovi o~rle'Sního soudu příslUŠÍ pONšechný dohled 'S/lu-· 
žební, on ,rozděluje práci mezi ,SClJmOlstaltné a pomocltl:é: soudce. (§§ 
25 a 26 zák. o soud. org.). Zástupcem [l'řednOlsty jest, neustan.o'vH-Iř 
president nadřízell1ého :sborovéhOl 'Soudu pr1vé stolice Itlěco jiného, ,Sla
mosoudce okrelSníno soudu, }emlŽ je v s.lužebním pořladí nejlstalr'ší. Ob
saz,en-li okres:ní :soud mi.mOi ,s,id[o 'sbororvého s.Q/udu prvé stoHce je
diným IsoUllkem, 'Pověří IPlres~dent !vrchního zems\kého 'SOIudu buď 
trvale Illeb od :přípa~du k přílpadu iSlamlOlsoudce některého ,soUJsedního o .. 
kre'Slního soudu nebo hlasov:acím právem nrudaného člena nadřízeného 
sbOlrorvého ,soudu prvé ,stolice funkcí subs~i,tuční (§ 27 zák. o soud. 
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Ol1g.). Okr'e'sil1'ím sOIudům ve stanovisku tSbor'Ového tS,Qudu I. stolice 
přikáže p1res]d1eut tohoto, sOIud u z j ehJOi pemsolllá!Lu rad u ( vrchního 

radu) jako přednOlSltu a potřebný /POIčet samO'soudc.ů. Totéž p1llatí O' 
okreslllím Isort1ldě pro věci obchodní 'v P:raz,e, jemuž potřebný personál 
přidělí prels,tdelfilt obchodního s,Qudu I(§§ 5 IV, 6 Ln., § 25 zák. o s,Qud. 
QJlgJanilsad) . . ' 

Také II OIkreSlních 'soudů 'sfdiě[á:vá se rOlzMrh plráce lprlOl celý rOlk 
(§ 26 zák. '0 ,soud. org., §§ 17 éliŽ 20 jedno řádu). Změllli:ti rozvrh 
práce mezi [Iolkiem ~ze z týchž piříčin jako u sborového Isoudu I. tS:to
líce (§ 17 jedno ř.); mimO' to může během roku inařídi,ti změnu ,roz
v:rhu prá!ce, uzná-li to potřebným, s íliSinností pr:OI futur Ol president 

·1l1adřÍz·enéhJo sborového soudu I. 'Stolic.e (§ 26 II zák. o 'Soud. org., § 
17 jedln. řádu) .aJ přednos~a okifle,sního Isoudu můlže tu kterou věc z 
jazykových důvodů IPřiká'za:ti jilllému tSoudnmnu oddělení (§ 20 jedno ř.). 

13,) Od S'Lu~ebního dozolru přednosty ,soudu nad jeho Ipersom.á
,lem la agendou dlužno ro.zeznávati přímý Is[užební dozOIr nlélidřízené

ho or!gá:nu nad 'soudy jemu služebně' podříz.enými. Přímý s[už.ební 
dozor 'vYkbnávají: nad okresními ,soudy svého obvo.du 'Sborové 'sou
dy prvé stoHce a jich presidenti, nad sbor1ovými Isoudy prlvé ·stoli
ce a 'OIk;resními 'So.udy svého obvodu 'Vrchní z.emské ,soudy a jich 
presidenti, nad vrchními zemskÝimi soudy mini/Str slpr:avedlno.stL 
Tomuto piř1s1uší též p'O'všechný ,služební dozor nad všemi /Soudy, on 
jest OIpráIVuěn" by kdyko'li Ol činnosti kiteréhokoli soudu Ipřes,vědčH 

se osobně nebo .svým delegátem ('soud:ním inslPeik:tO'rem ~ § 74 zálkbna 
o ,soudní org.anisaci). 

Saužební dozor .se děje 

,a) občasnými p1rohlídkami soudů (§ 75 zák. Ol soud. org.) , 
b)zkoumáním ·sIUJž.ehníc:h výilla,Zú I(§ 82 zák. o soud. org.) a 
c) u pHleždtosti výkonu so.udní [J'raJV'omoci. 
Na posléz řečený způsob dozQiru obmezen j.est ll1:ejíVyšší /Soud. Jest 

to.tiž oprávněn !Vady, kJteré, vykQiná1v:aje svůj ,s.oudcoMský úřad, shle
dal 'v říz·ení před ISQiudy n~žších ,s:to!ldc, rvYltmouti a. o. nich, jak!Qiž i o 
tom, 001 k jejich odskamlěrní opatřil, učiniti oznámení mrrnilsterstvu 
SIPlra vedlnosti (§ 13 zák. o nejv. s.). 

Účastníkum přfs[uší proti 'soudům, Hoh přednQistům a soudoorv
ským úředlllÉům právo dozorčí Istížlllosti pro iQdepření nebO' p1rlŮltah 

v konání spravedlnosti (quer1e!Ua denegatae vel IPlfotrlaotae justitiae). 
StíŽU10st dlužll1JO podati u přednOlsty soudu, p'řím,Č) naJdřízeného, lz·e 
ji však. směřu}e-li pro.ti některému členu soudu sboriového, podati 
u lpirlesidenta tOhOtiQi 'sbO'rového soudu. Veškeré stížnosti, jež ll1ejsou 
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:zřejmě neopodstatněny, sděH se dO'tyčnému 'soudu nebo >soudcov
skému úřecLníku ,s výz.y;OU, by do určité :lhůty 'stížnosti od:pomoh~ a 
o 'tom oznámení učinil . nebo hlálsH překálž,ky, to.mu vadící. S vý
mbu lze Po prípadě ISPQij:Lti pohrůžku di,sciJpHnárními opat'řelními. Do

zorčí stížnosti, směřující proti v1fchním zemským soudům nebo nej
vyššímu 'soudu, dlužno [Jlodati u pllielsidentů těchtO' soudů, SHž010Sti, 

. čelící p1roti ipresiden~ům :těchto soudů, u ministerstrvla SPlrlavedlnosti 
(§ 78 ~zák. o ·soud. Olg.). Dozorčí stí:Ž\l1I0ISit, jaikl o ní bylQi pQijednálno, 

má zejména na, my.s,lli § 85 III C. ř. S. 

Také proti úředníkům ,soudní kanceláře: a 'výk!onným úř'ediníkům 
lze podati stížnost proto, že nepředsevzaH il1ebo nes:práV!llě ,provedli 

- úřední Úikony, jim po .zákonu přtpadající nebOl Isoudem uložené. POi
kud pro jednotlivé př]pady jinak není stélillOívelno, pod'álvá :se stí'žnQis,t 

:u soudcov,s~éJ:1o úředníka, pověřeného dozQ[lemJ na soudní roancelář 
(§ 33 jedli'. ř .), u exekučníhO' komisaře (§ 23 exek. ·ř.) l11eb u p,řed
mosty soudu, u něhož dotyčný úředník jest zamě·stnán. Stížnost lze 
podati p~semně nebo [J'řednésti ústně. Ten:, kdo povo[áil1: jelst, Ol stíž-
nosti rozhodovati, vys1eohne, je-li tohoto třeba, do.tyčného ílředníka 
a zařídí, če:ho třeba, by 'SltěžoViwte:l byJ CiQl možná nejdříve lUsVo!koje1n 
(§ 78 zák. o soud. org,). Zvlá:Mlní odchylné předpi,sy obsahuje § 91 
C. ř. 'S. o odpomoci proti IPostulPU ,ofgá,nu doručujících a § 68 exek. 

~ř. o sHžnosti proti postupu při Ivýkonu exekuce. 

DHve velmi spornou bývala otáz:k1a, zda o Istížlnostech :na po
rušení jazykového Ipráv!a d1užlnOl ,rlozhodO'~aJti c.eSltou judikatury či 

,cestou sprá:vní. K tétO' otázce zlauja~ stalllovils.k!o § 7 jazykového zá
kona. Dle něho spory O' užití jaizyka ,pN soudech, úřadech, ústa-

. vech, podnicíCih a orgánech ,státních, jakož i při úřadech 'Slamo:sprálv
-ných a korpoI1acích 'veřejných vyřizují piř~sJuŠJl1é státní orgány d~)
hléd~cí jako N'ěci Istáltní s[Jirávy OIdděleně od věd, 've které vzešly. 
J,est tUJdíž v jlazy~ové otázce 'zálsadlně přtpusmou jen dohlédací :s,tíž
nost po rozumu § 78 z3;kl .. o :soud. org. Než věc nelní tak jedinodu
chou, jak na pr'vý IPohledi zdáti blY, ·se mohlo. Za;po:rrnná Ise při tom, 
že jalzyk!C\vá otázka bude namnoze prejudiciální O~:á'ZkOlU pro rOZ
-nodnutí soudní. Tu pak jest myslite~nou dvojí alternativa. Buďto, 
soud řeší jako jiné prejudiciá~m.í otálzky i jazykovou otázku pro obO'r 
judtklClltLuy :samosta!tm.e (§ 190 c. ř. IS.) nebo musí vyčkaN rozhod

-nutí této iQltáz;ky cestou ,sprá'Vlní a jest pak rozhodnutím dozorčíhOl Íl
řa!du neb orgánu vázán. V onom 'případě může dojÍ'ti k různému ře

~ šení ' jazykové otázky jednak .soudem, jedll1ak orgánem dozOlrlČfm, v 
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druhém IPřípadě bylo by te!prve ulutno, by celý POSltuP v podrob
nos.tech byl upraven. 

14.) ZáJsady o tom, jakého jazyka nutno la lze při !Soudě a ve 
stylku tS ním UJž]valti, vy;tčeny j'sou v 'zálwně z:e dne 29. ÚIl10ra 1920 . 
v, I?') Sb' ' Cl/s.:..Je; . z. a n. TelniÍOI izak:o/!1J vydáJn byl Plodlie! § 129 Ú!sltavlní H!Slti-
ny, jenž ustanovuje, že zá:StaJdy, ja'ZykOlvého právla.v relPubltice Česko- ' 

s[ove:nské určuje zvláštní zákon, tvořící s.oučálst ústa!Vní Hlstiny. Jla
kožto s.oučást úsrtavní listiny těší se j lazy~olVÝ zákon praelrogat]vám 
ústav:ní Hstiny. Zákony odporující ja'zyl~olVému zálk:onu jlsou nep,lat
né (čl. 1. (l) úSlta:vnÍ !listiny), ke změně jazykového zá~ona je tlřeba 
1ř~pětinové ,ve1tšiny všech členů v ka~dé 'Sněmovně (člá!uek Itl. ta § 33 
ústaVlní listány), jazykolvý záklon nesmí býti změněn opatřením Stálé
ho výboru (§ 54 (8) b ústavní Hsrtiny) a jest pod záštitou ústavního 
soudu (mánek II. a III. ústa:vnÍ Hsti:ny a :záJkon 'ze dne 9. březnal 1920 
čís. 162 Sb. v. a n. o 'soudě ÚJsltialvl11ím). Jla:zy~ový zákol!1J !SIPočív~ 
na ,těohrto zásadách: 

StáJt/ním oficielním j,azy;k:em Irepubliky jelst jazyk českosloven

ský (§ 1) , to jest jazyk český a sl ov enls!ký , jichž. parita. zákcnem 
se UZI11á;vá (§ 4 II). Státní jazyk jclSt j;a:zykel11 vnitřního :soudního 
úřadOlvání a zásadně< též jazykem. prol zevní styk Isoudů se s.trana
mi. J e,st tudíž ,zá'sratdně jazykem, v něm konají 5e soudní vyhlášky 
označují !se zeVlně soutdové, v němž nutno podání na Isoud činiti s~ 
sttanami jednati a soudní 'Vyřízení vydáiVIati. Pod'robnější Předi~iSY 
~ povÍ[lnos~i -soudcolVskycih úř,edníků la soudnícih zřízencŮ', by' uměH 
ces~os1ovensky, upmwerny budou nařízením (§ 1 po,sL odst.). 

U.c:hy1lka ze zásad, týkajících ,se s tyku soudů iSe stlranaml pl,atf 
Ipro Jtalz,ykové me:Dlšiny. ' 

Soudy, jichž pÚlsobnost vZ1tahuje se na okres lsoudní, v němž 
podle pOSlledního :SOlllpitSu lidu ' ob~vá alesporň 20 % ,stMních občanú 
té-hQž, alvšak jinéhOl jazyka než č-eskosliOtvel11lského, jsou 've všech 
věcech: jiohž vyříz,ení náleží Hm nJa. záJkladě toho, ž,e působnost jich 
v,ztahuJ,e se na: tento okres, pOlViuny přiijíma;ti od přís[ušlníků ja
zYl~a teto menšnny podání v :témž jlazyku a !Vydati vYřízení ~ěchto 
podáJní Ine~en íV jazylku českosloVlenském, nýbrž i v jazyku podání. 
P~k~d IV uz~mí jedné obce je IzřízellltO' něk'o[ilk owreisních :soudů, pu
klaJda se cela obec z,a jediný ,soudlní okres (§ 2 I) . Zevrubněji dluž
no Ivyt~nouH: 

a) záklaidem PIJ V'" 
v " '0 mensmove Ipravo jazykové j,sou jalzykové po-

merry soudnlho olkresu, tedy celélho oblVoduotkresního :soUldu nilkoGi 
té které obce. Výjimkla' na!stá~vá, je-li v území téže obce něk~lik 0-
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l~resníohl lsoudů. V tomto případě pokládá se celá obec za jediný 

soudní oklrtes; 
b) IPř,edpoldátdá se, že v ,soudním okresu podile posledního soupi-

su lidu obrývá aJelslPoň 20 procent stáJtníon občanů ;j:~:hož, tavšak Hrné
ho jazyka než . československého. Počítají 'se tudíž, IpříSilušníci 
každé jiné než českosloveiDlské nárlOdnos,ti nikioli dohliomady, nýbrž 
pro sebe a číta~í 'se jen ti příslušníCi jáné ná,r1odn,Qsti, kteří jlSOU 

českos[OIVeIt1lskými :státními občany; 
c) v okresu takto smíšeném musí býtti zmíst[lěln důvod, Ipr;o kte-

ry věc projednává se u 'soudu olkresního 1'oh'oto obvodu nebo nad .. 

řízeného mu 'sborového Isoudu jaik:o soudu lPif~vé SitoHce; 
d) zla řečeného předpol\illadu může p,řís[ušník jaz.yl~a, jenž jest 

v soudním okresu jazykem melt1!Š~noiVým, 11Jžívati !V podálnÍch na soud 
a při jednání na 'soudě svého jazylka. Lhostejno jels1t pN tom, zda 
i OIn bydlí tY ok,resu zmíněném, nutno jest však, by byl! če/s,l\toslove:n
ským příslušníkem. (Nejvyšší ,správní ,soud abst:rahuje od 'státní pří-

slušnosti.) ; 
e) v tčchto phpadech vydává Ise soudní vyřízení IDla prvém mí-

stě v jlazyl::'u státi11ím a vedle toho na druhém místě též v men~i~ 
novém jazyku, jehož tou neb onou straJ11IQtU oplr!ávněně by1lo IPOUŽitO; 

f) dle této :z.áJsady bude se pak řídi:t!i i soudům, rozhodujícím o 

olPriaJVi11ých prostředcích. 

Jakož~to da[ší koncesi menšinovým jazykům připouští Izálkon (§ ;:; 

II) možnoStt, by nařízei11í'ill by:lo :stanoveno, pokud a při kterých 
soudech, jichžl 'působnost obmez.ena jelst 11Ia je,diný okJres a sice okres 
s takovou národní m,enšin,ou, jaikbž i s,oudech jim instanči11ě bez
pro:Sltředně nadřízených, 1:ze obmeúti -se na vydání vy řiz,e ní pouze 

v jazyku strany. K to'mu buJdtž podotknuto: 

a) v úvahu mohou IPřijíti pouze 0!k:r1esi11í soudy IS, národm,í menši

nou, nikoU sborové 'soUldy jako soudy prvé stoH ce ; 

b) jednojazyčnos,t vyřízení má přirozeně mí,sto jen tlam, k de 
všichni účastníci jsou .31 použÍJVají Oll1'otho jiného než ,státtního ja;zyka. 
Není tím !Však řečeno, že by by\! nebo mohl býti vyloučen ja

zyk státní; 
c) vydáno..i1i okresním soudem' vyřízení pouze v me:nšilnOlvém j3.

zyku a v témž jazyku 'sepsán je1st i oip,naVlll'Ý .prostředek, vydá v 
témž la jen v 'tom~o j3Jzyku IVyříz,ei11í i inlsltanČlně bezprlO,stře!dně nad~ 
řízel'l:Ý soud, t. j. ~raj:ský i(z·emský) soud. !Pro Inejvyšší 'Soud zů
stane při pr:avid~u,ž'e vydá rvyřízení ve ,státn1m a men.šinovém jazyku; 
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, d) 'samo sebou se rozumí, že musí ,zde býti ;slp'lněny základní pod-
1TI1nky prOl použití jiného než stMního jazylm. 

Moci ,výkonné vyhrazeno dále, by 'S'tanovila, kterým jazykem v 
případech IpřÍpustného použÍ'vání menŠtinového' jazyka účastníkem 
nebo účastníky bude projedrnáváno. . 

Nelpředchází-li podání ,Sttra;ny, budiž jí, jsou-li tu shona řečené 
~odmí~, d?dáno podle týchž .zásad vyřízení i v j'ejím, POl (případě 
Jen v JeJIm Ja,zyku, pokud jest tento zlHá:m, Hnak na její žádost. 

V okresích 's Inárodní menšl~nou p oužiti jest pN vyhláškách státních 

soud~"a !~ři H.ch zevlních oz,ruačeních ta:k:é jalzylka národní <ill eTI'š 'lny. 
UZIVlaJICe Jazyka s.tátního oficiellního, úřaduH ,souJdy zpravidLa na 

Slovensku 10'0 ,sllO!Ve!nsku, 'v ostatním ,stá<tInÍm území 'vče.tně Iilučí,n
ska, ale 'S vyloučením Pod/karpatské Rusi, po česku . V P odkarca t
ské Rus.i bU/de jazyková otázka up'ra,vena jejím ,sněmem. !Při tom 

sIovelns~é úřední vyřfzení k podání českému la vice versa pokládá 
se Iza vyřízení, jež 'sta.lo se 'v jazyku 'podánI (§ 4). . 

v! mimo přÍ!pady již uvedené pOlnecháno 'S tánní moci výkonné by. 
nanzením zevrubněji zákon proved[,a. Jí zejména náležÍ, by naříz~ím:' 

a) vydala předpisy o toau, Co o[llathti jest ik usnadnění úředního 
styku lse snrlalruami nerzna;}Ými jazyka, v n,ěmž při t,om kterém soudu 

:p~ rozumu ja!zykového z.álwna se úřaduje, jlakoži k ochraně stran 

preel š!kJOIdami !plrá~ními, jež by jim z neznalO's:t!i ja.zYl\Ja vzejíti mohly; 

bl b;r, pokud treba, ptO dohu prvních péti let ode dne, kdy jazy
kovy .zakon nabude účilunos,ti, připusti.la výjiifruky z jeho us;tlanolVelnÍ 
'Potrehné 'v ,zájmu nerušené :siptrávy; - ' 

c) vydala potřebné předpisy, by zabezpečeno by[o úspěšné pro
vádéní zák,ona (§ 8). 

~šechina Itato na.řízení mus.í bÝti vy,dáJna v duchu zákona. To ro
zuml 'se ISlamo :sebou a zdŮ:fIa:z:ně;no jest 'v § 8 I ,zákOlna 

, IP o z [} á ~ k a : Viz dOlda'tek o jazykovém právu ~ řízení soud
mm na konCI to.hoto slPilsu. 

§ 5. O pravomoci a příslušnosti soudů. 
Pravo~loc-í 'soudní ,['ozumí se s.oUihnn práv, která pří-slušejí {s.tátu 

k ,~.ac.hova!~1Í pr~~vního pořádku v tPoměreoh s.oukro.moplr'á,vI11Íoh. Stát 
svyml, orgalny Jedna!k v řízení 'sporném k ža,lobě' napravuje cilVilní 
bezlpraví Isoudc.ovským výrokem a Po příp,adě i exekUcí jednak d'

lem k, žádosti, dílem z vlastního popudu soudu pečuje ,~ řízení n:
sPoflne~ o z.abezpečenÍ souklr1omoprávních n:ároků 'Před porušením 
budouClim. Od p1rlavomoci soudů (Oerichtsbarkeit- § 1 L n.) dlužnO' 
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lišiti <správu Isouc1nic:tlvi (§ 73 zák o :soud. org.). Tato s,oustřeďuje 
se při milnistru 'spra'vedllnosti a, záleží v tom, 'že ministr 'SPI1ave:d'l
nos,ti vyvíjí v .záležito'stech -soudnictví činnost nařilzovací, organi
s.afuí a dozorčí. OrgáJny minisrtna 'Při lsprávě soudnic:f:ví JSOU lSoudolvé 

a . ~:tátnÍ zalstupitelstva. hlavně pak IPřednlQlstové s.oudů (§ 73 zák. 
o ,~oud. org .). P lflavomoc VY1kcmá;vají pouze lSoudové. Tlato pravo

moc 'Vzltahuje se zálsadně' Illla lVšeahny, Isoukromoprá'vní nároky, pokud 
jioh řešení neb úprava Není jiu1am odkázán,a buďto 'povšechnými IP'řed
pÍ-SY nebo z.v[áštními výlsadami (§ 1 j. n.). Vseobec.nými předpis,y při
kázány jsou IněkterésoukromolP'rálVní náro[ky dí,lem úřadům lsprá'V
ním těmto larcH s výhraldou § 105 ÍlJstlavní lis tiny, dHem jiným orgá

nů~, totiž jeclna;k obligatorním rozhodčím ,soudům (na lPř. děllnických 
pohšťOlVen úlrlaz,Qlvých, nemocenských p-olkladen atd.), jedn.ak zlV\lášt

ním komisím (na :Plř. :zemské komisi lpro Iz,celovální ,Poz,emků a dě'lhu 
pozemků IspoleČlně uŽÍvla!ných a :spnavovaných dle zákona lze dne 7. 
června 1883, čís. 92 a 94 ř. :z..). Zv1'ášltními vý,sadami Vy[oučtlna jest 
pravomoc soudu na prospěch rozhodčích] soudů určitý~ch peněžních 
ústlcWŮ (článek V. uvoz. zák. k L n. a č1,áJ11e<k XII. ČítS. 1 a,ž 4 uvoz. 

zák. k c. ř. 's.). Člára:'k XII. čís. 1 laž 4 uvoz. zák. k c. ř. s. po.zbyl 

pro úzell1í C2skos!ovenské republiky významl!. 

lPrlo otázku pravomoci soudů jest ov,šem ,lhosltejl!lo, zdla-li ro.2-

hOldovla'ti <O soukromoprávních nárocích přiká,záno jelst soudům Ipra

vidlem pOlvšechným či smlouvou mezinárodní (čl. IX. uvoz. zák. 
k j. n.). Rozdíl :z,račí se pouze v tom, lže je-li zd1rojem tuzemlské 

soudní pravomoci .smloil1va mezinárodn'Í .nebo právo mezinárodní, 
jeSlt změna ItétO :příslušnosti možna jen tou cestou, kt,erou měnlÍ 'se 

smllOU\í.Y mez!lnálrodní nebo UlPlfruVUjí Ise s tyky m,ezinárodní. 
Tuzemská ,soudní p'ra;vomoc platí jak ;pro tuzemce tak 1 prlo cizo

z,emce. Pokud jde <O osoby, požívajíCí dle me,zinárodnihOl práva exte

rito r1ňa!lity , dLužlno rozeznávati : 
a) pokuel jde o spory z 'věcného nebo nájemního práva nebo z 

držby k věci Inemovité 'v tuzemsku loežící, jiSOU řečené osoby úplně 
na roveň lpostaveny tuzemcům (§ 85 j, n., důs!ejek zásady § 300 

ohč. zák.); 
b) v j.inJaklÝch roz,epřích PiQlcHéhJaily řeč.ené osoby pouz.e soudu nej-

vyššího dVOlfníhomaršál~ka a i tomuto jen tehda, když podrobily 

se tuz;emslké pra~vOlmoci (čL III. Č. 3 uvoz. zák. k j, n. la čl. IX. j. n.) . 
VI repubLice československé ÍlJňad nejvy'ššího ,soudního maršálka při
rozeně Ineex:1stuje a byl 'Výslovně zrušen čil 1. zákona íJ." 1. dubna 
1921, čís. 161 Sb. :z. a n.; není z.de ,tudllž ani soudu jeho a bude [)irolto 
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třeba, by zákonem UlpraíVena bylla 'Otázka, ;kldo má v rtěchto sporech 
sOUcUní pravomoc vykonávati íV IPříp;adě, lŽe řečené osoby podrobily 
by se 'tuzemské pnlJvomoci. ZV:!'áš:tlllí Istanovell1í obsahuje část IV. mí
rové s'mlouvy s.t.-Oermaill1isrké. 

Zákon [lol~.eznává 'soudy řádné a mimořádné. Řádnými ,soudy jsou 
soudy okresní, sborové sOUldy I. sto[ice, v'rchní zemsiké ~soudy ,~ nej
vyšší soud, bez ohledu na', to, zda vykoll1áv1ají pravomoc obeCll1ou 
či piraV;OillOC kausální (§ 1 j, Itll.). Mim o řádlný-m'i soud~ j'sou nehl,e
dí-'li 'se k ,soudu nej'vY'ššího dvorního maršátlka, pouze !SoUldy ži!v
U1 ostenské. Od soudů Irnzezll1ává zákon jinaké úřady a orgány, jež 
zvláštními zákony k řešení 'soulkrumo!Plr1ávll1lÍch nároků jsou p'Ovolá
ny (§ 1 j. n.). K nim paltří z,ejméll1a obligatorní rozhodčí 'Soudy. Tyto 
rozhodčí Isoudy nej'Sou soudy 'v.e Ismy,s:!u § 1 j, ,ll., pro ně nerpl.a tí 
předpisy c. ř . .s. 

Nad rakouskými a uherskými stá:tn!ími občall1Y a chráněnoi v o
tomanské říši yY~onávaJli dříve obČiail1iskou Isoudní p1ravomoc t. (ZV. 

soudové kOG1Jsulá,rní (cís. m;ařízení ze dll1e 29. ledna 1855, č~s. 23 ř. z. 
a z~oll1Y o 'Soudech konsul á:rll1íC!h, uchované v iPUatll1lOst čl. IV. uvoz. 
zák. k j. n.). Za změněll1ých státoprávních [Jloměrů 'lze tvrditi, že 
soudy ty sltaly 'se obsoletními. 

Pří'SlušliloSltí ,rozumíme ISPoHtiQlst prárvní zá:I'ežitosti 'se ~soudem urOi
tého druhu iCl! určitého místa. S hJledi'ska, 'soudu, jemuž nále~í, by IPifáv
ní zálelžitost lVyřídrl, rozumíme přÍ:Sllušill:ostí prlavomoc soudu íVYIDe
zell1iOU dle' odvěrtví činnos1ÍÍ a dte mvsta této čmmOlsti. Pří,s.}ušnost roz
Hšujeme lila p'ří'S:JušnoSlt předmětnou (věcm.ou, drunorvou) a ma [l,řísluš
ll10slt mílstnL Věcnou přfslušností rozumíme pů'Sobnost ,soudu, 'Vyme
zenou 00 dOl druhu zá~e?itos:tí, jemu vůbec přikáz,aných, s hlediska 
zMeživosti Ipak její 'Spojitost ,se 'Soudem, urč,ÍltéhOl druhu (typu). Dru
hy (tYlPry) :soudů byly Hž 'vypootell1Y. Jen ,soud zákonem určeného 
druJhu jest s tOl, dotyčnými záleŽlirtostmi se zabýrv,ati a lt1anpak! jen 
ll1a Isoud zákonem 'stanorvenéhOl drrluhu lze dotyčné záležitosti vznášetI. 
Projedná'Via~ti a rozhodovra1.i rozepře. v prlVé s10Hci IPřikáz.áno jest jed
mlJk ,sOIudům okresn,ím, jednak :sbOlrovým soudům Iprvé siÍ!ol1ice a jen 
zcela výjimečně 'v p,řipaJdech, IQ! nichž byla Hž řeč, vrchním zem
ským ~sol1idům. Rozhodnou pro rOlztříděnÍ IPlrlocelsní :a,gendy mez'i 'Sou
dy okrelsní a sbOlr'OtVé 'soudy prrvé stolice bryJl:a jednak hodnOlta spor
ného předmětu, jednak povaha ~OIzelPře v ten Irozum, že 'P'řikáJzány 
okresnímsoUldům 'Spory, {při kte:rlých jde o niž'ší majetlklovoiU hodniQlt~ 
nebo jež jsou lPorvalh!Y jednodušší, za to však 'vyžadují urychlenéh!~i 
vyřízell1í, Isbornvým 'Soudům p'r'vé 'stolice sp'Ory o vyšší majetkové 
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11odnoty a spory, obtížněj'ší. TOtiOl hleclilsko bylo rOlzhodným rl1ejen 

pro roztřídění prla'vomoci obecné,. nýbnž i pravomOlci k~~~á'1ní. Po
drobnějším tříděním čimosti soudů dle toho, zda vY!SltUiPU)l Ja~ol sou
.dy rr1Jalézací či 'Soudy rozhodující Ol oplravm.ých proslvředcích, dále dl,e 
toh zda předseberou jeiClnotll:ivé jim' zvlášť přikázané úkony, dOS[Jtl
vám~ k pojmu :t. z'v. příslušnJOisti furukčll1.Í. VY,melze:na tudíž, působ
.ill0St okresníC!h :soudů na jedll1é a sborOvÝch Isoudů lt1a. cLrlUJhé stra
ně, na kOllik jde O lp'rojednárváll1Í. a rozhodlolvání spo,rů V plrlVé s:to~I~c.i: 
jednak co do hodll1oty (ratione v.alorilS), jednak CIQI do !povahy !VeCl 
{ratiOlne causa'e), na kolik jde -o poměr inrStanČllllí nadřÍiz,enOlSlti a 10 

-ojedinělé ÚNOny, vymezem.a je působnost všech :soudů pořadem stOl
Hc ,~ povahou těch kterýchl ú~onů (Iratione fUll1Jction~s). . v 

SIPlOjiitOSlt :kIom.kr'etní p,rávm.í z álleŽli!toSiti s jilSltým Isoudem,. ~ehoz 
čil1inost po'Vše:chně a zásadně zahrnuje v Isobě Izálležitosti talkovehoto 
.drlUhu, na:z.ýván1e místll1í příslušniQlstí. 

Tážeme-li Is,e tudí:ž ohle.dně konkretm.,l !právní z·á1elžiitOls.ti po dru-
hOlVé a m!ístní' příslušnosti, :tážeme :se v oll1:om směru, !kterého typu 
sOUldové takovýmito záležitostmi ,vůbec :se ,zabývají, a zodpově
děvše {uto otázku, Itážeme se dále v druhém 'směru, kte;rlému ,z těch
to Isoudů náleŽÍ, by prá:vě touto konNretní zálelžitostí 'se zabý,\T;a'l a 

j'i 'vyřídiL 

§ 6. Výjimečné určování příslušnosti. 

By:10 již k tomu [JouJkázáno, že předmětná i mí:stll11 [J'řÍslušnos1t 
musí b&t~ !s.tanorverrua zákonem (§ 94 (1) ús.tavll1í 'listiny). Výjimkou, 
arciť jen za :z.áJkonných před[JoklélJdů, určuje, pokUld ~se týče př,elS.UJl1U
je se pří,sluš:l1ost soudu ku projednání a vyřízení konillretni [Jlrávní 

.IZáležiltO'sti : 
I. rr10zkazem vyš'šího soudu, 
II. p,l1ohlášením ministra s[Jlr:avedrlnoslti, 

III. Sr'ovnaJou vůlí 'stran. 
K 10 d 'S t a v c i I. Rozíklazle:m 'yYlšŠ.ího Isoudu uflčuje se otázka, k,terý 

'Soud má \konkretní práiVll1í z,áležitolslt projedruatti a 'vyříddltli, v těchto 
p' říp1alueah: 

1.) Jde-~i o zálležillOlslt, j'elŽ co dOl Ivěcné \přísluŠU10Sti patří k tuzem-
ské sOUldní prr1a'VOlmotCÍ, ale podmínelk místní přisluŠIl1!OIS,tiJ \zde není n.e
bo ll1elze jicl} zjisti,ti. V rtomto případě nejvyšší soud určí a, to ve 
věcech ,sporných k žádosti st:r:any, ve věcech ll1e!sporných z mOlci ú
Tedll1í' soud mÍ'srtně prříis.luŠný (§ 28 ,i . n., na IPř. [l'Olruóensiký ,soud 
-ohledně dítek, jež se narodily tuzemci, v Oiziniě brydlli1všímu, v' dzi-
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ně. J e-ai 'Věc nelpochybná, vyřídí se u nej1vyš'šíiho soudu kur;elil'tlil ě 
to jest bez uSlilelsení senátu (§ 11 zák.. o nej'V. s.) Je-li jisto ,že, po,~ 
ručeJuslkou (orplatrovnickou) v'ěc dlužno vyříditi [1ebo obst~;r'ati ve 
z~ejším státním území, podmínky místní pří:slušl11osti vŠlak nej s,ou 
dany aneho Iilelze jich zjistiti, určí nejvyšší 'Soud, který soud anebo 
poručenský (sirotčí) úřad jest místně UJ'řílslušlllým (§ 3 ,zákona ze 

dne 20. prosince 1922, čís. 391 Sb. z. ,a m,J. TelutD izákon .se týče ze
jména 1P0měru POI'uč{:nskj'Tch soudů IV zemích hisvoric:kých k p'Oru
Č'ensikým (si'rotčím) úřadům na Slovensku a Podka,rpatské Rusi. 

2.) Při delegaci: Dele,gací .rlQ1zumíme ,PřÍllJ<ady, kdel lZe zá
konného důvodu konkretní Iprá'Vlilí záležitost příka,zerrl' vyššího ,soudu 
odnímá 'Se soudu, jenž PO zák,olnu byl by; pro [li pří's[ušlným a UJřidě
luje ,se j,inému soudu téhož druhu, by, ji plfojednwl a vyřídil.' 

D?vodem d:l,e~,ace může bj'Tti buď,si, že opa:tření 'ta~~lové jest 
nutnym nebo ze Jest vhDdným. V onom lPřípardě mluvíme o n,utl11é, 
v tomto o vhodné delegaci. Nutnou stane :se delegace, by,l-li ce1lý 
soud, IPO zákonu UJ'říslušný, lVylouóen anebo pl,atlll,ě Q1dmítlllut (§ 30 j. 

n.), jinak lze jiný 'soud delegovati z důvodů 'Vhodlilosti, jež P'O'soudi
ti zŮ'sua'Veno :sQludu, jenž ITIQizhoduje o delegaci (§ 31 j. ln.). Nutl11á de
~~gace .Iila'řídíse k olzlil,ámení ,soudu, k němuž by věc j,ina!k patřila 
(s 30 J. n.), vhQldná de1egace pouze k návrlhu 'st,rany (§ 31 L ln.) . 
De.J.egaci vyslovuje v případě její !llUtnQisti :SQiud, jenž UJlořadem -stO'lic 
jest přímo nadřízen soudu, k němuž by věc j.ilruak IPatřHra, z dŮlV,odů 
vhQldnosti Ipak vrchní zemský SQlud, v jehož obvodu jes,t 'soud ke , 
~:erému by .věc jinak patř:il.a, v přípa,dě však, 'že má býti del~go
van 'soud mImo obv,od tohoto vrchního zemského .soudu, Inejrvyšší 
soud (§§ 30, 31 j. n.). V § 6 zákona čís. 391/1922 upravena delegace 
sO'udu lna místo sirOltčího úřadu a Iilaopak. Tuto delegac,i nařizuje -
nejvyš'ší soud:. ' 

~á'vrrh lHa deleg:aci z důvodů vhodnosti nestaví plrQijednání věci. 
O navrhu rozhodn,e Isé bez lPředchozHlJo ÚlstníihQi jednání. Nutlno 
však, by z.a účellem bližšíhOl Q1bja'snění Ivěci dřív,e, než !Se rozhodne 
vy~~dánQi bYll~ 'Vyjádření slOludu, jenž lOl sové b~l by p'řÍ'sJ:ušlným, ja~ 
koz '1 strian. Temto Istanoví :se k vyjádření IPřiměřenál 'lhůta (§ 31 III 
j. tll.). Při nutné delegaci nelze prřlÍrozefI1ě u soudu, jel11!ž o ,sobě byl ' 
by příslušlu:ým, dOl vyřízení OItázky de,leglace dárre pTojedtnávati IPO

ně'vadž se p!1'ávě předUJoklátdá, lŽe celý tentlO !soud je vy[oučen ~ebo , 
pllatně odmítnut, a rozhodnutí 'O delegaci nelpředchází s lyšení sou
du a stran. 
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,Rolzhodlnutí Ol nutné delegaci nel1J'od~,éhá OIPlflaJvnérmu prostředku 
(jedná se Ol opatření nezbytné nutnoSlti), rozhodnutí o de,legaci z dů
;vodů vhodlllosti lze dle UJ'ovšechné zásady § 514 c. :ř. s. odpQirovati 
rekursem, ovšem jen tehdá, VYSll'ovil-li delegacri 'VTrclmí zemský soud, 
:1ikoli v:š8k tehdá, vYSlOlVil-rB ji nejvY'š'ší ,soud (v tomto případě InenÍ 

. IZde
P 

dallší opravné stQllice). 
Ze zá'sady, vedle níž z dŮIVOIdů vhodnosti delegovati -lze jen soud 

téhož druhu,. jakého jest 'soud Ol 'Sobě přílSlušný, [J,latí ~tyto úchylky: 
Projednální POlz.ů:staJ1ostli Illeb obstarrávání pO~luče,ruství (opatrov

nic:wO l,ze z dů'Vodů vhodlilosti k tllávrhu některé ze stran nebOl SQiudu 
dosud !přÍ'slušného !přenésti de'leglací Illejen lI1Ja, soud téhož druhu, nýbrž 
i od sQludu Q1kresního na sborolVÝ soud p1rlVé stolice a, naO'pak od sbo
rorvého soudu prvé s!tolice na, soud okresní (§ 31 I POisledlilÍ albne:a j. 
n., v doslovu č1án~u IV. č. 5 1il00vely O' 'soud. úlevách). Při nutné de!le
gaci tyito úchy~ky nepla:tí. 

3.) Odvolacl a dO'volací soud může ustanQlviti na místě proces
ního Isoudu jiný 'Soud :téhož druhu ku projedná!ní věci, zrušlil-lli I1"IOIZ
sudek Ipro zmatečnO'st, jež sběhla se již 'v Iprvé ,stolici a lciouví v :tom, 
že jednálil'í v prvé 'stolici 'z.účast:nH se soudce VY.]'O'učený nebOl platně 

, . odmítnutý nebo že SDud p,rvé Istolice ,nebyl ná:J.ežitě obsazelil (§ 478 

III, 510 II c. ř. s..). V tom i onom IP'řípadě lze 'věc př:ikázwti pouze 
něikterému 1P'l~Dcesnímu sO'udu lpirlyé std:ice, jelillž jest téhož druhu, 
jako prvotní procesní soud prvé ,s,tol.ice, fa jest fY obvodu téhož od
vol.acího ,soudu jakO' tento. 

4.) Při IS/PO.fltl o příslušnost mezi tuz<e:mskými soudy, t. j. v plří
padě, kde dva tuzemští SOUdOlVé (prvé ,SltoHce prO'jednánÍ a vyř]ze
ní téže prámÍ záJežitosti buď si osv,O'jují (kllradný spor o !p;říslušnQls,t). 
n~b oba je odmítají, tw·díce jeden o druhém, ~e tentQi je1slt přísluš :-
ným (zápomný 'SPOr 10 .přísluš!l1O's,t). Na tQim, zda z,(lča;s,t:něné soudy 
jsou télhlO'ž druhu (na p'ř. oba jsou ,s.Q1udy okresními nebo oba jsou 
'Soudy krlajskými) či různého druhu (:soud okresní a krajský), ne
záleží. Ov'šem a:le musí oba přicházeti 'v úvahu jako soudy prvé 
stolice. 

Ře'ši,ti spor O' Ipříslušnost povolán j,e:st soud oběma Izúóa.stm.ěným 

soudům nejblíže 's!poleČl11ě nadřízený, tedy, na UJlř. při SPOTU Ol pří
sUušnos,t mezí dvěma obecnými o~resními 'Soudy v obvodu téhož ,kraj
skéhO' ,soudu telruto krajský 'Soud, mezi dvěma obecnými okreslilí
mli ISOUidy v obvodech různých kr;ajských :soudů téhož obvodu vrch
ního :soudu, mezi oKrlesní'm 1S,00udem ,a krajským ,soudem n.ebOl dvěma 
kl1aj,slk'ými soudy v obvodu téhož vrchníiho zemskéhQi 'soudu, 'tetllto 

ť), 
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vrchní zemský soud, mezi 'soudy v obvodeClh ,různých vrchních zem
ských Isoudů nejvyš'šísoud (§ 47 j. n.). NejvyŠ'ší :soud řeši~ by 'Spor 
IQ příslušnost prO' žlalobu sY1lldikáJtlIlÍ (§ 600 o. ř. 'S,.), ,vrohní zemský 
soud řešil by SiPor ° pří.slušnQlst mezi okresním soudem prlO věci ob
chodní v Préliz·e la tím k1erým pražským obeiCillým soudem okresním. 

K .řešení SlPOru ,o příslušnost . dojde buď ' k OllJllámení zúčastne
Iného :soudu nebo Ik návrhu strany.' O řízení dalším 1P'latí celkem totéž. 
jakO' při delegaci IZ důvodů vhodnosti s tou úchyllkou, že plředchozí 
slyŠ'ení z,účasnněných 'Soudů a ISltran není nutným, dále že soud, jenž 
jest lPoVrOllán ,řešitislPor1 'O' příslušnO's:t~ může z:ařídiJti vš~, Co jest l11ut
ným, by v meziča:sí zabez:pečen b~l ;zájem veřejný nebOl zahštěny 
byly s!tnany neb účel řízení, a posléze, :že pruH ,rozhodnutí lve ISPO
ru,Q IPříslušnost 111ení opravného Iprostředku. Rozhodnutí to sděilí s:tria
nám lSoud, jenž Zla; pří,s'lušný . byl uznám... 

UpOIzor:niti vŠiak dlužno na to, že spor o příslušnost buje tu teprve 
t'erhda, když odporlující si vý,roky zúčast:něill!ých 'Soudů v oltáJzc.e pří
slušnosti staly se (nepodáním nebOl 'VYloučením opravného prostředku 
nebO' vyčenpáním opravm.ých IPros,tředků) právolplatnými. 

Spory Ol pří-slušnost mezi poručooskými (Isirotčími) úřady na 
Slovensku a: ,v PodJkarpatské Rusi na jedné strlal11ě a (poručenskými 
(,opatrovnickými) sOIudy na ostartm.ím :státním území l1Ja druhé 'strraně 

rozhodUje nejvyšší 'Soud na návrh jednoho ze zúčlas.tněnýc!h úřadů 

nebo .soudů nebo na návrh úča:s~níků (§ 4 zákOllla čís. 39111922). 
Od Isv'oru 10 příslušnO's,t dlužno dobř,e M'šiti Kompetenční konflikt, 

t. j. spor o (p,ří'S1ušnost mezi řádllllými 'soudy a úřady správními. O 
-tom bylo již IPojednáno. 

O SPOfIU .o p'ří'S:lušnost mezi tuzemskÝm a cizolZemským soudem 
bude řeč později. 

K o,cl 's :t :a 'V c i II. grohlášením, ministra slpravedlnolst:i: 
1.) ,řelší Ise spory o příslušnost (klladné i z,á[JlQirné) mezi tuzem

skými ,soudy a cizlolz.ems~(ými Isoudy neb úř,ady. Vzejde-li ta~ovýlto 

spor, oznámí to tuzemský· 'soud ministru sipfiavedilllllOlsti la xařídí záro
veň, čeho nezbYltně nutno, by ry meziča:sí chráněny byly zájmy ve~ 
řejné a pojištěny: b~ly str1any a ú6el řDzení. J:tnak nesmí se /pro
zatím věcí :zabÝViati. Min1s,h l spravedlnosti vyjádří se o tom, jak 
nálleží zachow1Jti :se tuzemskému soudu, by hově'lo to 'vztahům k 
z:úoalSltněné cizitně (§ 48 j. n.); 

2.) řeší ,se !pochybnO'st vy'slkytnuvší lse o tom, zda O'soba, požÍJ\llají
cí exteri,toriaHty, podrobena jest rtmlie:mské :soudní pravomoci nebO' 
zda-li ta která Olsoba požívá eX!terit'oria1ity (čl. IX. uvoz. z,ák. k! j. n.). 
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I v tí'řípadeClh § 48 j. n. i v .případech čt IX. UVOZ'. 'zák k L n. 
jest soud 'vyjádřením mdnis:tra !sprlav.edlnosti 'váz,án, čímž zá,rlorveň vy
řešeny jlsou v !případech čís. 1 :spor o plří.sJuŠn~st, V případech čís. 2 
.otázka, p'ředurčující rozhodnutí, zda věc [J'atří k tuzemské 'soudní 

p ravomoci. 
K -o d s It a v c i III. Stnany mohou Ise ve isp'oru podrobiti v mezích 

zéJmua s.oudu prvé stO'lice, jem.ž o lsobě b~l by neplřislušným. V 
těchto pHpadech mluví zákon o dohodě o příslušnosti 'soudŮ' (Verein
barlung uber die ZustandigkeÚ der Geriichte; nadlPis § 104 j. n.), 
teorie Ol t. zv. pror1oga:ti.o fori. Ku prorogaci dojde buď výslovnou ú
mluvou str:a'n (plrorogace konselnsuállní) , buď mLčky, tím, že ~alob
ce podá ž-alobu u soudu nep'řÍ'slušného a žalovaný nevznese námit
ky nep1ří,slušnO'sti (tl?!0rlQg:ase rptyklusÍ\vnO nebo od námitky zavČias 
v:znesené zals,e upustí. ' 

Prorolgace konsensu<Í'lní týlmlt,i se může buď urlčité riQlzelP,ře, buď 
všech 'rozepří, j-ež vzeš:Iy by snad z urči:tého tpráVlního poměru na 
př. z Ipoměru paohtovního, IprOlrOgac.e IPreklusivní múže :se [J,řir1oze

ně tj'rkati jen určitého sporu, jenž na ,soudě jest již Izahájen. Kon
sensuální !prorogace předpokládá, že ,strany, ,oprávněné k di!spo,sici 
s předmětem sporu, buď osobně, buď zmocněncem o ní výslovně se 
dohodly, lhostejno, zda ústně či IPisemně. Dohoda musí však proká
zati se na soudě listinO'u a listinu tu nutno IPlřipoji:ti ihned k ž,alo
bě. Není tedy přípustno ani, by dohoda .o Ipřís'l uš nOls ti byila doka
zována jinými (průvody než /právě jen listi[1joU na tpř. s.vědky, nebo 
výslechem stran7 al11i / by IProrogace b~l,o se dQlvoláváno nebo listi
/l1Ja o ní byla předkládána te[Jifve za sporu, zejrnéna te(prve !potom, 
kdyby žalobce nepoohodi'l s důvodem p1řísaušnosti, jehož V ~aJobě 
'Se byl dO~OIlával. NelP~atí zde tedy zás,ada § 179 c. ř. 5., vedle 
které jest strlanám dovoleno by až-:-dOl~konč~ ústnÍl10 jedl11ání (před-
..- ----- - ' , ----- - -------.....-
nášely nové slsutečno,sti a průvody. 

Prorogace Ipreklusivní na!stává tím, že ž,aloba byllla podána u lSoudu 
nepříslušného, soud neodmí:tnuv ji 'sám od sebe Ipro nepříslušnost, 
nařídil o ní Istání la ža10vaný při stání neo[JIQlvěděl lIlámitky neplří

,slušnos,ti (§§ 104 posl. odst., 43 j. n.) . Přiroizeně l11enÍ zůstaveno li
bovůli soudu, zda chce žalobu (pro nep'řÍislušnoslt a Emine fori od
mvtnouti či na,říditi o ní stání fa (ponechati žalQ1vam.ému, b~ nepří
pustnost na:mítal. K porozumění § 43 j, n. dJuž,no [J'Qlvšimnouti .si u
stanovení § 41 II j. n., jen~ V' § 43 vý,slov.ně, jest citován a vyslorvu
je zásadu, vedle níž p'ři ~ailobáCih Zkoumá soud svou příslušnost sice 
.sám od sebe, arr,e jen na základě ~alobních údajů, pokud jdch ne-

6* 
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lS!pr1álVlnO'st není soudu Hž odjinud známa. Svědčí-li tedy 's<kutkové 
údaje ve pros:pěoh dorvolávamého ,soudu, uZlllá tento svou příslušnost 
,a ponechá žalovranému, ~ vytýjkal :neiplřísllušuost, lPo/p1naje správ
!ilost údajů, z nichž v rŽtalLOhě byla tpfíslušno'st dovozována. DQlbou~ 

kdy ~tak pod preklusí iPodrobení se dovollávanému ,soudu musí 1!-
činiti , jest v řízelllí /přeld :sborovými soudy plrvé 's,tolice 1. tZv. prvý 
Jiotk (§§ 239 II, 240 I c. ř. ·s.), v říZelI1í na soudech ok,res:ních při prtvém· 
roku, byl-li 'Výjimečně p,ředsevzat (§ 440 I c. ř. s.), jinak ,pfi prvém: 
stání, nralřízené.m k projedná'vání 'Sporu a Ito dříve .než ~aloV1aIllÝ 

pustúL se do jednání ve věci hlavní (§ 441 c. lř. s.), předpokládajíc,. 
že soud ,mohl výslovnou [)IJiorogacÍ učiněn býti pfís,lušlllým. 

Jak řečeno změniti ilze IUtrorog,ad i místní i dl luhovou přfslušnos:L ---------- -- - -"'--Ve směru mís t n í příslušnosti mohou str:any :na místo rpřísluš-

néha 'soudu IPodrab~ti ,se buď určbtému jilllému soudu nebOl jmenoVlati 
i a:;ěNo:lik míst s tím, že u soudu každého ,tohoto místa má rstpor, ('SIPO
ry) bJ'rti projednán (§ 104 I j. n., V dosrlovu čl. IV. č. 21. novely a ú
levách soudních). Změniti dohodou Lze nejen sudiště na výbělr dralllé, 
nýíbr1ž i sudi:ště, ca do mÍ'stní př]slUš[loslti výJluOné. Zákon po této 
stránce lI1ikter:ak neroz,e!znává a dle motivů vládní osnovy (str. 33) 
rozeznávati nechtěl. VýJimky: 1. ve slPorech z dHčích d'luhorpisÚ (§ 

~ 8:-3,a) a ze slpolkového pom,ěru (§ 83b L /ll.); 2. při obchod,ech !spllártko
vých ve priQlSlP,ěch ku;p~tele na 'slpllá'ttky. Má-li 'tento ISlvé b~dH§tě v tu
zemsku, jest i!lezáva:znou úmluv,a, dl'e níž podrobuje se místně jiné
mu soudu ne:žli sroudu svého bydli'ště. K :této In~přís~UŠ/llosti nutno hle
děti z pov inil1!olsti úřední a 1'0 Ia:Ž do ijJ,ředtseVlZ,eltí e:x,ekučního zciZell!Í. 
Ne:pořÍtSllu-šnost může bý1Ji zhojena jen ,tím, že ž:alo,yaný, b~ isoudem L 
'stolice pat'říčně IPouč-en, nicméně IPust:ill 'se do [J'flojednávání (§ 6 zá
kona ze dne 27. dubna 1896, Čí5. 70 ř. z. o obchodech splátkových) ; 
3. plro :žra'l,ooy ze smlO'uvy poHšťovací p'foti !pojištěnci dovoluje: se jen 
úmluva, vedle níž žaloby ty 'lze podati u soudu v sídle sborového 
'soudu I. stolice, v jehož obvodu IP~i±štěnec _b~;dlí nebo má živnosteE
ský podnik :nebo hospodářský s'ua1ek, k ,němuž: se [Jojišť,o lvací smlou
va vrzta;huje. Jinaké úmluvY o sudiŠ!ti jsou 'Vy!loučeny (§ 12 III záko
na o smlouvě pojišťovací ;ze dne 23. IpriQlSmce 1917, č~s. 501 ř. z.). 

Otázkla, zda ujednané sudi'ště jest sudi'štěm výlučnÝm tak, že by 
u jiného místně příslušného soudu nebylO' lze ~alovati, jest otázlk'ou' 
výkladu dohody, lež ve příčině místní [)lřlSlušnoslti b~la učiněna. 

Ze zásady, vedle níž mohou str:any podrobi:ti se soudu 'V ě c n fr 
nepřísllušnému, p1,atí některé úohylky. Není totiž přípus,tno, by" doho-
dou ,stmn přená,šeny. mrJy : 
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1.) na řádné 'soudy záležito'sti, jež ~áJdn,Ý~.,lsou~ům~ j.s,ou ~ůb~'c 
d

y 'Í neplatříce vůbec na soud (na pL :zaletZ:ltlQlstl Vel emoIPravm), 
o ua y , dk" ud 
[leb alesiPoň IP'řed :soudy řádné (na iP'ř . Spory, o ~:ane na

y 

SIO 
'ŽiWl ost en ský, §3 'Záko~a ze dne 27. Hstopladu 1896, Cts. 218 L z. o 
soudech živnostenských); 

2.) , sbo'rO'vé soudy Iprvé s:tolioe I ISIQOry, tprřikázané:SlQludům 
.1, ", ' Pl";!' to'm ovšem dlužmo mí-ti na paměti us,tano'Vení § 45 'On.resnlm. . , . ., v 

1 j. n ., vedle něhož rozhodnutí sborového JS.o~d.u ~rvev stohc~; Jlm~, 
'Itnuv nimiťk'u věcné nep1řís,lušnos,ti, [),rohlél!s.ll, ze vec patn k ne-.Zlaml . . dO 

mu jakorž,to 'sboJ1ovému soudu iPr'vé .stoHce, nellz,e odp'Or'ov:atI z \ u-
, k ' 

vodu, lŽe prý spor Ipatří vl:a:stně n a soud O re:S[ll; 

3.) na okresní Isoudy s.pory, jež výlučně (t o jest bez .oh!edu n~ 
ihodnotu 's[),olrného iP1fedmětu) přikázány 'sou ,sborlQlvý~s~udum tptľ.:,e 
.s tOllice (§ 104 II j, n., v dorslovu čil.. IV. Č. 21 novely o Ull'evach ,souJdu). 
--vtěchto [l'od čis. 1 až 3, jako~ i 've ,shora pod Č. 1 až 3, uvede
ný ch případech není .přípuS!tnou i~ni iProrogace ,YtTle:klusivní (§ 43 a § 

V/ v d ~.AWL~;~ 
104 HI j, n.) . - ?'Uj~~ ,.~-_rl I , , • 

ProJ1oga.cí mohou v mezích, zákonem stanovenych, byh posunu-
ty h ranice místní a věcné nebo jen místní nebo. jen věcné ,přvStluš
il10sti mezi sloud,Y prvé iS.tO'ldoe (104 § I j. n .: s lorva »:Ín erís,te:r InlstaJnz«). 
Nemožno však pror'og:ací měniti nebOl rušiti iPoř,ad soudních stolic v 
ten z!D11sob 'že by strany vymýti'ly, pr:ojednán1í SlPoru v ni'ž'ší stol.ici 
a IPlře~es,ly 'ji ihned na stolici IVYŠší. Zdánlivou výjimk~ :z tért10 zás.ad: 
;tvoří případy §§ 478 pos['ední odstavec a 496 posledm odstavec, c. r. 

IS. Zruší-H totiž odvolací soud 'liozsudellC iPlrvé Istoldce p r:o jisté důvody 
zmatečnosii nebo [lIro :neílP~noslt řízení, odkáže ji k IPrvé ·stolici, by 
'Věc Z,llOVU projednala a rozhodla. Strany molhou však ,s,ľ!oV1llale na
vrhnouti by tohotO' úkorlu podjal se soud odvolací, a tenrbo il1Já'vrhu 
v IPřípraldě ~mate:člJ1tQts.ti musÍ, při nelúplnosti řízení může vyhovělti. 
Tyto př~pady jsou výjimkami pouze :zdánUyÝm1, IPoně!vadž 'spor de 

fact O' v Iprvé stoH ci byl !projednán a řešen. 

Prorogace vůbec jest vYlaučem.a : 

la) 'V řízení ne:sporném. To plyne z po'vahy věci .a ze z.ařa-zení § 
J 04 j, ln.; 

b) v řízení exekučním ra konkurlsním dle 'výs:lovného předpisu § 51 

'ex. ř. , pokud se týoe § 173 I lKonk. ř . 

Důvodem tohoto !předpisu byla úvaha, že říZ'OOÍ exekuoo,Í, za
j ,i:šťovací a ko~kursil1í nedotýká s.e výhradně stran, nýbrž i zájmů 
osob třetích (motivy vládní osnovy stral1Ja 163). 
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§ 7. Meze ,příslušnosti co do času, místa a objetim. 

I. Me.z e IP ř í s 1 U Šl n Ol s It i c Ol dOl č a' s u. Tu platí zálSada: 

PHslušnOlst soudu, na .nějž právní záležiitOlsri: bY11a pla:til1ě vZlnesena 
trvá až do jejího ujk:olllčení, byť i isnad ,Zla řízení :změnily se OIkolnosti~ 
jež pn zahájení ří:zení byly pro IPřísiluš[]ost líozhodující (§ 29 j. nJ; 
ubi se~el co~ptumest judicium, ibi et fine.m :accipere dehet), na p ,ř . 
smrlt zalo\nanehO', výmaz firmy ža10~aného kupce z' obohodní,ho .rej
stříku, 'ztenčení :žlalobní IProsb~ (§ 54 j, n., § 235 c. ,ř. 's.). 

Zása,da ta výjimkou .ne,p~a:tí: 

a) byla-'1i věc za řÍzell1Í odňata tuzemské soudní Ipravomoci, na ipř. 
žalovaný cizinec stalI se za sportu vyslancem, nebo vYňata, ~, 'PŮ1sob
nosti řádil1,ých s,ondů (§ 29 j, n..); 

b) majetkové spory, tZlahájené P'líOti úpadci před vyhláŠ'eluím ú
~ad~u, vyhlá:šením úpadku !S,e !přeruší. Bude-li v nich Plak pokra
covall10, bude spor 'Zlprav1dl,a dojedll1á1l1 a rozhodnut soudem u ně
h~ž m:l ;zahájen. K návrhu může vŠak 'soud konkursní usrné;U se z 
duvodu vhodnosti na' tom, žeslPoT bude dojednán a :rozhodnut sou
d
15

e
9
m kOlnJlťu)liSil1ím ,(§ 113 konk. ř., o};, VII. uvoz. zák. k j, n. a § 

IC. ř. S. ; 

c) poručens:tví neb opatrovnictví, obSltiaráv:ané dosud soudem 0'

kresním, převede 'se z moci úřední nebo k o!z:námení zákOlruného zá
stulPce na ,sborový soud prvé stolice, nabyl-H IPQifIUČ,elil'elC il1eb OUJiat:ro
vaiDec ex post ,sta,tku, za\psaného do rdelslk :z.e,msikiých (§ 110 II · ) . v, v, oJ· il1. , 
p lliO opaooy /plflpad zustává, an zákon výjimky nestanoví při zá-
sadě § 29 j. n.); , 

d) poručenství neh opatromiotví, obstaráVlané obchodním soudem 
~ Ptaze, přejde na soud, jenž jinak byl by přísllušným, jakmile poru
ce:nec, n~b o/Pla:trOVi3JUeC se svým jměním z ·obchodního podniku vy
stouPl (cl: VilII. uVO'Z. zák. k j. lil., ds. n.ařtz,ení ze dne 21. Pf1osin
ce 1855, C. 2. ř. z. z roku 1856). 

II. ~ e z e .p ř í s I u š no ,s ti c o od o mís t a. Působno~,t soudu 
obm~z.uJ~ev se ?a, .přikázall1Ý mu obvod, Smí jen v (tomto obvodu Ipřed-
sebratI uredm ukony (§ 32 J. :n) U' v, t ,1-.'. ~ 

'V ~ ~ • , '. cmnos zalllaJem a ,rozsouzení 1[0-

z~presah: v~ak přes tento ObVIOd, jevíc moc a SNU v c-elém území sJá t
mm, na nemz platí civÍ'1mí řáJd ,soudll1Í. Opět:nému z;aháJ'enl' t'e~ '~ 

IV kl ~ , lúe roze-
~re, u terehokoli tuzemského soudu Vladí obrana ro;z~pře již zahá-
Jene, ~lPoikud Se 'tý6e pravopllatně ro:z,souzené, vykoifl:atellllost IP'ta'vo
lPilatneho roz!sudku platí p'rO' celé stát:ní území. 
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Z prravidla, vedle :něhož působnost :soudu vZJÍtahuje se na celý je
mu přikázaný obvod a jeslt z druhé strany jen na tento obvod ob
mezena, platí i v tom i v Oil1om ,směru výji1mky a. to: 

, 1.) ail1i 've svém obvodu nes,mí soud Isamostatně vY.stuIPov.ati, nut
nb-li soudní úkon ,provésti v budovách vojell1ských nebo vO'jskem ob
sa~e.ných. Soudu v těchto přípladecih náleží, hy .o zamýšleném soud
[lÍm úkonu vyrozuměl předem velit.ele budovy, a soudní ú!kiOIll ipriO've'Cle 
B,e pak za účasti vojenské osoby, jež veilitelem budovy hyla k tO'mu 
určena (§ 32 II j, ln., § 92 c. ř. s. a § 31 elx. ř.). DO'ručovati soud
ni výmě:ry osobám, exteritoriality !požívajícím, prováděti , soudní 0-

pa1třelní proti těmto. osobám la předsevzHi soudní, zejména exekuoní 
úkony v budovách, s'loužících za obwdlí těchtol osob, bylo dříve lze 
jen prostřednictvím nejvyššího dvor1ního maršálikJa (§ 32 j. rn, ~ § 119 
co ř . s, a § 31 EX. ř.). Instituce ll1ejvyš'šího dvorrního maršálka u nás 
IPřirO'7.eně neexistuje a byla zrušellla; bude :prioto třeba nové zákoll1-
né úpraJVY. p iodobná obmez,ení, daná na IPrO'siP'ěch členů císařského 
do.mu a ,o.sob, jsoucích !pod mod nejvyššího dvorního m,aršálka, od
padla dílem změnou S'tátiOiprávních: poměrů, dílem /pr'Oto, že není více 
úřadu nejvyššího dvorníhO' maršálka; 

2.) naopak soud smí překročiti hmnice svého obvodu, arciť jen 
uvnitř státlilího území, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo má-li úřed
il1í úkon bý'ti proved,en il1a Ihrail1ici dvou soudních obvodů (Il1Ja poř . 
soudní ohledání IPozemku, ležícího IPodé~ hranic dvou ,soudních ob
vodů). Soud, v jehož obvodu byl takto výjimečll1ě v'ředs.ev:zat úřed
ní úkon soudem c.iz,ím, budiž o tom vyr10zumen (§ 33 j. 111.). 

Úředním úkonem, který lze prředsevzHi 'V cizím soudním, obvodu 
jen Zla shora řečených !předpokladů, jest i doručování soudním s~u
hou, nikoili však doručoválilí poštou, pOil1ěvadž, p ,ři doručováll1í PIQ,Mou 
;používá soud p.omoci jinéhO! úřadu, tO' jest ,úřadu [)ošt,ovníhm Z toho 
iply\nc, ž'e soucl nebude vy,rozumí~vlati jiný soud o tom, ,že V' jeho, ob
vodu datl soudní vyřízení IPoŠltou doručiti. 

III. M e z e ,p ř í s I u š n o ;S t i c o .rl o ob j emu. Soud, na k,terý 
ta která PY'áv,ní !záležitost [)'latll1ě byla V;Zil1ersena, má právo a p'ovi:n
nost, by provedl všechny úkony, jichž jest tlř'eba , hy zá:ležHoStt. byla 
ílp'lně Iprojednána a řádně vyřízena. Ve sporu platí to nejen o věci 
hlaVlní 13 ú1tratách 'rozel;Jlře, ll1ýbrž 1a:ké: 

1.) o 'všech otázkách I P tO ~ t r :a iTh III Ý c h (,inc~dell1člilích) , t. j . 

takových, jež se sporem přímo nebo nepřímo 'SOUVisejí, na :př. pro
půjčení !práva chudých (§ 65 C. ř. s,) a tO' i tehdy, když otázky ty 
týlmjí ,se osob třetích, jež nejsou :stranami rozepře, Il1la Ipř . o tom,. 



má-li kdo jako postranní intervenient býti IPřipuštěll1 (§ 18 II c. ř. sJ 
neb o IPoviooosti třeti osoby předlož.i:tii listinu lPlro spor závažnou 
(§ 308 c. ř. s.); 

2.) o sporných O'tálzkách pře dur č ují c í c ,h Cpl1aejudic.iálních), 
t j. takových, jichž vyřeš:enÍm iplOdmÍJl1ěn jest náilez u Ivěci ,samé. 
Tyto předurčující otázky mohou býti ortázkami buď soukromoprávnínfi 
(na př. dědic ž;aluj'e o. z,alpllacení záp'ůjčky, pos!k'yltn~té zůstavitelem, 
žlalovaný popírá, 'že žalobce jest dědkem) nebo veřejnorprávními (na 
lPř. obec, :žail'ovaná o náhra,du za živení nuzného svého ,příslušníka 
ža:l1obcem, popírá, že jťiS,t tplOíVIi!nlna íutraJty :ty hr:aditi) nebo koneiČině 
,'Otázkami trestnÍlho !prá'va (§§ 190, 191 c. ř. s..) . 

Rozšířena jest příslušnost procesníhO' ,soudu v ten zlP>ůsob, ,že: 
ta) ža'lobce i žalovaný mO'hou :aIŽ do skončení ústníhO' pře1íčeu1.í, 

na něž rnásl,eduje vyneslerní rozsudku, podati na proce:srním s.oudě 1. zv. 
ipodružnou :žlalobu určovaCÍ, to jest návrh, by urlčena byla ,rozsud
kem jsoucnost nebo rnej'Souonost !právll1ího poměru neb o!právnění , na 
nfž zcela nebo z části zá'visí rozhodnutí ve věci samé (§§ 236, 
259 c. ř. s.). 

O takovéto žalOlbě bude jednáJruo zároveň >S jednáním o ža,lobnÍ'rn 
nároku a ,rozhodnuto buď v témŽle [ Iozsudku, jímž vynáší se nález o 
věci 'samé, nebo rQozsudkem melz,i:tímním (§ 393 c. ř. s.). O podrob
nostech bude ještě pojednálllo'; 

b) za týmž účelem vznésti může 'žal,ovianý u IProcesrníhQo soudu 
až do l11končení ústníhQo přelíčení ža:lobu :navzájem. PředmMem ža
loby navzájem může vŠlak dále býti nárok, jellllž s'QoU'v.isí s rnárokem 
žalobním nebo hodí se k tomu, by s ním byl kompensován (§ 96 j. n. , 
§ 233 II c. ř. s.); 

c) po ipravQopU:atném rozhodnutí irozep'ře olživne !ziPrla'vidla přísluš
nost Iprocesního soudu prvé stolice IPři žalobě Ol obnovu (§ 532 n 
c. ř. 's.); 

d) Iprocesní soud prvé st.olic'e pQovoluje exekuc,i na izák'ladě konel~
ného soudcovského výroku, byť i :tento výrok byl výrokem vyšší 
stolice, a na zákl,adě soudního smír'U, jímž spOIr byl odkJlizen (§ 4 
čís. 1 ex. ř.); 

e) procesní 'Soud ,prvé síolice, jako~tOl .soud. pQovoHvší exekuci; pro
jedná'vá;a rozhoduje spory, jimiž 

a) dlužlník za exekuční1ho říz,ení uplatňuje námitky proti nároku, 
pro ik,terý byl.a povolena exekuce, :tv,rdě, že nárlok ten byl ~zrušen 
anebo -co .do 'Své vykonateOnosti za:s:taven (na p1ř. IPoslhověn dOldateč
ným povolením slplátek) skuteooostí, j.eLŽ na'stala po vzniku exekuč-
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'h t"tulu a je-li exekuČlTIím tátulem rOlzhodnutísoudní, jež, na-
111 o Id' v, , b 1 
,sta,Io teprve v čase, kdy dlUJž[1ík v Ip'řed c:hoz.ím sou mm nzel11 !lle 'y 
více s to, by okOllností 'se dovOIlával (§ 35 exek. ř.); 

", ~) dlužník upl,atňuje námitky, jež čeH prolti IPovo.l~ní exe~ku:e a jež 
rékursem proti ,pov,olení exekuce nebYl s to uplatl11tI, v t~rde,. ze buď
t. 'uenasta'ly skutečnosti, r1ozhodné dle obsahu exekucmho trtUilu pro 
'SplatITIos.t nebo vY1~onatelnost nár,Qoku, nebo že vymáhající 'věř'it~, rne

ní oporávmím nástupcem co dO' nároku rnebO' dlužník !pľáv~ím ~astup~ 
cem co do závazku, určeného exekučním :titulem, buďtO' ze !l1~111 
osobně !závazným společníkem spoJe ono sti (veřejné nebo komandlt-

1l1í), pToti níž zní exekuční titul nebo. :ž,e má IprQoti vymáJha!ící~~ v~
řiteH své :z.vlá'štní osobní námitky, buďto konečně , že vymaha]1CI ve
'řitel zře~l Is·e zahájení exekuce vůbec nebo lna čas, !který .dosud 
nep rošel (§ 36 ex. ř.); 

'Y) 'o'Soba třetí vznáší odpor prloti exekuc,i, tvrdíc, lže přísluší 

jí ku předmětu, dQotčeil1ému exekucí, nebo k těm kte~~m ,sou~ástk~n: 
příslušen!ství nemovitO's!ti, lJ.1a něž se vede exekuc-e, neJiake pravOl, ]e,z 
n·edOlpoušrtí, by- exekuce byla provedena (§ 37 ex. ř.). 

Kde~to !pro žal,obry, uvedené IPod IPrsm. a a ~ jest bezvýjimeČlně 
příslušným proce'Sní ~oud prvé stolice j.aIkO' 'Soud exekuci po'vohvší, 
paltří ža:liQIby, naznačené pod IPísm. 'Y jen 'tehdy na 'Ť'ooto' soud, bryly
Ii !podáJny dříve, než započal vÝ\kJonexekuce, to jest dříve ll1ež ;povo
:lující spud udělil lPříka;z Je provedení exekuce, která týmž lSoudem 
má býti vykonána, res!p. než dožádání 00 výkOln exekuce doMo na, soud 
exelkuční (§ 33 ex. ř.) Po této dohě patří žalobry podle § 37 ex. ř. na 
lSlOud exekuční; 

f) pr'ocesní sO'ud prvé ,stOllice p'ľ1ovádí :zajištění důlkazů (§ 384 c. 
ř. s.) a povoluje prDz:a'tímní opatření (§ 387 exek. ř.). 

§ 8. Způsob vykonávání pravomoci soudem. 

Přís>lušnémusoudu rn,áJleží, by soudní :prla'VooffiOC v záležoitosti na 
něho vznesené vykonával Slám. Zpr:av:idla neil1í mu zůstavenOl, by 
1)řenesl ji na 'Soud jiný. To 'státi se mŮŽle zlpravidla jen delegaCí z 
.rozkazu sOlldu vyššího. 

Výjimečně může: 

1.) u sborových soudů IPřenesell1a bÝ1ti část úkonů, Ipa třících k 
provedení té /které záležitosti příkazem ll1Ia soudce u téhož s:oudu čin
ného es o u d c e z IP ř í k Ia Z U čin n ý, beauftr:agter Richterl); 
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2.) u všech soudů dožádál11 býti jiný soud, bry ten kter'Ý úkon před
sev,zlal (s Ol u d c e do ž á d a íl1 Ý neboH k dož,ádání činný, ersuchter 
Richter) ; 

3.) PQlručenský l11eb opatrovnický 'soud ,přenésti péči o osobu nebo 
majetek 'z~Q1ll111ého chrál11ěnc-e neb obé na jiný soud téhož, druhu. K 
tomu třeba však souhlasu dotyčného jiného soudu l11~b s!voilení 'Vyš
šího sQludu; 

4.) s,loučen býti výkon exekucí, jel11ž více Isoudům náleží. 

K čís. 1. Pří:kiaz udílí 'Se :zIPravicUa usnesením senátu věc p1ro
jednávajícího a to buď s!oudci v l11ěm zasedajícímu lUeb aspoň při 
témže sborovém soudu úřadujícímu (§ 34 j. n.). 

Soudcem k IP~íkazu čiQ1Jným nemůže býti dle výJs1ovného IPředpisu 
zákona (§ 3 II zák. O' soud. org.) auskultal11:t a dlle 'své POVaIDY la své
ho Ipomě'f1u k soudu, nejsa jeho členem" přísedící ik1auslálního sel11átu. 
Výjim'~ou určuje soudce z rpříkazu činl11éhQl předseda: a p'rels,idel11t 
soudu určuje náhradníka :za ,soudce, jemUJž usnesením sel11átu ulo
ženO' provés1ti přípravné řízení, jehož vŠlak ,za:štla Ipřelkáž~a (§ 247 
II. c. ř. s.). 

Povo'lla1ti k činnosti soudce p'říkazem Isenátu nebo jeho IPředsedy 
lze jel11 v iplříp ,adech v zákol11ě vYtč,ených. Neníť zůs,ta,veno uvážení 
senátu, zda sám choe býti činným, či ;z,cLa ten který ,*.on přesune 
na lsoudce z příkazu činnéhO' .(§ 34 I j, n.). Zákon dO'vo~uje: 

la) by Isel11át udělil p,říka:z 'v IPřípadeClh, kde pomoci dožádaného 
soudce dovolati se nelze, ale soudní úkoln sluší Iprovésti mimo ús't
ní přelíčení nebo mimo. zasedání Slel11 Mu, na Ipř. provedení důka
zu v sídle Isborového lsoudu nebo v jeho bil~zlkosti I(§ 282 c. ř. s.). 
Tlaké odvolací soud může p,r1ows1i, opa!korvati l11,eb doplniti důka:z

l11í říz.ení členem odv01acího senátu z rpříka:zu činnÝm (§ 488 c. ř. s.). 
Na:pl1oti to.mu může nej'vyšší soud! plro'Vés1ti potřebné a drl'e zákona pří
pustné do.illazová.tní a š:etřel11í G)ouzesoudcem dož,ádaným (§ 509 III 
c. ř. 's.; 

b) výjimlk\ou IPřiJlmz k plrlOVledel11Í [)lrvnÍlhJOt roku uděiluje předseda 
senáJtu (§ 34 II j. \111." § 239 c. ř. s,.). 

Soudc-e, jemUJž hryil lP'říkaz udélen, musÍ í.P'říJk:az provés~i sám, o
všem ale smí za zákonl11ých ,podmnnek dožádati jiný soud, by důka
zy prOtvedJl (§ 285 c.. ř. SI.). SoudCi z příkazu činnému pří,sllušejÍ, po
kud tohOt IHeba, bry 'prOtvedl vznesený na něho úkOtn, všechna práva 
předsedy senátu (§§ 143, 203, 249 c. ř. IS.). 

Soudce z příkazu činný je.st orgánem sel11.á tu; byl-li vznesen od
por prlorti jeho příkazům ineblO' vidí-rB se 'senátu potřeba, rpřezkou-
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ma!ti rozkaz, jejž vydal soudce z [llříkazu činný, p'lartí jím vydaná na
řízení teprve tehdy za rozkazy senátu, věc IprojedJnáv:ajícího, když 
je Itento, dav p,říslušlllě věC' vY'šetřiti, bryl!. 1P0tvrdil (§ 35 j, 111.). 

, DŮrsledkem (tohoto :postavení ,soudce z' p,řÍJkiazu čil11ného tlIsltal110vuje 
z'ákon, že nápravy Iproti jeho usnesením nUltno se předem dovolá
v' "ti u senátu a :ž,e ttWr1ve, kdyby tel11lto krok z,ůstal maTným, ~z,e ,si 
pak IliIa rOtzhodnutí senMu stělž,ovati !rekursem (§ 516 c. ř. s.). 

Bylo-M členu senMu z jehO' usne;sení prQlvé,sti řízení :přílpravné, 
rozhoduje os,tížnosti na rozikiaz.y :a usnes,ení s.oudce z p'říkazu činné
ho, IPokud stíŽIll,Otst jes't vůbec dle zákona přípustlna, nikoli senát, !tlÝ

bflž jeho p,ředsleda . .p,ředseda buď Isám Otd ,sebe nebo k oz.námení ú
častníků pečuje též o to, by odkMzeny byly Iprutahy, jichž by se 
v t,omto případě soudce z příkazu dOIPrusti1. 

Na ,tato ' vyříz,ení předsedy 'sel11átu nelze sobě stěžovati, ovšem 
ale ponechává se 'Stranám, by p'ři přelíčení před Isenátem o[):akoiValy 
;r.ávrhy, jelž v přípravném řízení by,ly soudcem z příkazu z:amítnuty. 

Plres:ident sborovéhOt 'Soudu a lPředs,eda senátu předsev,zHi smí jen 
úkony Hm .zákol11em v,řiká.zané. nesmí 'Však: osoborvati si úlkony, jež 
senátu jsou vyhl1aženy (§ 34 j. n.). 

Od IPříípadů zde uvedel11ých dlUJžno liš.iti p'řítptady, kde člen sboro
vého soudu jest činným j la~o SiamOtsoudce. Tak z.áiležitOtsti, uvede
né v § 37 zák O' soud. or;g., vYřizuJe jako samosoudce předseda se
nátu nebo člen selllMu, jemuž It Ot bylO' uloženo; vY'řizo1Viati záježdtosti 
uvedené v § 7 III j. n. v doslovu čL IV. č. 1 noveJy o úlev. Isoud. ná
leŽÍ samOts~oudci , jel11:ž ze Čllenů sbor'ového so.udu jeho pflesidenrt:em 
byl k tOtmu ustanoven, ,majetko[)lrávní roz.epře do 20.000 iKč pro
jedJná1vá a' rozhoduje II sbo.rorvéiho 'soudu jakO' samOtsoudce ten jeho 
člen, jemuž to presidentem !Soudu bylo uloženo (§ 7 a j. n.) atd. 

V těchto (případech dotyčný člen sbQlrovéhOt 'Soudu není činným 
jako orgán senMu, nýbrž vyik:ol11ává samo sltaltlll ě' IsvěřelllOtu mu sloud
ní rprlavomoc. Důs,ledkem toho nelz.e proti jeho tfozk:a:z,ům a usnese
ním ih1eda1ti odpomoc u senátu, nýbr~ nutno Hm če[iti rekurlsem, íPO

kud tento jest ovšem vůbec IPřípustným. 
K čís. 2. Procesl11í lsoud dovolart:i s!e může k prOtvedelllÍ urOitého 

úkonu pomoci soudu jiného. Z povahy úS~iJ.1ího řízení pl!yne, že roz
souzení prOtjednané tfozelPře neJze na jilllÝ soud vřenés~i. K .př~slPění 
takovému dOl jde : 

a) nla základě t. ;'lJV. p;avomocel11ského (jurlisdiikčntho) mandátu, 
Hmž sborový spud prvé stolice lty které úkony, jež dlužno předse
vzfti v jeho obvodu a jež by tudílž, zejména sQludcem z přílm'Zu čin-
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rlým, sám jilnak mQihl provésti, přenáší na něktel'j'r okrelsní soud své
hOl obvodu, ITJoněvadž dQity6ný ÚlkQin se :tím usnadní nebo zle'V'ní n:ebQi 
zákon tOl lP'řiJ~azuje (§ 36 j. n.); 

b) násJ1edkem dožádální o poskytnutí Iprávní !pomoci, nutno-li ten 
který úkon J]'ř' edsevzHi mimo obvod 'soudu, u !něhOiŽ :se záležitost poflO'
jednává. TentQi soud dQižádá o llJlTlávnÍ pomoc onen soud, u něhož 
nebo v j'ehož obvodu dlužnQi úkon předsevzíti (§ 36' j, n., soudce do
~ádaný). 

Důžádalný 'soud jest sice :pomocníkem,nilmJi však Qirgánem do
žadujíCÍJho soudce. Důsledkem ,tQiho lze s,i lila jE:.l10 opatření a usne
s,ení 'V mezích zákona stě,žovati rekursem u soudu, jenž dQižádalné
mu soudu lPoř,adem Istolic jest ,nad,řízen, nikoli však u soudu dož,a
dujíc.ího nebo u soudu, jenž dožadujícímu s.oudu IPořadem s.t0lic jest 
nadřízen (§ 516 ve sro~nání s § 520 c. ř. s.). 

Sobě na'Vzájem právní i])omoc poskytov,a'ti povtllllli jSlou tuzem
ští soudQlvé po samém zákonu (§ 37 I j. ar.). 

Otázka, zda la pokud lze a nutno :porskYitova,ti prámí IPomoc sou
dům cizozemským :a naopak na ně o IP'rá~ní IPomQlC se .ohraceti, ří
dí ,se přís,lU!šnými me,zilnárodními ,smlouvami a ujednáními (§ 36 II j, n.). 

Zvláštními předpisy u/pra,ven dále POSitU'p p'ři dožadování ,se ci
zozemslkého so.udu, najmě v tom směru, :zda Cizozemský soud lze 
dožádati přímo či cestou -diplomél!tickou (čor.. ·XXXV. uvoz. zák. k c. 
ř. s., § 69 III ex. ř.). 

Nej/povšechnějšího rázu jest IIJi1iO 'styk s cizinou t. zv. Haagská 
procesní úmluva (řf,aJager Prozessiibereinkommen) ze dne 17. čer
vence 1905, čÍJs. 60 ř. z. mla rlok! 1909. OVŠoem i ,tu jest pochybno, zda 
Československá republika eo iIPlSO 'vstoupi.Ita, resp. zůstala 'J řečené 
úmluvě a jiných dohodách tohQl 'se tý/kajících. 

O poskYÍll1utí právní IPomoci nutno se obrátiti zlpravidla na QikreSlní 
soud, v jehož obvodu dožádaný úkon má býti proveden (§ 37 j, oll.). 
Při tom jest lhositejno, zda dožladujícím ,soudem jest s.oud ~uzemský 
či soud cizozemský. Výjimkou nutno dožádati ;za :1mihovní zápis te!ll 
soud, v jehQiž pozemkových kJn,iháoh vložka se nachází, a sboro~ 
vý soud prvé stouice zla lvkony jemu vyJu:až,ené (§ 37 II j, ,n.). 

Těmito IPosléze zmíněnými úkony jsou 'Ť. zv. rle:áilní úk'cmy lna př. 
mís,tni a :zn,alecké ohledání týk,ající se nemovitolstí z,ap'saných do. desk 
zemských a železnic ,(§§ 117, 118 j. m., čJ. XVII. uvoz. zák. k j, n. a 
§ 11 zákQina zedine 19. kvěltlna 1874, čís. 70 ř. z.) , j,aikož i výkon 
exekuce na nemQlvitQisti la IlJorávq zHiPs!aná v deskách :zemských, kni
hách hornÍah :a železničnÍCh (§ 19 ex. ř.). 

9:> 

. . k' a' k'ladě cizQlzew'ského exekučního 'titulu po-Pov.ahtl exe UCl na z ' v ) 

a' fl J' es:t sborový soud prvé ,stQilice (§ 82 ex. r. . 
vo a o v, I v st k plU:-. . ' kde' e nělmHk okresních soudu, lze pns· usno . v 

P:ro mls ta, . } v,. V" některý nebOl l11e-
skYtO'vální právní pomoci preneslÍl nanzemm nva v 
které z těchto soudů (§ 37 IV j. n. v dosJovu cl. ,IV., c. 6 ~,~'vell; o 
, 'h ' d) T,ak tomu iest v P r a.z e !podle vladmhQi nanzen 1 z: ulevac sou.. J V:'1 v, 4- V --ě 

v, 242 Sb a n p'Qizmělneneu1lO CaJS'leCllll dne 20. pr10lsince 1923, CIIS. '. Z. , ., ' (k t . 
vládlllím n,a:říz,ením z,e dne 3. kvě!tl1'a 1924,) čís. 97 Sb. z. ,av~' ' 0:n~ 

d 9 května 1924 ClS 20 veis. vÝnos minis1terstva sp'ravecu1nosti ze' , ne . , '. v , • 

min. sprav.) a v Brn ě podle vládního nařízení ze dne 7. breJz.n,l 

1924, 6s. 52 Sb. z'. a t11j. 

Tuzemský soucl, byv dožádán 00 právní pomoc, zachová se ,růz-

ně dle toho, vz,nesena-li naň žádost: 

a) tuzemským řádlným soudem, 
b) tuz,emským soudem 'živnostenským, ,tuzemským soudem r'Oz-
hodčím nebo tuzemským rozsudím, 
c) soudem cizozemským. 
Dožád3Jl1Ý Isoudce odmHne poskytnouti právní pomoc: 'Z 

ad a) prlo místní nepříslušnost, \pro věcnou jen v přLpadech i) 

37 III j. n. 
Otázka, zda dožádaný soud mohl by b~ti věcně p'řís,~U'šným IP'r'~ 

právní záležitos,t, jíž se úkon týče, jest nadobrO' lhosteJna (na pro 

kausální Isoud dožaduje soud obecný). 
lad b) pro ,SIVOU \i' ěcnou (§ 37 II) nebo m]stl11í ~~ 37 1:1) ne

[}řísluŠQ1Qist, dále prolto, že dož.ád:aníÝ úklon jes,t ,nepnpus,tlU~ ne: 
. " c· ne'za,1r11a' da' se na za klOlll e bo že dOlŽadorvání 'se :pravm pomo 1 , , 11\.1 " 

, . s, 589 v s 61 XXII UVIQ'Z zak. (čt XIII. uvoz. zak. ok }. n. , :s c. r. ., . . v, v', , 
k c. ř. s.; nepříipUlstlným bylo by na lPř. dožádání 0' nepnsezny vy-
slech straJn, svědků nebO' znalců v místě rlozhodčího s,oudu); 

ad c) je-li dožádaný úkc,n vypat z ,působnosti SQiudu ~ebo ~ 
tuzemsku za.kázálll nebO' luedosltává-li ,s,e formální vizájeI11ll1JolstI (reCi: 
Ipr1ocity) § 38 j. n. V prv uvedeném případě m.f1~~ ~~le § 8 H8Jag,s~e 
úmluvy musí) dožádaný, tuzemský soud pQlstOUPltl zadQls,t ,tu~:ems~~
mu úřadu, dG jehož pŮJsobnosrti rvyžáda[}Jý úJk~n n'~le~~ (IlJa P:~ do~a
d' , o doručení 'voj,enslklé osobě :předlIlJOlstoNI ne,}blIz<e' nadnz.eneho 

aJl11 . k' , d vá 
vojeIT1/ského veliitellSTIví; § 92 c. ř . s.) . V ,tuze.msku, zla aza~:m oz-
dá1ilÍm bYila na 'P'ř. žádOlS,t cizího ,soudu, by adVlokcut byl Ipnnucen ~(e 
svědeotví 10 ,tom. co mu klienIÍ jlako svému zástuplci byl svěřH (§ 321 

6s. 4 c. ř. IS.). 

• 
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. Má-l,i dožádaný ,soud pochybnOl~ti o tom, :zda-li stát dOlžadujícího 
sDudu šetří vZájemnosti, nechť vyžádá si lIla miniSltru s,pfla'vedllI1lQ1sti, 
by o tom sle vyslovil. Vyjádřením tím jest pak ,soud vázán (§ 38 j. n.). 

Byla-li v ,přípa.dech naznačených !pod písm. b, c právní po
moc o(~mí,tnuta nebo vzešel-lli tu SPOT' mezi dožadDvatelem a do
žadDvaným soudem ,o. způsobu p'rovedclI1í 'vyžádaného m,,::olI1u múŽe 
cizozemský dožadující ,soud nebo jiný povoJaný orgán, res~,ektilVe 
tuzemský rOlzhodčí soud nebo tuzemský :rozsudí vznésti (proti tomu 
s/tíŽlI1ost, jež ani lhůtou lalI1i určitou formou nelI1í vázálna. 

Stížnost podává se, a.ť,si by/I dDžádam.ým 'soudem lS.oud okres
ní nebo výjimečně sborový soud PlNé ,stolice, u vrchního zemského 
soudu, jenž dožádanému soudu jes,t nadřízelI1, a to IPřímo, lI1ikoli tedy, 
jakž jinak pfla'vidlem, ceSltou Iprvé s tolice (dožádarného 'Soudu). 

To nařízeno proto, by cizí doža,dovate,l lI1emusil teprve IpMnati, 
který soud jest dožáJdanému soudu .pořadem stiOHc nadřízen, a aby 
v těchto otázlkách mezináJ.iodníhO' styku bylOl lPokud možlI1o dodlelI1o 
jednotného ro:zhodování. VrchlI1í zemský s,oud r'OIzhodne bez předcho
zí,ho ústlI1íhO' projednání (§ 40 j. n., čl. XIII. uvoz. zák. k j. n.). 

I když o J)rávní pomoc dOlžádálll byl soudem Cizozemským, posky
,tuje ji tuzemský soud výlučně !podle zákonů tuzemských, ;z,ejména ve 
fDrmě tímto právem předepsané. Odchylky od tuzemsikého formá[
ního ipráva připustiti smí dožádaný tuzemskfr soud jen tehdy, když 
dožadující cizozemský <soud vý'sJolvně' žáda'l, o to, by dožádaný úkon 
proveden byl še,tříc f.ormállních předpisů cizíh o. pr'áva, kdYlž dále 
ci:zí právo to přikazuje a když tuzemským Iprávem /l1eml to za
kázáno (§ 38 j. n.). 

K.onajíce 'spravedlnost, mohou soudové dovolávati se IPrávní PD
moci nejen tuzemských s)oudů, mýbrž i jiných 1uzemských veřej
ných úřadů. Tak napomáhají ci'vi,lmím soudům lP'ři doručování úřady 
poštovmí 'a představelI1,stva obcí, při doručování, výslechu znalec
kém a svědeckém a při exekuci ohledně osob vojenských a . čet
nictva IPřísJušní ,předst"a vemí, plři exekuci úřady bezpečnOlstní čet
nictvo ,a 'PO pří,pa,dě i vojsko. O podrobmos,tech bude na P'řís,luŠných 
místech pojednáno. 

K čí IS. 3. Je-li to v zájmu IPoručence neb opatrov8.!nce, iZejména, 
l:ze-li se toho :ll3Jdíti,že poslouží se ~ím ochr'aně, jakou zákom svě
řuje nad pDrUČenc.em aneb otPatrovlam.oem ,soudu IPoručelllskému neb 
opatrovnickému, může příslušný poručenský alI1eb opatrovlI1ický sloud 
buď sám od sebe nebo k l11ávrhu lPřenésti !lia jiný soud buď ceuou 
svou p,říslušlllost nebo, a 'to buď zcela nebo. z části, jen péči o osobu 
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-poručence !neb opatrovance (jinde vy,chóváv,anou) nebo. o IPoručen
.cův neb oIPatrolvancův majetek, /l1acház,ející ,se (zcela Illebo z Čásiti) v 
JJ<nem soudním obvodu. Sou!hJ.,así-Ji onen jiný soud IS úplným anebo 
čá tečným přeneselI1ím poručenské meb opatwiV1l1ické agendy a jest 
sd~dem tuzemským, jest tím věc vyřízena la netřeba, by :zmíněné 
opatřelní bylo dříve s/chváleno soudem nadřízen.ým. 

Zdráhá-li se ,onelI1 jiný soud lPoručenskou :neb opatrovniolwu agen
du převzíti, jest třeba schválení vrchního zemskéhOl sDudu, jenž obě
ma zú6astlllěným soudům jest nadřízen, respekUve ,schvá1lemí nejvyš
.šího s,oudu, je-li kalždý z obou zúčast!něrných soudů v obvodu jinélho 

Vflchmí:ho zemského soudu. 
Má-li poručelnská neb opatrovnická agenda zcela nebo z části 

býti plřenese:na na s·oud c1zozemský, je,st za vš-ech ok.o,lností, tudíž 
i při souhlasu cizoz,emského sloudu, třeba IschváJJ..ení lll'ej'vY'ššího :soudu 
(§ 111 j, n., vYísvMlivky ve 'výnosu min. spliav. ze dne 2. června 

1914, věst. min. sprav. č. 43). 
lPř~Plad, kde dlel § 111 j, n. p,řenáší ,se ma jiný soud celá pří

.slušnost sloudu lPoručelllského neb opla1trovnd.ckého, podobá se namno
ze přemesení poručernstvÍ neb opatrovnictví de,l.egací. Rozdíl jeví se 
rv tom, že !při delegaci odnímá 'Se poručemSitví neb 0'Patr1ovniotví sou
dll, jenž dosud byl příslušným, trvale a nadobro .a z.ůstane !při de
legovaném soudě, i kdyby snLad llIapotom pominuly lP'říč:iIl1y, pro kte
ré delegace byla lI1ařízelI1a, kdežto v'případě § 111 j. n. :zůstává li na
dále vlřiís,lušmým soud pos;avadní, jenž vÝkon lPiQlručenství neb .olpa
tro'\nnictví může zase plro sebe reklllamova:ti, jakmile odpadnou lP,ří
činy, prOl lI1ěž učiměno bylo olPatření dle § 111 j, [1. Tato. otázka jest 

sporlnOU. 
Další r'ozdíl jeví se 'v tom, že důvodem delegace mohou býti i p,ří-

činy, jež nedotýkají se ;ani tak zákomnéhD chrálI1ěnce, jako slP<Íše sou
du (lIla př. mesnáze ja;zyjkové), kdež,to důvodem opatření dle § 111 
j. tll. mohou býJti jedill1ě .ohledy na ~)oručemce neb olPatrov8.!llce, a po
sléze v tom, že oPIa tření dle § 111 j, n. stává se úči[}Jným ziPra vidla 
dohodou zúčastněných sDudů a ud~lení souhlasu vYš'ším soudem Jest 
vÝjimkO'u, kdelž'to k deJ,eg;aci může dojíti joo z rozkazu vYššího soudu. 

Obdobmé 1is,t8.!ll.o~ení pro pomělf poručemských (o!PaltroIVni.ckýah) 
soudů (v zemích ihistor~ckýClh) a poručenských (siJ.iO'tČích) úřadů (na 
SlrO~eDJsku .a lPO'd\klarpaJtské Rusá) obsaž:enOl jeslt v § 5 zákona č]~. Sb. 

z. a n. 391/1922. 
K o Í s. 4. Rozbor předlpis,ů o sloučení vÝkonu exeilruoe patří do 

v-ýkl3Jdů o řízemí exekučním (§§ 21, 22 ex. ř.). 



96 

§ 9. Uvažování příslušnosti soudem. 

Jakmile právní záležitost byla ma soud vznesena, zkoumá temt (:. 
sám od s,ebe, zda jest věcně a místně příSlluŠil1ým. Tlato zásada ptatL 

o právních záležitostech 'všeho druhu ~~ ~l I j. n.). ~ 
V podrobmosltech dlužno však lišiti na jedné s~;ramě říz,ellí ,sP~l'ne, 

na druhé sltraně pak řízení 'mimospmné,exekuční, o prozatlmmchlOPH-

třeních a konkursní. 
I. Ve sporech Iposuzuje soud svou J},řís:lušmoslt ma z,ákladě toho,. 

co v žlalobě jest uvedeno (§ 41 II j. n.). 
Žalobci ukládá zákon va porv.iooost, by uvedl v žalobě ~sku:ečno-

sti z nichž phrne věcná a mílstní pfíSilušillost s!oudu,. u ne-hoz bY"l~, 
ž,aloba po dáJna. Věcmá příslušmost bude zpria'vi,dla z·řejmou z ,týchz 

skutečností, z nichž s.e 'vyvozuje nárok vel věci samé, na př ~ z:' 
žaloby o zlaplacení 'směnky \pře,s 5.000 Kč plyne slailla sebou vecna 

příshlšlnos,t obchodního isoudu meb obd1!odiního 'semátu. Týká-li se ža
loba [Jlředmětu, patřícího k pnavomoci waus,áJlm.í (obchodní. nebo hor 
ní) a podává 'se u sbm1ového soudu, vykonáVlajícího jak pravomoc 
obecmou taik pra.v:OillOC kausáJllllí, buldi.ž př'i pojmemlo1váJná. ,soudu vy

značeno: že []avrhuje -se, b~ věc projednána by"la se,nátem. ikJa\1: 
sá,ljním i(§ \226 ,c.ř. s., \n.a (plříkil!ad krajlskému !SOUdl~ ~ JIhlave 
jako obchodmímu senátu, krajskému soudu v O I O'mou Cl ]Ia\ko hOlr-

nímu sen-Mu). . 
Dle tohoto 'předpisu nutno zachovati se ve 'slPorlech horních vždy, 

poně'Viadž všechny krajské spudy, jež vykOlnáv.ají soudní pravomoc 
ve věceoh horních , vykonávlajÍ vedle ,toho též Ipravomoc obecnou. 

Ve věc-ech obchodních mebli'de onoho označení třeba jen při žalO'
bách podávaných u obchodního Isoudu v Praze. \Př,i ža\lobách kau
sáLní pr3!vomod, jež podávají Ise u soudů okre smích, zmíněmý předpis 
..neplatí. Při ,těchtO' soudech jest věc zv!láš:tním :zlp-ůsobem upmvena v 

§ 446 c. ř. S., <O němž bude svého časlu IPodán výkllad. , J • o 

T,ruké mí.s:t!ll,í .pří!sluŠillost bude nammoze Ipatrlnou ze žalobmch uda]u,. 
jelž za j,iným účelem jsou [lIře deps áJny, []a př. z udanéhO' hydliš,tě
žalovaného bude zároveň pla'trno, :že dovolávaný 'soud jest obec
ným sudiŠltěm žiallovamého. Co do mÍ-stní příslušlnoslti budou však čas
tějšími lP'řípady, ~de bude pO'vinmostí žaJobce, by" uvedl v ža'lobě 
zVllá'MIil:Í okolnosti, jimiž místní IPřís.!ušnO'st dovolá'vaného <soudu jest 
opodstatněna (na ipř. dovolává-li se žalobce sludišiě majetku dlle § 
99 j. Jl., musí v .žalobě uvés.ti a m,ab~dnoUiti důkaz o tom, že, kde a 
jaký majetek žalo'Va:ného jest v obvodu soudu, u něhož žia'l,oba se 
lPodává). Výjimečmě numo skutkové údaje, opodsta:tňující mí,stmí pří-
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slušnost , proikáza ti lisltinou, k žalobě připojenou. J s·ou . to p,řípady § 
88 j. n. (soud místa splnění; ipř,i -soudu fakturovém dle § 88 II j, n. 
bude nutno připojiti alespoň opis. faktury) a § 104 j. n. (forum oom

s e-nsu prorogaltum). 

.. Co do dalšího postupu p~atí záslada, ž,e spud, zkoumaje přísluš

n st, vychází ze t,a'lobních údajů jejich [l'flavdivO'st dále nezkou
maje, o .nich důkazů nep-rováděje (§ 41 II j, n.). Tu ipak jsou mOlžny 

tyto případy: 

1.) soud dle žalobních údajů jeví se býti neiplříslušlným, lila př. 

ž'ruloba podána u soudu jakožto soudu, v jehož obvodu jes't .prý by
dliště žalovanéhO', s.oud 'však S,e:zmá, že místo, kde prý ža'lova-ný bYídlí, 

jest v obvodu jiného soudu; 

2.) dovolá~aný lSoud byl by sice dle žalobních údajů příslušmým, 

ale soudu j'e známO', ž.e úJdaje, ty ]osou m-esprávmé; ma př . žalluje 
se u .soudu jakož~O' -soudu, ikde [l'fÝ ;žalovaná vojenská osO'ba jest 
[losádkou, s.oudu jest však ,známo, že voje'l1iský oddí'l, jemuž. žalova
ný náleží, jest m~ní posádkou 'v obvodu Hného soudu [(§ 41 II j, n.). 

V p'řípadech, uvedem,ých ,pod ČÍS. 1 a! 2, soud žalobu a <limime od
mítne (§ 43 j. Jl., §§ 230 II, 435 c. ř. SI.); 

3.) sborový 'soud Ipl"vé stolice, u něhož podána žaloba vzhledem 
k hodnotě ISiporného předmMu, má pochybnosti o tom, zda žalobce, 
by dos.tlal SIPorl na soud 'sborov3T, meocemil v :ža:lobě předmět S[loru 
n~přiměfemě VYSOI~O (§ 60 j. m.). O tomto p'ř~padě bude později po
jedmáno; 

4.) údaje žalobní opodstatňují Ipřísll,ušnost dovolaného ,soudu a ne
ní Itomuto jich nesprávl110st známa (a nem·í zde 'také p,ř~padu čís.. 3) . 
V -tO'mto Ipřípadě musí ,soud uZllla:ti 'S-VlOU IPřísllušnost a náleží mu tu
díž, m,ení-li jiné závady, bY" ,zraháj,iJ o ža'lobě' řízení a položil o ža
lobě 'V řízení před sbor:ovými ,soudy IIXVÝ rok, v řízení před okres
ními soudy zlpravidla roik k ústmímu :přelíčel11í, výjimkou .prvý r10k 
(§ 43 j, n., §§ 239, 240', 440 c. ř. IS.). 

Jakmile o žallobě ustanoven bY"I IPrvý rok (v říz.ení sborovém). 
nebo k ústnímu přelíčení (v řízení mla soudech o:kresmích) , nemůže se 
soud sám od -sebe zpravidla za melPřís,luš[1a prlohlásHi. Výjimkou jes,t 
soud nejen o:právněn, nýbr:ž p'Ů'v,im-em tak učilnHi , jde-li o t. zv. ne
zhojitelnou nepřísllušlJl.ost. to jest o IPřípady, k,cle dO'volaný plrocesmi 
soud Iplrvé stOllice ani výsJovmou dohodou stram (konsensuální IProro
gací § 6 k odstavci III. těchto výkladů) nemohl by" se ,stMi ze, ISOUdUl 
nelpřfslušného soudem p,říslU:Šmým. 
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Se:zlllá-li p'r'oceslllí soud Iprvé stolice ik!dykoli zla projednávání spo
ru a dříve -' než vynesl rozsudek, že jest nezhojitelll1~ m:elpřisllušným, 
zruší usneselllím celé 'P'ředchozí říz,ení jako zmateoné a OIdmítne ža

/ lobu prOl nelpří:slušlIlost (§ 43 j. Ill., §§ 240 II a 441 c. ř. 'S.). 
Opomenul-li Ipr:O'ceslllí ·souď !prvé stolice tak !Se .:zachova1,i, trp'Í je~'lO 

rozsudek zmatečností a bude i s předchozím řízetl'ím ZTušen soudem 
odvolacím (§§ 471 čís. 5 ta 7, 477 Č. 3 c. ř. s.) a nedba~.-li toho ani 
soud odvolací, soudem dovolacím (§ 503 čís,. 1 c. ,ř. s .. ). 

Usta'novil-li dovo1aný plroces:ní s,oud prvé st,oHce, ač ,est nelpří-
slušlllým, o žalobě prvý roik, ;pokud ,se týče rok k ústlllímu přelí
čení, a ll1ejde-1i o nelPříslušnOls,t '11:ezhoj~tellnou, mesmí nadále sám od 
sebe dbáti nepříslušnosti, i k!dyb~ ji pOlzději SlezlIlall. V těchto Ipří
lPadec1h ponechává se výlučně 'Žalovanému, hy ,nelpříslušnO'st soudu 
ll1iamítal. (Namíta'ti může ovšem i melpříslušnO'st nezhoHtelnou.) 

K námitce zhojitellmé lllelPhs1uš,noslni llz,e vŠlak .přihlilžeti jen ,tehdy, 
byla-Iii vZlnes.ena včas, t. j. o[Po~ěděl-li ji žalo~anÝ p'ři lPifvém roku, 
a bylo-Iii v řízení na ,soudě tQ~r,eslI1Ím ustcmOiVeil10 ihned [íčelllÍ k pro
jedlllání věci samé, llmed při tomto ,stání 'at to dříve, než pustil se do 
jec1Jnání vevěci. samé (§ 43 j. n., §§ 240 ll, 441 c. ř. s.). 

Ježto v těchto případech lPoillechátrl.O jesjt lŽa·liO~anému, zda clhce 
,nepřísluš,nost dovolaného ,soudu namíta·ti , (Si pominuUrn tétO' oomit
ky sloudu Ol sobě 11'e(Plří-sluš.nému se lPodrobiti, může ~žtaaOV1aIllÝ, ~ když 
zavčas op'Ověděl námitku lll:elPlřÍtslušnJOlsti, tuto námlitku, dokud s·ou
dem nebylo o ní rozhodnuto, vz.íti z.ase IZpět, CtOŽ má v záipětí, že 
hledí S~ k věoi tak, jak!o k!dyby [lámi.t\kJa žalovaillým vůbec [nebyla 

býV1CiJila vznBs.ena. 
Nevzn,esl-li žalovaný zavčťliS Illámi:tky nepř~sluš:nosti, nebO' námit-

ku tu, olPOIvěděv ji včas, vzal zp·ět dříve, nelži bylo Ol ní p.yloce:sním 
soudlem prvé stolice rozhodnuto, má ISle za tlOl, že Ise dovolávanému 
procesnímu s,oudu Iprvé ,st,O'lice (přes jeho nelpří,s;lušnost mlčky P'O
drobil (iprOl,Cgace preklus.ivní) a ani soudu prvé stolice ani vyšší 
stolice 1l1ení pail.\. do\olelllo, by nepHslušiliost prlVé stolice vYlslO'vil 

{§§ 43, 104 111 j . [1., §§ 240 II, 441 c. ř. s..) 
J alk řečeno, může žalovaný,m též nezlhlojite:lná n:epHslušnolSt pro-

ceslníh.o soudu Ip'rvé stolice výsloVlI1ě býti ln amítáI11.a. Rozldíl od ná
mitky zhojitelné neipříSiluštilosti jeví se však v tom, že ne:zhoditelllllOu 
n~přís~ušnQtst můž,e žalo;v\amý namítati kdykoliv, lt1Jejen za řízení p'rvé 
sto.lice až do vy\lles·ení roz,sudku, nýbrž také jelšitě v řízení odVlola
dm a dovolacím a že soudové v:šech stoli.c nelz-prošťují se povin
nos,ti, by s,ami .od sebe dbali taJkolVétO' neiPHsluŠtnosti, ani tím, že ji 
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žťlilovaný nenamítal, .ani tím že žalovany' od ".", , . , • • • ," I UOll11'ene Illamltky v 
prve stOlICI ustoupll nebo J'i v,e vys";S"I' 'stol';'c" 1 " . " I.I' 1 'VIce neup amov.a:l 

Pokud s.oud rozhoduje lP10uze tO přfshllSll1iv 'OStl' ". , -4., k . 'b d'l v, . I " , CIIll1 ,ua usnesením 
" ez roz 1: u, zda nzelllí již zahájil čili iliilc (§- 43' . §§ 230 

v ) d'l b J. :n., 261 " 
c. r. s., a e ez T1o:zdÍllu, zda-li otánn ..... u "', 1 v . v. '. " 

d b 
v. k ' . L.\fi.! !J)tns USlliostl !polozll s' sam 

.o se e Cl namltce žalova 'h' i'" v, V . ne 0., a :pOlslez,e bez rozdílu zda-U jd 
nelJns.lusnos.t zhojitelnou či nezhojiteLnou. ' " e o 

II. V záležitostech neSipO'rlnýchexe~r'uČtnl'·ch k k ' " " ,ll\, . a 01111 ursmch a při 
prozatlmmch opa'treních Iplaltí rIOlvně!ž. zásad "d / . , v, ~ ", .a, q;e ' ovoJany s.oud zkou-
ma sVO'U IpnsllusuOIS:t .sam od Is,ebe (§ 41 I ' ,) J' k" , . t. "/ ,, . J. 111.. lina VlSlak pl.a,tt 0-

pro I nzel1I :S'IPorlflemu tyto ;z:vláš:tIllO'sti: 

VáZ~') ~~o~~.~je .s~o~u tpřÍtslušll1.ost .(věcnou nehOl mi'sltlní) není 'SOIud 
v nv.u aH ucastmku. Nalopak POVllllností jeho je:Stt b IS' , 

vYsetnl skutkové okolnosti . rlO'zhod' I ' ':: ~ od s,ebe 
jména zůstavelllo . , , . ~e IPfO', otazku pnsJusnos:tL Ze'-

. Jest soudu, by pO' teto strance vy'" 1 1 . d' v níků bližší vy,světlení (§ 41 II' ) . zac a . Sll '01 uca,s:t-
J. n. , 

". ,2.) pov.~~ost s.oudu,. zkoumati plř1Sl1ušnO'st není obrn ' . 
cIte obdobl n:ze''"l' a'nl'zV podm' " . e.zena na Ul-III I I lillemJa Je-st ť "ť / 
kem vůbec nebo dokonce . ~ . 1m·, ze lm kterym účastní-

S " . .zalvca~ vroesena b~la' námitka nepříslušnosti 

llebo e~~:~~ S::í~~;~~h za !prodednáváJní zále/titosti, že jest věcně 
'1 v, ym, Jest Jeho po v:mnos tí , by usnes.ením proJ .. ~' 

SI se za lllepflslušllla (§ 44 J' ) • Illi.la-.111.. , 

sne~~nív~:lo:~~ďse. ne~přlS11ušlllý~ odkáže soud záležitost v ,témže u

i'Ů bez PředchO'z~h~~~s~~ dtmy~h :pt~iill~r~l jeví !Se hý ti přÍ'slušným, a 
uLky (§ 44 . . ) 1 o prloJednavam, a vylrozumí o tom účas:t-

J. n .. 
V řízelllí ' spornem obmezí 'Se' soud z . . d 

žalobu pro nep1řbStlušnos.t J " ~ 1 ,.~'ra~11 v

La 
Illla to, že odmírf:ne 

. en zcella! ~YJImecne dk' " , 
lobu na sloud IPříslušný a to v IPřípadech § . . o aJze zarioveň ža-
v doslovu čl VI v 14 ' 60 ]. n. la § 261 VI c. ř. s. 
b " c. nove[y o ulevách 'Soudů O t" ht ", 

ude .sveho oasu pojednáno (§ 10" .. . ec . o prllPadech 
4 ) ,. c. 5 101 hne a § 20 'těchtO' výikladů)' 

. Illem-h za dalllýcih poměrů I v V' . ' 
slušlllý soud sJušelo b v m?zno urcltl, na kterrý jakožto pří-

;y se vec odkazH'ti l b , ' 
o TIejpříslušno C'-+'; V"" . v, ' ,o mezI se ,s'Ůudc·e na výrok 

.:><W. 'Lomto pnpladě o " "k výrok nabude pra'lvn' . muze 'vsa sloud IprO' dobu, než jeho 
I mocI tOlpatr"I· ... · ." v h . zá]'mu

o 
"., , -LI vSle, ce o Jest třeba k h " 

vereJ1nyClh lk pojištěin' .' 'v / o • oc ľ1allle 
řízení (§ 44' )' . . I Iprav ucas:tnlku nebo k dos:ažell1í účelu 

J. 111-•• 
V v, , nzem .stporl11ém Iproces ' ~ oprávněn ani IPovinen (' d m soud k taktOiVym:t.o opatřením není .ani 

JU ex ne Pll10cedat ex tOHioiO') . 

7* 



100 

III. Při předchozích výkladech by~O' IPředlPokládámo, že věc Q< 

srObě patří k Ipříslušnosti řádných soudů la [llOclhybn:uoslt jest joo v itomt 

který ~ těahto 'sO'udů je f\1ěcně nebo místně příslušným. Mohou však 
nastati Ipřípady, kde jest pochybnO', zda zále:žáltlOlst ~ůbec Ipatří: 

1.) na pořad práva, 2.) z.da Ipartří do řízení ,sponného. ' 
K čí 's'. 1. O nelP'říIPusltlIl1O'sti poř,adu právla mluvíme tam, kde !právní 

zá~ežitost jest odúata buďsi: 
a) tuzemsiklé sO'udní pravomoc:i" j,Souc vyhr1ažena buďtO' cizoz·em-

ské soudní pr:avomooi (na Ipf. žalobiY proti osobám požívajícím e,x
teri,toria1ity, j·ež tuzemské soU!dní pravomoci Sle nepodrobilY) · buď'to 
sice 'tuzemským, lajte jiným úřadům uelž [lifávě soudům (na př. ú-

ř:adům sip'r1á'vním), buď,Si: 
b) řádlným ,soudům, jsouC ~,řikázálI1Ja určiltému Is.oudu mimořádné-

mu '(Inru ipř. s.oudu "ži,vno,stenslkému). 
Pro pří\pady, že věc nepatří na lP'ořad práva, platí celkeml totéž, 

c.o bylo řečeno o nezhoj.i,telné nlelpříslušnlOlsti. Soud prvé i vy-š:ší 51'0-

Bce, jakmile sezná, že věc nepatří na pořad práiVa, vy,sJrOví usnelse
ním zma;tečnost celého iPosavadního řízení a odmítne žailobu (§ 42 

I j. n.), aťsi nepří1Jrt1s,uno.st IPořadu prá~a biYla ~alO'vaným namí:tána 
čili nic (§§ 239 III, 240 III, 261, 477 č. 6, 478 I, 494, SOj, č. 1, 510' 

II, 514 II c. ·ř. s.,). 
ZIV'láištností oproti případům nezlhojitelné nelPř~slušnosti jest !před-

pis § 42 II j, n., vedle něhož lpro nepřípustnost IPořadu pr1áv:a iize 
zmatečnoStt celého provedenéhO' řízení vysloviti i IPO' Ipravoplat1ném 
skončení celého řízení, to jes!t nejen po IPravolP1atm.ém rovsouzení spo
ru, nýbr:ž i po jeho uik!ončooí souoo,ím ,sm1re.m. To však neděje se z 
moci úřední, nýbr'ž joo k návrhu, a k ře,čenému 'yÝ1roku n,ooí olPifáv-

něm. ka'ždý :ze soudů, jenž lVěcí 'Se zlab~al. 
K Inávrhu nejsou oprávněny lani soudy ani strany, nýbrž právo 

návrhu přís!luší výlučně jen nejvyšš.imu úřadu ,slprá'V[liÍmu; rOlzhodo~ 
vaiti o Illá'vrlhu povouán jeslt výlučně mej'vyš,ší soud bez. ohledu na to, 
zda dotyčnou záležitostí pořadem isoUJdníclh stolic se byl zabýval 

čili nic. 
NejyYš'ším Slprávním ,úřadem míněno jest .ministe~sltvo,. jemUlž. IPod-

léhá úřad neb orgán, !před Iklter'Ý věc by v prvé ,stolioi patřilla, a 
je-M tenito úřad neb orgán podříz,en úřadům s amO'splrálvn&m , nej
vyšší úřad samosprávný (žUlpní výbOlr: § 99 zákona ze· dne 29. února 

1920, črs. 126 Sb. z' .. a n.). 
Nechťsi il1ep,řípustnost voř.adu práva objevma Ise za. soudního říze-

ní, či t~prve IPOl IPravoplatném sKolI1čení celéih\o řízení, nesmí ani sloud 
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(§ 42 I j, n.) ctni k návrhu nejvyššího správníhOl úřadu nejvY1šší soud 
(§ 42 II) prohlá'siti pOlsavla.dní, polkud se Itýče celé Ipro'vedené řízení 
za zmlateČlllé, ~adí-1i tomuto výroku dosud ještě, ,závazné rOlZhodnutí 
éhož nebO' jiného soudu Ol důvodu z·ma te,čnosti (§ 42 III j, n.). Tím 

'pves nepřH~lš jaslný dOlslov zákona míněny jsou pHpady, wde soud 
v téže pr'ávní 7~Ježitosti otázkou ne!PlřílP'ustnols,ti IPořadu právla vý1slov
ne se zahSTval a o tom rozhodnutí lVy,daJ, takže biY výhradou § 42 III 
j. 1!l. nebyly kryty 'Pf Íplady, kde soudní řízení bylo praviQrplatně ,skon
čenOl, aniž by kým přípustniQs:t rpořadu práva bý1va~a vzarta v pochyb
nost. PředlPokládá rtudí:ž § 42 III j, n., iže soud: v O'tázce !pf~pustnlQis,ti 

!pořadu plráva učinil formár},ní usnesení, jímž rozhodl, že pořad [ltfáva 
jest přípustným. 

Toto formální TIOIzhodnutí bude z.pna'v,1dil:a vycház,eti od ~éhož 

soudu, u něhož bylo :pa[( řízení pravoplatně skolnčeno, nebrO od sou
clu, jenž tomutO' soudu lPořadem 'stolic jest nlaJd ,ří:zen. PrO' s,oud: jenž 
formálním uSlThesením uznal IPřÍ\PUistnOlst pofadu prálVa, jakož i pro 
soud jemu po·řadem stolic podřízený, zůstává ftOtO' usneslení záva,z
ným, dokud soudem vyŠ'ší 'Sto'l~c.e nebyJrO zrU!šeno, a není-li iprlOltii to
muto usnesení dat1šího op~avnéih.o prostředku, jest z~vazným s, ko
U1eČll1ou platnosM a IIwní :m[lstla ani IprlOl výrok dle § 42 I .ani !plro 
výrok dIle § 42 II j, n. Může však nasta~i p'říplad,. ~e lZ,áležitostí za
býval se z[llrvu jiný 'Soud než u kterého byla věc J1ra!Potom skonco
vána a že již za řízení IPfed oním soudem byl1a otázka přípustnosti 
pořadu práIVa J1oz.řešenJa formálním plravolP'l,atným ,rozhodnutím. Také 
tímto rozhodnutím budou pak vázány soudy, jež napotom budou se 
věcí ,z,abý1va,ti, a také v tom'to případě bude vyloučen výrlok dUe § 
42 I, II j, n. 

K čí .s.. 2. Nakolik jde o IPoměr řízen'í slPOľného k ·řízení nespor
nému, zákon 

1.) př~pad, ~de věc, :patřící na poř,ad sporu, byla pr'Oljednávána 
v řízení mimosip'orném, klade v § 42 lVi j. n. na roven případu, kde 
p~,řlad práva není !plř~pustnÝm, a IVztJahuje ,též (k tomuxo přípladu př,ed

IPlSy § 42 odst. 3 j. '11. 
Neplatí zde však předpis § 42 II j, n. To plyne ,z toho, že -tento 

odst: n:ní citován f\1 odst. IV. j. n., ,nehledíc a ni k tomu, že není orgá
nu, J~nz v~r'O 1enno případ byl by f\1,e· 'smyslu § 42 II j, n. oprávněn, by 
u nel\ryssNlO s!OIudu návrh učinil. 
~. 2.), OJ~:čný přÍlpad, kde omyllem procesní soud zabýv,a'l by se :zále
zltosh, Jez vyhralžeil1Ja jelst řízeni mimo stPorn ému, nespadá ovšem pod 
usta'11olVení § 42 J' n ale' t . d .. v, . • ., I 1 U Je na se· IQi nepif1lpustnost IPořadu práva, 



102 

jenže v jiném než shora vyznla,če:ném s.myslu. Zde mí!l1í ,se pořadem 
práva řízení sporné a cOllltrlar:io neslPorného. I nelP-řÍIPus,tnO'st poř~~U 
práva v tomto i nepřípustlIlO'st lPoiíadu Iprá'va v olIlom shO'ra 'VY,tknutem 
smyslu má zákon na zřeteli v dalších p'ředpisech, kidie mluví o. ne
přÍIPus,tnosti pořadu p'ráva (§§ 239, 240 III, 261, 471, 477 Č. 6, 475, 

478,494, 503 Č. 1, 514 II c. ř. s.). 
Z těahto předpi,sů lze seznati, že 0' nepř]pustnostiří:z.ení sporné

ho 'platí tO'též, 001 v § 42 I j, n. lIlařízeno O' nepřípustlIlosť'i pořadu 
prárva v už,ším smyslu. 

§ 10. Odporovatelnost výro~u o pří,slušnosti. 

Pokud sloud T'ozrhO'duje IPouze Ol IPříslušnosti, ČÍlllí tak usnesením,. 
nechťsi jedná se o příshllŠillOlSt v užším .smysllu, či o IpHpustnQist :pořla.
du práva, nechťsi otázlmu tou zabýval 'Se sám od s,ebe či k námitce 

~a,lovruného. 
Opravným prostředJk'em proti ,rozhodnuti o p'ří'SllušlIlosti a IpřílPust-

nosti pořadu iPráva jes,t rekurs (§§ 514, 239, 261 c.ř.s.) . 
Právo k rekurs,u IPřís,luší žalobci :z,ejméina Itaké IPlroH odm'ítnutí ža

loby a limme pro nepřrSlI'ušnost nebo nep-řílpUis,tilllOlst p'ořladu p,rlávla. Na
proti 'tomu nepřísluší žalovanému z důvodu domlIlěllé ne.přís,lušnosti 
mebo nejp1řiIPustnosti PQiřladu !pifáMaJ právo k rekUlrsu Iproti u~nes~ní,. 
jímž o ;ža'l,obě stáLt1í b~lo ustanoveno. Dochází zde IP,La,tnosti zá'sada § 
130 II c. ř. s., vedle kter'é nelze naříz·elIlí rolku bráti v OIdpor samo
sta'tným opnuvným pros,tředike:m. Ponechává se ovšem lŽalovrunému, 

. by pfi ,roku vznesl námitlku nepHslušlIlolSti a by rekursem odporovalI 

usnesení, jímž tato námitka b~la zamítnuta. 
Zkušelt1oslt, že otá:zky příslušnosti. zhusta bylo zneužíválno k to

mu, by ryyřízení slPoru bry-lo protahorváno, IpNmNa zá~O\ll.O'dár'ce k to_o 
mu, že Irůzný'mi opatřením'i !pokusil se oeHti řečenému lIlebe~pečí. Za 

tím účelem zákon: 
1.) yYlloučil v jistýoh směrech rekurs proti ,rozhodnutí o přísluš-

nos.ti a to: 
a) TIQozlhodl-H sboroiVÝ sloud prvé slt!oIHoe, že jest věc ll, ě přísluš-

ným, nelze IliOlzhodnutí to bráti 'v odpor 'tvr,zelIlím, ž,e prý 'SIPOlr pa'tří 
na 'Soud okresní nebo jiný soud isborový (§ 45 I j. n. v dosllo vu čl. 
IV. Č. 7 norvely o úlevách soudů). 

Př~pad, ,ž·e vYIOlučelIl jest y1ekurs i tehdy, když se: stranla, ať prá-
v'em. či n~právem domnívá, .že věcně' lP'řÍsll'ušlIlým jest jiný sborový 
,soud, vztahuje' se k rozhran,ělIlí obecné a kausá'lnÍ ,příslušnosti. 
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Rozhodl-li tudíž sbo.rový .soud prvé stolice u výlmnu obecné 
pravomoci, že jes,t p,rQi p,y'ávní zálelžito.st lPří'sJUlŠIIl,ým, nelze tomu od
vororvat,i tvrzením, že prý práVlllÍ ,záležitost náleží ke kausá~ní ,soudní 

mvomolCÍ .. Totéž by ovšetlllpla±jjllO i pro přípéUd olPlačný. Tyto [JříIP Ia!dy 
Ý . pŮ'vodním dos.}orvu § 45 I j. 111. obs:a.ženy Ineb~,ly,. Clolž 'souviselo. :s rtím, 
že dle původního doslo.vu § 104 II j. n. n'ebylo :alIli konsensuáilillí p'roro
gací liz.e přenášeti ;pr'ávní zálelžitoslti obecné soudní p1réUvomoci na 
soudy k,ausMní. Vyloučením to.hoto. obmez.ení p'rorogace v § 104 II 
j. n., jež stalo se čl. IV. Č. 21 novely o ,soud. Úll., uVOllně[}ja zároveň 
cest.a nové úptavě § 45 I j, n. 

S hlediska § 45 I j, n. jest lhostejno, zda do'Volá~anÝ sborový 
soud :prvé s,tolice právem či nelPrárvem rozhodl, ~e pTávní záležitost 

patří k jeho věcné ipřísluŠlnosti. 

Zákon předpo.Wládá, že dovolálvalllÝ sborlový soud prvé stolice roz
hodl se !pro ,to, že jest věcn.ě příslušným. I vzntkly pochybnosti o tom, 
l)da míněny tím jen přílpady, kde dovo[ávalUÝ -sborový soud [Jr'vé s,to
líce ex iprofeslslO o~áJz.kou Isvé !VěclIlé 'PřÍ'sluš:nols~i ,se zabýval a! formál
ním usnesell1ím k 'otázce té IPlř!1S1Vědči.l, či zda ~Iz,e řaldi'ti ,seml též, plří

!p,ady, kde dovOllá'valllÝ shor;o.výsoud prvé stolioe právní záležitost 
věcně vyřídil a dal tím mlčiky na sTozuměnou, že uZlIlává SVo.u věc

nou příslušnost. 

Pr:axe ,soudní právem ohmezuje !použití § 45 I j, n. jen na dříve 
dOltčené ,přLpa.dy, PlOukazu]íc k tomu, že doslovem ,zákcma jen tyto 
příplady j'sou kryty a že IPlředpl1s § 45 I j, n. j,aJkožto výjimku ze zá
sady § 514 c. ř. :s. a § 104 II j, ln. lIlutno přesně vylkládlati. Pro pří
pady, kde pOClhybnou jesit otázk,a, zda věc: !patří ik' obecné či kau
sální pravomooisoudní, Illemá ,oiVšem řeóená otázka p1raktického. vý
znamu. Buď 'votiž žalovlaný vzn.elsl ;Ziavaas námit:ku Ivěoné nelP,řísluš

nosti runeb olPomelnul t:ak učini'ii. V Oill.om !přÍ:padě· 'musil dovoláva
ný sbor;o.vý soud prvé stolice o námitce fOifmá1lně rozhodJnouti .a jest 
t:de IPlak ne[Joclhybně pflipad § 45 I j, n., v druhém případě nas,tia'la 
pr'eklusivní proroglaoe. 

Soudní rrJ,raxe uznává IPlatnosrt IPředpisu § 45 I j, :n. nejen pro. pří
pady, iillde již dO',nO'lávan.ý .sboro~Ý soud Iprvé stolice: přisjvědčil for
málním usnesením k 'o.tázce 'své vě,cné příslušnosti, nýbrž i pro pří
pady, kde 'P'řísllušnost tu uzna'l teprve soud r'ekursní změnou usne,se~. 

ní prvé stoMce, jímž byla žaloba pro věcnou nepříslušnost odmít'
rnuta (tak rozhodnutí býva'lého nejvyššího c. k. soudu zapsané pod 
Č , 265 do repert,o.ře nálezů a uveřejněné pod Č. 1741 úřední sbírky). 
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Samozřejmě nedotýká se předpis § 45 I j. n. místní při~lušrJo!:lti 
a neplatí ·pro př]pad, kde žaloba pro věcnou nepřísJušonost bYla od-

mítnuta. 
b) Je-li v :témž'e okresu vedLe ok!r1eslnillho ,soudu, !vyk!oná:vlajídho 

obecnou ,soudní !pra'vomoc, zvláštní okresní sOUld pro věci obchodní 
(dosud jen v Praze), nelze rlo:zhordnutím onoho, že ~'llIPrO p!rávrní zá
ležHost jest přísil.ušnÝffi, odpor'ovati Iproto, lŽe PItÝ příslušným jest 

tento la nao!Pak (§ 45 II j. ln.). 
2.) ustanovil, že výrokem jedmoho soudu o nepřís.lušrnO!Slti vázány 

jsou do jisté míiry 'Soudy, na něž ;táž ,záluežHo,st bude vz.nesena~ 
Ptra VOlplatným rozhodnutím Isoudu, 'DIa kterÝ byla právní zále

tit'OIst IPrvotně vz:nesena, že iest pro tuto právní záležitost věcně ne
pHslušným, 'vclJzán jelst ka;ž.dý 'soud, na \který ,záležitost bude na~o-
tom vznese:na (§ 46 I j. n.). 

Tomu dluŽlno ,rlozumMi tak, že sotUd, na který napotomně :práv-
ní ' záležitost bude vznesena, vázán jest praNOIP[auným rozhodnutím, 
že věc nep,atří k předmětné IPříSlluŠlt1JOSti soudu, na který původně 
by'~a vznesena. 

Tím mělo býti čeleno tomu, b~ žaLovaný IZ itý:cihz. důvodů, pro 
které IPop1r!aJl dříve p'řís,luš[1ost soudu :prvotně dovolávaného, popíral 
přtslušlllQ,st soudu, na který narportom věc b~la vz:nese:nra. Z jiných 
důvodů bude ovšem lze čerHti věcn.é IPří'slušl11osti nově dorvolávaného 

soudu. 
PravoplaimlÝ"m :rozhodnutím bude zde i p'ra'Vo;pl,81tl11é usnesení, jímž 

žaJlloiba prlo 'Věcnou nelpřílslu:šltWSlt byla a limine ,odmítl11uta. 
Zásada § 46 I j. n. ,prratí nejen pro vizájemniý ,poměr řádných 'Sou

dů, nýbrž i v Ipoměru řádných soudů k Isoudům žtvnos.tenským 
a k r1ozhodčímu :soudu bursoV11límu. Vysl'Ovil-B totiž !p'raVop1liatně řád
ný soud, že věcně Ipřísluš31rý"m jest 'Soud živlnoStten,slký, jes,t tel11to 
oním rozhodnutím vázál11 a naopak (§ 24 Izák. o ž:rvn. Sloud.). 

Prohlá:siJ-H se rozhodčí bursoV'ní soud !pravolP'laitně l11epříslušným, 
nemúže řádný /SoUld odmítrnouti iplrojedlllání o rozhodl11utí Itéž,e IprávrnÍ 

zálelžttosti (čll. XXIV. UVOtZ'. záJk. k c. ř. s.); 
3.) použil vhodným způsobem ;zásady § 524 c. ř. s., vedle níž 

rekurs l11ejeví pra'Videlně odkládadho účil11ku na usnesení, jimiž soud 

Inepřisluš:ným :se ;pr~:láSiHi" us'taill'o~.i,v: 
,a)rozhOldl-li OIkresnÍ :soud, že jest věcl!1ě rnelpříslUišným, plOlllě'vadž 

věcná příslušnost řídí se hodnotou sporl11ého rpř,edmětu a ta:to 5000 
Kč převYšuje, lze, třebas jeŠ1tě ro.zhodnutí totol11enab~lo' Ipr'ávní mod, 
zahájiti ,týž spor u sborového :soudu prvé stolice. 

Tento ,soud vázán jest fíolzhodnutím okresního soudu v ten ZIPŮ
'sob, ,že nesmí odmítnouti žalobu proto, že dle jeho názoru hodnota 
s,porného p'ředmětu 5.000 Kč :n.epřevyšuk a že tudíž pří:Sllušným jes,t 
~oud okresní. Samo sebou se ,rtozumÍ, že rozhodnutí ,okresního sou
dl: ,váže ,Sbo110lVý !Soud prvé stolice jen do té doby, než b~lo p:fcuvo
platně změněno sto~icí, nadříze:nou okresnímu s.oudu (§ 46 II j. 11.). 

Byla-li tudíž žaloba rozhodnutím o:k:resrního soudu odmítnuta pro
to, že :hlledíc k směrodatlné hodnotě Isporl11ého IPředměttu) l1jeplaltlří 
k: přÍ'sllUšllltosti ,soudu okr:esního, nýbrž Isoudu sborového, může žalob

,ce buďto: 

lX) s tímto Tozhodnutím se 'Spokojiti a !Dudati dhned 'touž žalobu u 
',soudu sborlového. Ponělvad:ž nelpodál11ím rekur:su ,s.e Istrany žlalobce 
sta:ne se usnesení okre:sl11,ího soudu pravop[atl11ým, jest sborový ,soud 
usrne,sením okres,ního soudu vázán definitivně (§ 46 I j. n.) a jest mu 
jednou pro v~dy zIabr1áněno 'v ,tom, by IprohlásH se věcně nepřísluš
ným jen z té IP'říčiny, že dle jeho mínění hodnota sporného předmětu 

není :pod 5.00'0 Kč; l11ebo 

(j,) :přestati na tom, že podá rekurs IPTOlti rozlhodnutí okresrního 
soudu, a vYčkati, ja;k o !ně,m bude prav1Qlp'latně 'rozhodnuto. [Plotvrlďí-li 
rekursní soud usnesen.í 'Okresního soudu, jeSlt da'lší opr:avniý Iprlolstře
de!k vyloučen (§ 528 c. ·ř . IS.), uSl11esel11í okresního :soudu nabude p'ráv
ní moc:i ,cL váže dle § 46 I j. 111. :sborový soutď, na ktero/ se plakl ža

lobce 'obrátí, Ia; siGe váže ho deHniti:v.ně. 

Změnil-li relkursní s,oud usnesení okresního soudu, přísluší žalo
vanému právo k dovolacímu rekursu, a žallobce vyčká, jak věc do
padne v III. sltolici; 

1') žalobce mŮ'že dáti 'se obQijí cestou zár1Qiv,eň, t. j. podá rekurls. na 
usnesení okresního :soudu 'a současně vzl11tese tQiUŽ lžalobu na ,sbo'
rový soud. Tyto tpHpady máll11la z:řeteH § 46 II j. n. 

Bude-li usnesení olkresního ,soudu pořadem opravných lPľlostřed
ků zbaveno s koneČlnirm účil11kem platnost~, zůsrt:all1e SPQir u soudu 
okresního a isborový Isoud odmíltne žalobu u něho Iptodan.ou plro H
ttspendel11ci; kJ10K !podlll,iknutý žalobcem podáním 'žaliQb~ u sbo
,vového soudu bude marným a ž:a'lobce nahradí žal,Qivanému útraty 
řízení na :soudě sboľlovém. Dostal11le-li se n'aOlpa'k usnesel11Í okresního 
'Soudu vyčerpáním oprlalvnÝch .prostředků právní mod, zůstane spor 

li soudu sborového. 
Rozhodu}e, \kterou z uvederných tří ces,t jest mu nastoupiti, u

váží žarrobce jednak, pokud od rekursu l11a usnesení okre~l11ího soudu 
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lze se pravdělpodobně nadí,ti ú'Sipěcihu, jednak, jaký 'má žalobce zájel1I 
na tom, by spor co nejdříve byl zahájen. 

Pojíf se k zahájení r'O!z,e/pře určité izá'važlné účinky, právní, na př. 
ipř erušelllí promlčení, dodržení prekluslVlllÍ lhůty, p,ředplOkládaHc ovšem, 
že 'SlPor zahájen byl na 'Soudě přís[ušnéti1. 

PO'dána-li žaloba nl soudě nepříslušném a' byla-li tímtlo soudem' 
z této příčilllY pra'vo/platně odmftnuta, PIOljí Se řečelllé účinky teprve 
k napotomnímu zahájení 'SIPoru na soudě ~říslušném. Má-H tudíž ža
~obcé váŽlný zájem nla tO'm. by spOIr co nejdříve byl zahájen, na pře 

proto, ž{~ preklusivní Lhůta k žalobě ,spěje ke konci, dá 'se ces.tou, n:a
'značenou \pod lP]Sil11. lX nebo YJ a vezme při lPostulPu Y raději llIa sebe 
nebezpečí náhrady útrat, než; aby zmeškía:l lhutu k ž/alohě. 

Pro volbu mezi cestou (3 a Y bude r,ozhodnou jednak pravdě
podobná ú'Spěšlnos.t rekur1su, jednak žalobcův ,záj,em, by věc byla pro
jedIJ.1ávána na soudě olk1resním; _ 

b) tyitéž zá:sa,dy, jaké vYlLoženy by,ly pod pílSm. 3, platí i (pro QJlří

(pad, že sborový soud obecmé p'ra'~omoci odmítl žalobu proto, že 
prý právní zále'ž,itost ,patří ke kausálnímu sborovému soudu a na-
opaik (§ 46 III j, n.); 

4.) izákolI1 ponecha'l s,oudu rrua uváženou, zda v otázce pří-sluš

nosrti jednati a rO'zhodovati chce samostatně, či v 'Souvislosti s věcí 
hlavní. V tomto případě iP'oj-me usnesení, jímž ,zamítnuta' námitka ne
lPří,slušno'sti, pov0dy jako z/vJáJštll1iÍ odstavec do r/ozsudku. 

Než i v tom lP'řip/adě, když jedrrual Ol námitce nepřís.lušno-sti od-
děleně od hlavní věoi, může, zamítnuv námi,tku nelpřfslušnosti , naří

diti, že ihned dá~1:e bude jednánO' ve věci 'Samé. Na toto n:ařÍzenÉ sobě 
stěžQf\T.ati []elze. Také ,v ,tomtQi p~ípadě pojme ,s,e usnes,mií, jímž za.

mítnuta námitkía neiPříslušnosti , do rozsudku. 
Na usnes.enÍ, IPIO}a;té v těcihtlOl .p~Ípadech do rozlsudku, ne[ze si 

stělŽlOlvati hned, nýbrž tejprrve po vytnesemí rozsudku .a to ,tak, že ža
lovaný buď lPodá jen rekurs pT'o/ti usnesení o ;pfrs.llliŠnOls~:i, nebO' OId
volá se z rOZisudlku ve věci samé. a SpiQijí s odvoláním rekurls proti 
usnesení, jímž /Zamí-t.:nuta námitka nepříslušnOlsti (§ 261 c. ř. s.); 

5.) ,záko[}l ponechává ž.alobci mOlžnost, by, llIamítá-H_ ž,alovialll.Ý ne
příslušnOlst, navrhl in even{um, t. j. ;pro Ipřípad, že soud námitce vy
hOVÍ, by žaloba odlkázállla byla na jiný, 'žalobcem IPojmenovaný soml. 

VyhOVÍ-li soud námitce ne'Přís,lušnlOsti a nejeVÍ-li se on,en Hný 
ž,alobcem !P'O'jme'nov1aný soud zřejmě nepříslušným, musí soud ža
lobcovu návrhu vyhOlvěti, což stane se tak, že týmž usnesením, jímž 
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vyhovuje !l1lámitce nepřfslušnosti, odkáž,e. .z,árorveň žalobu na onen ji

ný, 'žalobcem POIJmenovaný soud. 

Na toto usnesen.í lze si 'Stě!ž IQlv.ati jen ohledně výroku Ol útratách. 
Č'~Í1 ě teln:to návrh, dOlcílí ža:lo!hce těchtlOl vÝhod: 

) přes tOl, že věc odkázálnia byl,a na jÍlný soud, pov:ažuje se spor 
'Za zahájený dnem, kdy žaloba u lPiflVolí:ního soudu hY[a podána, po
kud se týče jím doručooa; 

b) na soudě, na který žalobit byLa odkáz;álnla, !projedná s,e/ spor s 
POlužHÍm to hOl, o čem b;yjlo jÍJž jednánOl :na soudě prvotním, takžel před
'sevz.até procesní úkQiny nep1řijdou VI niveč; 

c) žalovanému H€mí dOlvoleno, by namíta'l n,e\P'řísluš;nost nového 
soudu zi dúvodů, je-ž, jsou v T'OZplOlru s tím, co tvrdil na soudě! pů
vodně dO'VloláV1Ci'ném. Z j.irných důvodů může ovšem ža~ov:anÝ namí
tati i neiplřÍ:slušnlOst nového soudu, ale musí ta1k učin~ti dříve, než před 
nOVÝm soudem 'Pustí se dOl jedlnání ve věci samé (§ 261 VI c. ř. s., V 

doslo/vu 61.. VI č. 14 nov. o úl. soud.). Ov'šem ale smí žalo~anÝ :i na 
'novém soudě kdykoli namít3Jti a soud tento musí 'Si kdykoli 1P10/všim
nouti nepřÍ'sJušn'osti nezlhJOIHltelné. 

Pře1cLpis § 261 VI c. ř. 'S. jest jediJ1lou z obou výjimek Z~ ;zásaldy , 
že v procesU! soud, uJZlná-li, ž,e jest nepříslušným, p1rlOls/tě' ž,alobu od
mítne, IClJniž mu dovoleno, bo/ odkázal ji na :soud ipřísilušný (§ 43 j, n., 
§§ 230 II, 435 c. 'ř. s., viz § 9 III Č. 3 těchto 'výklladů); . 

6.) zákOITlJ positaral se konečně o to, by z důvodů věoné nepří
'S lušri/o,sti nebyla u sborových soudů od:mítána žaloba proto, že ne
.patří k civilnímu, nýbnž Ilmusá:lnímu 'Senátu a naopak. V podrobno
s tech platí toto: 

. a) bYila-li u sbOifO'vého s.oudu Iprvé stolice, vylmnávajícího i p ra
vomoc ohecnou i piravom'Oc kausální (obchodní, horlllí) , VZ!llieSena 
námitka věcné nepfíslUJšlnosti iproto, že prý spior, Iprojednávaný !před 

'Senátem civárrním, 'Patří do ,pr:avomoci kausá:lního senátu téhož sbo
rové:ho soudu prvé stolice nebo, rrua.opak, může (a'l:e nemus.í) do sboru 
soudců .z usnesení selnátu Ipovolán býti ihned v plflvém !případě na 
místo soudce z povolání odborlný 'Souďce llaický, v d.:ruhém piří[)adě 

nit místo odborného Isoudce laika, /sOludoet IZ porvoJání. To státi se mů
že ,teprv-e, když senát v 'Původním svém sl o žen'í usnesl se na tom, 
že se /námitce věcné 'l1eprří's]ušn1olSti vyhovuje. 

Toto usnesení nebude iz:v[ášf vyhotoveno, nýbrž p'ojato do ko
nečrruého náLezu (§ 61 Litl.). SlPor bude IPalIC dojednáJn ,a! rozhodnut se
nátem pozměněn.ým; 
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b) bylo-li v IPřLpadech, uvedených pod pí-s,m. :1 rozhodnutí o na
mitce nepří-slušnosti odloženlOl a:ž. dOl ukol11ioení rozepře, by istallo se 
o I11Í .zároveň 's rozhodnutím ve věctsamé, může p'ředseda 'senátu 
přivolati odborného .soudce laika, pokud se týče soudce z IPlQlvoláaí 
jako náhrlac1ního čle[}Ja UJůV1odního selnátu. Věc projedná se p·ř,ed ta\\.-

to dlOp[něným s.enátem. 
Toto opatření dmo jest na uvazenou Ipředsedolvi senátu (:niko-

1[ tedy jako v IPřípadě a na uvá~enou senMu). Po slmnčeném pro

jednávání usnese se :ne:jlprve senát v původním svém sloiŽell1Í o námit
ce nepříslušil1os,ti a s.tante conClluso přikročí pak ik rozhodování ve 
věci smné a 10 Olpět v původním 'Svém složení, zamítl-li TI3.mitku ne
příslušnosti a byl···li tmUž jjž prvotině přís[ušným, nebo ve složení 
pOIz,měněném tak, že do s.enátu vstoUlpil jako skutečný čllen plosa

vad!nÍ náhr:adnik a Ikorelátní člen ze senátu Vy.stOlupH, to tenkráte, 
bylo-Id. námHce nepří'slušnosti vyhověno a Hm rozhodnuto, že senAt 
v původním svém siložení pří:slušnýim nebyl. Změnu ve složení se,ná
tu a jmé11la jeho členů, kteří lPř,i vynesení rozsudku :skutečně spolu
působili, i11'utlno oZl11iámiti lpři vyhlášení nálezu (§ 62 j. n.). To stlane 
se tím, že př.i IPublikaci uvedou s·e jména č1enů senátu, kteří spolu
!působili p,ři usnášení se o lt1ámi,tce l11epHslušnosti a kteří sPlQllupú-

sobiH při usnášení :se o rOlzsudku. 

Bylo-li v !přÍ!padě § 62 j. [1.. l11ámi.-tce i11lelpříslušntOts.ti vyhověno a 

Vystoupil-li nás,ledkem toho ze senátu jedel11 z jeho pŮtvodll1ích členů, 
může tento vy,stouplivší čllen býti sice: přítomen při por3Jdě o rOlz
sudku, ale nes:mí se jí zúča'stnirti. Jest všalk poviJnelll, by do tří dtnú 
dodal :předsedOlvi s,vé p'Í'semné vO'tum ohledně rozsouzení roze[l!ře. 
TOlto !písemné votum připojí se k poradnímu protokolu (§ 62 posled
ní O'dst;aveo j. n., §§ 186 ClJž 188 jedno ř., :ztOdpovědělní otálz.ek k § 6~, 
písm. b). V tQiplaOll1ém př1padě IPři'vzatý náhradn.ík po zamítnutí ná
mitky nepříslušnos,ti !Se v;z.dálí, nehlasuje a l11,elpředkládá své!ho pí

semného vota (zodO;Jovědění OItázek p.ísm. a k § 62). 

Na změnu ve vlolženÍ ,sel11átu ll1elllze si ,s~ěžovarbi Isamostatnou s.tížno

stí. Tuto lze spojiti jen s odV1o~álním ve věci samé (§ 62 L TI., §§ 462, 

515 C. ř. ~J. 
Srovnává-li se v IPřLpadě § 62 j. n. votum Vystoupivšího členal 'se

nátu 's ná[elz.em, Merým is.enát, dOPlll11ěl11 b~v náhradníkem, věc byl roz
soudil, nepřihlí~í odvo[ací senát k tl®řís,lušnosti ani tehdy, když by 
shJ.edal, že senát v původním svém složení byl přís1ušným la že tu
díž neby-Io příčiny , by námitce nelpfíslušnos.t'i bylo vyhověnO' a by 
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následkem toho jeden z původních člel11ů sená~u rvystoupH a na jeihO' 

místo nastoupll náhradník (§ 64 j. 1111.); 
c) IPředpisy, uvedené vod pí'sm. a a by plati i ~iehdy, kdyv Iproti 

ž~lobě, v.vnesel11é u obchodního soudu v Praze, byLo namítáno, :že ža
loba UJlatH na zemský civHlní ISoud v Pr:aze, a l11aopak (§ 63 I Ln., 
v dos,lovu čl. IV. Č. 11 norv. tO úlev. :soud.; původně tOl platillo jen ;pro 
prve uvo·jenou aUenna1i.vu). Druhý odstavec § 63 j. '11., vedle něhož 
k.ausální senát, resp. obchod[rlIí soud měl z moci ,úřediní (t. j. i když 
nebyla namítána věcná nepřís[UJšnos,t) postupovati :sám od sebe dle 
§§ 61 aj 62' j. 111 ., ;z,ruŠoen čl. IV. č .. 12 1l10V. o úlev. ·soud. To souvisí 
s dm, že tlly-ní elle nlQtv~ho dos.lorvu § 104 II j, n. jest možnou télž IprlO
ro g.ace z civ,i,lního .sborového soudu na 'sborOlvý .soud, resp. 'senát kiau

sáll1í, což dle ipůvO'dlního doslovu § 104 II L n. biY1110 vyloučeno. 
Před;pisy §§ 61 až 64 j, 111. pozby-'lry arciť ~alně na pralkltickém vý

znamu jedmak novým doslov,em § 104 II j, n., jednak 1l10vým doslo
vem § 45 I j. n., vedle něhož nenlaříkatelným jest ·rO'zhodnutí sboro
vého sloudu civi,ll11ího, jímž .zamítl námitku, ž.e Iprý věc pa,tří na soud

ní dvůr nebo senát kausální a naopak. 

J. Předmětná (věcná) příslušnost. 

§ 11. Povšechná hlediska. 

Prlo roztřídění .soudní Ipravomoci ve sporech mezi řádné soudy 
/prvé stolice různých typů dlužno rOlz.eznáva,ti pravomoc obecil1ou a 

pravomO'c l~a.usální. 

~~'O~y jak obecné, tak kausální pravomoci rozdělel11y jsou v ,prvé 
'StOhCI Jednak mezi soudy okresl11Í, jednak mezi sb-orlové s.oudy prvé 
stolice. Dělítkem jes,t jednak hJodnota sporného předmětu jedl11lak 

2JV1láštní ráz rozepře. ' 
~ Okresním soudům, nechť si mají své s,tanovisko v ,sídle sbor'O

veho soudu Iprvé stolice n:ebo na ve~OIvě, IPřikázány js.ou spory 
obeCll1.é i kausální pravomoci jednak niž,ší hodil1oty, jednak bez ohle
du na hOldnOltu sporného předmětu Hs,té sporlY, vyžadující dle s.vé P'O
v~hy ury~hleného vy.říz·enÍ, mimo tO' palk provádění jistých úlm·
I11U. v?'S~tatim sp'O'ry! přikázány jsou soudům .sboliO~ým prvé stoldce. Těm 
.patn Jednak spory vyšší hodnoty, jednak výlučně' , It. L bez O'hledu 
na h~dlnotu sporného iPředměltu , jils.té sporlY značnější dŮ'lelžiios~i. 

MI·mo Prahu dochází výrlazu rO'zdíll mezi obecnou pravomoCÍ a 
pr:avomod obchodní tím, že u krad'Ských soudů a 'z,emských soudů v 
Bmě a Opavě projedl11ávají se obchodll1í 'věci v senátech obchod-
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ních, obecné proces,y v sellláltech oi'Vdiních. V Praze, kde jest siam 0-

statný 'Obchoc1m.!Í Isoud, !projednáiV:a jí ,se obchodní slpory: před Umto sou·· 
dem, ooe.cné [pfed ,zemskÝ'm soudem civilním. V, Praze jest télž, jak 
již řečeno, .prlO ObV10d města Priahy sam.os.tat[lÝ okrelsní soud Iprlo věci 
,obchodní, }eIT1ž pro celou Prahu je:slt pří,slU!šm;ým pa-o obchodní věd, při
kázané soudům okresním, takže obecné 'praŽské okresní soudy věémi 
obchodními 'se vůbec nezlabÝ'Vají. 

Věci horlThí, patřící do lpfísluš[lostisborovýchsoudů prvé .s.totlice, 
vyřizuji horníse[láty urlČliltých, již dříve, uv,edených N~ajských soudů. 
Pokud hom.í :Sipory phkázány jsou soudům okresním, pa:tří k obyčej
ným místně příslušným soudům okresním. 

Všechny 'sboro.vé soudy prvé stolice působí dále jako soudy od-

volací a rekursll1í ve sporech, pr'o.jednáyaných v ilJrvé :stolici li soudů 
okresll1ích. 

A. Předmětná příslušnost řádných soudů. 

§ 12. Předmětná příslušnost soudů okresních. 

Okr,esnim ,soudům přfsluší: 
1. \po d lle hodn oty ,spO' ,rlll1léth o předmětu (ratioll1le valo-

ris) projednávalti a Tozhodwati spory, o ma jetktOlprávnf mároky, když 
předmět IsporlU ne[),řesahuje hodnotu 1000 Kč .(lnYll1,í d~e záQ(. čís. 161/21 
a 123/23 5000 Kč) , předJPokl,ádajíc., lŽe rozepře není PlfO svou !pova
hu bez ohledu 'Ua hodnotu sPoifnéihio lP'ředmětu iP'řikáiz.ána sborové

musO'udu prvé s.tolioe (§ 49 č. 1 j, n.). 
PředpoWLadem jest nárok majetkový. Lhostejnlo jest, z jalkého 

práv.níJho důvodu l11árok se dOVOZUje, zda-li totiž odůvodněn jest 
pravem věCIl1'ým, čt dědickým, či 'Obliglačním. Lhos1:ejn,o jes.t, zda ža
}obc.e domáhá se pouhéh'O určení, 6i lPouhého uznání, Čii plnění, !zda 
v posléze uvederrlém !příp'aděl jde o plnění hmotné, t. j. o IP'l[llění 
věci buďsi ,movité, buďlsi nemovité, či o IpJ[lění nehmotné, t. j, o čin 
anebo čimost, lhOSiÍejno jest, ,zda jde o' plnění kil.a,dné (konání, fac-
1um p:ra.estandum), či o plnění záporné (opomenutí, f.actum Qtmitt~'!1-

dum). 
Lhostejno jest z.pra,vidl,a, zda nárok přísluší do IPl'Ia'Vomoci 'Obecné 

či kausální. Pouze' pokUJd jde' O' Prahu, dělí .se obecná Cl. obchodní pra
vomoc jednak mezi otkrelsrrlÍ s oud 'pro 'věci obchodní, jed[l:ak melzi 
pražské okre.sní :soudy, tlaiks.ic.e, že ,ty:tlQi p ro.jednáv:ajÍ a rOlzhodují ma
jetkoprávní SlPory do 1000 K (ny:ní do 5000 Kč), patříci k pra'Vomoci 
obeoné, onem tytéž spory, ipo1řící do pravomoci obchodní (§ 52 j. 
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111.). LhosteJno jest posléz.e., zda · ~alobce vO'lií cestu obyčejné žaaoby, 
či ,zda náirlok svůj upl:altňuje říz·elním roz.ka.zním (mandá!tním, § 49 

čís . 1. j, n,). 
I ProrlOgací ať kOrrlIStel11;S.uáln.í, ať Ipreklrusivní. lze na okresní iSoudy 

vznášeti i .spory O' majet\WolprávlnÍ rrlláJr10ky Ipřels 1000 K (nyní 5000 
Kč), předpokládajíc ovšem, 'že spory, ty nejsou bez ohledu k hodn:Qltě 
sporného předměltu vÝílučn,ě př.ikáizáll1iYsiQIudům sbo.rovÝm (§ 104 

II j. '11.) : 
II. p <O dle z v ,1 á 'š:t!ll í P o v.a h y 'S IP O< nTh é hon á r o k u (rl a-

t i o n e c a u.s a e) bez ohledu k hodnotě s porného. 'předmMu [J'rojed

návati a rozhodov:ati 
1.) spory o otcOVlství k nemanž·elllskému dí:tět:r .a o :zá'Va.zky, ,po-

stihující po zákonu \llem8JllželskéJho o tce vůči matce a dítět1 (§ 49 

Č. 2. j, n.). 
Zákollln,é z·áV1azky, ,postihující otoe nema[1žeJ:ského dí,tMe vůči je

ho matce, vytčeny jsou v § 167 (plovinrrl'ost hraditi útraty ·sl1:em..m;tí 
a útr.alty výživy za' pT1vních šest fl,edě'l! [JO slehnutí, jakož. i další snad 
útraty, jež násilec1Jkem slehnllJtí st8JllOU se nllJtnými) , v § 168 (zálloha u 
soudu na nároky dle § 167 již IPřed Islehnutím k návrhu ma,tky, jež toho 
potřebu je , Inevede-!1i lživot niecudný .a oSlvědčí-M dle. § 163 odpůrcovo 
otcovství) a v § 1328 (náhrada IZipůlsobel11Jéškody :a: ušlého zisku ženě 
tím, kdo přiměl ji k mdmomall1Jžellls.ké sOllJlloži č:i,nem trestným nebo vů
bec ls,tí, výhrůlžwam1 nebo .zneuž.itím Ipoměru OdV1Sllosti). Při to.m 
nutlno mtt:i na z,řeteli doslov, jehOlž dostalo se §u 167 ohč. zák. §em 
10, §u 168 ohrč. z,ák. §tem 11 I .Cť §u 1328 obč. zálk. §.em 166 III. díil čí 
l1iovely. 

Dále nutno na ~l8mětti po dr1žeti, že závazek 'P'Odlel § 1328 obč. zák. 
\-lzahází bez ohnedu 11Ia. to, zda zel sou[ož,e! nasta'lo otěhotnění. NedO'
šlo-li k němu, :nepatří n,árok k v.<rlučné přfs,lušnO'sti okresního :soudu, 
nýbrž dle hodnoty buď k soudu ok resltlímu , buď k 'sb orlové mu 'Sou

du prvé stolice. 
Záv.aziky otce vůči mimo.ma!niželskému dítěti vytóeny jsou v § 

166 (vÝ.živa, výchova a zaoPla!třenO a v § 168 (slož.ení .zá'liohy u sou
du na výživu dítěte j,iž před :slehnutím !pro pT\Vé tři měsíce za týchž 
podmínek, za' Merých matka může ž·ádati z,áIllohu prlo své úÍ't;aty dle 
§ 167 obč. zák., IV' doslovu §§ 9 a 11 1. dílčí nlOvell;y) . . 

Žaluje-l~ se <O umnání tOItc'oVSltví a IPlacelni výži;vn.étho, rOlzhoduje se 
{) obojím v řízení sporném. J est-~ii 'všla!k o.tcov s.tví uznáno, aťsi do
brovolně, ať'Si rlO1zsudkiem, a jedná-IIi :se jen o vyměření alimelllltace, děje 
se to cestou mimospornou, leda, ,že vyměření aJUmelntů závi'selo by 
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TěmHo ipiQIs,lé:z,e řečenými spo ry míní se čisté s,por~ určovac.í, t. j. 
,~ 1 b' h domáhajících se určení j,s.Qu Cl.1JOIsta, nebo Ine]SOUC-

spory o ;za: o HC " . ~ . ' dl § 228 v. s) 
n osti smlouvy (!kiLaJdné ;a z,áporné žalloiby urcovaCl , e . c: 1. . 

a to dle us,tál:elThé slOudní ;praxe bez ohiledu nla to: ~d~ 3edna 'Se ~ 
prv otní ne!platlllost či \llap1oltOlmní .zriUŠení nebo rlOlzvaZáJl11 smlou;~. 
př~padech, kde ex,istelThce smlouvy lest jen~iře~~kl,:~e~ pr~ zalobu 

1 ~, l1e i e,.:t""la' se o za1)llaCelní činže, zustava pn Ipred:plsU § -19 
O' piln e!lll a J Ulll 

čís. 5 j. 1Th. , 1 ~ 
Ke 'sporům :ze s,mluv nájemních čitá § 49 č. 5 j. \ll. v~s' I~,vne SpiLY-

,,~np'o've~ ď OId ev zd ám,í lIlebo :přeN',z.e:tí věcí IPfOll.1Ja3 aJtYC:h: nebo ry tO VJI , • • k .." ' , 
, htov'lI11.{rch a nokuld Se týče při societas pla,rhana UZWaIIlll ne-

propac , CW.llJ , 'F • (§ b ~ 'k 
chlalllých, a spory tO zadT1žení t. ,zv. invec:ua et dlata 1101 o IC. za ., 

v dos1olvu § 139 HL dílčí [lovely). v, , ,. 
Posléz ř'eče:né sPOlry !l1iep'rojednáva]í se ,OIvšem v nzem na3em-

ním (§§ 560 a násl. c. ř. IS.), nýhrž v řízelllí d)~čej'ilé~. 
PflO žádost ,za 1ak ZIV. zájemné \piopsálIlí ilThvec,ta eV Illalta (dv. dekr: 

d 
' . 5, :1i'Slto,nrudu 1819, č . 1621 sb. z·. S., lZachO'valIlÝ V PllatlIltOsÍ1 

ze ne. 'fo' dO) v, 1 v , tll 
Vl XIII v 6 ex. ,ř. v doslovu \lllOiVely Ol úl,evách StOU u pns, USIIlY 
c . . c., ) v [bu za 
jest telil soud, je[l]ž bUJde příslušným (podle obnosu pro za' Ol I lOl -

placení Illá}emného nebo pachtoiVného. v, 
Užívání bytů neb pozemků in partem sallia1rii jest 'Soucas.uwu, po.~ 

kud se týče ekviVaJlentem mz,dy, rlOzelpře o toto užívání nesplada]l 

POlIT § 49 č. 5, nýbrž !PO p,ří\P'aJdě pod § 49 vč. 0
6 j: v~~; 1 v' 

5.) 'S,pOlry z urlči'tých náme,zdních Plomeru nl1zsí:h1o radu, pokU~ 
z,vláJštními předpis~ nejsou vyňaty z' příslušnosti řádn~ch v S,ou~~. 
S touto vÝhodou p,řikazuje záklon .(§ 49 č. 6 j. n.) k v~lucne ~n
slušnosti IO~(fe:Slllích soudů .spory ze smiuv stužeblll~h ~ namez~il~~h. 

.a) mezi :zamě:stnavateli a čeledí ia j:ilniÝmi sQuzebmky, patnclml 

k domácím lidem zaměs.tnav.atele' ; ~ . 
b) mezi polními a lesními hospodáři a jejich pollIlÍmi ta lesruml 

pomoClnými dělnií:ky a nádel1.1JÍky; 
c) mezi maji,telli hor a jilIl:ými :poskyto~a,teli p1ráce a dí1ovedou-

cimJ, pomooníky, děllIllíky la uoetd.níky; 
d) mezi maj.iteli domu a i~omovnl\ky; v . 
e) ze služebního poměru mužstva ma '1odíchl.(§ 49 c. 6 ]. In.). 

K ~lomu dlužno PiQidotkrrroutJt : . _ 
K pí s m. a a b. Sporty íÍy;to, :pokud jejich iPodkla~d~m 3~st ~\Q'-

mě'r služební nebo námezdJní, p:a:tří, :Z1aiháH-:il:i se za trvam ~:lUiz,~btl1~.O 
poměru il1lebo do 30 dnů iP~ j,eho zrušení, do :kompetencel uradu POlI

tických, a jenom v ,tom přílpadě ; ·že by zahájeny byll~ P'O uplynu-
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tí 30 dnů IPO ukončení sLužebního (námezdního) poměru, nastá'vá pří
slušnost soudní, a ~!O výlučná příslušnost ;soudů tOkr1elsních (nař. min. 
vnitra ze oole 7. prosinoe 1856, čís. 224 L z. a ze dm'e 15. břelzna 1860, 

čís . 73 ř. z.). 
,: K . p í s m. c. Příslušnost řádných soudů prlO slPorly melz;i! majiteli 

h .ť a ~aměs.una1lJci :při hornictví b~de nadále z,řídkla /pifalk1tickou. zp'ra
vidJIa nastoupí pří.slUiŠll1ost hornických ZáVíOdllllch rad, 'Pokud se týče 
hornických TOlz.nodčich 'slOudů ,( zákon~ ze dne 25. ÚnOlrlé1 1920, čís.. 
143 Sb. z. a n. o úóals~i z:amětsíÍinaJlllCŮ ipři :hiornictví Dla slP1r1ávě dolů a 
jejich \podilu nlaj ČlÍlsltlé-m !z.ilsku, z,e dne 25. února 1920, čís. 144 Sb. z. 
a m. o závodních a revírních radách při! horltliotvÍ, a ze dlne 25. února 
1920, čís. 145 Sb. ,z'. Ia ln. o hrOlrnicrk:ých roz.nodčícih soudech. O honruic
kých rozdčích soudech vYdm ,DlOVÝ zákon ,z,e dlne 3. čerlVence 1924, 

čís. 170 Sb. z. a n. a cprorváděcí U1Jaříz,ení \kl tomuto :zákcmu z'e dne 
26. ledn,a 1925, č~s. 18 Sb. z" a [1.. K zákonu čÍs. 144 Sb. :Z" a ni. iVzlta
hují se dá1~: rruařlzení v1lá:dy repruJbliky Č'sll. ,ze dne 18. květina 1920, 
čís. 358 Sb. z'. a n. o \nolebním ,řáJdě do záVíodrr1iích a rev~rlních rad 
při hornictví, /prováděcí nařízení ze dne 13. čer,vence 1920', čís. 43·1 
Sb. ,z. la n ., nařízení vilády; Čls.l. r1elPubliky; z,e dme 3. ISrplTha 1920, čís. 

472 Sb. z. a n ., určující !pŮlslObnlQlst :zá:kol!1a dU1Jem 1. sr.pQ]a 1920 a ze 
dne 28. září 1920, čÍls. 554 Sb. ~z. a n:. - !vzlOrné slt:anavy - a z 30. 

listOlpadu 1920, čís . 598 Sb. z. Ia n .). 

Bokud jde o Ispory mezi jinými ptoskyltof\l1aíÍ:eli IPrá:c,el s jedné: a 
dílOlvedoucími, p omooníky, dě'lníky Ia uoedlllíkY. IS druhé :st~aIllY , pa~ří 
právmí rozepře z pr1aoo,vního, učňov,ského a námezdního iPoměru me
zi majiteli živlllostí a jich pomocnými pracovníky, jako,ž i me,zi tě

mito vespo1ek .před soud živuOIstenský, a pokud není zdie přís.luš

nos,ti živTItOlsten,ského s oudu, bez ohledu k hodntě svorného Ipřeďmětu 

a bez r1o:zdílu, :ztdia: Ispor zahájí ~e za trvání řečelného pom'ěru či te
/prve po jeho ukončení, k iVěclThé pří'slušlnoSlti soudů okr,elslIl~ch (§ 37 
!Zák. o soudech živn.) . 

K výlučné [llříslušnosti ok'resnkh soudů Ipatří bez čalsovéllťo obme
zení a bez ohledu k hodnotě slporll11ého předmětu spory mezi ždeznič
ní správou a děiJJníky, :zaměs.tnaJtlJými při režijních stavbách a po
.moaných podnicích želelzlIltÍC (§ 45 zákona z,e dJllte 28. července 1902, 
čís . 156 ř. z. o ÚPt1avě Ipracovního [loměru d'ělnlliců, zaměstnanýchl při 
řečených sta'vbách .a podnicích). 

Spory o propuštění (vÝ1PlQlvěď) děnn,íka (zřízence), jenž Jest aSIP'Ůň 
po 3 roky nepř,et1:ržitě zaměstl1.1Ján v podnilku s.e závodním výborem. 

R* 
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IíOizhoduje 's koneČlllou platností ylozhodčí komise (§ 3 g zákona ze 

dne 12. s,11pna 1921, čís. 330 Sb. z. a, n.). 
K IP í oS m. d. Na právmí roz,epře mezi majiteli domů a domovl11íky 

rozšířen b~l (předp~,s § 49 čís. 6 j. n. teprve č1. IV. č. 8 nov. Ol úlev. 
soud. Na ,výluČIn:é přisluŠ'nosH o~resních soudů ničeho :se [le,zimě,nHo 
zákonem ze dme 30. ledna 1920, čÍ's. 82 Sb. 'Z,. ,a n., jímž uprav,'erny 

právní poměry domOlvnÍků. 
Příslušíť ;i dle tohot:o zákolI1a rlozhodovlati veškeré spory mE;.zi 

vlla,~tn.ílkem domu a domovlníkem (scrJrávcem domu, vrátným) ' řád
ným soudům lPodle zákona, o soudní přís.}ušnosti [lovolaným (§ 16 

cit. zákona) . 
Spory ze mzdovéholpoměru domácké práce nepatří na PQřlad prá-

va soukromého. Řešiti tyto Slpory v prvé řadě smírným dOflozumě
ním a medojde-lli k Iněmu, nálelzem, IPoVlolána jelSlt ,obvodní komise do
má~ké práce) v druhé stoUici ústřední l.\JOm~se domácké práce (§§ 24 
až 29 zákona z,e dmle 12. !prosliJnoe 1919, čÍs. 29 Sb. z. a u. ma ,flO~( 
1920 o úpravě pracovních a ml~dových [lomělrů domácké práce). 

Spory o vydální a obsah čel!edníclh a rr:nlacovních knížek, dříve 
dosti oa'Sté nyní odpadnou, lPoně'vad:ž če[,ední <a pr:acovní Irníž[(1y jsou 
odstr.aněny (,zákon ze dne 17. :ří,jna 1919, čís. 571 Sb. z'. 'a n.). 

K pí s m. e. Co se týče mužstva na lodíd1 námoř:ských, zavede,

ny k uVa1lování rozepří o kcmlaných platech tak zv. srúčtovací knížky 

(nař. ze dne 1. oerv,n,a 1880, čís. 63 ř. z,.) . 
P;ři Slpmech př1sluší přís,t;avnímu kapi1ámu 9 by ve tSporec:hznáme:zd

ního pom,ěr:u pokusU se o smír. ROlzhodoVl3Jti ty,to Ispory mu všaY": ne
přísluší (č1. VII. editto poHtioo di navigazione zle dne 25. dubna 1774). 

Tyto předrrJ'isy ~[Iatí i n3jd1áJle v Čsl. reprubHce (§ 39 zákolrua ze dne 
"5. dubna 1920, čís,. 316 Sb. ',z,. ,a n. o vlajce leť Ir:e.j:střlku lodí mámo'ř-

'ských). 
Podotknouti s luší, že novodobé snahy nestOU Ste: k tornu a n8.-

mnoz'e již toho dodlHy, :že m,ezi :z.aměiS~navate1i 13 Izamě.st!nanc:i uza 
vírají se tak z,v. 'smlouvY kole}(t:vv1nÍ. Těmito smlouv.ami !p'řenáší se 
řešemí sporů z pracoV!nmo lPoměru z:piravidlla na ob~i,glatorl1í rlQlzhodčí 
soudy, SI}olže:né z,e zam,ěstna'VlatelŮ' a; zamě.stmanců; 

6.) \Spory ze vzájemných nároků mezi vlaJstní!k;y lodí (Re,ede:r), 
lodlníky (Schiff.er), pillťaři (F16szer), Vlolzky (Puhdeute) a hOlstinskýmÍ 
(W:irte) .se stJ1a1I1y jedné a j.ej;ich Iz.áka:zník:y (Auftraggeber), cesrtují

dmi a hos1mi se stlialnjy druhé (§ 49 č. 7 j, n.). 
POId toto hledtsko !Slpa'dají z.ejmé[}ja ,srrJo1rly o nárokY, :naznačené v 

§§ 970 a 1316 obč. zák. (F>ochyb:no, z:da d~1ližno př,t tom hll'eděti k vy-
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mezelní okruhu zaváz,3JTIýcihl osob, jlak obsaženo bylo v původním dOI
slovu § 970 (hostilruŠtí, lodníci a p,ovozníci) a jaké jedině mohl míti 
na zřeteli zákonodárce jurisdi:kČlní normy, či k vymez,ení ,obsaž'e
n~mu v § 970 obč. zák, v doslovu § 127 III dflčí novely (host!l1ští, 
kteří c.iz,ince aJ·ře:chovávají, ma}i!tellé láJzní a !pIoldnikalt:elé, kteří ve svých 
stcljích ITlJebo místnostech chovají ci!zí z,vířata nebo vozidla). 

J eZStíO zákon!né předpis.y nutll:1Jo vykládati v .souvislosti 's prátvem, 
plat:ným v době vý1ldadu záikona" a ,zm:ěny zákona pťtsobí ref1lexivně 

na předpisy, jež změnou j,sou dot6emy~ dlužno předpis § 49 č. 7 L r.. 
vz~ahova:ti k osobám, uvedenÝlm v niovém doslovu § 970 obč , zák. 

Na tom, /Zida žaloba podává :se za trvání poměru, z; něhož nárok 
se dovozuje, 6L teIPI1Ve piO jeho zruš'ení, zásadně 'l1'ez,álležL 

Povozníky ve smy.Sllu § 49 č. 7 L crl. nejsou xia:síla.te:lé (š:peditéři), 
povozníci a ústavy [l!ru dopravu osob, IP'rovOlzují-H řečem:ou činnost PO 

ŽiVilO'st'e:nsku a jsou z.a[Jisáni do obchodního rejstříku. Po:lnikatelé 
těchto živností jsou obchodníky (čl. 4, 272 č. 3 obch. zák.), žaloby 

proti :rui'm !patří dle hlodnoty sporu buď k příslušno.s.tiobc:hodního 'Sou
du (obchodního senátu) [l'eb o!klreslllího soudu [lIro věd obchodní (o
kresního soudu). (§§ 49 ČíIS. 1, 51 čís. 1 j. [1.) 

Rov:ně;ž n'elS,padá ;pod ipř'edlPi~s § 49 čís. 7 j. 'll. doplrla'Via polŠtovnÍ 
a ždezlI1ičnÍ, ohledně níž !pllati zvláštní předpisy. 

Ustan'ovení 10 t. ZN. polabských Izá:leži:tostec~ ,(.EHJeschHfahr"tsange
legettliheiten) zachovaná v IpůsobmJOisti čL VI. čís. 3 uvoz. zák. k L [l. 
již neplatí. Nal1YlažernClJ jsou t. zv. Labskou p:lavebmí akt ou čís. sb. z. 
a tl. 222/1923 a jejím dodatkem ČíIS. Sb. z'. a n. 37/1924, dMe zákolnem 
o Labských pllavebních 'Soudech čís. Sb. z. a i n. 92/ 1924 a Iprováděcím 
nařízenírr. k tomuto zákonu číis. Sb. z. a TI. 93/1924 s dOITJJňJkem čÍs. 

Sb.z.a ll. 190/1924; 
7.) spory ipro vady dobryt~a ,(Strrei!tigkeite!l1 wegen V:ienmam,ge,l § 

49 čís. 8 j. n.) . Tím rrnnlě.ny jsou :spory zle slP'rávy pro vady dobytčat, 
Ipři čemž vÝrlazlem »dobrytek « nerozumí se j.en brav, skot a vepřový 
dobytek, nýbrž zaHsté i koně. To pliyne z, §§ 925 až 927 obč. zák. a 
mim. naříz~ení z,e dne 10. ili:stio[lladu 1916, čís. 384 ř. z., k,teréž:tOl p,řecl
'pisy vz,tlahují 'se :Í ke konÍlmI. Poclhyblruo, zldia ikompetenčl11í předplLs § 49 
čís. 8 j. :TI. ,vztahuje :se IPOuzle k vadám fysiakýtrn, či též k příPladům 

evikce. NejvYŠ'ší soud IPlenárllllím 'Svým USI11e1sením :z;e dne 27. října 
1920, čís. ;prels. 749/20 rozhodl, že ipředp~s § 49 čís. 8 j. n. k p'řípl8.dům 
evikce se nevztaJhuje, lže v,šak, pokud jde 'O vady fysicrké, j'elst IhO'
stejno" zda jedná .se o vlastnosti obiVYlkle :předpoklád:all1é, či o ~llast
Hosti předsÍÍr1ané nebo výslovně zl8.'ručené (dicta e1 Iprom,islsa). 
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Všechny vytčené slpO'ry náležejí před sborový soud prvé stO'lice, 
jsou-li žalobci nebo :ža!lOlvamými Ipřednostové nebo samosoudci okres
,ního soudu, j,eltlJž jinaJk b~l by íPříSllušným, neb přednostové sbO'riov ť 
ho soudu, jemuž tento okresní :soud jest podroben (§ 79 j. n.); 

III. v ,z hle dem k ú k o n u (r a ti on e f 1.1 ~ c ~ti o 11 i s) p-ovolú-

[ly jsou okresní soudy: 
1.) vyřizlova1ti žádosti o vydání jisltýc:h rozkazů, jež, stanou s,e 'VY-

kOiI1JateltJ1."ýmJi, Inebrylo-li (proti n~m užito přís[ušných pr:ávních pomli--

cek, a uo: 
a) vydáNati rlolzka:zy, o 'soudní vÝPovědi nájmu a pachtu a žádosti 

za v,rácení nebo Ipřevz:ettí věci do nájmu Illebo pachtu dané" předpo- 
kládajíc, že předmétem sm1lollVY nájemní nebo pachtlovlllí jest věc !ne
movitá Inebo zákonem za Illemoviiuou prohl1ášená Illlebo lodní mlýn ne
bo ji!na:ké dílo stavební, na, [odích zřízené (§ 49 Ipost O'dstavec Ln., 

§§ 560, 562 a 567 c. ř. s.); 
b) vydálVlati rozka:zy U1Pol1Únací v ř]zení rlQlzl{;aznÍm o 'Pohltedáv-

kách mep,řevYšujícíClhl 5000 Kč {čl. XXVIII. c. ř. s. a ,zákon ze dne 
27. dubna 1873, čís. 67 ř. Z., ,obé V tdos.l a.vu čl. V. Illovely iQt soud. (1-

levách a čl. III. Č. 1 zákollla lze dne 1. dubn8J 1921, Č. 161 Sb. z a ln,). 
Nap'roH tomu patří žaloby, TOIZl~a:Zlllí (mandátní) dl1e hodnoty spor

Illého IpředmMu buď k :soudům okr1esním, buď Jkie sborovým soudům 
prvé srtotHce (§§ 548 a Inásl. c . ,ř. s.) ; 

2.) ohesíLati před piod.ámlÍm žaloby k Illláwhu budoucího žalobce 
budoucího ža,lova:ného k IP okusu tO smír (§ 433 c. ř. s'., v diOlsl1o~u čl. 
VI. čís,. 25 noveJ1y o soud. úlev.; dle IPůvodního doslovu len do 

1000 K); 
3.) Iprováděti již před zaih\ájením sporu nebo v naléhavých u.J'řípa-

dech i za SIPoru, jetnž prO'vádí se u jiného soudu, důka,z plro ' věčlllou 
pamětsJyšením svěc1lků, :zlnaků a ohledálllím mÍ:stla. Je-li 'SlPlor již 
z,ahájen a věc neikVialp'í, lest příslušným s\OIud, II něhož se SIPtOr

l 
,pro-

jediná,vá (§ 384 c. ř . s") ; 
4.) k vÝkonu exeíktuc.e, pokuď neved.e se Illla statky dels~ov,é , hory 

a žele zni oe, k 1P'f'ojedJnáváll1í a ro,zhodOiválnrí sporů xa exekučlll1ho ří
zení a náslletdkem něho plolVstávajících, IpiokudJ záktolll,em jinam' nejsou 
lpřikázány, a k povolovám,í prozaJtimllliích opla1~řenrí (§§ 17, 18, 387 ex. 
ř.). Výldad o tO'm platří do iI1Jaulk!y Ol řízelllí exekučním. 

§ 13. Předmětná příslušnost sborových soudů Iprvé stolice. 

I. Před !sbol1oiVé soudy prvé stolice patří ,veškeré občaTIlské právní 
flozeipře, jež nejsou Ipřiká:zány 'soudům oklresním (§ 50 I Ln.). 
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J sou tudíž .sbO'roví soudové prvé stol1ioe iPlOtvollálI1i, by ,projednával]j 
.a rozhodovali: 

A) hle d í c k h lOt d 111 o t ě :S Ip o 'rl n é hop ř e d m ě :t II (ra:tiofi1e V é1.

lqris) spory QI majetkoprávní nároky, při nichž: 'P'ředmětem sporu je 

penJJz nebo hodnota, VY\Šiší 1000 K (lI1yní 5000 Kč, čil. II. Č. 2 a čl. IX. 
záJk. z 1. dubm:a 1921, ČíIS. 161 Sb.' z. ,a ln., čils. 123/1923 a Č. 292/1924), 
'.Pokud 

,a) nejedná se o S\PIor, jeniŽ, be,z oMedu Ik: Ihiodnotě spor1ného před
mětu IPřikázán jest výlučlllJě soudu okrelslnímu, 

b) nenastává příslušnost kausállní (§§ 49, 50 I, 51 .a 53 j. 1111
.). 

Prorogací aťsi koltllsellisuállní aťsi praeklusivní nemúže sborový 
soud Ip'rvé stolice státi se tpřislušn,ým P'1'IQi rOZlerptři Ol hodlllotu pod 1000 
K (nYlní PO'd 5000 Kč) , opačl11Jý lP'ř ~piad naproti tomu jest možným 
(§ 104 II a III j. n.); 

B) JI >1 e dí c k IP o v la ze r O' ze pře (,r1cvt:iOIlle: caus.ae) výlučně tak, 
ž,e IPrlOtrogac.í nemůž,e nastati přesulll' pří,S.!UŠlI1osti na soudy okre:smf (§ 
104 II a III j. n.): 

1.) s!pory o uZlnání nebo ptOlpřenlí rnan2iel:ského původu děc.ka (§ 50 
II čís. 1 i.' n.) . MÍnlěny jsou ,zde žlCťlobry, opírlající se o §§ 158 až 
159.a lohč. zák. (ol. VI. č]s. 1 UVOIZ,. Izálkl. k c.. ,ř. s.). V ilJ'odriobnols:te:ch 
dlužno riozlezná'vati: 

a) dítě narodilo se :z manž.elky iptředč.oJsně , t. j. dříve nlež, 180 dnů 
IPO uza,vření manžellství (§ 138 otbč. zák.). 

Dí,tě takové pov.a,žuj!e se nicm'éně z.a man,želské. K tomu, b~ vy
vrátii tuto dOillll1těnku, nepO'třebuje v'šlak maTI!~el ~alohy, lnýbrž, sta
čí, Ipopře-li soudlI1,ě ortcOVlStví. Tellllto odpor pod.ati d1lužno II soudu 
OiIDreSIl1i~ho a t o nejpozději dOl tří m1ělsíců, co manžel zvědělI o ZTO

zení dítěte. 

O manželO'vu podání plriolvedel :se řÍlzení neslPorlné, v n,ěmž malll~e

Ji ná'lle!ží pouze prokázati, kdy se dítě lllarodlHo, kdy\ Din o tlom se clo'
zvěděl a ž,e mu těhOltenství plřed sňatkem nebylo z!námo. Prokáže-li 
man,ž,el., co mu IPlľokáza:ti !l1Jáleží~ plla!tí dOiilll!1.ěllllkla, ,že dítě, jest ne
manž,elské a IPonec.hává 'se poručníku dítěte, by žalobou dOmlllěllllku 

tu vyvrátil (§§ 156, 157 ,ohč. :zák.). 
Tato iŽ;aloba pla~ří k Vý11il1oné IpřílslUšillOlslti Is,omdu sborového; 
b) dvtě ' s.e narodilo z Imanž:elky v Iz,ákOlnném oa:se, :t. j. po 180 

dni, co sňatek bYlI uzavřellli, .a před uplYiIlu~im 300 dnů, co mall1lžel
ské společenství by;lo z.ákoillJl101U oestoU' zrlUšeno (§ 138 obč . .z,álk''). 

O takovémto dítěti rplla'tí zá!kollll1iá domněn~a, že jesit manž,e[orvým' 
dítětem. Kdo opak tw'dí, illla tom j'ets.t, by ~Ia!lobou doká:za'l', že j-es,t 
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nemOŽlno, by dítě maU1Jž·elem bylo IZ\Pllozooo, jelžto buď vůbec nedošlo 
k sOUlloži, n.ebo k ní sice došlo" ale soulož nemohla vés.tli ik oplDzení. 
Pno žalobu jest výlučně příSllušným soud sborový. Okruh osob k 
žalobě olPráV\ně1l1iých, dobla, diOl které nutlI10 žaJloibu tpoda'ti, a u
ha:snutí žruuoblllíiho Ipráva upnarve!l1iY jsou v §§ 159 a 159a cbč. z~k., 
v dosllovu §§ 6 až 8 III. dílčí llOVe!1y; 

c) dRě narodilo .se [piQizději, než 300 dní po záko!uném zrušení 

maillJ~ealského S\poi}eČeU1JSltví. Tu dlužno ,rozeznávati : 
a) maJll!ž,elství bylo rOlz,vázálno smrtí man.žela Inebo roz1oučeno. V 

těahto př]padech připouští se pouze, by. ž,alobou byJo iProkázáno, že 
dítě pochází ze soulo1ž,e, ik !nlŽ d'oš10 za manželství, ta že těhotenství 
výjimečně IPotrval0 přes 300 dní. SOUllož po roz:luce jest co do 

otázky, manželského pŮ\Tiodu lhos.tejlt1Ja'. 
Dítě IZ ,trukovéto soulože jeslt 11emanže[ské, žaloba o totlO Inemal1Tžd-

Iské otcoVlství Pia tří na soud okresní; 
~) mamželsrtví bylo soudně {IOIz,vedeno. Tu ,lize lžallobou u sboro-

vého soudu pr-oká:zati buď, že těhOlteIT1st,ví trva:lo přes 300 dnů (jako 
v přípladě a) nebo že mall1ižel \pO soudním rozvodu obcoval tělesl!lě 
se svou rozvedelI1ou manželkou v době, od níž do IPorodu dítěte 
Utp[YinullQ více [lelž 180 a ne více než 300 dnů. Dítě ita!k.ové }es1t dí-

tětem manželským. 
Pro soulož PIO roz,vodu platí dokonce zákonmá domně:rulm, když 

manželé, třeba že toho slOIudu Inelznámili, obnovili zase fa:kticky man
želské spo.leoem.lství (dv. dekret zle dne 15. červ!l1a 1835, čís . . 39 

sb. z. 5.). 
Soud ·sám od sebe zhšťuje v řízení Inesporném: 
a) .oltCQlvství Ik nemanždskému dHěti za účel'em jeho legitimac·e 

(per subseque:ns maíirimonium, pak-tli událI1livý otec již zemřel (§ 161 

obč. z{uk.) ; 
b) za účele·m legitimace dítěte, zrlozeného v ,mal11želství neplat-

ném (§ 160 tCbč. zák.), že překážka manžells1~í dodatečně odpadla~ ne
bo že a'lesP'oň jeden z obou manželů bez viny .o překážce !l1:evědě'l 
(čl. XVI. j. n.). 

PřísUušným ,pro toto řízelní jest soud piQiručetl1ský (oPlatrovnický), 

jinak soud Q1krelsl!1í (§ 113 L 1rL.); 
2.) .sIPQlry o ro:z~od, rlozluku a l!1eplat\Il.O'st mmželství (§ 50 II č. 

2 j. n.). PONolovati dobl1ovdný rO'z~,Qtd manž.elství od :stq'lu a lož·e 
příslušným jest soud okr,esl!1í (§ 114 Ln.). Povoliti přeměnu rozvo

. du v roziluku man,zelství povolán jest sborový soud p.rvé 'Stolice, ří-
zení o žádosti, k tomu směřuHd, jest však řízením nesporlI1ým (§§ 
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15, 1'7 a 20 novely o. právu manželském ze dne 22. května 1919, čís. 

.320 Sb. z'. a !rL.). 
PriOlzlatímní opatření IPovolením oddě[el!1éhlO obydlí a vyměřením 

v~živJT Ipro maIllŽelku a děti IPovoJuje \před zahájením rozepře Ol roz
v'od, rozlu;ku .nebo neplatnoStt mallŽle:ls.tví soud okresní, po zahájení 
rozepře So.ud procesní, tudíž sbor1ový :soud pr1vé stlolHce (§§ 382 č. 8 
a 38'7 ex. ř.); 

3.) všechny os,tatní spo.ry z iPoměru rodinnéhlO, t. j. :ze vzájem

ného IPoměru maITi.že:lJů nebo z !poměru mezi rodiči a dětmi ale s dvo-
jím obme.zením, itrotiž, lŽe ' 

a) nej,d.e .o prá Vla rtyze! majet:ková a 

b) věc nepatří k řízení Ine,slptor:nému (§ 50 II č. 3 i. n.). 
Přední podmínkou p'řís,lušnosti :sborlOvé:hOlsoudu jest, že právlI1ím 

důvodem žalohního nárokU · jest ustanovení práva rodi!nné1hOl. Vylou
'Čiti proto dlužlnlO v§echny slpory o nár

'
ol{:y; ze smluv obligačních mezi 

manželi :nebo ,me.zi roddčd: a dětmi. Řízením ll1esporll1ým se vyř.ilzují 

a ne.Slpla'dají plrotOllPod předIP[:S § 50 II č. 3 j. n. na př. neshody mezi 

manželi o výcho.vu aJ oPlatfiování dMí pih rlOlz:vodu nebo rOZJluce maill
žellství (§ 142 OIbč. zák., rv dOls1ovu § 6 I. dHčí \llovely), neshody mezi 

rodiči a dMmi o souhlta:s k sňa1tlku (§ 52 obč. zák:.), 'O volbě povolál;í 
(§ 148 obč. ,z,ák.), tO svolení k adopci {§ 181 obč. zák.) , (' vý~ivu (§§ 

141 a 1'78 obč. zák.), o věno lI1,ebo ,výbavu (§§ 1221 a 1231 obč. zák.). 
Žalobou v,e smy:silu § 50 II č. 3 j. [1. byl.a by :žaloba o tak zv. 

sledování manže:Lsrr{lé, t. j. 10 rpovinnost manželky, bry: stdíl:~I:a. ma:n.žeilo
vo obydlí, a naopak tO !povinnost manž,ela, přijati rmalI1iž!elku dOl SlPIQ
Ječného obydlí; s\portno, ztdta-~i též ž:a~oba o rposkyto.vání slušné vý
Ž'iiVY manželce mall1lženem nebo nUJzlI1,ým rodičům dMnni (§ 154obč. 
záikL). Praxe :ZáPOf\il.ě; 

4.) spory z rpomérů rodinných ISvěřemlstvÍ (§ 50 č. 4 L n.), zejméma 
spory o pOlsloUIPnost, 0' depu raci . (§ 251 neJslp. říz.), o náhradu za 
z,velebe:ní nebOl Izhor1šeluí 'svěřenství. 

NalPlro1ti tomu řízlelní nespornému zŮtstavem j,es:t 'výroať o tlOm, 
že svěřelThství uhaslo (§ 116 j. n.). Sro'Vlllej zákon Čí's.. 1'79/1924 o .uu
:šelI1í s~ěřens:t'ví; 

5.) spory z poměru mrunského (§ 50 II č. 5 j. n.). Ty,to 51P10ry :rtYll1Í 
;sotv:a asi již se vyskytnou, POIněvadž manství (Ién,a) allodiailJÍisŮ'v~a 
již zákony lze dne 17. [prosince 1862, č. 103 ř. z. a ze dlI1e 12. květU1Ja 
1869, čís. 103, 106 a 10'7 ř. z.; 

6.) aktivní a p'8Jsivní :SiPlorly p1ředniQtsiŤŮ a samosQludců okresních 
soudů a presidentů sboro.vých soudů Iprvé stolice, jež by jinak p.a-
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thly k IPřísl.uŠ:nosti okre-suích soudů, u IlllÍchž předlllQlstové nebOl samo
soudci lsou dosa:zeni nebo l11ad Inún1Již I]JIresúdenti sborových soudů 
prvé s,to!Ece yYkiolllávají dozolr {§ 79 j, n.); 

7.) SlPJOry, pHkáza!llé k výlučné p.řísluš'llCls,ti sboY1ového soudu Iprvé 
sioHce, ja!kožto soudu konkursního. TěmitoslPory jsou :spory o Jplra
vost 3Jtlebo 'pořadí konkur:sl11lích pohledávek, jež v tom, Ineb v onom 
směru l11ebo .~ ·cbou směrech byly při zkušebním roku pOlpřeny (§ 
110 konk. ř.). 

Zahájí-li se sp'Orl neprvJe IPO zkušebl11Ím roku, ;platí výhJčná p ř~slluš

'nOlst kon\k1ursního soudu bezvýjimečně. Byl-li SiPor p·řeld vyhlášel11ím 
úpadku Již ziahájen, Ipřeruší se vyhlá'šením (~ptadku .a lze v něm dále 
pokr:a'čovati teplfve POl zkuš·ebn1m roku (§ 7 konk . . ř.). 

Bude-·li pohJ1:edávka ptři rOlku ,správcem podstaty uznána a zústa1a
li InelP'OIpřel11a se strany koI1ikur:s.ních iVěňi:tlelů k od/poru olpráVl!1ěl11ých 

(§ 105 kOlnk. ř.), pl:alŤÍ prQi účlely l\1onkursu zla zHtšitěl11iU a pokiračová!1í 

ve sporu stane se zb~teČnÝm (§ 109 ko!J1Jk. ř.) . V opačném př~padě 
bude .přerušený sPQlr ,ZlJ1:0Vta zahájen a dojedl11'á a rozhodn.e 'se Zipra
vidla soudem, u něhož bry;l zaháj en. 

Bylo-li to vlšak 1l1Iavy1ženo a jeví-'li se to úČeJ~l11ým, může konkursní 
soud usnésti se :na tom, hry SIPOIf nadále byl pliovádělJ1> na soudě 

ktolnkur,sním. Proiti tomuto -rozhodnutí jest opravný Iprostředek ne
př1prustným (§§ 111 I, 113 kOUlk. ř.). 

Naproti rtomu řídí se příslušnost IPro žalohy Ol lllár10ky na od
loučení .a vyloučení :nebo na zálkladě !pohledávek za vodst,atou po
všechnými JJ'řetdpisy, ,aniž by eo ipslO nalstávara p,řítalžlivá vúsobnost 
soudu konkuTJsUl1hQl (§ 111 II kOIllIk. ·ř.); 

8.) Slpory z dílčích dluhopús.ů a z poměru 'Svazového (§§ 83 a, 83 b 
j. n.), pokud Ill,ej'sou !přl~'álz,:iny soudům obchodním. O tom ješ.tě 
později; 

9.) spory o odškodnění zla Ill,evinně iVY'ÍTp1ěnotU vy§etřovací vazbu 
(§ 6 zák. z· 18. srplllla 1918, čís. 318 ř. :z..) ; 

10.) ~PlQry, o zaolPla:třovac.í požitky bývalých ,zaměs~!na[1ců na vel
kém majetku vlQz:e:miko'Vém (§ 15 !zák. z 18. bř'elzllla 1921,. Čí's .. 130 Sb. 
z. a Jil.; prorváděd 'lllaHZelllí Č1S. Sb. z" a [1. 189/1921; změ!ny :a dQl
pllňky lZ~on čís. 215/1922; doph1Jěk ~ prov. nař. ČíIS. 46/1923). 

II. R a t i o II e f U 'll C t ,i o !ll i:s }sou ,sborové Isoudy prvé stolice 
1.) soudy rekurSlními ,et oldvo!1ac1mii z ~nále:zů a usnes.ení soudů 0-

kresllltÍCh (§ 3 j, n.). O tom b~la již řeč; 
2.) lPo'vo]ány povQilo~alti exekuci na záklladě cizozemských 1'Qlz

sudJk:ů Illebo jiný-ah cizozemlských exekučll1ích ti~ulů (§ 82 ex. ·ř.); 
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3.) vý!kOln exekuce ohledně Istatků, zlap1sa,ných v deskách zemských 
nebo lknihách žele:zničních, !přís.luŠí 'zemskému soudu, 'v jehož ZeJm
ských deskách nebo železničních ~n~hách nemovHQlst Illebo želez
ni;6ní těleso jest ,z.éljptsáno, ohledně hor a báJní hornímu senátu, u ně
hož se vede hmlní kniha (§ 19 ex. ř.). 

Jakožto exekuČlní :soudy j'sou z,emské soudy, pokud se týče horní 
senáty :příslušny Ipro spory, za: exelkučního řízení a .z něho vZCihá
zející,IPokud zákonem jinam nejsou přikázány (§ 17 ex. ř.) ; 

4.) výj,imečně IPřislu:huH rl sborolvé soudy prlvé stolice právní po
mocí. O 'tom viz· § 8, k' čís. 2 těchto výklllardů; 

5.) povolují delegaci a řeší spory o přfshtšnolst O tom byla již 
řeč. 

§ 14. Předmětná IPříslušnost obchodních soudu (senátů). 

OlJichodnÍmu soudu v Prlaize, !pokud se itýče obchodním senátům 
zemských soudů v Brně a Opavě a všech soudů krlajských jsou 
přikázány: 

1. hle d í c !k hod II o t ě IS IP Ol r'll é h o IP ř e d m ě t u (r a t i o n e
v ,a 1 o r i iS), kdYlž ~;ato přeryyšuje 1000 K (InYlllí 5000 Kč, čl. II č. 2 a 
čl. XI. zák. :z 1. dubna 1921, lč,rs. 161 Sb. z. a n., ČÍIS. 12'3/1923 a 
292/1924) : 

1.) spory z Q1bchodů, předpoldádajíc, 
la) že práVlní jedlll,árr1í jest obchodem Illta 'stlraně žalovaného a 
b) že ,ž,alov.aný j,e:st kUIPoem IPlného :práva nebo protokollovanou 

obchodlllí s[poleČlností {obooodní 'veřejlllou IS[Jolečl1tostí, komanditll1~ SPQl
lečlll,ostí, komanditní s'Pollečností na akcie, akdoiVou společností, '5[JI()~ 

[ečností 'S r'Llčelním obme:zJeným) nebo zap's.alllým Isp'olečenstvem vý

robním a hosiPodářským (§ 51 č. 1 j, 111:.). 
Obchody jsou zde míněny vešik!eré druhy ·ohchodů, tedy nejen 

obchody ahsolutní (61. 271 obch. zák.), il1Jýbrž li obchody r-eJ;ativní a 
(pomQlané (čl. 272, 273 obch. Izák.). Zvlášť nutno se zmÍl11iti 'Ol těclhto 
.případech: 

a) IprávnÍ jednání, Illáleže.jíc.í k [provozování velřejných skladišť, 
jsou obchody, podnikateLé rtatkJoiVÝchto :skladišť jsou obchodníky (~ 
6 .zákolt1a o veřejných skladišltich Zle! dlne 28. dub[]a 1889, čÍs. 64 ř. z.). 

Řádem (regl.ementem) !s~laidlšltě ,ziříZeilli.Ý soud rozhOldčí není ob
,Hga'tiOlrU1ím" nýbrž iVYižaduje 'Se, b~ stliaJnlY z.vllášť se. mu podr:obHy 
(§ 11 cit. ,z.ák.) ; 

~J obchody bursOtvní, t. j, právní jednání, uzavřelll,á! ve V'eře.jJ1é 
místnosti bursovní ve st.anovené bUJrsovní době o takQlvých předmě-
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íech obchodu, v Inichž na dotyčné burse srní se obchodovati la zá
znamy čLniti, jsou absolutními obchody (§§ 12 a 14 burs.ovního z,ákol1a 

ze dne 1. dubna 1875, čÍs. 67 ř. z.). 
SPOry z bur:sov\ních obchodů Ipatří 1udíJž za dalších shora uvede

ných ipodmínek k příslušn,oSlti soudů, vykonávlajících jpr'avomoc pb
.choldnÍ. Tato ipříslušnlO'st ustOlllpí VŠlak zpravidla' :rlOzhodčímu soudu 

bursovnímu. 
BursovnÍJn zákonem předepsán.o, ž,e statutem burs-ovním nutllo 

mimo jiné ,s,tanorviti, jak vyrovmávají a rlOlzhoiduH 'Se spory z obcho
dů bursO'vních, dále vytýkají se předp~lsy o s,lož,ení, 1Jůsobn.osti a ří

zení r;ozlhodčího soudu bursovníhOl la přilpouští se, by do statutu \po
jato byJo ustanovení, ,že rozhodčí :soud burslQ!VlHí jest pro spory z bUľ
srOvm.ích obchodu obligatorním, leda, že by strany písemně jinak se 
dohodly (§ 2 Č. 7 a § 6 odst. 1 až 3 bursoVlnwo zákona). Tyto p,řed

pi:sy zachovány v IT=!'la:tnosti čl. XIII. c. ř. :S. 
Působnost r:o'Zhodčího Isoudu burlSIOlv!l1ího mlaoPlak rDzšířena. Sta

tutem může totiž býti stanoveno, že 'Vz;taJhuje '~e i k Dbchodům o zbo
ží, jež mimo bursu hyly uzavřelny. To však jen tehdy, 'mají-li oba 
so~peř,i určitou kvalifilmci (oslobní náležitost), ílJředmět:ern obchodu 
musí býti zboží. v n:ěmž~ze n,a dotyčné bUTlse obchDdovati (IPředmětná 
náležiltos,t), a 'st:r:any musí íPodrloibiti 'se rDzhodčímu burso/vnímu Isoudu 
buďsi IZipravidla Ipí:somnlOu Ismlouvou o r'ozhodčím , !l1ebo výjimečně 
zá'vě,rečným listem, obslahujícím doložiku o podrobeil1í .se ri0'zhodčímu 
soudu, piroH nfž neučiněno ,TháJm~1ek (formáln,í 'l1áležitlOls,ti) čl. XIV. 
c. ř. ,s,.; 

y) státní železnice a PQlŠity }sou obchDdními podniky (§ 8 uvoz. 
zák. k obch. ,zák., 61. 421, pak čl. 422 a náJs~. obcth-. z,ák.). Žaloby" :proti 
žele:zlničnímueráru IZ dopravy zboží patří tudíž ke kausá'!lIlí obchodní 
:pravomoci soudnL 

Pokud jde o nárok l}J'fo1i iPošiŤiOlVillímu eráru na náhradu za věci, 

jež poště k dopr:avě byly odevzdány, přilPouMí :se právní pořad tep1f'Ve 
p'O vyčmlpání s~oMc admilruilstra11irvnÍch (poštovmí ředitelství, mini'Ster
stvo IPOlŠil: a telegrafů; §§ 217 ICťŽ 219 pOlštorvního ,řádu ze dlne 22. září 

1916, čís. 317 ř. ,z .. ). 
Obchodil1ími rej,srt,říky VI § 51 I čís. 1 j. n,. míněny jsou ovšem 

hlavně tuzemské obchodní rejstříky. Soudní praxe ipoViaižuje však 
za [l'Ostačite'!!llý ,též Izápis v ciizozem~lkérn obclhiodtním r\ejsiříku, před

pokládajíc, 'že autentickým zlpůsobem zjištěno, že cizo,zemsiké ob
chodní rejstříky j'Sou v IPodstatě 1éhož zlPůsobu, jako. tuzemské ob
chodní rejstřtky (pJ;enissimáJrní usneserní bý!Valého c. k. nejvYššího 
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soudního dVDru ze dne 31. října 1905, judika.tů čís. 172, úřední sbírky 
nová řada čís. 840). Hledíc k tomu jud,~kátu, sdělilo pak m:nÍsterstvo 
Sipr;avedlnosti :soudům ustanovenlÍ cilz,ozemlSkého p,rá va o. obchDdn.ích 
rejstřících, při trichž ona podminkía jeSlt ,splněna (věstník býValého 
c. ,'k. ministerlstva isprCťv'eldlllnO!sti 1905, str. 337 a násL, 1906 str. 252, 
190'9 str. 291); 

2.) s por y ,z o b chOl d ln í ch věc í (tI.ande:lssacheln), vYIPočte

nýoh v § 39 uvoz. zák. k obch. zák. Na tom, Zlda-lri strany jS10u kup
ci, čili nic, zde nezálelží. Obchodními věcmi j~ou: 

a) spory mezi smluvníky :ze zcizení obchodního závodu; 
b) SlPory o právo, užív:a1ti jisté firlmy, mezi ,těmi, kdož !llla Iprávo

to náJ1o\k ,si činÍ. Mtně[l.y jsou zde SipQllly o ,ža,lobách, jimiž majitel
firmy domáhá ~e proti jejímu !ne:o'PT'á:vněnému užívate:li nejen toho, 
by ,žalovaný UIP'lls,tiil od! dalltšího užívání firmy, nýbrž i zároveň, ,alnebo 
jen náhrady škody, jež byla mu tím ZIP'ŮSlObel11a (čl. 27. obcJh. zák.). 
1 elc1ná-·li Ise pouze o stavení iP'řehm8.'tu v neopráV\[lěném užívání ci.zÍ 
fil1my, !nemá místla Hz,ení sporné, nýbr:ž obchodní soud jakožto úřad 
rejstříkový čelí dalším p'řehmatŮJm lpiofádkovými ~Jokutami v řízei;lí 

nesporu1!ém (čl. 26 obch. zák., §§ 12 a 15 uvoz. zák. kobch. záil.c); 
c) spory z jednání, je:ž., jdDuce za 'svým p'ovoII'álním,. \předs.evza li 

obc11odní dohodci, važiči, měřiči nebo j'inai1ré Dsoby, ustanO'vené k tO'
mu, by podobné úkony v Dbchodu lP'ředseVlzaly .a piotvrzorvaly, mezi 
těmitO' osobami se strany, jedné, a 'těmi, lkldož služeb jejtich pOUJžHi, 
se ,s~:rany druhé; 

d) slp'Ory i prlárvníah poměrů melzi kUlIJoi :s.e str:any jedné a jejich 
,prokuristy, obchDdními z,mDcněnci, obchodními llJ'omooníky a jil11ými 
osobami, v závodě služby KlOInajídrnri, pokud to nejsou :slttlJžbty čele
dínské, se ,s~:ta[l.y druhé. 

Pokud -obchDdnÍ IzaměstnalUoi pod/léhají zál\lol11,u o obehiordm.ích IPO

moonících (zá!lmn ze dne 16. ledna 1910, čÍis. 20 ř. z., z!měněný a do
plněný cís. naříz,ením z,e dne 10. l'edna 1915, čís.. 8 ř. z.) nastupuje
PTO rozepře lze služeoo:ího Ipoměru IPřÍ:s,lušniQIst živnostenského. Isoudu, 
předpokládajíc, že zamělstna'\natelův podnik [pIodr1oben jest ž1VOlosi'e[1-
skému řádu .a jes,t zřízen pro IPodniky 11Oho druhu a ,tuhlO! místa iSOUď 

ži~nOlSitenský (§ 41 .zákona 'O obchodních pomoonících, § 3 zákonla a 
soudech živinosteil1ských; Iprve dDtčeným Iplaragrafern 41 zruš,en byl 
§ 5d zák. o soudech! lži~n.). 

Spory mezi z:aměstmla'Vatelem a obchodiními zaměstnanci niž'ší:" 
ho řádu, ne1podléhajícími zá(lmnu o obchodních [pomoonícíClhl, při Jichž 
,posuzování pla1í vedle předp[sů ,obchloldního a [llordiPUJrOJ,ě občanského 
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p'f\áiVa také přecLpi~y, zákonů živnosteIT]ských, náležejí bez ohledu 
k tomu, zda-lIi slluž,eblnÍ poměr ještě t:r1vá čili [lic, [La :soud iŽiv:ll!os,ten

ský, a nen,Í-li ho, výJuČIllě na 'Soud 100kresní (§ 37 zákon:a o soudech 

živinostenských, jímž zrUJšen byill § 87c živlnos~enské novely ze dne 8. 

břeZina 1885, ČíIS. 22 ř . z.). 
Strany mohou :se vša:k IPodrobti rozhodčímu výboru obchodního 

'gr1emia buď:si talk, ~e Ise 'O tom v~se[llně dohodnou, in.,ebo tak, že jedna 

strana i bez předchozí takové dohody rozhodčího vÝboru ,se ,c]oiVolá 

a druhá strcvna, b~vši IVÝ'borem 'Obelslá:na, ise dostaví a p,řís[ušnolst 
vfrboru uzná (§§ 114 a 122 iŽ,ivTI. novely ze dne 15. března 1883, čís. 
39 ř . z'., kteréžit:o plředpis-y' uchovány v pJatnosti § 3, odst 3 zák. 

osoudeclh živn.); 
e) spory z p,rávlllího !poměru zaměstna:nců, uvedených pod písm. d, 

k osobám třetím, jimž v zaluě!SUnJaviaJŤe1oiVě živnosti učinrili se zod
povědný,mi (čl. 55 a 59 obdl. zák). Článek 59 obch. zák, citorvaný 

v § 39 č. 2 uvoz. Izák. k 'Obch. z~. jest nyll1í zifušen a tnahr:azen 

přisllušnými předPisy zákorr1Ja o ,obchodních pomocnících (čl. 1. toho-

to zákona); 
f) spory z tprávn.ích IPoměru společníků obchodních ,spoteč:ností 

v!šeho druhu mezi sebou, z právn.ích poměrů IPředstavenýcJl a likvi

datorů obchodní slpolečnOlsti mezi seboIU a ke členům, tichých spo

lečlníkU k majiteli podniku, účastní!ků, sP'oU'čivších se k lP'řHelŽitotStné
mu obohodu (ol. 266 ooch. zák) nebo Isdružení k IprovolZování ob

,chodu (čl. 10 ,obch. zák, j'etnž platí u náls v ú!plrlavě § 7 uvoz'. zák. 

k O'boh. zák) . 

Na tom, zda-li slPolečEmský poměr dosud trvá, či b~[ již rozvá-

zán, nelzáleží; 

3.) zálmnem ze dne 8. čerVrrlla 1923, Čí's . 123 Sb. z. a n. přikázá'!.ly 
'Obchodním senátům (soudům) podle hodnOlty předmětu rozepře též 

spory, povstal'é ze směneoo~ch jednání, jaNo~ i iPodle zákollla šeko
vého :ze dne 3. dubrua 1906, čÍs. 84 ř . z. Tím míněny jsou plOillz\e spory 

10 Iz~pLacení Illebo :zaHštění směne'ooé sumy, nikoli též 'SpOTY o jmaké 
nároky, k n~mž směll1Ječné \pr'álvní jednání zavdalo IPodnět, na plř. 
spory o vydátní prvop~su Illebo dUIPllůkátu Isměnky (čl. 69, 66 Ism. ř.), 
o vrácení vykvitovarné směnky (čL 39 'srn. ř.), o žlaJ10bě z oboihla:cení 

tásledkem ptliOmlčení nebo pra,eklUise směnečného nároku (čl. 83 

srn. ř.). 

Obme.z:ení lP'ří:slušnosti obchodního soudu (senátu) n'a s\pory o za-

11)lacerní ,nebo zajištění smělnečné sumy yYlpllývá z ustanovení §§ 555 
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až 559 c .. ř. s., ~de vý,ra,zerp. »směllleooé riQ<z.epře « (Wechseillslh~eitigkei

teIT1~ j,en tyto iSvory jsou míněny. 

Směnkám co do příslušlnosti a říz,ení ,rlovnají se dl'e positilVlního 

IPředpisu :zákona šeky, lalte jeln potud~ !pokud jde o soudlllí UlPlaltňo

v~í IPostižních (regresních) nároků dle [p'ráva šekového (§ 24 I zá

k2~pia ,o ,šeCÍch ze dne 3. dubna 1906, čís. 84 ř. z.). 
r 
l Postižní ZáVaZl11J01st vztahuje !Se k ručelllí za ,zaplacelllí peIllÍlZ,e, r.a 

kterlý 'šek zní, a posti:huje vůči maHteJli vydwteJe š,elku, avaHs~y (nl
kojmí) .a indosalllty, leda, :ž'e by ti~;o dbda,tlkem k idosamentu »bez 

závlaJzku«, »bez obliga« a pOId. záruku ze svého indosamellltu byli vy

loučil.i (§ 15 šek. zák). 

Nalproti ,tomu všeobeCltlými lP'ředpisy řídí se pří:sluŠllliQIS,t pro 'Soud

ní uplatňování nároků majite!l'e šeku Iproti vydateH na náhradu ško

dy, způsobené mu tím, že šek itlIeb~l vyplac.eln" anebo Illebyl vYPJlalcen 
úpLně (§ 23 šek. zák.) , a IPro rlozepř,e: z přímého právního [poměru me.zi 

majitelem šeku a vydatel'em :nebo melzi oním a jehlO ipřímým [před

chůdcem (§ 24 II ,šeik. zák.) . 

Naproti tomu llleil'Ze co do příslušnosti obchodního sorudu (senátu) 

kI~Slti smělnkám lila ľo~eň j<i!naké ruboP~lsem přeIVoditellllé !plap'Íry, na 

př. kupecké lPoukázky nebo kupecké za~aiz:ovací listy , (čl. 301, 302 

obch. zák.). Spory z tě'oblto plapírů budou Ill,álelžeti na obchodní soud 

(!senát) jen .za podmínek § 51 I Č. 1 L lil. 
4.) žalob~ z kupeckého p'rlá\na retenčního (čl. 315 obch. zák., za

chovaný v 1P~s.obrnosti čl. VI. č. 5 L ln.) . 

Neoiní-Ji. hJOdllio~a s[porného IpředmMu rvíoe než 1000 K (nYlllí 5000 
Kč), jest [plro ~olz,epře, rnlatzriačené [pod čís.. 1 až 4, pokud nepatří na 

soud ži\1nosteruský, pŤís.lušlllým v Praze okrelsní !Soud pro věci ob
chodní, j:iJnak ob~čedrn:ý okmesní souď ,(§ 52 Ln.); 

II. IP 10 d ,1 e [) o v la h y TI á 11 o k li (Ir.a t li o ne c a u s a e:) bez ohle

du k hodnor1:ě sporiného předmMu, laniŽ b~ však pr'O'f'Ogace obecného 
soudu byla vylloučena (§ 104 II Ln.) : . 

1.) slPory z p,rávrních poměrů, jež ~ají se iQlchr:al11y a užívání zpá

mek, v:zoriků, modelů a prům'Yls~ových !VÝ1sad (§ 51 II čfs. 4 j. nf)' V 
:podrobirrosteC!ll polwtí to1o: 

a) ochrlaillJná známka lv~ lila závodě !a tudíž jen se zá~odem lSamÝm 
může býti převedena. Spory z iPřevodu známky, oddělené od J~ávodu, 

nejsou turdÍlž mož1ny a [nejsou protů miněln~ v § 51 II Č. 4 L 11'1. Míne

'l1y j.soIU tu pmrz.e spory O' Ill,áhr:adu šlklody ze VSla:ženÍ do IP'ráva k 
ochr!an:né známC'e. 
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Pošl).iO'zený má pro 'sebe dvojí cestu. Může vědomé vlsaženÍ clo 
práva k ochrlanué známce :s,tíha:ti ja}.{io Ipřečin soukrnmou tres,tnÍ ob
žalobnu (§§ 23, 26 zákona o ochranných Iznámkách ze dne 6. }edlla 
1890, čÍs. 19 ,ř. Z., dOlpiněného novelou ze dne 30. čerlVence. 189.~ , 

čís. 108 ř. z.) ,aJ žádati na tres1mím soudě, by mu na místě' náhra
dy lPřtzlna;l pe:nÉz na odpiYjkJalnnu (Oelldbus,ze až do 10.000 K, § 27 cit. 
zák.), Inebo může náhrady 'škody domáha:ti 'Se ,žalobou na snudě ci ~ 
vUním (§ 29 oit. ~zá:k.). P,ro tuto žal,ohu jest pak Nýlučně příslušným 
obchodní :soud (senát); 

b) v z o rky a m 'O de I Y. Pořadem práva na soudě obchodním 
řeší se sporly o př'elVod vzorku n,ebo mode1lu jed:náním ,s.oukromo-· 
Iprávním, j,akO'ž i spory O' náhradu škody z \porušelnÍ !prálVa ke VZOlď

k11 rnebo ·mndelu. Přlilpoj,ením 'Se k admillliSltr,mtivmímu trestnímu říze
ní náhradní nároky llIP~.aťňovati nelze (cis,. lPIatell1lt ze dne 7. pro,s,ince 
1858, čÍs. 237 ř. IZ,. § 19); 

c) p ,r ů my; ·s; I o ~ é pat e nt y (Izálkon ze dne 11. ledna 1897, Č. 

30 ř. z., § 110). 

K výlučné příslušnosti obchodních soudů IPlatří: 

a) žaloha IQ! 1:0, komu Ipa1ten't pNnálle:ží IPodle záJsad o mahývání ma
jetkolVých Iprá'V jednáním m~zri lžŮ!vými m,ebo na přTIpaid Ismrlti (§ 18), 
a žaloby z práv ,zástalVn1ch nebo jiných věcných práv k patentu (§-
25). Poznámkou ISIPorltlO's1ti v rej-stříku patenltů ,zlaHsti:ti ~ze r1olzsudku' 
účinnost i [jJ!fO'ti piozdějším nabyvatelům !patentu (§ 25); 

(3) žaloba PTO v,sažení do pr1áv:a k IPaten!tu, :směřující k tomu, by 
právo k rr;ate:ntu bylo uznáno, by zlakázáno b~lo Vlšel1iké další Vlsahání 
do práva, by odstraněno b~lo lV'še" co p,r:oti Ipatentu by}o vyrobeno, 
by \plrlostředky, k této vÝrob/ě- 'sloUJžící, b~ly piro tuto 'vÝrobu učiněny
IT1epotřebnýtmi, b~ dánla b~la náhrada, vYrovmávající penělZi. nejen' 
skuteČlnou 'škodu Ja ušlý zisk, mýbr~ ,i utrpěné ub!1í,žení (Kra;nkungen) 
a jiné [osobní újmy, po. :přípladě , by vydáJno b~lo, oč se rušitel Ipatell-
tu l11Ja úkor( o~)lráVlIlěného obohaltŮ .(§§ 96, 105). 

NáhraJdou lPovinen jest každý, kdo v:sa'žení do prá!va zlavlni!; ne-o 
zavinH-'Li je ~alovaJný, jest nicmeně IPovinen vy da:ti , oč se: obohatiľ 
(§ 110). Nároky z bezdě'ČIT1ého vsa!ženÍ dO' lPatentního práva [ze u-
platňo'VIa;ti pouze ,žalobou, nároky z vědomého IVsaž·ení nu1mo v prvé, 
ř,adě utplatňoiVati adha,esí k ř]zení trlels~nimu a jen, pokuď v rtomto
řízení nedostalne 'Se jim vY,řízenif, jesť příprus1mou ~aloba dvNní; 

r) žaloby 00 vzájemné nálroky na n.áhradu aj na navrácemí v lP'řÍlpa-

dě ndejmutí [llaJtenrtu (§ 29 IV) ; 
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o) nároky o náhr:adu šlmdy z' bezdůvodného lVydobY]tí iP'r:orz,aJtÍm
ních OPClItřenÍ. Vyřídí se, pokud možillo, slOučalsl11ě s. věcí hlavní, ji

nak k iSlamostatné žalobě (§ 114); 
2.)- sporty, z; p,rávních: jednání, vztahujících :se na lodě nálmnřské 

'neqo plavbu po moh, jakož i ma 'ostatní p'rávní poměry" je.ž, dlužno 
posUlzovati d!le .soukromého !práva námořského (§ 51 II Č. 5 j. n.). 

Vyloučel11,'Y; .z iP1říslušnolSti obchodního Isoudu (senátu) jsou Vlš.ak 
a patří k výuučné pHsluŠillOlSti nkresnÍho soudu: s\pory, na'zlllačené v 
§ 49 čÍs. 5 až 7 j. n. (t. j. slPO'ry :z: nájmu lodl, :sIPory Zl námezldlního 
poměr!Uj lodníků ,a SlpiOlrY z' dOIP,r:aiV'~ IPOI m,oři, § 51 Č. 5, §52 II Ln.) . 

íPortvriZ,enÍ o nehodě, jež p,ři pll'a'Vbé s.e sběhLa: .(Seeverklarung), o 
němž zmiňuje 'Se § 52 II j. n., jest ÚI~onem řízení l11eslPornéhO' a vy
dává ,se PO vÝls,lechUl 'všech, IkJĎOŽ majÍ o příběhu vědomost, vl \P,rvém 
,přísta.vě" ~a'm loď dosp1ě'je' (élJrtic. III. § 45 edHto poHticoo di llla:vi
g,élJz:iO'ne) ; 

3.) slpory 10 náhr:adu šlmdy, z usmrcen,í os,ob nebo jich lpioškození na 
těle p'říhodou 'V, dOipr:ávě železln:ioce, 'PClIrlouJ pohál11ěné (§ 3 zák ze dne 
5, břeZina 1869, čís. 27 'ř. z'., uchovaný v pfŮ'sobnosti čl. VI. čÍs . 2 j. n.). 

Zákon o ručení železl!Ůc r:OZlší,řen lPozději na velškeré že['eznice, 
e].ementálrní sHou PO'háJněl11é, ;zejména na elelldr'ické pouliční d:ráhy 
,(záko[}i :z,e ,dne 12. čerlVence 1902, čÍ's,. 147 ř . z.) a Ipllla:tí tudíž řeče
ný lPiředp]s o příslušnolsti i ohlled:ně· :těchto žele,znic. 

Plokud b!y' usmroen nebo na těle IPoškoz,ellli b~l dopravní úředník, 

zřízel11lec nebo dělník dráho/, vzejde mu, pokud 's·e týč.e jeho po
zůstalým, nárok z urazového pojištění, o němž nerozhoduje soud, 
nýbrž obHgatO'rnÍ »Rolzhodčí Isoud pro úraz,oiVé zaOlpatřenÍ ,želeizmč

ních z,řízenců« (Izákon ' ze dne! 20. července 1894, Čí'S .. 168 ř. :z. o rlOz
šířel11,í Úir:a;zového pO'jišf.oiVání, čJl. XVII. zákona ,ze dne 10 , dubna 191q 
čís .. 207 Sb. !z. a \ll. ia § 7 vláldníhOl lThaříz,en~ ze dne 19. ik!vělt[}ja 1919: 
čÍs. 272 Sb. ;z;. lal rn.) ; 

4.) IPolkud obchodní Isoud (obchodní s.enát) jesltsoudem ' konkurs
ním (.ohlecllně:kolllikur:su nal jmění nebo lPozůstalOlst klllPiCeI plného [lnl
va a na jměll1~ zla-psané obchodní ,spOIlečnlOsti nebo tZla\PIsanéhio 'VÝT1ob
ního a hoslPOIďář.ského 'spIOIlečens:tva, § 64 kon!k!. ř.) ,. jest piří:SiIlušným 
pro rty,SIPOIry, jež i jinak ~O'nkursnímu [soudu jsou přiká!zán~ (,01 tnm 
vi:z § 13 lb čís. 7 rt:ěchtlO :vý!kJľadů) ; 

5.) slPiQIry o ža:lobách, dom'áhajídch ,se toihlo, b~ priOl zmMeČt1JOist 

Zlbaven hyl ú6il11nosti nález flOlzhodčÍrho soudu burlso1vního (čl. XXV. 
c. ř. s.). Z ur1čttých, v z.ákone taJGativně' uveden:ých dŮ'vod'ú ,lize taiko
vémuto l11ále:zu OIdpor1ovati zmalte:č,ní ;s;tíŽIl10lstí. I o rt:éto rozhoduje sice 

91 
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obchodní 'SlOIUd (senáJt:), ale nemá á:de m~slta . ,řízení sporné. Soud, vy
slechna strany, a uzná-Ůii toho potřebu, též předsedu a tajemlllíkia rIQiZ
hodčího :soudu, vyřídí IstílŽn-QiSlt usnesením (61. XXIII. c. J. ,s,.) ; 

6.) spOIry 10 žCť~ohách, domáJhajících se :uoho, b~ usnesení Ivalné 
hromady společnosti s o. r. b~lo IprohlláJšeno z:a zmatečné ,(§ 42 zá
ikOlna o ,s~:JIOIlečnos,tech IS o. r. ze dne 6. března, čís . 58 ř. z'.); 

7.) ,spory .z dílčích dluho[Jwsů (§ 83a Ln.), jichž vydaltel1 je za
[plsán do obchodnbho rejsrtříkti, a ze !S~azovéhQi poměru (§ 83b j. n.), 
je-li žalováno ,sdružení, Izaps:ané vobchodlllím rejst.říku; 

8.) pro veškelré slpmy t()I žalobách, poda~ných na' cedulovou banku 
z obchodů, které v mezích vymě,řené !působinQisti pr:ováděl!a, je, vý 
luooě přílslušnlým obc.ho dní 'Soud v Pra:zie (§ 70 I zákona lZe dne 
14. dubna 1920, čís. 347 Sb. z'. a n. o akcilové balnce cedulolvé). 
Cedulová banka jest la:kciovou s[polečností (§ 52 ciŤ. zák.) , firma, je jí 
zní: »Národní banka, Českos1ovenská« (§ 53) a banka má povahu 
veřejnéhO', (lvěrní obchody provozujícího ús:ta:vu (§ 77). Zákon' ČÍS. 
347/1920 by,l v Iněkterých C~de rv úvahu neplřicházeHcích) smě:rech 

změnoo la dOPIIlllJěn zákonem ze dne 23. dublllJaJ 1925, Č. 10'2 Sb . .z. a [l. 

III. R art d. o n 'e f u n Cit i o n i s jest obahodní soud 'V Pra'Ze výluč
nJ'rm odvlQiladm a IrekUf!Slním' soudem pro ,o!kJre:sní soud p,ro věci ob
oholdlllí v LPraz,e. Oba tito soudové vykonáv:ají pOUze Iprlavo,mOlc ob
chodní a rozhoduje Iproto obchodní 'soud jako ,soud od-vollací 'vždy s 
[Jiiv,zetím odborlné:ho soudce [laika (§§ 3 a 7 II j. n.). 

Byl-Ji SlP'or v plfvé 'Stolici pr10jednáván u jinéhO' okresll1ího slQudu, 
vykolllávajícího jak plra~omoc oheClllou, tak pravomoc obchodní, rOlz-
110duje nadřízený .shorOlVÝ 'soud prvé :stoH,ce o odvoláll1í z' rOlzlS,udku 
"".IPřivzeilm odbOlrného soudce l,ai[{Ja! jen telh1dy, byl-Ui do [ 'ozs.udku IPIQ
j at doda~ek, vyznačující, že vynelsen b~l u 'VÝkonu p'rav1omod ob
chodní (§§ 3, 7 II j. m., §§ 446, 487 c. ř. IS.). Neobsahuje-li rozsudek 
okreSlního slQudu tohoto dodatku, vyřídí 'Sborový soud' !prvé stolice 
'odvolálllí !V senátě, iSiloženém !pouze ze 'soudců ~z /pO'vo['ání a v témže 
:složení vyřídí senát 'shoruvého 'soudu všechny rekuJf!sy P'flo~i USll1else
nÍ'm okresního 'slQudu, aniž by lna tom záleželo, zda jedná1lse o zá!líe,ži
tOSit IObeoné či ka U'sální IP'fla!VomlQlC1. 

P.oIVOIlov,arti exekUCi na základě roz,sudku cizOlzemské!h!o IQbchod
ního ISloudu Jlel!1Í věcí obchodního Isoudu (,senátu), n;ýbrž ,obecného sbo
rového soudu pr1vé :stloUce ,(§ 82 ex. ř.) a Irovlllě,ž nenáleží !výkon exe
kuce, povQllené Isoudem (,senátem) obchodním okre:snímu :soudu ob,· 
chQldn,ímu, nýbrž 'obecnému (§§ 17, 23 ex. ř.). 
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§ 15. Předmětná ,příslušnost soudů horních. 

Sená tům těch krajských soudů, hmz lttařízením miIlli,Sterstva lspra": 
vedlnosti IpřikáJz-ána byla kaUJsál:ní [pIna'vomoc ve věcech' horlllkh, ná-
1~ží rl0zhodolVati: 

, . 1. Ra :t i on e va li o r i s, převyšuje-li hodnotla sporlllého IPředmětu 

1000 K, nyní 5000 Kč, :S/pory o žalobách v zá~e,ži,tolStech hornictVÍ, 
pokud neJsou bez ohledu k hodm:otě :sporného předmětu přikál:any 

.soudům okreSin1m (§ 53 I j. n.). 
Zvláštních okresních :soudů lpro věci hQlrlllí nemáme; aciausální !pra

vomoc ve věcech horních, [pokud' \přísluší soudŮlm okresním, vyklOll1á
vají místně přísluŠlné ,soudy, okreslllÍ. Těmto náileží iprojednáJvati a 
r o.zhodovati: 

a) raUone va:I:OJrlis spory, t'Ý]kJajícr lse hOlrll1iotví, nep,řevy:šuje-li ho:d
·ll1ota sporného předmětu 1000 K (5000 Kč), IPřeC\jpokládajíc ov/šem, že 
spor není ra>Íione oausae [p'řilkázálll k výluč:né IPříslušnosti horl11ího. 
JSelnátu; 

b) rlatione causae, bez lo~ledu (}(I hodnotě sporlllého p,ředmMu: 
ex) spo ry; pro ,riUŠoerilou držbu hOlr v rozsahu, vymezelllém §em 

4 9 črs . 4 j. n. I(§ 53 I j. n., k :tomu § 12 II čiis. 4 těchtQl výkLadů); 
(3) slPory z pachtu hOlr v roz's:ahu, vymezJeném §em 49 čís. 5. j. '1. 

(§ 53 I j. !ll., k Itomu § 12 II č. 5 těchrto výkladů) ; 
y) sPO'ry, z námezdního poměTlu mezli majiteqi hOlr .a dílO'veldou

,dmi a dělníky, v [1Jorách Itěchl ~amělS,tlnal!lÝmi (§§ 53 I a 49 Č. 6 j. oll.). 
Př-ed živnostensiký !Soud rty,to :spory nepatří (§ 2 II ,zák. o žiVIn. 

soud., kde není citoválll čl. V. b uvoz. Ipat. :k živ.u. ř.). Přes to budé 
s ou.dní p'řísluŠIllOSlt nadále v těchto sporech výjimkou. Ustoupí !Z[p'r:a
v idla přís.lušnosti horlllických ;závoldních rad, (pokud :se ,týče horlnic
k ých rozhodčích soudů (viz § 12 II Č. 6 k ,prsm. c ItědlJtlO 'výkladů) ; 

cf) cHuje § 49 čfs.. 3 L 111., přikazuje § 53 I j, n. k výlučné! p,ří
slušnosti též slPory, [1laznačelné v dříve řečeném ~par;agr;afu, polkud 
,se týkají hor". 

Tel11Jto ·oitát z:ak~ádá IS.~ p1aJtrně na nedorp1atřelllÍ. Měl svůj LSmysJ 
v e vládní osnově, ~t:erou k výlučné příslušnosti okresních ~<oudů [plři
káz.ány §em 49 čís. 3 j. n. všechny spory z, (p1Q!zemikbvýclh slu
žebnos.tí .a r1eállllích břemen. JežtlO !však pN konečné redaJkci § 49 
Č. 3 j. n. obmezen !pouz.e na :S[J'OlrY; o určení hnanic, dále z osobních 
služebnos,tí pouze na služebnost bytu a z reá:lníc.h břemen pouz.e na 
výměl!1ek (vi,z § 12 II Č. 3 těchtlol výjldadů), p'Olzhyla dtace § 49 Č. 3' 
v § 53 I j. n. takřka veškerého p'raktického vÝlzlllJamu. SlužebrtOlst bytu 
llení Ipři horlách my,sHtelm.ou, výměll1ek bude :asi rar:i!tiou, a vy:týčení a 
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obnova hranic měr dolol\Tých p'rováJdíse úřadem horll1ím 'v řízeni 

admini,str:rutivlním (§§ 64 a 67 hor. zák., cís. ITJlat. 'Z,e dne 23. kvěltna 

1854, Č. 146 ř. z.). 
II. R,a t i o:n e c a u ~s a e bez. ohledu Ik hodnotě slPorll1ého, předmě- · 

tu 1P1atří před horní seIT1,áty: 
1.) 'Spory, ~Q věcná práva k horám, jich součástkám na povrchu 

leiídm a k p·řís1ušenství hor, jakož i sporty tO zrušení těchto práv 
(§ 53 II Č. 1 j. n.). 

\Předmětem h: tO r n í h o v 1 a st nic t rv í GBe,rgwerkseigentum) a .. 
zálP-Ísu do horll1ích knih j;s.oUj dle § 109 hOTI. zák.: 

a) iprolpůjč-e:né míry dol-olVé .(rverliehen'e OrUJbenmílJsse). 
MÍ'r1ou dolovou rOlZUIIÚme ur!čitou plochu v hor~zollltální rovme· 

nárazdJště (Auf,schLagspUiI1lkt), t L bodu, od kterého má započíti do
Ilování a od Ik!teréhio IPwocha ta! se vym:ěřuje (§§ 24, 45 hOif'. zák.), a to·· 
v podobě pr:alVide1liného čtYiřúíhJeJníku o :výměře 45.116 m2 (§ 42: 

horn. zák.). 
Pomě'r 'šířky k délce 'stanoveni jest jen potud, že kr,atší LSltrílJnlu. 

čtyřúhelnúku nesmí býti kIiaitší 106 m (§ 46 horn. zák.). Uvnitř ltéto
plochy smí 'majitel "dollové mírly dobývati vyhrílJzlelllé nerosty, je sL 
osvojí ti ,a zaříditi, čeho k do~ování jest lPotřebi (§ 40 horn. zák.). 

Vlllastrrlctví Ik dolovým měrám nabývá se jkh IprolP'ůjčeIT1,ím 'S,el srtra-· 
ny hOIlního úřadu (Verleihung der Grtube:nmasse). ZpT:avidla prlOpůj-

čiti lze na jedno :nárazišltě jedinou mÍ'ru dolloV'ou, IPři kamenném' 
uhlí dJvojmíru (DolPipelmílJss). ft. j. dIVě mírty dOllové, je:ž nejdelšími 
:stranami k 'sobě pŤtÍII'éh:ají. Má-li však náIlaizišltěl takovou polohu, že ' 
'Lze z něho vyměřiti několik ještě! nCIP'rolPůjčern,ých mě'r dololVÝClhl, mů- , 
že iŽladatel o Iproprůjoení (VelTlleihUll1gswerber) kláis;ti na jedino nára- · 
ziš'tě (auf ,erinen AU1schlutS,s 1agenn) při kamenném uhi1í až Čltyřy dvod-
míry, p'ři všech ostatn.ích nerQlstech laž čtyry: jednoduché: míry dolové ' 
(§§ 47, 34 Ih'of/n. izák.) ; 

b) pře b y It k y (Obers,Clhlaren), t. j. rdíike horistva, jež obldíčeltly" 

jsou 'Propůjče1l1Ýlm~ dolovÝlIDi mě'fami tak, že nelze dOl nich: porrlOlžiti 
pr:avidehnou míru dolovou (§ 71 hOTIJ1. zák.). 

p.ro!pújčují Ise samostílJtll1ě a lze je propůjčiti !pouze maJite:lům dOI- ' 
lQlvých měr, je:ž na přebytky ty hrlaničí. Přihlá~sí-H ;se k vý,z:vě' hor
ního úřadu jen jediný ze so~sedících majitelů hor o plřeb~.te:k, !pro-
půjčí Ise mu c.elý. lilásí-ni s.e více 'slouserdících maj,i:telů hor, a titO' 
dohodnou ,se o d-ělbě, rozděH ;s,e mezli ně p,řeb~tek fysicky dle doho
dy. PílJk-H hry ,se o dělbě nedohodli, ip/flo!půjč1 'se jim ip,řebytek :SPO-' 

lečně. !Přebytky, ll1ebo jich fyls~c.ké čá.siti, jei, samostatně byly \pro--
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~;půjčerny, přičtou se k dolovým měrám doty6ného majitele hor a 
.stanou se jeHol1 isoučáJs:tí. 

S!poil:ečně propůjčeIT1é p,řeb~tky !stanou se spoluvlas.tnictvím ÚČílJst-
jků, ,tvoří samOlstatné knihovní těleso a dilslpolsi,ce ka,ždé:ho siP'olu

~1~s:1míka s jeho lPodmem obmerz,ena jest v ,ten rozum, že smí IPodíl 
t en ~zciz,tti jen Il1la někter'ého !ze Ispoluvlasltníků, [lla jiného 'Plak jen sou
časně zciZ;Jením 'svých l~laSltll1ích 'sousedídoh měr doil'Ových (§ ;'2 
a násl'. ,norn. ,z,ájlQ.); 

c) díla po mo CLl1 á (li i I f sb:a u e), t. j. :ŠltoUy la šaohty" ve
doucí mimo PJ:íOpůjč,e:né pole, jež slouží k jeho výhodnějšímu !provo
.zoválll~ (pOlilloClné štoly, a IPomocné šachty, § 85 ihonn. zák). 

DHo pomcl'né vla,sbfKu hor' pro tyto IPovOIre[lé .a jím provedené 
jesť pHslušernstvím hOlr la za;p~še sle jako talkiorvé do horní knihy (§ 86 
n orn. zák.). Od těchto pomocných děl dlužno rOlzeznáJvati :samostwtllá 
díLa pomocná, jež slouž-í ik p'r:OSlpěchu Iněkoli\kia vllílJSltníků horl :a jsou 
povolena jim společil1ě a buď jimi samými :nebo cizím' IPodnikate11em 
Ipro ně ~prOivede:na. 

Samostlatná díla pomocná tvoří jedno každé PiTO sebe zvlálš,tní 
knlhovl11Í těleslQl a !p,ř,edmět zlvlálš,tnÍ vložky !horníCh klThi!h (§ 88 hOtrn. 
zák.). 

Propůjčí-li se volné pole napotorm jinému podnilkaJeli, než tomu, 
IPro kterého IPolem, dosud 'volným, b~'lo :kcmcedováno díllo pomocné 
(toho i ol11oho druhu), nelsmí 1l11OIVÝ IPodnÚmtel doloválním púsobiti újmu 
dílu pomocnému (§ 89 horn. zák.) ; 

d) š tol y r e vír ní (R e v i e 'Tlls1:o1U en), :t. L 'šitolly .vedoucí 
oelým horním relvfrlem, jimiž má ce,lý hor[lí revír bÝ1ti odhalen, nebo 
jimiž mají :pfís.tulPnými učiLl1ěna b~N minerální ložiska ve Mubších 
nor,ilzClntech la jich oddol'ování má brý.ti jaký:mko1i ,způsobem usnad
něno (§ 90 norln. Izák.). 

Nezbytnou podminkJOu IkOlnoedováJní r 'evírnÍ š:toly jelSit, že její pro
vedel11~ jeví se bý;tli žádoucím ke vš<eobecnému prOlSipěchu dolování v 
,oelém horním r'evÍru ,(§ 91 norn. zák.). DMe ,vyJJiledává se, b~, s 
!provedením revÍIIní ,štoly souhl:a'sila pře'vážná čásť zúčastlnětnýoh ma
jitelů hor a b~ bylo [lc{pochybno, že revír[lÍ 'štola bude k prOlspěchu 
i rtěm [lodnikatelům hor, ji:mž v dotyčném horním 'revíru teprve v 
:budouc[losti budou míry dollolvé PIO!P'Ůj čeny (§ 93 horn. ,z,ák.). 

Horní zákon upravuje plak zelvru.blně plráVlní [loměr mezi podni
'katelem revírní štOlly ,s jedné 13,Í'I:aLl1y a maHteli zúčastněných hor s 
-druhé .strany (§§ 94 a násl. hOlI/n. Iz,clk). 
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s O U č á s t k ,3; m i hor .ll í h Ol v I a. s ;t 111 i c tví, II} a p ° v r Chll 

d e ;ž í c í mi., js,ou deruní stalvbw, dí1lrny a 'Závody (k výkonudolo'vá
ní lpoltřebmé a, jinaké IIwmovHosti, jli'chž lIlierní Isioe p,řfuno k dolování 
potřeba, jež rv:šak vl:alstmíkem určeny, byly k tomu" bw 's horami tvo
řily jediný' celejk: (§§ 117, 118 horu. zák.). 

Pří s I II Š e tll s tVÍ m JI, o r jsou z.ejména ZlVířl8.1t~, stroje, náJSltroie 

a luářadí, u dolu ise na1lézaHcí a k do[:ování určemé, dále IPohotové 
ma;terliallde a. :záJsobw naturalií n,ebo jirna:ké .zásoby, 'PlOsléz,e rudy a 
hutní vÝrobky, jež dle povahy výr1oby; nejsou ještě ve stavu !prodej

ném (§ 121 hmm. ;zák). 
Od horního v:lastlnic:tví dlužrno r1oze:zillávati IP r á v o k u t a c í 

(Schurfrecht), iÍ. j. právo, p'roa;:lůjče:né úřadem horním a záležející v 
oprlávněrní, uvniitř určitého ob~odu (t. ZIV. k1.1ti,Mě, S churfgebie1t) ,POl 
ložiskách vYlhirazených nerostů pártrati a nalelzená 'I'ožiska t:ak dalece
odkrýti, by zjednám byl pOldlkl:ad plro žádoSlt o propůjčerní měrl dolo
vých (§ 13 laž 15 ho rn. zák.). PráJVo kutací [)ifIOa;:lůjčuje se na dobu 
jednoho rlolku. Pokr:a.čuje-H -kuté+ř patřáčrně v kutání, m,uže právo to rok 

od Illoku býti Iprodlluž1orvárno (§ 16 horu. zák.). 
Kutéř jelS;u Olprávneln, by, bez vsaženÍ do 'Starších horních pr'áv na 

k,terémlkoli míistě ku:Uš,tě HborvOllll1Ý pooet pokusrných [Jirac.Í zahájil a 
je Iprováděl (§ hm'n. zák.) a by, Iza tím účelem i Iproti vůli vlaSitrnHm, 
ovšem za odišlmdné, :na ciz,í [)tŮdu vstoupiQ a jí ke svým po:kusným 
pracím použinl (§§ 26 a náJsL horn. zák.). 

Jeho právo není však a sobě [)ifávem výlučným, rnaopak lze pro' 
r1lotéž kutiš;tě Isouacusně i více ruzným o:sobám IpráV10 kutací IlJlf'opůj 

čiti (§ 21 hOrln. zák.). Této výlučnosti práva kutacího nehude také 
!pro prVlní tak IZ,V. vlšeobecrné kutad práce (hornické r'ekogrn,osková'Dí 
půdy, Imp'áJní p'ř~koIPŮ, ruční vfitací práce a -[)Iod.) ani :potřeba, p1olIlě
vadž tnejedná se o Ipráce nákladné, illlaoplak výlučnost kutacího prá
va byla by brzdou úsiloVlllého kutání. 

jinak mál se vec, j:ak.mIiJle kutéř, buďsi hned od prtvo!P'očátku, nebo 
VYJkíonav vš~eobecne [Jifláce kutací, hodlá pNkrlOóti ke :ZV[áŠltIllÍll?-" pev
ným pracem Ikutacím, t. j. odhodlá se k tomu, hy nladějtný bod PIr'O 
dolování odhalil blíž,e nákladnými hornickými pracemi, jako na př-. 

pokusnými Šltlolami, piokusll1ými šachtami (S churflstolllletn, Schurf- . 

ISchachte) a Ipod. 
Aby kutéř bez 'obavy momJI tyto pTláce [)odniknout:i a rnálldad 's ,tím 

Ispojený na sebe vzírtd, propůjčuje se mu kutiště výhradll1é (Frei
Ischurf), t. j. práviol, by 'V okruhu horizont'áIIl1Ím, jehož IPifůměr měří" 

425 m, a jehož středem jest bod, odkuď se má s pio~usnými pracemi 

I 
I 
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počíti, ,8. jenž zevnč musí býti vyzn:aČleill v.z.týčením tak Z,Y. kůtéřského 
znamení (Schurfzeichern), výlučně za vyhr:azeinými rner'osty pátral, 
aniž by v ikutacím kruhu POl dobu účinnosti výhradiného práva kuta
croo něikomu jinému s.mělO' ku:tací právo bý,ti pflolprůjčeno (§§ 22a Illálsl. 

horrn. Izák.) ; 

2.) SIPory' o UJžÍ'vání pře!d;métů, naznačem,ých pod čís,. 1. 

POiněvadž však spory Ol užlvámí z důvodú práv věcných z,ahrnu
ty jsou ji,ž pod § 53 II č. 1 a spory o užívání na zákJladě' smluv lP'ach
rtOVlllích s padají !pod § 53 I a plaltří k výil:učlné příslušrnosti soudů 

okresních, nutno předpis § 53 II č. 2 j. n. obmezi,ti na spory o uží'vá
ní z důvodů práv;a obligačníhol a i z techtlo vYloučiti spo ry o užívání 
lna z álkilladě ,smlouvy; pachtovní; 

3.) spory o sltáří v ploH !při hOlflllích pr'opůjčkách (liber das Alter 
im Fe1de bei BergwerlklSi"erlleihung.en § 53 II č. 3 j, n.). Míněltly jsou 
zde ,spory, týkající se star'ších !proPůjóek, je,ž nevz-tahovaly !se, j:ako 
nymí, k urči,té horizontální ploše, ltlýbrž k samému ložisku rudy (§ 
199 horn. zák. a § 101 uvo z. nař. k hJOiI!n. zák.) , jednalk spory, v~znika
jící IZ toho, 'že propůjč,ce vadí soukromá [Jifáva,. kde Plak jedná se o 
to, zda ho rnípropůjčka jest 'Sit:arlšÍ, než-li kollidující ;P'l"á1vO ,soukromé, 
či:li nic (§§ 61 a 70 horn. zák.) ; 

4.) spory o vyzvání k vytčení lPolle (k11a:dení míry dolové ;s ur
čiltým vyh!1all1ěn1m - liber die Auffoifderung zur Feldelslstrec:kung; La
gerung des Grubonmas.ses mi,t bestimmter Begrenzoo,g) § 53 II č. 4 
j. n. Tyto spory sotva lasi Ise vysky:tnou. 

Při no~ých prolPůjčkách musí vyhrlaneillí proprůjčerné míry dolo
vé na povrchu (V,e:rpf,lockung des Grubenmasses) státi s.e do roka, co 
prollJůjčka 'Sltala se pravoplllatmou. Rfzení zahájí :a [)if'Ovede samo od 
sebe horní heJtmam.stvÍ a přibere Iki vyme;zillíkovánÍ majitele všech 
'soUJsedních horl, kutišť a pozemků. O odporu maji,tele doUové míry 
Iproti jejímu vyhmnění rozhodne horní hejtmanství,siPory, jež vze
jdou !při vYlmMování o práva lSoukr'omá, odkáže homí hejtmarn:s,tví na 
pořad Ipráva (§§ 64, 65, 69 IhlOrm.. zák., § 51 IX vykon. nař.). Držitelé 
hor, jichž míry dolové neho delÍJ.;llí při počátku působnosti horln,ího 
zákona nebyly ješ:tě vyznačeny, mohou od každého :sousednÍ,ho ku
téře nebo majitele hor býti ces,tou 'sp'fáVll1í vYiZlvá1ui, by míry své 
vy,z,ruaoili. Řízení provádí horní hejtmanství. O odporu p,roti vyzna
čení a o sporech, ;týkajících ,se nároků soukromo[)'rávních, plla!tí to
též, co Ipři rnolVých propůjčkách (§ 282 horn. zák., § 133 vyk. Illař.) ;-
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5.) spory o p'rohlášení svobody, (IPrlo/padlosti) horních opráJvnem 
(uber Freierkllarung (Verfaililenheit) vorn Bergbauberechtigu\llgen, § 53 

II Č. 5 j, mJ. 
Případ ten vůbec není pralkitickým. Horní oprávnění pomíjejí Um, 

že oPtá'Vněný jich 'se vzdá, důl iQPus,tí, nebO' že ladminis1trrutilvním 'tres,t

ním ,nálezem byllO mu oprávlnění odň,ato. Pr1ávo kutac.í !pomine mimo 
to uplynutím času. Ve všech :těchito případech pomine však hbrnÍ 

oprá!vlněmí ilPsO jure, výroku soudního zde netřeba' (§ 253 horn. zák). 
PůsobnolSit soudu zůstává ome'z,ena na :to, že v, ji,s,tých ilJIř~padech pro
vede, byv o to dožá:dáln, exekuční odhad a Ipr'odej pr:oplad'ších hor
ních 'OIprá Vlnění (§ 253 hQirln. zák., § 133 vyk. rr1ař.) ; 

6.) ·sporYj 10 v1llaJstniC:tví la IPoužívání vod dolových (Grubenwaslser 
§ 53 II Č. 6 j, n.). K dQilo~ým vodám, jelŽ! majitelI hor při do~ování 

uvolni:! (erschrotten halt) , /přísluší mu,. i kdy'ž rrlechá:vá je n.a lPiQ~rch 
vy;téka:ti, až do jich ' ,slpojení s jinými stálými vodami denními !právo 
k jich POUŽ,iití iza účelem provozování hor, hutí a jich příslušellllst"lÍ 

(§ 128 hQirn. zák.). Vzejde-'lli SPQir o toto užívání dólových vlOd, roz

hodne Ise o něml cestou adminilstr:ahvní (§ 129 hQirn. zák.). s.pory P'l'I)' 
rušelHOU držbu řečettl.ého prá'Va maj~tele hotr paltří 'Před soudy oUó'eslI1í; 

7.) ,spory o určiltá olpr'ávněnÍ, Ulpravelná zákonem hOTním (§ 53 II 
Č . 7 j. n.) :a to: 

a) spory z právních poměrů podnikatelů hor mez,i sebou. Ty,to 

právní poměr:y: upra'Veny jsou osmou hlavou (§§ 190 až 199) hlom. 
zák. Me,zi nimi přední místa ,zaujímají hor!l1í slttž1ebnosti (§ 191 hom. 
zák.). Spory o tyto 'slluž.eblnosti jslOu však již zahrnuty, IPOd! § B3 
II Č. 1 j, n.; 

b) spory z poměru p'odni~atelů hor' k jich úředníkům a zmocněn

cům, polkud ,slPory ty dlužno POiSl.lJZio~.alti dle !lJlfávla horního a nilko
Jiv dle !podpůr!l1ého (§ 2 horn. zák.) lPif'árv.a občanského. Jsou t.o tedy 
patrně spory o výpověď a lP'ředčalsné rlolz:vázání poměru služebního 
(§§ 201 až 204 horn. zák.); 

c) spoty podnika;telů ho'r IS vlastníky jiných věd nemovitých, te

dy :SIPory o náhriGlidu za odstoUlpení pozemků, jež .admi:ni,str:a~ivním 

nálezem ve prOlspěch dOll'O~ání byly rvyvlastněmy", kdY1ž ta neb olna 
strana nespokojí 'se ,s vý,ší odšlk!odného, !s.tanovenou v nálezu vy

v,laJStňorvacím (§ 103 horl11. :zák.)" .a spory 10 náhr!adu, jež dolováním 
na po zemcích, budovách atd. byla ZPůlsofl!en;a (§ 106 horn. :zák.) ; 

8.) spory <O správu a ,vedení úČitů mezi držHel,i hor .a jejich úřed

níky :nebo zm·oenělnci v !příčině /prlovozorvání hor a jejich p'říslušens,Í\Tí 

(§ 53 II Č. 8 j, mJ; 
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9.) slPory ze :společen'ských smluv, 'V'z:tahující se na provOlz.orvá
ll1Í, užívání nebo .z,peně:žení :společn,ých hor (§ 53 II Č. 8 j. n.); 

10.) spory ,z poměrů, horním zákonem uprav e!l1ý'Coh , mezi těžař,st:vy 
-( G~we~kshaft) .a těžf.ři (Mitgewerke) § 53 II Č. 10 j. In. 

;K čÍs.. 9 .a 10 budi:ž IPodotóeno tQito: Vý'razem Ip o dni ~a It e 1 
,h 'Ů . rl, (Bergbauuntern,ehmer) vyrozumívá horní zákon kalŽldého, kdo 

oprávněně předsebere prác.e hornické, tedy !l1ejen maHtele Ipropůjče

il1ých měr dolových, ll1ýbr,ž i kutéře, podnikatele dě.} IPomocných, 
'štol revírních a,td. 

Maj i tel e ;m neboli drž i tel e m, neholli v I a -s ,t řl Í k e m hor 
(Betgwel1ksbesitzer, BergwerkJseigelntiimer) jest :ten, kdo jest vl.ast

míkem hor, .t. j. :komplexu,. jehož jádrem jsou prlo/půjčené míry do
lové a k .němuž !Platří dáile součásti a p[íslušenství hor. 

Patří-li hory 'více osobám, můž,e jich poměr bÝ.ti poměr!em sPollu
vlastnickým. Ideální IPodíly 'Slpoluvil.a!Stníků: jsou v horní knize vy,zna

oelny, podÍ'liY ty jsou každý o 'Sobě samos.tatně zatíž.iteilll1Y .a ipře:vG

ditelny. Souhrn spio,luvla:stníků tvoří ho ·r ní neholi báň 's k o U 's lPI o
le č ITl o st (Bergwerlks.geseHschaft), právní poměry mezi vI.astníJky 

POSl1zují se dle předpli'su občanského zákoníka o '~IP'Ole:Čiens,tví ma
jetku -(§ 136 horm'. z:ák.). 

TakovÝ1l11lto způsobem dOlPouš,tí -se však r:ozdělemí horního vlas,t
nic:tví nejvýše lna 16 podílů SlPoluvl,astnických (§ 135 horn. zák) . 
Účast vMšího počtu podíln]ků ma horním podniku jest mQlž:na pouze 
ve formě těž a lř 'S It,y la (Gewerklschaft), § 137 horn. z,ák.). Těžař

suvem rozumíme 'spolčení se většíhQl Ipočtu osob k pr:ovOlz.ování hor, 
tak .sioe, že hQlry itvoří jediný nedělený cel!ek, jenž. pouze jako tako

vý může býti zlatiž·en nebo :zcizen, jeldnOltiliVÍ spQllečníci (těža'ři) j,sou 
povinni k pří.Sipěvkům na provQlz.ování ho'r (Zubrl1'sze) a r'ličí za IZ8.
va:zky sPQllečll1lolsti vůči osobám třetím pouze.s!VÝm IPodílem ma SIP'O

lečném majetku, IparHcipují týmž p'oměrem na výtěžlku a mohou 'Svůj 
podíl zce1a nebo z části ma jiného /př ev ésti , nejsou vŠlak opráVlněni , 
naléhati na rozdělI:ení kmel110vé podsta:ty slPolečem.,skéhJOi jmělI1Í nebOl f;a 
její Izcizení za účele[lli rozděll'e.ní (§§ 138, 139 ,horn. zák.). !Podíl 

~ěžaře ma SlPolečenském jmění na:z,ývá 'se k u x la má prá'Vní povahu 

věci movité. Těžařistvo lues[uÍ býlti děleno ve více ne,ž 128 kuxů a 
jednortli'Vý kux nesmí b~ti rlOlzdělen na více ne.ž 100 dílů (§ 140 
horl11. zák.). 

III. R.at1one functiQln :i:s. hor!l1í senáty 

1.) rQlz.hodují jako~to kiaus.á'llní odvolací selll'My o odvolání z roz
. sudků okr.esních !soudů ve věcech horních, předlPoklládajíc OVišem, že 
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do rozsudku prvé s tol,ioe byl poj.a,t doda:tek, vyznačující, žel rOlz,sudelc 

byl vy!ne.s.elll u výkonu IPraiVomod horlllí (§ 3 j. [l'., §§ 446 a 487 c. ř . s.). 
Odvo.lání z r ozsud!ku okre.sntho .soudu, jeil1lž tohu,to dodatku ne

obsahuje, a rlekurs Ipro ti každému, ;tudíž i kOlllečnému usnelsení ve' 
Slporu :pro rušelll.ou držbu jde ma obecný od'V'ollad (rekurisní senát) 
krajského (zemského) soudu, jem.:ž i jilllak jest o~r~,snímu 's o.udu p'o-
řadem stolic [ladř~zelll, byť i spor lÍ.ýka:l :se zálležitosti ho.Y1ní ; 

2.) vylkonávají exekuoi, vedelllou ma předměty, jež zapsálny jsou 
v knihách horních. Místně přííslušným jest hor\tlí sená;t toh.o krajské,

ho 'soudu, v jeho:ž horní knilze z,8.\psán jest IPředmět exekucí dotče-

Il1Ý (§ 19 ex. ř .). 
Jinaké reáliní úkOlny hor Ise týkající :nejsou vyhr:azemy 's,ená-

tu lrorlnímu, mýbrž jsou 1P0nech'ány so.udům okresním (§ 117 j, n . čL 
XV. uVoz" ,zák. k j. \tl.). 

§ 16. Pravomoc vrchních zemských soudu. 

I. Vrchní zemské s.oudy 
1.) projednávají a 'rozhodují v IP r !v é IS It ol i ci: 
a) spory IsyndikMIllÍ. LhOiSltejmO', zda-li žal1'ová:n jest pouze soudce' 

nebo úředntk ,škodu zavinivLŠí jako Mavmi dlužmík, či pouze stát jako 
rukojmí a plMce, ČIÍ oha zár!oveň. 

PostiŽ1llí žaloby istMu na !prlo~iniV1šího se so.udce n~eb úřednfKa 

paltří jen tehdy v IpriVé stolici na IVTchní :ze,msiký soud, hodí.,li 'se žalo
b a k tomu, by 1ll'8J jejím ,zák/ladě: vYlďá[l b~l !proti ,žaloManému rozlmz 
pla;tebnÍ, t . j" byl'o-li provinění žailov.aného již z.jiŠitěllllO nálezem diiSci
pliná'1"l1ím !nebo trestním. Jinak patří žlaloba na soud ooy;čejlný (§§ 19' 

a 21 'synd. zák., § 600 c. ř. s., čl. VI. Č. 4 uvoz'. zák. k j, n,) ; . 
b) spory o ~a[iohách, jimiZJ uplatňuje 'se Iproti státu nárok na od

škodnění [pro lue'Olprávněné .odsoUlzení trestním soudem civilním Inebo 
vojelllským. Prn neqpr!ávněm.:é odsouzení trestním Isoudem rvojelJ1lsjk;ým 
přísluší márok na odškodlllělll'í jen tehdy, bryl-H vydán proti o,S'obě 
civilní, je.ž nás.ledkem vál,ečlllých O!pa:t:řen~í nebo válečných poměrů 
!podrohema bylla výjim,eoně trestní pravomoci so.udů vojellllských (§ 
14 voj . tr·. ř., v'rlO zeměbranu, dá!le cís. nař . .ze dlne 25. července: 1914, 
čÍ-s. 156 ř. z. a ze dne 4. HstolPladu 1914, čís. 307 ř . z., nebo 'Posléze' 
zas:t~ve[lÍ působnosti civillllÍch soudu trestních - justHium). 

Po.dmínkou nároku jels,t : 
oe) obž,alovalllý hyl trest:ním .soudem praiVoplatJně odsouzen, ale: 
(3) napotom p rovedena byila v jeho proslpěch obnoVla trestnÍino ří-, 

zení a v obnovelllém .tr!estmÍm řízéní buď nedolš,lo ami na hlavlllí iP'ře-
\ 
\ 
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líčení, poněv;adž tres.tlní řízení bylo zas,t,aVeJlO, neb obžaloha byla 

s kOlnečnou !platností odmítnuta, buďsi obžalOiV'alllý bYlI IPO novém 
hlavním p'řeMčení obžaloby Ú\Pllně zlPrO'š1těn, nebo bryl sice zlli'ov a 
orus<;mz,en, ale dJl.e ,mírnějšího ;tres~ního '.zákona k menšímu trestu, než 
dle :'původlllího roz,sudlkp; 

y) obžlalov:aný InelpřivlQldil úmyslně svého prvotlllího odsouzení, Ille
bo, by-li odsouzen in cOln~lli11Iac:]am, neopomenul z hrubé nedbalolS,ti 
podati odpor Ipro.ti pů~odmímu r.o!zsudlk:u. 

Předmětem Inároku jes t přiměřené odškodné za maje:tko.práVlní 
újmy, jež odsouzený vza'l 'Z IneopráiV11ěnéhQi odsouzenÍ. Tellllto ná.:rok 
smí býti podtoben olPaJtř enÍ!m ,exekučním nebo zajišťorvacím jen \po
tud, [pokud olpatřemí ta ,slouží k vydoby;tí nebo zajÍ'štění zákolllného 
nároku IpJ.íoti OIprárv\ll.ělllému Illa výživu. 

Rovněž jen na prospěch ;anehQi !ki uspokojení zákcmného nároku 
na výživné jest plwtmým Inakládání s ná'r:okem lila odškodlllé cesí, 
a'Slignací, za.s.t,avením nebOl jilllakým \právním jednáním. Na dědice o
soby neoptávněmJě odsoUiz,ené IPřejde Inárok ma odškodné jel11 :tehdYJ 
byl-Ili ,za jejího života již zaJžalován lllebO' bude-Ii milll'Ís,trem s prave
dlnosti (národlní obrany) uzn:álll. 

JLnak mohou 'se odškodného domáhati !PO smrti oprávněné osohy 
po<uz,e její pozústa:llÝ manžel, dMi :a rodiče, ale jen [Jotud,. [Jokud 
neqpr!áVlnělným o dsouz.ením přišli o :výžiVU, ~ter'Ou odso.uzený- by.l \pO
vinen jim IPosky,tovati. 

S oud, jí['už :vydáno b~lo rQlzhodnU!ti, Olpo,ds.tatňující nárok na od
škodlllé (,shora písm. (3), doručí je sám iod sebe do Vllastních rukou 
osoby Illeoprávnělllě odsouzené a p10učí ji při tom, j,akým ziPůlsobem 

má si počínati, chce-li se domáhlati odškodnéhO'. 

Oprávněnému tot:i,ž l11áležÍ, bry; 'Zachoval ,tento. \postup: nejlPr:ve 

vyzve ministra spraiVedlmOls.ti .(jedllla'llo-H se o 'rozlsudek voJemského 
rresltního Isoudu, mi\ll.ilstr1a nláro dlll,í Q1brany), by l11Járo!kl na odškodlllé po 
dobrém uznal. Tato výz,~a, v míž Illárok přesně budiž vyznaóeltl" mu
sí 'se státi dOl ,tří měsíců, eo OlpráJvněnému dOl vlastních rulkou b~;o 
dorlučeno i s poučenímj :soudlllÍ rozhodlllutí, jinak bude olprávlllělllý s Illá
rokem praekludovám. 

Vyzvavši :zavoa:s minister:s,t'VOI, není Sitra:na !povilllllla, by déle než 
tři měs.fce čelmla 1l11a Q1djpověď. Uzná-li mi1ll:LsterlSltvo do této 'lhůty 

nárok plným jeho rozsahem, bude tím věc vyřízellla. Nedos,tane-li 
se sltrlalllě do ;tří měsíců buď 'vůbec ~áJdlllé odpovědi lllebo bude-Ui dáno 
Pľoihlá,šení nárok 1l1adobro nebo částečlllě odmí,tající, můž,e strana ná-
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rok, pokud právě nebyl ministerstvem uznán, vymáhati lna státu ,ža

lobou II soudu. 
Tato ža1'Oba pf!omlčí se ve ;třech měsících" lpočí,tajíc ode dne, ~dy 

vyjádření ministenstva bylOl straně do vUas,tlních r!uk,ou doručeno, 

reslpektive, nedostalo-Ji se jí vůbeo odpovědi, ~cde dne, kterým shora 
řečená třímě:síČlní 'lhůta k OIdpOlvědi byla vypr'šela., 

Pro žallobu ;příslušným jelst věcně vrchní zemský 'Soud, mílS,tně, 

jde-Ii 10 lTheOlpráV1něné odsouzení cirvilním soudem trestním, ten vrch
ní ,zemský soud, v jehož obvodu jest 'Soud, jenž IPosléze (sct v obno
veném říz'ení) rozhodl v prvé 'S,toldci, jde-li o odsouzení trestním sou
dem vO'jenským, ten vrchní zemský soud, v jehož obvodu žallcbce 
má ISlvé řádné bydliš;tě nebOl svůj stálý IPobyt. 

Žaloba ;podaná u Inepříslušného vrchního zemského soudu od
stupí 'Se z mod úřední ;příslušnému vrchnímu ,zemskému s,cudu (V3:'
jimJka z,e, zásady § 43 j, n.). Zákon ze dne 21. březina 1918, . Č. 
109 ř. Z.; 

c) iSIPory o nároky prO'ti státu, vy~ozované z jehO' záv,a:zku k OId
škodnění za protiIPr'á'vní jednání proti civillním osobám Z;8 světové 

vá,lky (zákon ze dne 18. Isrplna 1918, čís. 217 ř. z.). 
Právním důvodem nároku jest buďsi 
a) usmrcení nebo těžké :poranění civilní osoby 'Za světové války 

příslušníJky ozbrojené mooi nebo četlntÍCtva nebo k jich IPoukaizu, buďsi 
(3) chováJní civHní OSOlby zla sv ě:tOlV é rválky v pr'oza'Hmním uscho

vání nebo ve vazbě neho její obmezení ve vollllém pobytu :POl více 
než rt:lňi měls,íce, k němuž došlo tím. ž,e z 'Ohledů 'vojenských laJl1Jeba 
stáJtně pollic.ejních naří'Zeno byJo státn1mi cirvilními úřady nebo pi'í
'Sl'UlŠillÍky ozbrojené mOlCli nebO' četlnic:tv:a, nebOl k jich Ipopudu, bylo-li 
řečené orpatřenÍ v rlOlzlPoru :s IPŤ-edpisy tp~a1ivlšími za války. 

Nárok~ OlP1r:aHcí se Ol důvod p í s m. a jest !l1eopodstatlněn: 
aa) pNvoděno-1:i usmrc.ení Inebo Zfla:nění clpmlacemi válllečnými, t. j, 

OIbr:allllným nebo útočným j,ednálllím IProlti nelpiříteli nebo 'Yůbec, jecl
nántm, pa,třícím k vedelnlí 'války; 

(3(3,) byll-li ten, (klý'm !nebo k jehož lPoukazu bylO' usm'rce!l1í nebo 
zrcunělnÍ přivoděno, 'válečnými předpri:S;y, k ~omu zmoc:ně!l1; 

YY) doš'Lo-H k usmrc.ení nebo zr:aně!l1í IZ nezdolného nátlaku nebo 
ve výkonu :spr1avedlvé obr:am.Y; 

tYlY) doš<lo-li k usmrcení !l1lebo zranění lP'ři rObt;aně p,roH činům nebo 
pN IPO'tlačování Črinů, ohrož.ených ',trestem Ismr1ti ; 

té) Ineibryll:o-li usmrcení nebOl zrla!l1ění v Ipražádné Ip,říčiTIlné souvi
slos.ti s výkolnem ,moci islužebnÍ. 
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Nárok, rO'PÍ!flající se o důvod p í s m. (3 jeslt Ine.p'řípusUným: 

aa) by!lo-H. P'f/OIti lPostižené 'osobě !postačitelné IPodezřelnď, učiněné 

opa,tření odůvodňující, a IPodezření to vy~rá,ti.ti požadrOvateli se ne

podaří; 

(3~~ bylO'-li uvěznění neb obmezení ve vO'lném prObry:tu !postiženou 
o~rObou úmysl~lnlě IPřivoděno !l1ebo z hrubé :neobe,Z:ŤetnoS'ti zaviněno. 

Než i v těchto p'řílpcudedť (aa, (3(3) přísluší . odškodné alesPO'ň PO'
tud, IPokud uvěznění, vazba neb obmeze!l1Í 've volném pobytu bylo 
IProtizákonně přes tři měsíce pr'O'dlouželno. 

Nárcik na odtšiWordné IPodmÍlllte!l1 jest jak IV' případech pí s m. a~ 1ak 

v lPřípladech IP í 'S m. (3 tím, že IPostižená os,oba: 

a) v čase dotYČlné udállOlSlti ,měla Vl tuz,emsku (t. j, v bÝ'v:além Před
h tav:sku) své ,řádné by;dll:iště neh 'stálý [)tOb~lt, nebo 

b) Ine·měla .sice v ituzemsku ,řádného bydHlště ani s;tálého iP'ob~hl, 
ale byla rakouským 'Sltá:tním ohčalnem, nehOl 

c) llltelnÍ zde sice ani jedné: :Z rObou ř1ečelilýc!h IPodmínelk, .ale dle 
stMní smlouvy nebOl .ryyhll'ášky milllistelrlského předsedy, uveřejněné 
v ř. z., z~ručena je:st se ,stmny, cizíhOl stá;tu 'Vzájemnost. 

Předmětem nárO'ku jeslt v IPřÍJpadech CI: ;přiměřené, v p'řÍJPadech (3 
dle sl.ušnosti Istanovené odšiWOIdIllé za majelt!kOiprávní újmy, jlež :z; ipro
ti.prá'VInosti povstaly. V případech f:J budiž hleděno ke zlpůsobu a trvá
ní IQtbme.ze,nÍ SVO'body, k maje;t~ovému sta'Vu a ,rodinným lPoměrům, 
jakož i k :závalŽ!l1lOlsN a následkům uvnpěné újmy. 

Doba, ;po kiterou trlvalo obmez,elni svobody, přichází z,vlá~t v ú
vahu jen co do období, jdoucího :přes Itři měsíce. 

Co do zaba.vitellnoSlti' Inárioku a n:akláldiální s ním pl'a!tí totéž, co 
řečeno o náro!kiu IP í IS m. b. 

Nár:oik, vlzneStený dle ,tohoto z áJk!ona , p,řechází na dědice p'OItud, 
pokud lPovolallllÝ k tomu 'Ill'ilnistr ~v čalse úmr~í oprávnělného nárok 
uznal nebo by,la již ipodáJna žialoba. 

Jinak má v IPřípadedl' a lPolzústalý manžeL, j,akož i děti a rodiče 

usmrlcené nebOl takové: 'OIsobiY, jÍiž pro pOlškozenÍ na těle příis[ušel n8-
rok nia odšikOldlThé, IVO její smrti jellli lPotud! lP'rávo n,a odškO'dné, lPok1;1d 
jrim,J její smlr:tí ušla výživa, ke které: z,eslnulý byl po zákonu jim 
zarviázán. 

Nemělo-li zr,anění přímO' v :z.ápěttí 'smrlt, nýbr!ž jen ,zmenše[Lou vý

dělečnou schopnost 'Zraněné osoby, obmezuje se nárok shora řeče-
1l1ý ch pozůstalých na náhradu toho, ' oč jejich výživné biY110 zrn.elliš,e
nou schOlpností zesnulého k 'VÝdělku ztenčeno. 
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Mimo 101 Illahradí se za vš,ech okolnolstí Últ:r:atty be:zúspéšného lé
čení nebo !pokusu o zachováJní lna živu a útr,a>ty iPohřeblllÍ. 

V přiPadech fl Ipozúst:alým tatO' práva nepříslušejí. 
Kdo hodlá llIpllla'tniJti nárlolky z t'OthOltol zálkona, nechť vyzve !předem 

stát, by dobrovOllně uznal nárok, jen~ž 've výzivě IPřelsně: budiž! vy~e
zen. Výz:va ,taJÍo Istáti se musí IPod p'Ylaeklus,í nár1olm -nejdéle dOl dvou 
let ode dne, jeruž po is.l~ončení války vl:ádou bude ISltanoven, a budiž 
říze:n:a na milnis;f:Jra národní obra:ny, reSlp., jde-Il:i. v lP'řípadech (3 o olPla'
Helní 'státlllích úřadů civilních, na mini:shia vnitra. 

Ostatek QJ!latí zde ,tOltéž, co řeoeno pod pí 'S m. b~ s tou úchy"l}(lou, 
že ministrl musí is,e vyjádřiti do ,šesti měsíců, a že IPYlO žialobu pří

slušným jest vrchní zemský soud, v jehož obvodu škodlivá příhoda 
se byLa udáLa, !l1ebOl POiš\k!ozelllý by-dlli nebOl s:tále se Izdržuje, ohledně 
nároiků pozůs1ta:1ýcth osob !pak ten !VIrchmí zemský soud, v jehoiŽ obvo
du oSOIby- ty bydlí nebo trva'1e Ise Izdržují. Konečně podotýká zde zá
kOIll vý:slov:ně, že v lP~í!pladě, kde žaloba, podaná u nelpříslušnooo vrch
níiho zemského soudu, by-la ~ímto z mOlcl~ úřední !Post:oU'P'Ema 'Soudu 
ipříslušnému, přer1uš,eno jelst promlčení nároku dlllem zadání ža:loby 
u -soudu nelP~í.SlliUŠ:ného; 

d) ,rozhodují ,soukromoP'rávlllí rlOlZeJpře mezi stáJtní slPrá!viOu a akcio
vou cedulo~ou banlk:OIu, pokud Illejsou vyhra,ženy zvláštlnímu rlolzhod
čímu soudu. Příslušným jesit 'však v3rluč:ně vrchní !zemský ,soud v 
P.rlaze ,(§§ 199 ;a 98 ~z,álklo[1a lZ,e dne 14. -dubnl3! 1920, čís. 347 Sb. !Z. al,n. 
o akc:iové baJ1lice cedulorvé); 

2.) r'O'zlhoduH IV II. :stolici jako soudy rekur;sní 'Ol r!ekursech IPTOti 
usne~Jením, a jako sOIudy odvolací o odvolálllích IP'YlOIti r'QizsU!d:kůrIll kraj
ských (zemských) Isoudů a obchodního soudu jakOl isoudů rprKTé sto·· 
'1ice (§ 4 j. n.). 

Piro IPřísluŠIllos,t vrchních z,emských sOl).dů jlakožtOl Isoudů odvo
[acích la liekurslllích a pro slO'že:ní ,rekurlsních a odVlOlllacích sená!t"Ů: jelst 
ilhostejlno, zda jedná ,se IQ! zá!ležito,Slt pravomooi' obeclllé či kausální. 
SenMy obsazeny: jiSOlU belzvýj1mečně soudcL z' lPovlOllání; 

3.) upravují plra'VomO'c podřízlelných' jim :soudú tím zlpů;sobem, že 
Iza zálmnných podmínek [)oviQlllUjí deleglaGÍ, řelší slPory; mezi sOludy o 
UJříslušnOlst, vyřizují stížlIlosti na od elpřelllí práVlllí pomOlci a udílejí 
svolení k p,řenesení IpOIručell1Jské neb olpaitrovniClké algendy. O všem 
~:om byla j,iž řeč. 

§ 17. Pravo.moc nejvyššího soudu. 

Nejvy.šší soud -
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1.) rozhOlduje v druhé a ovšem i Iposlední stOllki jako Isoud rekurs
-mí o rekurls.ech prOlti usnesením lal jaNOI Isoud odvolací Ol odvoláních z 
rozsudků vrchních lze.mských soudů IV těch Ifozepřích, jelŽ 'VI prtvé 'sto
lici výjimečlllě jsou !přlÍkázán~ vrchním :z,ems[k\Ým !Soudům; 

2J rOlzhoduje v ,tiře1tí 'stoUoi o relkurlsech IPlroti usnesením sOIudů 
i 

rekursních a odvol,acích a IQ! dOfV1olálních z rozisudků :sO'udů OIdvlOuacích, 
_aniž z~~elželo by na :tom, ,zda v IPrvé 'stolici :příslušným byl soud sbo
rOIVÝ či soudí c~kresní a zda jedná se Ol PTá'vní rOlzelP,ři pr.a'volmoci 
oveClné či lkausáJiní; 

3.) U;pir.avuje pravo'mOlC IPodřízených soudů v ten z!pŮJsob, že lPO
-v:oluje delegaci, řeší ISIPlOry: 'O přfslušnost, svoluje k přeneselllí agendy 
pmučenské neb olplaitruvlThické, r!ozhotduje o stížnOlstech ;prlo O'delpření 

právní promoci, určuje mí>stně přtslušný soud pIIOI Iprávlllí záležitO'sti, 
j ež nepochybně IPla,tří k tuzemské pravomoci, aile ohJledně -Illichž, ne
j,sou dán1y, nebO' zHsti:telny podmmJky místní IPřílslušnOISti, a IZIrll'šuje 
k :návrhu nejvyššíhO' latdministra,tliv:ního úřadu pravolPla!tné Isoudní ná-
1,ezy v zálelžitostech, jež ne;pmtří na pOlřad IPlráva nebo k 1P1riavomod 
_soudů tuzemských. TajkJé o těahto !všech' !př~pa;dech by-Io již, POIjetdn:álllo. 

Jinakou ješ:tě působlllost nejvYlššíhOl soudu il'ze seZllla>ti iz,e lZákolna 
,o nejvyš,ší.m. s.oudě ze dne 16. dubna 1919, čÍ-s. 216 Sb. z. a n. 

B. Předmětná ;příslušnost soudů mimořádných. 

MimO'řádnj'rmi soudy bY"Jy dřílve soud nejvy:š!šího dvorního mar
šálkJa a ,soudy: živn1olsitelll'ské. Soud nejvyššihb dvorníhOl marlšáJka Ise
s tával ze 4 radů zemského ,soudu ve Vídni ;a iZ ředitele kanceláře 

lll ejIVy:š:š]ho dvorníhOl maršálkJa nebo jehOl náměstka' jako p,ředls.edy, 

a: s e,stupO'val .se od případu k ;případu, b~ lpro jednal a rozhodl ,Slpory, 
v IllIÍ,chž žalovanou strlalllOU byli olenové CÍisařiské rodiJny :t1>eb osoby, 
jimž zvláštní výsadou bylo IIJIropújčeno právO' slt;á,ti k t:omutOl soudu, 
n ebo po,Siléze osoby- eXitoritnrtality IPoižfvající, Ipakliže se tomutOl sou
du podr'obHy (čl. III. j. n.). 

V Če:skOls,lovenské relpublllice není přirozeně InejvyŠ!šího dVOlr!J1ího 
maršálka a není tudíž allli isoudu ne,jvyššího d~orního maršálka. Soud 
ten brsnl z,rušen čil',. I. zák. ze tdineJ L dubna 1921, 'čís. 161 Sb. z'., a n. 

Členové býValé dsařské rOldiny a 'OIsoby, jež dle zvláš:tlní vý,sady; 
měly IP'rávOl s~áti k tomuto Isoudu, IPodrobelllY j,SiOU nadMe řádným 

--soudům. Ohledně osob pož-ívlajícíah exterÍltori,alHy bude jeMě třeba 
zvláŠltní zákoIT1Jné úpravY. 

Zbývlají ,tudíž jako soudy mimořádné pouze soudy živnostenské. 
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§ 18. Ústrojí a pravomoc soudů živnóstenských. 

(Zá~on ze dne 27. JistOlpadu 1896, čís. 218 ř. z.) 
Živnostellliské soudy: jsou /povolány k 'tomu, by řešHy, ISlOukrómo

právll1Ísvory ;žiVJI1iostellJ.'ské melz:f pcdlrrMkateli a dělníky a mezi dě!llní-· 
ky: téhož živnostenského ;plOdniku navzájem (na př. ze s/PIOIT'ečnlého . 
přerv:z;etí práce), § 1 I Iz,álkona. 

Podniky, k !l1imž Ipravomoc živlI1ositenslkého soudu m ů ž e se vúa-· 
hoy;a~i, j'Sou ,veškeré !pod'nikY', podléhající tŽlivnosit'e:nskému řádu, dále 
podniky paro/plavební a že!le:zničtní, a pOlsléze sitátillí závody IsloužÍ- · 
cí výkolnu monlO!poLu nebo práv regáLních (§ 1 II zákona, ol. V. čís .. 
1 a ar.. VIII. 'vyhl. paltentu k živnostenskému řádu ze dne 20. [)Iro- . 
,since 1859, čís. 227 ř. z,.). 

PravOlmoc živnOlSltensikíého 'Soudu nevztahuje se na 'spOr'Y mezí 
erárem, 'a dělníky, Iz:aměs~nlanÝmi ve vojenských dílnách nebo vůbec 
správou ~OIjenslwu (§ 1 III zákona). 

Výr:azenl dělniJlc (ArbeHetr) r~ozumí zákon (§ 5) nejen lpomoc.-· 
níky, a nádeníky, v ~i'vlnos~enském izávoděi zamě!stna!l1é, nýbrž i milsihy 
(Werknwister), dHoved'QJueí (Werlkftihtrer) a [llřední dělníkYj (Vor-
arbeH'er) živnostenského podni.ku. :K dě1níkům čítal z~on v p·ůvodním 
:svém doslovu dále 

1.) OIsoby, zabývající se mimo IPlOIdn,ika1telovu dílnu za úpilaitu Zlpra
cován'Ém nebOl .zdě1áváním ,surovi[l! nebo pio1otv:alrů !prlo podnikatele' 
(§ 5c ~ domácká práoe); 

2.) všechny losiQib~, kOll1Jající v obchodních žrvnostech ·S!lužb~ ku-o 
p,ecké (§ 5d). 

K těmto dvěma ,sku;p~nám dělníků dlužno, hlledíc k nYil1ějšímu 
stavu zákolnodár:st:ví, podOltlknouti .toto: 

K o í s. 1. SpOlry ze mzdOlvéhol IPoměru domácké práce mezi jed-
notlivým zaměs.tnavaJtelem a jehOl zaměisŤlll.anci nepa,tří více a\l1li l1a. 

pořla-d Ipráva, ani k pcříslušllJos1ti 'Soudů žh71)Jolstens\kých (smimé! doro'Z-· 
umění obModní, a v druhé Istoldci úSltředmí kiomise domáclklél práce). 
O tom b~lOl jil:í IPojednánO' .v § 12 TI č. 6 k pí:s m. d těchto výkladů .. 

K ČÍS. 2. Te[l!to - plředplils :zruš:en ,a. nahr:azen zákonem o obchod-o 
níc:h IPomocnících (§§ 2 a 41 Izákona o obchodlllích pomocníc.ích ze 
dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. z., částečně' /pozměně!l1ého 'a dopllnělllé
ho cís. Inař. ze' dne) 10. ledna 1915, č. 8. ,ř. z.). 

Dle tohoto zákona vlz1tahuj.e .se 'Přvslušnos~: Živ.nOlsten!skéhol soudu 
nejen k pomocníkům obchodJní živnosti ve smyslu živnlQlsteltllského 
řádu, nýbrž vůbec /ke všem :zaměstiI1:altlcům obchodní iiV1IlOlS~i, kona--
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jícím služby po výtce kupecké nebo VY1š,ší (kva1ifikovalt1é) služby, 
byf i neb~ly ,sllužb:ami kllJpec!kÝlmi. 

ŽiVlllosltenskými právními 'rozep,řemi (g'ewerbliche I(echtss,trei,tig
kei en) ve sm~slu zákona (§ 4) Jsou spory 

',a) námezdní (LohIl1JSitreHigkeiien); 

b) O' nélJS1toUipelllií, trván,í a rozvázání plOměnl: prlacovního neb ué
ňovs!kého; 

c) IQ; 'PLnění nátr'Oků ,a náhr:ady šlcody z itohQlto IPlOměru, z,ejména 
též o sráJžky ze mzdy a smluv.ní pokUJty !konvencio!l1áJní; 

d) z příslušnosti k IpenlsijnÍm nebOl jiným podpůr!tlým pokladnám, 
IPokud nenastává pří'slušnost rozhodčích ISloudů neiilloce.nských IpO

klladen, úr,azových ,pojÍ'šfoven neblO jliných sltatutánních soudů rO'z
hodčích; 

e) o výpověď, vyjkilizel111Í nebo činži z. bytů v dě'l\l1;ických dlOmech,. 
Jichž užívání \posky\t1.t.}e zamělSltnav:a:t'el zamělstJnianci atsi\ úplat/ně , 
aťsi bezúpJailně' ; 

f) o nároky, jež :ze společného pře'vzetí práce či!l1í si navzájern 
dě~nícli téhaž podJniku. 

Zákon. čítá sem dále jeŠltě spory o vYdání n,eb obsah pr'aoovní kníž
ky, Ill,ebo vysvědčení, obzvláště též ná:h:radní nároky 'PomocnlÍků, od
vo:zov:alné z nervč.asného l11eb o'Poižděného vyldáJní pr:aoolvní knížky, 
z odepřeného, nebo nezáikíomého z,áplisu do lcníŽlky. 

Ty;to ;spory, lPokud ~ýkají :se plraooV'!l1Ích kní'Ž.ek, v budoucnos,tf 
odlpadJnou, iPOněV1adž če/lední a pracorvlní kn~žky jsou 'V Českosl:o
veln:ské IJepublice ods'traněil1y (záJmn ze dne 17. řÍjn!a 1919, čís. 571 
sb. z. a 111.). 

Dle ,tohlOl, co pOlsud uvedooo, 'PodmÍll1iěllla jeist věcná pří'slušnost 
živlllostenského soudu jednalk PO'Vlahou sporujících se str:an, jednak 
obsahem slPorného InálfOlku. Naplf10ui tomu jelsit ,lhostejno, zda spor 
zlathájen byl ,za trvání IPrla'CoVU1'Íiho, učňovského nebo námezdního po
mě'ru, či i0IPlfve po jeho riQlzvázání (§ 37 Iz,ákona) , a Ihos,tej!l1o jest I~'ro 
otázlku věcné iPříslušnos~i ~irvlllo!stelliského sOUJdu, o jaký pentz, J:leb O

jakou hodnotu se ve SiPOIfU jediná. 

Pří:slušnOlst živnosten:ského 'SOUdUi jest výlučnou v .ten způsob, že 

a) vylučuje plřílslušnost úřadů slPifá1vních i ,řádn'ýclh soudů, 
b) InejpřiiPouMí se 'pr'orog.ace ze ,soudu :živl11ostenlské,ho na řádI1}

soud a ovšem ani navzájem (§ 3 izállmnla .a § 104 j, n:) a nep,řipO-liští 
se, by strany zře.kily se přvsl1ušnosti ;živnOlsten'ského soudu na pro

.pěch přísluŠII10sti úřadů sprá1vních (§ 3 zákona). 

JO 
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Zákon rnezbraňuje však Sltr:arnám, by dobrovo~n'ě ne;plOdr:obHy se 
rozhodčímu soudu ž,irvlJJosten;ského ,splole1čenstva (§§ 122 a 123 živu. 
ř.) . Odpor1ov,ati výroku tohoto rozhodčíhO' soudu ve splOru, přiká
zaném jinaJk sQludu ždJVlllostenskému, neLze .však p'ři řádlllém 'Sol\1Jdě, 
il1ýbrž IPři soudě žiVl!lostooslkiém, IP~edplOkhídajíc arciť" že ,společen
stvo jest v obvodu některého soudu živllliQIs~e~ské:ho (§ 35 zákollla)'. 

Jako řádný ,SQlud jest i ISGud žiw1olstelll'sk:ý po~1nellll, b;y, sá,m ,cd 
sebe dhall ISlvé příslušnosti (§ 23 II záJkjotna) . VysloiVil-Ji ž,iVl!lostetnský 
soud pravoplatlllě, že jest prlQl rozhodování rvěClně nep'říslušlll;ým, a 
odkázal SlPlOr na 'řá,cLné soudy, Jsou ~y:to rlQlznodnutím živnostel11slkého 
's'oudu váz,árniY a Inaopak pra'VolPla:tný vý!ro/k; řádlllého soudu, dle ně
hož ,spor [pIaJtří ll1a Isoud :žiVll1ostellJJský, 'Víž,e mtsltlně Ipříslušný živno-
stenský .sQlud, na který na:potQlm bude spor VIZlllesen (§ 24 'lákotnla). 

Místn.ě příslušným jest soud ž:iIVtrlostetnský, rv jehQlž obvodu jes.t 
závod, v němž Isporující se děltníci jsou 'Z,aměstllláni, a jedtná-oH se o 
osoby, IPr:acujicí mimo závod, žhnnostetn,skýsoud, v jeholž obvOIdu má 
býti Ipráce Konálll!a Ill,ebo mzda placena (§ 23 zákollla). 

ŽiVtrl'Ostenské soudy hy-ly předevlším zří:i,eln:Y, v tě chl místech, kde 
byly ' již ;zří:z,erny živnostenské soudy dle dlřírv'ějlš]ho zákona Ol SGU
dech živflJOls,tenských (zákon ze dlue 14. kvěltll1ia 1869, čís, 63 ř . z.). 

To 'Se ;sta~10 'tak, že drnem ;působnosti ' IlllOvého ,zákQlna ony H,ž zří

zené živrnostensiké Isoudy m 'ed :zahájily SVQlU činnost ve smyslu tn:Q1-
vého zákona (§ 2 II z,á!kona) . 

Nové žiVtrllOlstenské soudy zřizují se tnaříz,ei11Jím, je,ž vYdá ministr 
sp1raJVedlrnosti, dohodtna :se :se z:účas,tněnými ministry, a 'VyhuáJS.í ve 
Sb. z" a n. NaNzení rto v:-y1cl:ati mŮlžle mitn:i'sterSitvo bruď samo od !s,ebe, 
nebo k tná'Vrmu, vyšedšímu ze :zúčrastnělll!ých kruhů (okresní a obec
ní zastupitelstva, obchodní a živlllos:tetnlské komory, ,živnostenští in
spektoři, Sipolečern!stva a jinaké ž'Ílvlllostenské Ikiorporace a spolky; 
lTIÍs,to zemských iSlllěmů · a zemských výborů [1Ja.stUJpují zemské sprá'v
ní výborly, resp. tŽUp'y). 

V naříz.ení il1uttn'Ol vyme1z,iti obvod živuoSltetnlského soudu, jákož i 
ro.zsm jeho ;příslušnosti. Ob~odem živ1ll:ostenskéhosoudu může býti 
stamovelll obvOld jedIné neblO tněk!o~[jkia obcí neb i jetn část obvodu Uf

čité obce. 
Co. Ise týče rOlzsahu p,ří'Sluštnosti může v: na:řízetní bý:ti vy,s,love'll0, 

ž,e IPřísluši11JOIst živnostelll'Slkého soudu 'vztruhuje se na' všechtn~ žiwno
srtetnské podniky rv obvodu jehOl, nebo že z,ahJrnuje v sobě jen jed
notlivé ka~,elgorie v,ellkých nebo malých ,ž:ivnostenských podniků v 
jeho obvQldu (§ 3) . 
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Dosud znzeny' b:Y-ily živrnosteIT11ské soudy jen v Iněk!olika větších 
středi'scích ži'vnostetrlJských a obchodlních podniků CP.raha, Plz.eň,. Li
berec, Te\PIHce, Ústí :no L., B rrn 0', OSltnaVla, Š1im'perk, Šternberk" PrOlstě
j O'V BHsIkQl, ~rnov). 

'Může se proto 'stárti, lŽe jedná! se sice o plI'ávní rOlzelp:ři ži'Vnosten
skou ve smy.slu shOlra uvedeném, .ale nelní zde živl11Olste'l1lského soudu, 
jeholŽ bylo bry ilze se do~oJáV1ati, ;poněvadž prol dotY,čný obVlod Ill:ení 
vůbec živnostellJJský soud' Izřízel11, nebo jest s~c.e zlřízern" ale, jehiQI lPůsob-
1110st nevz,tahuje se [k té ka!tegor~i živnostelll''5kýc.h podnilků, o jaiký 
se prá'vě, ve Isporu jedná. 

Pro tytO' ,ž,ivU!osltei11Jské ptrávní rozepře iP~íSolušným jest, ať vze
jdou za trvání pracovního, učňovského nebOl námezdiního lPoměr!u, či 

Po jeho ukončel11í, a tO' bez. ohledu k hodl11:ot'ě: sporného {předmětu, 

soud okresní (§ 37 ,zákOlJJa) . 
Ka;ždý žiiV11Jols,telll,ský soud 'sesltává IZ p,řecl!sedy, a je-H toho třeba, 

:z. jeho námělstlm, a Illejméné de:se~ii přísedících, jako~, i 'Z p'ot1řebtného 

počtu l11áhna cLníkŮ. Předsedou a jeho náměstkem jes~ soudc.o~:ský 

úředník, k SOUdCOVlSké011U úřadu 'ZpůsobHý, jerlliŽ ministrem spravedl
nosti zla [Jlředsedu (jehQl náměls:tka) b;y1 jmenován. VykiQInává svůj 

úřad pod .svou soudcovlsikJoru IPřísahou, řídě celý siQIud. 
P.ří:sedící a jich llJJáhrac1Jnki pO'VIQllá~ají se vOllbou na! Čityři roky a 

sice volí jednu pO~lOvi.ci přísedících Ia' jich náhradníků zamělSltnaiViatelé, 

.druhou polovici dě,lníci ~i:vnO!SlteTIlskÝch Ipodni]k,ů, k n1mž vzrtahuje se 
!příslušrnols,t dotčelllého sQludu ži'vln'olstel11lSkého. Mimo to nadán jest 
živnOlstern,ský soud potřebným persoiThálem kaiIlcellář,ským . 

Konkrertní !právní ,z,á.i1ež:iltos~: Ipr:ojedillává a rozhoduje setn'átt, lS,está
vající z p-řecLs:edy l11ebQl jehlQi náměstka a ze dvou pří-sedících" z Il1IÍc:hž . 
musí býti V:ZaJt jeden ze zlaměsltllllalVatelů, drUlhý z' dělníků. Pro různé 
druhy ,živtl!ostí, lna které vQ;,t:ahuje se přLS11]šnos~: toho kterého. živno
stenského soudu, lz.e zříditi různá 'Sa011os:t:alttné o.ddMelní tohotQi sou
.du (§ 20) . Op'raVl11ou ISltoHcí jeslÍ .sborO'vý soud prlvé stolice', .v jehož 
obvodu má lživtntOstenský soud Sivé IsídlllO. 

C. Předmětná příslušnost řádných soudů, 

zřízenýoh mimo státní území. 

§ 19. Působnost soudu ,konsulárních. 

Tyto ,soudy vykonáiV:alý za býva;léhJo Rakouska s.oudní Ipnavomoc 
ve Isporech o status OSQiby, neh IQI majetková práva mezi r:akousko-

10* 
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uher:skými poddanými na'vzájem, j,akiož i mezi. t~mito a ľakouskými 

chľáněnci z·e stnm~ jedné a IPříslušníky jilných s,táltů jako žalobci 
ze istrany druhé. OhráJněnci byli !p,ří's,lušlllÍci jiných .s~átů, požívajíci 
dle mezinárodních Ismluv neb ob~čeje oc:hr:any rak-uher. konsulátu. 

Pon!ě,vadž právn,íll11 zálkllladem pravomoci kOll1isuláľních soudů byly . 
smlouvy mez;imáJrodní, uZlavřelné mez,i býtvalou -rak.-uheľ. monar'Chií 
a státy, jež lPřipus,tlHy ,tuto exemci ze své jus,tiční výsosti n.a pro
'Spěch rak.-uher. soudů konls.UJI'árních, dlU!Žno asi ,právem tvrditi, že 
státn'ím převratem IPůsobnost kon,sulá'ľlI1ícn soudů zanikla. Není ;pr:oto 
třeba těmi soudy seobír.a ti. 

§ 20. Kterak se určuje Ihodnota sporného předmětu. 

Základem pro rlOtZldělení věcné pfí.sluŠnlQls,ti mez~ soudy okresní a 
sborové soudy p,rvé .stolice jest hodnota !slPoiftného Ipředmě:tu. Přípa

dy, kde SPOlľ bez Oih!l.edu Je této hodnOltě přikáz,án je,slt v Iprvé 'sto
lici k tVý~lučné 'přisluŠIllOStl] ,soudu olklresního nebo ISbOfiOlVého soudu prvé 
stolioe, jsou výjimkami z pravi·dla. J eSlt prloto dů1ležito seztnaiti, kte
r.akým iZIPrll!sobem určuje :se hodnota !Sporného p'ředmětu, pokud jes,t 

Iprávě ro.zhodnou pro vy,mezení vě.cné Ipří,slušnos'tli.. 

iPředmě:tem sporlU jest nárok, jenž dle. ohsahu iŽ<alobní 'prosby
l1ředkJládá .se s.oudu k rlozhodnutí. 

Poněvadž Isoud iZlabý:vá :se právlním poměrem, tvořícím podklad 
žalloby; jen potud, pokud žalobce dle obsahu žallohtn.í prosby vy\v,ozn
je z !poměru Itoho praktické dŮJsledlkiy IP'rávní, není předmětem spo
vu onen práJVn.í pom·ěr jakJo takovÝ, nýbrž jen p'r:aktlkký p'ľáVlIlí dů
sledek, vymezený obs.aihem IPlI,osbry žalooní, t. j. nárok žalobní, 0-· 

h1edně něhož domáhá ,se ža'~obce toho, by b~l uznán nebo pLněn,. ne:'· 
bo, by: zjištěno bylo., ž.e trvá nebo ne.trvá \po právu. 

HodnÓlta :sporlll'éhOllpředmětu rovná ise zájmu, kte·!1Ý má: žal10bce na 
10m, by se žalobním nároke'm z:vftě.zil. Tetnlto Izájem neroVlná.se ovšem 
vždy hodnotě předměrtu plnění. 

Při tom: 
a) rozhodnou pl110 hodno.tu sPo.rného. předmětu je,Slt doba, kdy 

žaloba bry1la !podána (§§ 29, 54 I j. n.). O[WOIlnosti l11Jap'OlÍ'omllll, jimiž 
přivo.děna byLa změna hodnoty SlPOlTIn.é:hio Ipředmětu, zÚSltanou 010 do 
otátziky 'pří,s,lušnolSti bez povšdmnutí. To plaJtí Ill'ejeln o. zevních okol
!nostech, jimiž nGliPonom hodnota sporného předmětu byla pOlzměně
na (na IPř. změnětné 'poměry tržní nebo draho;tní), nýbrž touž mě
rou i o Iprocesuál:ních opart:řeních so.udu, jimLž' za z.áko.lllných podmí-
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nek ně~olik 's.amos.tatnýah prlá!VIrtlch riQIzClpří :spojetno b~ll0 k jednot
nému p'fojednáváJní (§ 187 c. ř. s.), nebo nlaopak jednání o. lt1ěkollůlka 
márocích, tou:ž žalo.bou vznelsených, ,ro,ztřidě:no bryliQI lILa oddělrená plflO:
jednávální dle jedlnotliivých nároků! (§ 188 c. ř. IS.), a neméll1ě o. IProce
smÚll1,ích úlmnech stran, jimiž ž.aJvo.bní nárlok byl o.hme-zell1 nebo ,sJta!l 

• i 

se čá,s:tečně Inesporným (lllJa pf. uznáním 'se s.trany ž;a~:ova.ného). 
. Jedinou výj.imku itvoří ptřílpad změny plf'Olsby 1Ž.aI obiní jejím roz!ší

řením. Roz.ŠířiJti ,prosbu žaliQIbní rze za zákonných ITJlOdm,mek jen' po
tud , pokud nevylučuJe se tím ,přisllašno,st dovolalllJéih.o Iproce'slllí:h1O sou
du prlvé stolice (§ 235 I c. ,ř. IS.), t. j., pok'UJd nepř'ekriočí tSe rt1m hod
nota ISIPOITn.ého· přeldmMu, iaJŽ POl ktero.u ;procesní soud v podobných 
sPOirech jeSlt dle hodnoty ISlporného předmětu věcně pří,Stluštn~m, te
dy, pokud u ;soudu okresního. nep1řekročí se hodnota 1000 K (nymí 
.5000 Kč). Přes ;tuto mez řeóená 'změn'a ž.álobn,Í prlosb;y není !Vůbec 
:přílPtUstniQIu ; 

b) rozhodnou j·est jen hodnota nároku hlavníJho. Přírů,s,teik, plody, 
úroky a útr;alty, jež neuplaJtňuH 's,e jako nárok SlamlOls.tatll1ý, nýbrž 
jako vedlej"ší pohledávky, t. j. jen vedlle hlavního náTloku, jakožto je
ho Ipříslušenství, z.ůs.tal11ou při hodnocení slPorného plředmětu nepo
všimnuty (§ 54 II j, n.); 

c) rozhodnou j1e.st hodlllOta podkladu ža.lobnLho 'v jeho celi.s,t:vo.sti, 
pokud právě 'žalobou lSoudu k r/Olzhodnutíse předMáJdá, nikoili pouz.e 
hodnota plnění, o níž s.e p'rosbou ž.alobní usiluje. TaltOl zásada došla 
v zá~olně vÝir.azu ve dvou ustanoveních :a. to: 

a) vymáhá-li ise dle žculobní prosby je:n část k~pli'táiliové pohledáv
ky, 'f10Zho.duje v otázce. lplříslušltl'OlSlti úhrnný íP'ooíz pohledávky, do
sud nevyrovnané (§ 55 j. [ll.)., Viždyť r:olznodl1wtím Ol zažawow.atné části 
jest mlčky: rozhodnuto o osudu oelého? dosud nevYtovnanéiho zb~tku. 

Ovšem přioh1ází nezalžaffiowan~ p;řeby.tek IPobledávky v úv,ahu jen 
potud, pokud ještě· nárok lna tento p,řeb~t.ek trvá IPO práJvu, tedy na 
př. lPokud nezanikl tím, že ,se ho věřitel na dlužníkův IPrlo.slP'ěch z,řekl; 

{J ~ žaluje-li se jel11 o p;řeb~:te~, vyptlý:vajfcí ze IsromáJn'í vzájem
ných V'o.hledáv·ek, IPlříslušejíc.ích s jedné s.tram.y; žalobclÍ', oS druhé str:a
r,y 'žaloV1anému, nutno. Isečls~d. všechny žaloboorvy pobleldálvky, z' nichž 
'Onen přeb~tek byl v~vozen (§ 55 j, n.). 

Jinak ov:šem měla hry .se věc, kdyby mezi Is;tral!1'ami b~lo. již plro
v€;deno vz.ájemné vyúótotVálllí a aJ'Ohll'edano!st Zl l1olho VY.lPllrsnntltV'Ší ža~o
vána by byla ja~o 'Samostatná pohledávka (z.ejmétna při. kotniÍoko
Irentu). Tu ro.zhodovala b~ 'v otázce příslušnosW .. Ivýše otné pohleda
r; OSlti. 
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Podobně by tomu bY110 v IPří:padě, ,k1de věřHd provedl úóe:mě 
kom;penlsaci vzájemných pohledávek :a žaluje Ol přehytiek; 

. d) rozhodnou jest jen hodnota žaloooího nároku, ~a~o však beze' 
srážky vzájemných pll,nělní, žall-obce s[})ad postihujících! (§ 56 III L [1.) ; 

,e) vymáhá-IIi :se touž žalobou [ta témž žallorvaném nebo na ně
kolika, společnících Toz1ep'ře více s.amOlstatných nároků y rovná se hod.: 

nota lSiPonlého Ipředmětu úhrnné hodnotě všech těchto nároků (~ 55-

j. n.). PředpokláJdá se ovšem, že objetl,)t:ivní hromadění ,žall'obmÍc11 n~. 

roků jest Iprocesuálně p'řípus:tlllým (§§ 227, 11 a 12 c. ř. IS.). 
CO se týče zlpůsobu výpo'čtu hodnoty sPO'rnéhO' .předmětu, nep,ři

chází t.ato otázka v úvahu v Ipfipadech, kde výpoNu itoho není vůbec 
třeba. Sem patří tyto ,příp1ady: 

a) domáhá-li se žalobce na žaJlO'vaném zaplacení určité 'sumy pe

něz. Tato suma jest záliQ,veň hodnotO'u .sporného předmětu. Je-li vy·· 
máhaný :peníz vYjádřen měnou cizí, rozhoduje hur:sovll1í kurls v čase 
pod&ní ža}O'by (čl. 37 sm. ř., čl. 336 obch. zák.); 

(31) domáhá-li :se žalobce 'sice jÍJnéhO' IPředmMu, ne:ž peněžitého pllně

ní, ale v 'žalobě projeví o ch O'tu , plřijat1 :na místě požadov.aného před
mětu určitO'u 'Sumu peně,z. T:ato suma jeslt hord/nOltou ,sPOJll1éhO' \před
mětu; 

r) zmí-H žalobní prosba aJLtevnativně na předmět, mez-áležející v 
penězích a lna urČiitou sumu Ipeněz,. Ta;to rsuma jeslt hodnotou .spormé\ho 
!předmětu (§ 56 I j, n. a § 410 G. ř. ,s.). 

V případě tJ jedmá se o ta/kj zv. allteTnativa faculta,s, v IP.řípadě r 
o al.terna,tivaobHlga:tio. Rozdíl jeví se v Itnm, Žle: IVě,řitCl~ může vésti 
exekuci v př~p:adě (3 pouze o pfedmět 'žaloby, v Ipř~pardě r dle své 
vůle o 10 meb ono VIlněmL Dlužll1iik zhos.titi se můž·e svého zá'vazku 
v přÍjpadě (3 lplllnéním p,ředmětu, Ol který byi10 'žalováno, nebo zalplace
ním výkupného, v případě r~ jedním z lalterl11'atiV1ních PIInéní. 

Ve všech os,t:a:tll1ích případech, Izejména ipfi vše,ch žalobách určo
vadch, nastává potřeba, by hodll1O'ta sporll1ého !předmětu b~la za ú
čelem pocLmíměné jí věcné ,přísIUJŠmo!Slti zHštěna. De lege ferendla jest 
možnou dvojí cesta: buď úkol ten ul'Oží se ža;lobci, nebo vyhradí se 
soudu. 

PJatnré u ll1ás p'rávo dalo se cestou dříve naznačenou. Žalobce jest 
totiž lpovinen, b~ ve IVšech. Ip~í'Plardech, kde věcná příslušlnosrt dovolá
vaného jím soudu ,řídí se hodnotou slPOImého plředmětu, tímto však 
není urlČiLtá iSUmla peně:z (viz shora pí,sm. a až r), v 'Žalobě předmět 
sporu ocelntl a udaJĚ oIk:olinos1ti, ocenění :to 'OIspravedlňu]íc.í (§ 56 II j . 

n., § 226 II c. ř. IS..). 
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Co .se týče posta\vem.í ,soudu a odpůrce k tomuto ocenění ,slPonné
ho předmětu, j,est z,áJsardou, že oceněním tím vázán jest jak soudí, 
tak žalovaný (§ 60 IPlOlsL odst:avec j, ln.). Ta;to záslada pllatí bClzwýji
meČ!ně, pokud jde o žalolvaJnéhio, ježto týž nemůže opír:a~i námitku 
věcné· nepřvslu:š:niOlsti o tvrzení, že ocenění sporlnbho p~edmětu. ža
lo:b~em není ISlprávným. 

PokUld jde 'O soud, jest okresní soud bezvýjimečně vázáln ocené
ním ,SlPorného !předmMUi v ž:alobě. Nesmí ocenění tOl pro jeho domnč
'Lou m!elP'řiměřclnost jako přvli;š nízké bráti v plOchybmos:t \neblO Ipr1a:vou 
hOldinc,tu př,edmétu :sporu vY',š>ert1řolVlati (§ 60 IpIOsL odstavec ve srO'v
Inání IS ods:t.a vcem prvým j. n.). 

Jinak má se věc, QJlodána~i ž,aloiba, hlerdíc k hodnotě slp'mmého 
/předmě:tu u sborového sOUJdu prlVé 'stolice. V tomto pf~p'adě může 
soud, vzeJdou-Iii mU' pochybnosti o tom, 'Zda OIceněnÍ Is.porn!ého před
mětu není dOl té míry přemrš:tě-ným, že hy v'ři oc.emění sprá!vném 
nehylo dosaženo hodnoty, lpří:s.}ušmost sborovéhO' ,soudu podmiňující, 

sám od sebe .předselvz,ťti 'šetř'ení, j elž j.sou s to, by .skutečná hodnota 
sITJOIlného předmětu brylla z.ji,stěna. 

Pomůak.ami tohoto !Šetření budou dľe okollnoSití p,ř~pladu zejména 
nepří:se~ný vý:sleah str.an, soudní .ohLedání vfedmětu ' a dokonce r po

sudek znalecký, iÍ'Emto vlšak jeln tehdy, n,ehUlde-li Isp10jen s valným 
!průtahem .a pocLslt;atmými útratarni (§ 60 I j. n.). 

Tímto šetřením přezkoumáváJna bude 'slprávll1JolSit žlalobm.íc:Th údaj[t, 
. vztahujících 'se k ocenění Slporll1.ého přec1měrtu. Potřeba 'Z:vláMlního 

'š etřelní OVišem odpaJdne v IIJ'řílP'adě, ~de ji:ž dle ža,lobmích údajů hod
nota .sporného předmětu (pod,le zákonll1ých poče~:níc.h pr1av:idel mep,ře

vYšuje 1000 K Cnyní 5000 Kč). 

Pře zkoumávání hodnoty ,siP'orného lP'ředmětu múže se Isrtáti kdy
kOlli z,a řílz,emí prIVé stolice, zejméll1a také dříve ještě' , než Ol žialohě 
prvý rok hy[ Ill;aříz,em; (§ 60 I Ln.). iPotřebmá še:tř,ení proV1ede soud
ce, příkazem :selnMu k tomu urlčený. Spor mezi tím jde dále (§ 117 
jedno ř.). Dos/pěje-li sorud k pfesvědče'ní, že při správném ocemě01í 
slPoméhQi p.ředmě'tu mení věclIlě přís,IU'ŠIll;ým, vY1sl1ovÍ usnesením svou 
mepříslušnost a OId1káŽie ž3Jťobu na příslušný 'soud okresní. (To jest 
druhá výjimka ze zásady § 43 L 111. , dle nÍIŽ Isoud IV říz,ení sporm.-ém 
má Ise v ,případě Illepří.slušnosti rQbmez1~i na to, že žla:lobu odmítne; 
VÍJz § 9 II čís. 3 těchto 'výkladů.) 

V tomto /případě 'PostiJhují útr,aJty šetření a dokazování žalobce a 
to de fdlnithnně , t. j, bez ohledu lIla ,to, jak dOlpadm.e 'SIPOrl, projedna-
1l1ý naplotom u soudu Qikresního (§ 60 III L ml 
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ZŮlstane-h při přfslušuosti soudu ISborového, ježto jeho ITJochyb
nO's,ti vyvrác.eny b;YILy kOlnalI1'ým 'š,etřelllím a doikazoválním, :hradí sice 
žalobce útT,a;ty, Itohotošetření a dok1azování (§ 40 c. ř. 150.), z!vítězí-li 
však ve SPOTU, budou mu tyitO Ú!rlaty př.1souzeny Iprloti IŽaloValllému 

(§ 41 c.ř. s.). 
St:anov1sko zákollla, dle Iněholž jelll Isbororvý, [1:i~oli ,též okresní ' 

soud smí přezkoumávati žalohco'Vo ocenění siPornéhO' :předmětu, vy
sv ě:t;luje se tím, že ve sporech, j.ež dle hodnoty přikáz,átny jlsoru .sou

dům .sborc·vým neh otkr'eisníml, jelst možlll'ou proroglace, ze soudu .sbo
rového na s oud okrelslní, Illikolli však naopak (§ 104 II Ln.), a že, 
k~clyby nebylOl ustanovení § 60 j. '11., mohl by izálkaz IprOrOga.cC' ze 
.soudu okre,sního lna :sborlový SOlud pr'vé stolice bý,t!iobcih!ázen :tím, že 
by žalobce ocenil předmM ,sIPlQlru nla :pelllLz přes, 1000 K (mYlll'í 5000 
Kč) a tím odňal by spor ,soudu OIkr'Cls:nímu. 

P c zná m ik a.. Oc.eně,nísporného předmě:t.umá důle:ž,itoslt i pro 
obs.azE.!l1Í soudu, t. j. prlo otázku, zda ve ,sporu o pení:z alllebD hodno
tu lJřes 1000 K (nyní 5000 Kč) jelst hodnota slPlQlrllléhOl :předměttu Ip,řes 

20.000 Kč a spor tudíž projedná!vá se pŤed senáltem·, či zd" 20'.000 
Kč nepřevyšuje .a spor ,tudíž IPl1ojed]ná'v,á se IsamostOudoem (§ 7a j . .ll.). 

Ocenění s,pO'rného předmětu i za tímtD účelem děje se 'týrnž. ZIPŮ
sobem, .i.ako za účelem urlčení přfsthtšnoStti, a i pro ~tento účel bude 
'ža'lobcovOl ocenění spornéhD předmětu IPO případě :soudem Iprolzkoll
!ráno (§§ 7a, 60 j. n.). 

NechE Isi 'Předmět sporu oceňuje žalobce nebo sám soud, dbáJno 
budiž těchto pravidel: 

1.) ve sporech, domáhajících se toho, hy, :al's,i z jakéhclli:olli :práv
ního důvodu, pll11ěna byla věc hmotná (movitá nebo nemoiVi-tá) nebo 
rrl'ehmotmá, bude obeclllá hodtnolta věd ttodnoltou IstplOrnélho předmě
rtu. Ta z·ákon VÝ!SlOiVil1ě :stanoví ohledně věcí ln em·ovHých, vytý~aje 
záJr!oveň, že, p okud luemov,i:tiost padrabena: jelSt dani PlQizemkD'Vé n.ebO' 

domovlní dau1i čiilTžorvl11í, má ,se Iza její hodnotu iPorvaŽlorvatd. Dnelll peníz, 
jelllž jako odhadní cena berní ;SlloUJží za izá!kilad pro vyměření iPop[la t
ku 'z převodu takovéto nrunovÍ'tosti (§ 60 II j. n.), rt. j. 70tinásobný 
obnos daně IPOz.emkDvé a 60tináJSobný obnos · domovlllí daně čilllJžovní 
(§ 50 palPL zák., nař . min. Hn. ,ze dne 25. ledna 1884, č: 18 ,ř. z. a § 13 
zák. z,edne 9. únorr-;a 1882, čjjs. 17 ř. z.); 

2.) ve ,sporech, majících za lPIředmět j e III za]iš1těl11í vohJledá~ky 
lllebOl p rávo zástavlllí, jeslt hOldnotou 'Sporného IPředmětu obnos po
hledávky, o jeHž ;z:aj :iš:tělllí se jedná, 'Pa!kludse týče, k jejímuž IZ::1-

)i'štění ,slouží nebo 'sloružiti má pr1árvo z~stavlll.í. Má-li zást:ava menší 
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h odnotu než pohl:edá'vka, je'Stt hodnotou sporného tprředmě:tu hodnota 

zástavy (§ 57 j. 111.). 

Lhostejno jes;t, jde-Iii >O ·exi,st,el1lc~, bezúč:itnJ1l.0st, či jen Ol pořadí prá
va ~.á:stavního, Ilhostejno jesit, jde-li o zástalvu movitou člÍ nemovitou. 
,AhY; 'bylo lze pOlsoudi!ti, Iz,dla-li cena :zásta:vy. nelllí Ill:iŽiší, než Obll.1iOlS 

pohledávky, tnutl110 ovšem zástavu v žalobě oceniti.. 

Slovem »j e:ll « VyhlČUjí se přílprudy, kde, jakž. dorvoluje to § 91 
j. !I1. , Sipojena žaloba o z:ap!lacení dluhu se žalobou Ol ,snášelllí pro
de je, mebo :žaloba o Zlruršení ('výmaz) záJs,tavníiho prá'va Ise žalobou o 
neex Í:s te:Jllci pohledávky, z·áSltavlQtu :zajištělné. V těchto př~padech ro;z
h odným jest vý!lučlllě oblJJols poh~erdávky; 

3.) tIodlllotou Ipráva na úrlaky, důchody, ;plody a jliJné občasné u
žitky a dávlky lest: při ne!p!omíjejícím trvá,ní práva d'V,acetioolstOibná 
roční dá:vkla (t. ]. j~s,tina, jež uilolžena jsouc na 5%, Iposkytuje ročně 
t alik n.a úrocích, krollik činí hodnOlta jedllloročtniÍ dá,vky), při 'trtvání, 
obmez.eném na oa,s ži'yQita, nebo 1rválllí neurčitém delsateronásobná 
ročtn,Í dávka, iPrr trvání Ll1:a urlČitDu dobu obmezeném, součet všech 

budoucícih dávek, 'V. žádtnlém pd:íp'rudě, vš:aik více, Illež dvacateronásob
ná :ro čmí dávka (§ 58 I j. n.) ; 

4.) ve sporech o exilSltenci Ipachtovního nebo ná.j.emlllího lPoměru 
dhtžlll,o vzí.ti za podklad ocenělní úhrlllný obllllols činže, pŤipadtající na 
dobu :SiPOTinOU (§ 58 II L' n.) 

Zákon má. na zřetelli jen ptř~piady, kde v:e sporu se tvrdí nebo 
p OlP'ír á , :že ,smlouva lila urči~tiOru dobu byla nebo lll;eibry11a platně u
zavřena , Ill\eizmiňuje se však o ptřípadu, že hy dle tvrz.ení jedné ze 
,stral!l smlouva uzavřena byla na' dobu neurčitou. 

P ,no tento !plQlsléze uvedelll,:sr přjjpad slušelo hy a lsi piovažOlvalti za 
bodnot u Isporu úhrllllJ10u člinži, přiVladající l11a Ismluvenou dobru VÝtpo
vědní, a nebyla-IH :VÝíPlQlvěď vyhrlazema, desateronáIsoibtn.Ý oblllos ce
~orDoní čilll,že (obdoba § 58 I Ln.) . 

II. Místní příslušnost. 

§ 21. Všeobecné poznámky o místní příslušnosti. 

Předp:i:Sy. o VěCU1é piHslUJšlllosti poučují pouze Ol tom, ke k1erému 
druhu .soudů :SPOtrl náJleží. Tím Inení vš,ak ještě ,věc vyřízena. Nutno 
ještě dá!le věděti, na který určitý soud ~ohoto druhu nutnO' se žalo
bou se ob!rá,tLti. 
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TeIT1Jto soud na:zýváme sudištěm .( Gerichtislstal11d) :PflOI dlQltyČll1Ý 
Sjp'Orl. Sudliště IZl11lačí nám jednak soud, jel!1iŽ má právo ra povinnost 
ve věci jedna:ti, jednak soud, jemuž jsou str:any 'V dotYČl11ém :S/p0r11 
vodrobeny, před nímž, lstMi jim náleží (:stare iIn judicio). 

Zákonodárná hlediska piro úp'ravu mílstní příslušnosti kotví ve 
slušném ohledu k :zájmům zúčastněných :s.trlan. Zálmn 'P'řli~azuje spo:r 
tnmu věcně !příSil:U:ŠlILému 'sOludu~ u něhož lze 'sPOlr ' co nejrychllej,i a 
nejle.vněji vyříditi, zejmooa /proto, že v jehoobViodu budou !pravidelně 
alespoň z nejvě:t,ší čás~i prlováděny důkazy. 

Jsou sudiš;tě, ,spOIčívající 111:8: iV:z,tahuoSloby k obvodu určitého 'Sou
du, a jiná orpM, kotvící ve vlztaihu jplráVll11ho pnměru nebOlLi věci k ob
vodu určitého 'Soudu. Otna sudtŠltě nazývlají se osobními sUJdi~šti, 1at'D' 
sudišti věClný:mi. 

Osobou jejÍíl11lž 'Vzltahem k obvodu určiitého sOUJdUJ určuje se o
sobní IsudiŠtě, jelSt :žalOlvaný a jen z;cel:al 'výjimečn.ě ž.a:llobc,e. Osoblní 
vZltah žlallovaného k soudlI1ímu obvodu jeví př,i.JtažHvOlu moc bud~si 
zálsardlně, ohledně iVšech žalob, je:ž byly IT1Ja něho podány, buďsi jen 
ohledně určHé ,s.kUJPdlI1'Y, právních Z ál ežitOlstí , totiž takových, je:ž sou
visejí 'se :zvlá:štním mílstním Vlzltla:h:ern ž,alOlV'aného k soudnímu obvodu. 

DHve naznačerným ,Qlsobním vz,tahem OIPodsltatln.ě:no jest tak zva
né OIbecné lSudiště (forum g,enerla1e, der él!Hgemeine Gerichts,stand), t. 
j. místní přílsluš<t1lO1st urči,téiho 'soudu 'Pro všechny žalob\V na urči\té

ho :žaloVlaného; Zlvlá'štním mí,s~ním vz.t:ahem ža:lovaného k soudnímu 
obvodu zakládá Ise Iz,vlá:Š'tlní ,s.udiš1tě osobní (forum ,s!p,ecÍaJl'e, der be
sOluder:e GeriobJtlSls,tall1d) . 

Věc[1á sudiMě cHe svého pojmu j,sou sudlÍ'Šiti .zvlľáštnírni. JlSou tu
díž zvláštní ,sudiš:tě dílem sudišti osobními, díllem 'sudiMi věcnými. 
Zvlá:Š'tní 'sudiště obojího druhu jsou dále bruď sudiš,ti na výběr daný
mi (fo.rum ,spec:ia!le faculta.tivum sive el,eotivum, der Wah1'gerich1s
s,talI1d), buďlsi iSUJdi'šti 'výdučtnými (fOrl1ll1i s;pecilalle excIusivum 'sivene:
ce'ssa,r'ium, der aus,sch1ieszhche Gerich1'sstand). · 

Při oněch má žalobce lna 'výbě:r buď ohecné sud,ilš.tě žarrovaného t 

nebo !sudiště zvláštní; při výlučném sudišti lze žalova,ti j,em. u tohoto 
s IvYllo.učením Isudi'ště obeooého. ZV11áŠ'tní sudiště civilního řádu soud
ního jso.u dílem výJučn,á, dílem na výběr daná, sucfiiš:tě exekučního 

řízení j:sou bezvýjimečně ,sudiš,ti výlučnými (§ 51 ex. ř.). 

§ 22. A. Obecné sudiště. 

Obecll1ý,m sudištěm rozumíme soud, u ll1ěhož prloti uró,té osobě ,lize 
podati všechny, žalob~T , pro ně:ž soucl ten jest věcně př1sluŠinj'rm, po'-
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kud není opndsta'tněno s.udiště' 'ZlvláJš:tní (§ 65 Ln.) . 
Osobním vz,tahem iŽ8.!lovaJného !k ,soudnímu obvodu, zaik:ládajícím 

obecné ,sudiš:tě, je1st b~dHš;tě žaJlovaného, obecným soudem o.sob~ je:st 
Slou,d, v jehož obvodu osoba 'ta bydlí (§ 66 L 111. aotorl sequÍ'tur fOTum 
!ei)"., O bY1dli'šti Ivze' dle př,il~'OiZ,ell1é Plovohy věCi mluvHi po.uze u osob 
fyl~i~kých. Zákon ~šaik, chtěje a maje IP'OItřebu utvořiti obecné 'su
diÚě li pro osob'Y; hrom:aJdné t us:trojil prO' ně, náhražku b~dHště. 

I. Bydlištěm Qlsoby fy,sic:ké jeSlt místo, kde se usadiila, majíc ú
mY'lsl stále t:a.m 'set~Nati (§ 66 j. ln.). Zakládá .se tudíž b~dhŠltě cOlr
iplore

t 
;to j. usazením Ise nla určitém místě, a .an:imo, 1. L ,úmysll'em, u

či,nHi místo tO' trvalým ,střediskem činnosti. 

ÚmYSll, k trvalému bydlení Ism,ěřující, J:ze dolkláz:ati přímo nebo z 
pútahú (indicií § 66 j. n.). Samo sebou :se: rozumí, že bydliště me
kryje Is.e vždy s míis,tem, kde má osoba p1r1ávo domoVlské, mi ,s mí
stem, kde vyvíjí činrnost výděleČlnou nebo vůbec provozuje své IPC)'
volánÍ. 

Můžeť ,na př. míti úředník b~d1i:ště na jiném mís,tě, než kde jest 
mís.tnost úřeJd/Y1Í , ŽŮvl110lSltlník může mrti jinde b~dilišté .a ji1l1de zase 
dílnu. J e-ili v mústě někowi(k okresních soudů, je:Slt ten ,z, ,nich obec-
1l1ým lSudiš.těm, v jehož ohvodu ;žlalovaný bydlí (§ 103 j. n.). 

Můž,e 'se však :také stMi, že žallo'VanÝ má dVOIjí nebOl dOlk!oll1ce 
někoHkeré brydli'Š1tě a kaž,cté z' těchto bydlišť jest v OIbvodu jiného 
soudu (na př. ža!Lovaný bydH 'v zimě v měiS:tě, IV !létě na 'Sivém ven
kov.ském Sltaiiklu). 

V tomto přfipadě má: :žlalovaný tolik obec1l1ých Isudišť, V kOllika 
soudních obvodech má své bydUště. Ž:alobci přísluší právo voditi mezi 
těmito obecnými sudtŠ'ti (§ 66 j. n.). Vo1.ba považuje se ,za. 'vYkona
nou, Jakmile ,ž,aloba brylla žalovanému doruče[}Ja (§ 102, j. n.). 

K IP;ojmu bY1dli>ště vyhledává se, by vOIlba spočÍl\nala na svobod1l1é 
vůli osobry, O' kterou Ise jedná (domicilium' vOlluntariium eSls.e debet) . 
Nef'l proto byclHštěm v plra:vém 'Sllova smyslu tak ZIV. 1l1ucené b~dliš:tě 
(domicilium neces,s:arium), t. j. illÍist:OI, jež plOl z.á\kionu pilatí za bydli
ště osoby, jež vlastní bydli'ště :založiti ifiel11í S. tO' neh olpnlJvněna. 

Nucelt1~-m b~dlištěm jest jednak mí!sf'o, jež ,dle IlJlQlsj'tivního předpi
su zákona platí co do míistní p,ří,sllušnosti za byJdliJště určitých Glsob 
(nucené neodvozené bydl:iŠ'tě), jecln.;ak jesrt:' to místOl, kte.ré jeSlt b\Vdli
štěm určíié osoby: a ipilatí dle izákona i za bydliště osob, In:a; oné 'O

sobě dle rocljrrmého poměru :záVislých (nucel11é bydliště odvozelIlé). 
1.) NeJodvo,zelné nucené bydliště vyskytuje se: 
a) u činně sloužících lP'říSilušn1ků branné moci t čí,taHc v ItQi i ty 



156 

vojenské osoby, je,ž činně slouží při vojell1lské ,S!prá!vě, a četlnic:tv\). 

PředpokládaHc, že by osoby ty jinak byly ,s to, :samostatné bydliště 
si !z:a,ložiti, p~atí Iprlo ně, polrud jiS.QiU Iprá:vě' ve službě votjenské neb 11 

četniÍctva, Zla bydlhště mí,sto, kde jsou posádkou (§ 68 ]. n.). Při zml~'
něl [posádky působí dří'věj :ší [llOlsádka až ,se dorazí do posádky nové 
(§ 68 II j. n.). 

Ohledně vojeI1Js)krých osob, ~držujícíclh se v cizolZ,émsku, p!;a:tí za 
bydliště misto poslední tllJz,emlské [posádky oll1oho iVojeluského ~b.oru, 
k němuž osoby ,ty Illáležejí, Inebo místo posledrní tuzemské lPosádky 
dotčené losobrY; (§ 68 III j. n.). Dříve uvedený pHp:ad v!ředij:;loklá

dá dÍlslI:okaci 'vojelnsikého sboru v cizině, druhý p'řílPlad nastává, jel-Iii 
vojelllls!ká osoba oddě!lené od ,svéihJo vojenského .sboru v c:izině. 

T'en:to ptřed!prus měl zI1Ja,onou pirlak1:ickou cenu ,za bý'valého R.a
kouska, kde tOipr1oti královstvím a; zemím, na řílš,ské radě za!stoup'2'
mým, jal\JOlžto tuzemsku byly :země uherslk:é koruny cizOtzemskem 
(čl. X. j. n.). 

lPřílslušlníci bramné moci a četnictlva, kteří, i kdyby ne:by.1i vo jáky 
nebo 6e~lníky, nemělLi by ziPŮJsohBo;s,ti, -samostatné bydliŠttě si založi
ti (,manželislké, legitimované neb :adoptiQtvané oQIsobY, jež jsou pod mo
cí otcovskou, aj n.emamže:},ské ,děti, jimž nebYlla priQIpůjče:n8. vo:Ilnállsprá
va mlajet!klu)" 1P0dr:ž,í odvozené nucené bydliště po ,rlozumu §§ 71 a 
72 j. n. M]sto pOlsádky bude u těchto os,ob jelviti v!l,ilv, jakožto místo 
zaměls,tlnání (§ 86 L ln.). O tom všem bude ještě' IPojednáno. 

Tyto případy mehudou četné, uváží-hs.e, že brall1'ná IIJlQlvinno~"t 

nastáNá 'tepnne dnem 1. říjll1Ja: kalendářního Toku, v f!l'ěmž brane.c do
vl:šil 2'0. >flok věku (§§ 9, 14 a 15i bnanného 'zálk:;ot11:a ze dne, 19. břeZina 
1920, čÍs. 193 Sb. ll.. a n.), :že za četníka na zkoušlkru může brýiH [llřijat 
joo telili, kdo překročiJI21. rok věku svého (§ 17 lIe zálkona o če:tnic:tvu 
z.e dine 14. dubnia 1920, ČÍIS. 299 Sb. z. a: n.), a. :že iSIVé:plráv:ilioISlti na
bývá se nYlní ukončením 21. rt,ku věku (zátkon ze dne 23. čerlvelllce 

1919, ČÍiS. 447 Sb. z'. Ia n.). 
Před!pi,s § 68 j. TI. Inerr,Ze ,rIQz,šli,řIQivati na p,říslluJšníky bezlpečlllOls.tní 

stráže. U příslušníků fiI1JanČl11í 'stráž,e platHlol dříve za b~dl~Í'Š:tě :S~iano

vilsko velitellSlDví Se~:l1dllliY (dv. dekrert ze dlne 28. 'z,áří 1842, čÍs. 643 Sb, 
z. IS.). Do~yoný Is,tarš,í lPředp'lis z;rušem byl čl. I. U~OIZ. záik. k j. n., 
dotýkaje s.e o~'ázlkiY, jež jurisdikční norl111Jou je.st zevrubně ~pr:a!Ven.a . 

NapriQlsto nehodim by se ma ll1iYllější poměry čsL f:inančlllí Istráže 
(důchodko:vá kolh'trolla Ipro vnitttr1olz;emí" finanční stráž pohran,iČtllí dle 
zákona 'O reoriganirsaoi fÍlnan:ční tStá:že ze dne 12. rprosÍlllee 1919, čÍ-s. 
28 Sb. z'. ta; n.) ; 
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b) příslll'šlllíC i státu Če,skoslO'venského, kltelří 'se zdrlžují ve stálém 
úředním lpOIstavelní jako :státní zamělstJllanci mitp'OI území státu, po
drží obeclIl:Ý ,soud, kte rý Itu měrlii Illlaposledy. Není-:l:i tu ta(klQivého iSO-U
du p ebo nedá-,li se zjilstiti, jest 'soud 'V Praz,e, 'v joo'ož obv~,~~ jest 
mi111:ster:s.tlvo věcí zahramičních, jejich cibectll.ý'm soudem, ma]l-ll do
'mQl~;ké Iprlávo v ú:z,emí, kde p'lati teluto zákol11l (§ 69 j. n., v doslovu 
čl. ÍI. Č. 6 zák. ze dne 1. dubnia 1921, čís. 161' Sb. l.. lla\ ln.), t. j. V' ú
zemí brývale rakouském, mají-IIi však domoviské prálVtOl 'v území bý
vale uhensikém, jes,t jejichsudiÍ'Měmobecným Bra'ÍiSlllaJva (§ 20 uher. 
c. ř . .s., v doslovu čL VII. čís. 2' pí,sm. c cit. zák. čÍs. 161/1921). 

Uznávaje! jlako obecné ,s,ud:i:Šltě u vlodáků .a če:tniků bývalou tuzem
sktOu IPosádku, u 'státních úředníků a zříz.entCů bý'Vculé tuzemské bry
dlišttě, vychá'zí zákon ll. filkice, jakoby tuze.mská posádka, pokud se 
týče tuzemské bydHš:tě , byly dosud skutečnou posádkou, pokud se 

'týče ,skutečluým bydrHštěm dOltČlených osob, pokud 'Se týče, že jeHch 
skutečným bydIiš:těm byla P.rlaha (Bratis:laJv,a; domic;ilium fictum). 
Podobným zplŮ:sobem odmYSlhl ,si zákolll Dla,s1:avlŠí z.měnu bydliš:íě 
!při tak zv. sUJd!Íš:ti dřívěj,šíhOl bydlliště (§ 97 L rn,). O tomto případě 
bude jeŠitě IPotjednáno. 

2.) O Inucell1ém odvozeném byd!II~Š't:~ mluvíme u os,ob, jež" jsouce v 
rodjJrl'lllé odviiSilos,ti od osoby jiné, nej,soul s 1iO, by 'samo's.tatll1é bydliMě 
si zal,ožály, nýbrž má se (4 n!~ch !ZiaJ .to, ž,e 'Sdílejí bydlilště osoby, na níž: 
jsou :z,á,viSrtými. T:akovýmirto osobami j,sou manžeLka a dMi. V !PO
drobnostech Iplatí toto: 

a) obeclné ,sudiš.tě malnžela jes t obecným sudiš.těm manžellky. To 
Plla'tí i tehdy, lJOIstrádá-li manžellm ,svéprávnosti .(§ 70 j. n.), ;ačkoli 
nesvéprlá'vlná ,ženJa zůstává co do Isvého majetku i nadále pod opa
trovlllic:tvím otce, IPokud ,s~ týče ipo!s.avadního poručníka, ,letda;že by v 
tomto posléze uvedeném .případě oipla1rovmicitví n:ad majeltkiem b~10 
Pl'elllte.seno ma manžela (§§ 175, 260 obč. zátk.). 

ObeClné sud;i'ště manžela jest obecným :sudi'š:těm mamželky 'tak 
dlouho, dokud malnželiství nebylo soudně rozvedeno nebo rozilloučc

no nebo maJnželovou 'smrltí rozvázálno (§ 70 I j. n.). Svéprrávná !Vdova 
a rSivéprávlná rO:l.v,edená, mebo rozlloučená m:an:žel.kJa VloH :si nadále 
svobodně své bydlišttě a zakládá tím :samost:atně prio sebe obecné 
sudiŠltě. J e-h ine1s:vélprávná, vrlací ,se IPod otcO'Vlskou moc (§ 175 obč. 
zák.) a jest tudí:ž nadále jejím obecným sudištěm obecné sudiŠ'tě' je
jího ot.ce. Pouhou fakt:iokotU růzlností pobyltu obou mlanželů odvozené 
obecné sudi:ště man,žellkry nepomine. T:ak zejména zůs:íalllte při něm, 
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když mam:želka ,s manželovým 'Souhlasem priOrv'Olzuje v jiném místě 
obchod (čl. 7 obch. 'Izák.) ; 

(31) obeoné ,sudálště rO~:ce srdÍ!1ejí jeho otcoV1ské moci plOldriobelllé man
žel,ské, legřtimov'aJné, neb adoptorvané děti.; tomuto sudišti. zÚJSitávají 
podr1obeny i po uhasnutí nebol nastavší bezúčinnos:tf moci otcO'v:sk~ 
~§§ 176, 177 IObč. zák.) , a rto tak dlouho, až nabudou IpráNla k voI
Iné správě ,SiVého :r::. :a.jet~iU. 

Podrží tudíž nesvéprávné Orsi,řelé dítky obecné bydl:irš,tě svého 
ma:nžellského otce, i k!dyž jejich srvép,rávlllá matka, oiV1dově'vši., zalO'ží 
si ji:nde své bydHš;tě:. 

Rodinné bydliště se Ill,evyskytuje a mohou proto manželka, rfles,p. 
manželské, leg,i,timoiVaJné neb adoptoiVané děti. volbou trvalého po
bytu z:alloži.ti pro sebe: z,vlálŠ'tní bydHš:tě la tím i samostatné osoblní 
sudiš.tě: 

aa) nežijí-li ve společné domácllllosti IS hlavou rlOdilThy v m1s~ě, kde 
otec, reSIP. manžel voják nebo 6etníkí jest \posárdkorU (§ 73 I Ln.); 

bb) nežtirjí-J:i ve ISpoleČlllé domáclThOlsti .s hlavou 'rodi.lllY, jež jal\)o 
Črsl. stártn,Í zamě,stlThanec jest tiflVlal'e služebně ,zamělS'tlllána v cizozem
sl\u (§ 73 II · j. n.); 

cc)oV'UJsti:l~li mlaJ]žel tuzemské rodi!l1lllé bydliště, mam.,že!lku však 
zane:chal 'V ,tll'z,ermsku, jest m1sto jejího trlvalého 'tuz,emského IPobytu 
jejím samo6lta:tným bydJlriš.těm a tudíž i jejím samols,tla:tlllým obecným 
'Sudištěm PrO tak dlouho, až se manžel z:a:se IV tuz,ems!k:u us,adí (§ 70 
II j. m,.). Na tom, je-M manželka svéprávná, Člili nic, lll'ezál>eží. Toto 
usual1lOrvení nepl}atí však ohledně ners\'éprrá'Vných dětí, jež otec, 0-

PUSltiV Isvé ItUJzemské bydliště, zde zanechalI. A cOll1JtlrlGLI1io J)ř~padů aa, 
bb, z,ŮJsltává v tomto případě ohledně dětí !při IzáJs.adě § 71 Ln., t. L 
nové cizozemské bydliště otcovo jest i bydlištěm jeho dětí. Ovšem 
j eVIÍ~:i bude ohledné těchto dětí účinnost erve11ltuelní 'tuzemské su
diště za:mě,stnámí (§ 86 j. In.) a majetku (§ 99 j. n.; odpověď min. k 
~ 70 j. :11.). 

Opačný náJzorf, vztahující UJstanovení § 70 II j. n. i na nesvéipráJvné 
děti, op1rá se o § 73 L [1: • .a touže flatio ,legis; 

r) obe,c[lé sudiště nema:nž,eJiské matiky jersrt obecným .sudištěm 
jejLho dítMe. ZŮJSitallo-M dítě ne:man'želským, IPodrlžÍ toto odvozené 
bydLiŠ'tě a:ž do svéiPráVlllosti, byť i mart:ika mezlÍ.tím zemřella (§ . 72 
I j. ll.). 

Nemanždské dítě , jež !llJa lútraty iV'eřejil1ého ústlavu, p'orvolaného 
k zákonnému jeho zals~rOUJpell1í (diV. dekr. 'Ze dne 17. srrpnla 1822, čÍ-s . 
1888 Sb z. S., zachovlaný 'V pla;ttnOlsti § 53 I. dHčí novel1.y) opafw1vá-

159 

no jest v ústavě ll1:eb i mimo Úrst:a:v, poidříZeIl1lQt jeist PIO dobru, co jest 
ústavem opatrováno, ,soudu, jetn~ jelst obecným iSudiště·m ús:ta!vu (§ 72 
II j. [1. ; k tomu Isro'Vnej § 50 I. dílčí IllrOlve1lry ik obč. IZ,á[k.). 

Vy,stOU!PliVŠ:1 z' OIpatflOrvální ústavu, sdllii nemanželské dítě PIO dobu 
:ne,s~éiJ rávlruo,s:t:i obecné rSudi'ště ma~'či.nlQt (§ 72 I j. n.). ] e-H mart~:a 
neznáma, jaikiož vůbec tehdy, je-li děcko nalezencem, jest obecnym 
sudi,štěm děcka, \'YSitOUIP~všího z opatro1vá!l1í ús.tavu, soud jeho 'trva-

lé:ho IpobYltu. 
By,lo-li' dítě dáno Úrst,wem do OPGLtrlovální osobám, bydlHcím v c.i-

zoze:msku,. zŮrstá;vá jeho poručenrským soudem soud, v jehož obvodu 
ústlav ,se nachází (mitn:. l11Jař. iz,e dne 21. .srpn:a 1856, čí,s. 150 t Z., :za.
chované v pŮJs.obnos.t:i' čl. VI. Čí!s. 6 UVOIZ,. zák ik Ln.) . 

Osoby, nemající 'allld v t uzemsku, ani wde jinde by-dliště, mají 0-

beClné sudi'š:tě v mí,stě dočGLsného \pobytu v tuzemsku {§ 67 j. ln.) . Na 
tom jak di1ouhého 'trvání jest dOČlasný \plQb~t v tuz,emsku, nezáletž,í . 
pr~ě tak, jako jest lhols,tejll1o, že snJad jedná :se jlen o prob~t' [lahodilý. 

Mís to dočGLsné!ho tuzemskéiho !pobytu jest však obeClllým :sudtštěm 
právě jen lna rt:alk dJouho, jak pob~lt ten trlvá, t. L :solUJd' dočwsného po

bytu jest oheoným Isoudem ta IZŮJstlall1ie jím O'všem olhlledně žalob, jež 
doručeny by!ly Žlalovanému v době, kdy meškal v soudiním obrvodu 

(§ 29 j. ln.) . . 
Nedos,tává-li Ise amri dočasného, tuz,emského PlQb~tu, nebo ll1ení-Id 

tenlto poby,t zmám, jevÍ, ale jell1J v určitých melzkh, úoLnnOISlt mjjsto 
lPosledlllrího tuzemského b~d[išitě nebo IPobytu. U soudu, v je:nolž ob
vodu měl žaJlov:aIl1Ý prOls,lední ,tuzemské bydliště nebo rpolslledmí tuzem
ský pobYlt, 'lze, ho iŽ,alolVati ze Izá,y;azků, jež 'Z,a! jehO! Ipobytu 'v 1uzrem
sku byly zde zralo:ženYi [lebo v ~uzemsku mají býllii s\pllll,ělllY (§ 67 j. n.). 

O:I:edl!1ě zá!va;zků, jež v tuzemslKu b~ly, ~allloženy, nelzáleží na 
tom, zda by1y za,loželny právě za posledního, oi za některého dřívěj
šího probytu žalovaného v tuzemsku, a z.da zralloženy byly IPrlávě v 
místě posledního. 1:uzemského pobytu, čii v jIném mílstě tuzemska. 
Oh'l~dJně závlazků, jež 'V tuzemsku mají hý ti SPln ěll1JY, jelst ~hOlSlt:eljIl10, 
kde byly zalloženy. Důvod záMa,Zku jelst vels~r!Ze lhostejným. 

PoměT mezi sudiš:těml dočasné!ho tuzemského PlOblJl1tu (§ 67, 1. 'Vě
lÍa j. n:.) ra .sud~štěm ll1ěkdejšího tuzemského b!ydltště nebo pobytu (9 
67, 2. vMra Ln.) jels,t tell1!to: 

'sudiště rdoČlasného pob~ltu jelst !surogMem tuzemského obecného 
sudi'ště , sudiš,tě někdejlšíiho tUlz,ennslklého bydliště nebo J)obry1tu jest 
zvláštním osobním 'SudJi'štěm ' a' nastupuje jle[l' IPod'půrlllrě', není-li zde 
ani oniorho surogMu obecného\ b~d~~ště. 
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II. O b e c [1 é s u d i 'š 'Í ě () 6, O b fl 11 () m a d n Ý c h. K il1im patř[ 

jednak osoby Iprávnicik:é (korporace a nadace), jednak souhrnky '0 '

sob, jež mohou IPod jednotl11ým jménem ž.a!lov:a:ti a žalováJny- býti. 
Fing,O~aill·Ým obecným ;sudd'štěm osc,b hr10madných jest: 
1.) obecným :sud~š;těm eráru, t. j. státu, jlakQiÚo subjektu soUik'T'o

moprávnÍch majetlkorvých vztahů, jest ,sídlo té finamJční pr'Ok11'ratlll··Y, 
je:ž v daném případě k z:alstuporvání eráru j,est ;pov~láJna (§ 74 I j. n. 
čL IV. čís. 1 uvo:z,. z.~k . k e. ,ř. s. a min. ~IPif lav. k § 47 j. 111.). Která to 
fi ,llianční prokuratur;a jesrt, bude J1a příslušném míistě Toz,ebrálno; 

2.) země budiž žalována v mÍ:stě sícUa zemského výboru, Inyní 
zemské :sp'r1á'vmi komiise {§ 74 I j. n.); 

3.) obeclné 'sud,iš,tě obce řídí se sídlem obecního zas.tupd:t,e,l,stva 
(§ 74 II L ln.); 

4.) u jinakých veřejnýeh ]mriplorací la fondů , dáll'e u kOlSltelů, obro
čí, nacLací, všeužitečll1týdli ,úiS1tavů, ,~IPolků, ma jetkových pods~lat, dále 
u obohodních .spol'ečností II. knihy obchodního zákcrna, hos!podář,ských 
a vÝriOtbních 'Sipoleóellllsterv, ,spo'lečillos:tí ,s o. r. a tělžařls,tev, -řídí se o
becné sudiště dl'e jejich sídlIla. Za sídlo .pQivažuje ,se v pochyb
nosti místo, kde iS,práV1a !s,el 'Vede (§ 75 I j. n.). 

Zakr'očuje-li dle platllliých pfedJpi'Sů za někte'rý z právních ~ub
jektů, na:z,načených pod čís. 4, zástupce eráru nebo 'z,emě, neb obs,ta
rává-li !SlprávU! jeho oberc mebokres, posuzuje se obecné sud:iště dle 
přecLpi!Sů, uvede:ných 'Plod ČíiS. 1a;ž 3, i. j. obecné ,sudi'ště zás'tUipce ne
bo Isplrárvoe, je,slt 'obecným iSudi'š.těm za,stoupeného nrebo s,pr1avova
mého subj e~tu (§ 75 II Ln.). O tom, které z těchto prá'vních ,sub
jektů j,sou takto z,alstupovány, bude flIa lPřfsJuŠ!l1ém m~Sltě Ipojedllláno. 

NedJOit6eny zŮlSttaly, přecLpi,s~, jimiž Co do mí!s:tn'í pří,slušlnost} po
sky,tnuty 'Z:viláštní výhody jednQltlivým ústavům, svolkům nebo SPQ:- , 
.IeČlThostem ve .stanovách zákonem upravemých, neb aleslPoň .s.tá1em 
.schvá!lených (§ 75 I L ni. čl. V. uvoz. zák. k L n.; n:a: IPř. u zemské 
banky král. Če,ského dle § 58 'stanov, 'vyhlášených rvyhláškou mí,sto
držHele ze dne 2. ,s<rIJJilla 1888, Číls,. 43 zem. zák.). 

CizIQIz.emské ústavy, ;spro,lečnOls~:i, :srplQlečelflls.tvla la jinaká :sdružení 
Qlsob, j,a~O'ž i ci,Vozemiské .maj,etko'Vé podstaty (na !p'ř. úpladkové) ža
~'ovati lze u 'soUldu toho mÍ6rta, kde mají :své stá'lé! :zastoupenf IprQi tu
Zems.No neb 'alelspoň orgán, obs.tlarávajíc.í jejich obchodní záležitos,ti, 
konečně i II soudu IPodle ma;jertku (§ 99 j. n.). 

Výjimkou ze 'záis:ad. [shora uv,edených: 
a) obecné Isudišltě ,tuzemskéhO! tCL1U1žill'íka jest sudištěm výlučným 

pro žalloby o zlalPaa cell1í kupmí ceny z obchodu na ,spláttky, t. L z 
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prode:j.e svršků u tpriOrvoz,ováll1ií ,obchodní nebo jinaké žiVlllQisti za ce
nu, j'e~ vyrovnlatri 'se má 'Ve ~látkách, ode'Vlzdáln-tH !prodraný předm'ě,t 

dříve, než-li celá kUipn[ cema: byla zapla,cema (§ 6 z,áIk. o obchO'deoh 
splá tkových z,e dne. 27. dubrua 1896, čfs. 70 ,ř. z.); 

'b) jiS,OU p'řÍlpady, kde místní přis,lušll1JOislt lřídí :se bw:d1i:štěm Žlrullob
oOiVÝm. 

Tak jeSlt tomu ll1Ja př. při Žlalobě 4 retenČlního IPrJáV1aJ kupeckého 
. (čl. 3150bch. zák., čl. VI. čÍls,. 5 UYlOIZ,. zák. k j. n.) . PodlplŮrn.ě priClh'ází 
v úMaihu ižalorhcQlvo ~dli'š.tě [l'ři Žlarrobách iZ pomělru manželllskéihJOi ta 

roddlnného (§ 100 L ItlI.). 

§ 23. Zvláštní sudiště (fora specialia). 

J. Zvláš,tní osobní sudiště. 

Při obecném sudišti spiata jest osoba žalovaného s určitým soud
ním obvodem ~itn, :že má v rrrěm :skutečné nebo fiktiv:ní brydltště'. Jsou 
však mimo to i jiné ještě osobní vztahy, jež PQiutají ,osobu žalllorva
ného k určitému soudnímu okrresu. VI těchtO' z,vláŠltl1líCih 'OSlobních 
vz,tazích ~kvÍ dŮJVod uroi'tých s udilŠt. Sudiště ta j!stQJu ve,smělS: na 
výběr dlmými. 

Sem IPatří: 
1.) IS u Id i š rt ě m í ,5 ,t a 'z a m ě :5 t [l á n í (G e 'r i ch !ts. s t a [l: d des 

Ort e:s der B e IS Cl haf It i ,g u n g) § 86 L u. 
Os.ob~, jež 'Z,drlžují Ise na určiJtérn místě za! oikolmos~í, j,elž dle své 

povahy uka:zují k del:šímu PIOO~tu, žíallóv:arti lze z: majetkoprávních 
nároků rrlIa soudě, Vi jehOlž, obvodu Ise z'držují. 

Lhostejno jeis1t, z.daJ žallovam,ýzdržuje se na rdoltyčném rmstě ze 
své 'VŮlle, či jsa k tomu ll1Juoen (naJ př.: odrpykávaje :si Vl ,tres:tll1Jioi delší 
treStt na ,svobodě). Lhostejll1Jo jelst, !Za jlakým úče,lem žalovaný v soud
ním obvodě 'Se zdrlžuje. 

ZáNon lP'říklradmo (arg. :slova ď[]sbes'Ondere) :poukazuje k tomu, že 
j,eho UlsrtJanovelt1í platí IzvJáště o tě,oh, kdQiž zdržují ,se v ,soudními 'Oh
vodu za účelem výdě~ečnÝm (čeleď , nádemníci, továrll1í dělníci) nebo 
za: účelem výcviku ať,si p~arktického (:živll1oS.toolŠtí učedníoi ta po,moc
níci) , ,ať,si teQire'tického (žáot a s,tudující) . Zákem číit:á :sem dáJl'e Vo
jíny v činné :službě, prlo něž mLstem zaměiSltl11ánÍ jest m~SltQi, kde js,ou 
'Posádkou. PrlO vojíny prřicháJzí vlšak místo, kde jlSQiU Iposádkou, V ú
vahu jakožto m~Stto zaměstnání jem' 'tehdy, rnej:sou-li 's tOl, by ISlamo
stélttně bydli:š'tě 'si zlalo!Ni. 

II 
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Bylo ji.ž (§ 22a I 1. a těchto výkl,adů) IPoukálzáno Ik! ,tomu, že pH
sluš'níci br,anmé moci a četnictva, jsoucÍ v činné :sllužbě, mají !l1ucelilé 
neod\"ozené bydHště v mÍ:s,tě, kde j.sou IPosádkou, jen za ' lPředUJ'O
kladu, ~e by, i nej,soQluce IvojÍln.y nebo četníky, měli způsobi'uos.t, samo
st.atné bydliště .si založilti. 

Spl!l1ěn-!1i te11'to předpoklad, je:st mÍ,s,to posádky bydli'štěm ,a Isoud, 
v jeho:ž obvodu jest tOlto mí,slÍo, obecným tSudLŠ'těm vojína :a četníka. 

Není-li zde tohoto předpokladu, 1. j. vojín anebo četník jest ještě 

'Pod mocí otcov.skou, nebo je.st jelš.tě nesvéprávným dítětem ll1eman
žeI.ským, ;podrží přes Ito, ;Ž.e č.ilnně :slouží ve vohku ri,ebo u četil1iicuva, 

odva.velI1é rodinné Isudi!Šltě dle §§ 71 a 72: j. n. 
Místo, kde jes,t posádkou, UJořichází plak v :úJv;ahu n.i!kioH j,ako bydli

ště, nýbrž, pouze jako místo Iz,amě'stnáJní a zaklládá :se jím dočalslná 

soudní příslušnost jen pro l11ároky majetkolprávní. iPřediplo[illádá se 
ov~em, · že 'jako i v jinýah IPřípadech § 86 L ln., voj~n inebo č,eltlník, 
byť i nebyl .svéprávným, ,má zlpŮJsobilost k dorty.onému 'sporu, li:. j., že 
jedná .se ve sporu o záva,z,ek, :který !samostartně byl s to podstoUlpiti. 

Soud mÍis:ta vamělstnánf příslušným jelst 'pOUlze pro žaloby z, l11á'líOlkiŮ. 

m,ajetkoprávlních. Na prá'vlním důvodu nárroku 'však právě tak nezá
le.Ží, jako jest ilhos.tejno, kde, kdy a jakým Iz.pŮJs,obem nárok vznikl. 
Nez.á~eží tedYI zejmél11,a na IÍlom, zda závaJzek vzešel UJo čaJS a na místě 
"pobytu. 

U soudu místa zamělstnání 'vze ov:šem žalov;alti joo, pokud ~alo

vaný v soudním obvodu se Izdržuje, tedy j,en, byla-li ž,a!loha lna Itomto 
soudě IPod,ána: dříve, než zrušen bry,l lPoměr, delší pobryt lPodmiňující. 
Že rOlzhodným jest podání a nikohv teprve doručení ž,alobry', plyne z 
§§ 29 a, 54 I j. .n. 

2.) S u d i ~.t ě Ol o d ln i k u (G e r i ch ,t 150 ,s It.a. Jl d der Ni ,e: der-
1 a s s u n g - § 87 j. n.). 

Tento důvoQId místní ipiří,sllušnosíi má na mysli př]pady" ~\ide žalova
ný provozuje výdělečnou čilI1noslt v jiném 'soudním obvodu, mež ve 
kterém bydlí. Zákon dovoluje pa:k, b:y, z nároků, vztahujících 'se k 
této výdělečné činnosti bylo žai1ováno u .soudu, v jehož 'Obvodu 
iato čimnost Ise vyvíjí. V IPodrobnos~ech dlužno lišiti trojí p'řÍ[)ad: 

a) ti, kdož mimo soudIní obvod svého brydl1iště maH doly, Itorvár
:nu, obchodní závod ,anebo jinakou p'r'QlVIQlzovnu 'Slvé živnosti nebo své
ho 'povolání, mohou 've ISlporný-ch práv:ních LZ,áiležirtJos~ech, VZltahUjí
cích se k !této jich čiJt]nosti obchodní nebo ik] rtomuto' jeHch /povo
láni, žalováni býti na ,soudě, v jeho~ IObrvodu jest jejlich zárvod al\ebo' 
prorvOlzovna (§ 87 I j. n., v doslovu čl. IV. č. 15 nov. o soud. úlev.). 
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ZákOlll má na zřeteli !případy, kde 'továrník" obahodník, podnika
tel hor ,a IPod. by,dlí v jiném 'sloudním okrelsu, [lež :ve kterém josou 
doly, továrna obchodní z,ávOld a pod. Tu může 100v'šem i v právních 
záležitostech, vztahujících ,se ~ rtéto jeho lobchlOOOí nebo výděh~,č

né ' pin11lolsti, žalován býti u :soudu 's~ého brydliště, tedy u soudu 
:sv~ ho obeaného sudi'Mě. Může Iv:šak, a v 'toQlm IspOlčívá tělžilSko usta- , 
novení § 87 j. In., žalován býti též u věcně !P'řÍlslušného soudu, v 
jehož obvodu IProviozujeo SVíOU výtdě:lečnou čilI1nost. 

V čem výdě!leč,riá č]nnosrt záLeží jest Jhostejno. Poukaz, k provo
zování hor, továren neb obchodu jest jen demonstnutivní, jakž ply:ne 
ze všeobecného dodatku »nebo jinakou provozovnu svého zaměstná

ní nebo povolání«. 
Č;innost může bý,ti obchodn] nebo živnostenská, může však jí bý

-ti i jinaké výdělečné lPovolál11í neb zamě,stnání. V motivech poukaZUje 
se příkladmo k lP'ř~padům, kcLe advokárt:, il1Jotář, majitel lsou(k!romé školy 
bydlí :v jiném ,soudním okresu, než kde jest jeho advokáotnÍ, notář
skiá k,ance:lář nebOl učeliště. Lhos'tejno jest, zda UJodnů,kiatel jest osobou 
fy,s ickou či hromadnou, lzda jes,t vla.s1níkem či pouhým pachtýřem 

neb .poživa~telem závodu. . _ 
Mluvě z,cel,a všeobecně o ISUJorných věcech práJvlll.'íah '('s,treitige 

:RechtSisaahen) nechce zákon roz,elzinávaltli melzi důvodem a lPřed

n·těotem žalobni pil1osbry, neohce tedy ,rozeznáviati, z~da jde o ža.!l:oby 
cbHgaonÍ 6i věcné, zda ž,aJ10ba; domáhá se plnění či IPouhéh\o ur

čení. 

Zákon Ivš,ak žádá, b~ Ipr~vlní poměr, z něhož jest majitel !závodu 
žalová,n, v,ztahoval se k tétlQ' jeho výiděolečlllé činllllQlsrbi. Jako přílldad 
takovýchto žalob uvésti lIze námezdní .spory lidí, pro :z.ávod zjedna
ných~ 'spory z dodávek Ipro zá:vod, IZ dOlpravních a p'ovozlnických 
smluv ohleooě zboží závodu a pOId.; 

b) jde-li o ~zvlášitlní závod podnikatelů hor, Ito~árell1, ohchodnÍclI 
,anebo živnostenských tPoooiklů, zřízený mimo sídlo hlavního ~á'Vodu, 
Uze v}e sporných právníah. záležiltos,tech, vZIÍ'ahujících se k onomu 
'Zvláštnímu závodu, ižalo~arti u věoně příslušného ,soudu místa, ~de 
!Zvlášotmí !závod 'se nachází ,(§ 87 II j. n.). Také tOltO sugiš:tě jest su
dištěm na výběr, It. j., lze žalovati <též u obecného 'sudišíě' žalo~aného. 

PředpOlkl,aJclem jest, že týž tpooodkruŤen má jednak v jednom soud
ním crr~relsu \podnik h.lavní, jedlllak v jiném Isoudním okresu !pro týž 

obor výdělečné činnols,ti záJvod vedlejší. 
V: jakém Iprá\nním poměru jes,t vedlejší závod k závodu hlav

nímu, jest lhostejno, v'rávě taik, jako nezáleží na tom, ,zda vedlejší 

11* 
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cích, zda .věci nebo práva jlsou zcizitelna ra zda zejména exekuci j,sou 
podrobe[1a. 

LhoSitejlilo též, zda ty Jclterlé 'veCl J'sou v moci žalo:v.anéiho či v 
moci někoho jiného, ,a !lhostejno, zda žaltOiVaJllÝ jelst či není tOlpráv
něn věcmi, právy nebo nároky, rvolně nakládalti. Také \přledměteql~ 

žalobou požadorv;aným, může býlti nejen věc hmotlná, nýbrž 'Í ne
hmotná, 'Í. j, Iprávo. Důvod žallob~ jest lhrQIst~jný. 

Rozdíl mezi ISudišltěm jmění a. Isudištěm ižalobního předmětu jeví 
se jednak v tom, že v onom přÍ(pI~dě 'tuzemský majetek žalolvaného 
jest pouze dŮJvodem ipřrs,lušnosti, v druhém \přílpadě pak 'Vedle toho 
zárovieú předmětem :sporu, jeooak v tom, že v prvém IPřípadě ža,
lobce uznává majetek Iza majeltek žCť1ovaného, v druhém případě' 

,tvrdí, ;ž}e ma.jetek ten 'neuJra'iřížalovaJllému, nýbrž žalobci. 

Stačí, je-li jmění nebo crJ,ředmět, požadovaný žalobou, 'V obvodu 
dovolávalllého soudu v oalse, Ndy žaloba hryla podána. Nalpotomním 
lPřemís.tněním jmění nebo IpředměJtu na mÍ'S1tní přílsllušnosti ničeho se 
již ;nezmění (§ 26 j. n.). 

Má-li .žaJ1ovaný jmění, nebo jle-1i ~a10bou ~'Ožadovaný předmět ve 
více Isoudních obvodech, má žalobce na výběr, u ikterého z 1ěch!o 
soudů chce žalovati (§ 10'2 j . .ll.) ; 

c) mÍsrtem, kde majetek nebo IPředmět ~e nachází, bude při věc
ných právech mÍISlto, k!de věc 'se nacháJzí. Je-li !předmětem žal.obního 
nároku věcné :právo, nebol jedlllá-li sl~ o nájemní ispor, týkající se 
nemoiVitoslÍ,i, nebude třeba dovoláva.ti ,se IS.l1JdJiště majeltku, nýbrž bude 
zde výluČlllě forum .sei Is.itae (§§ 81 a 82 j, n.). Zálelž.í-li majetek: Žra
lo'\'aného v pohledávce, jest hrydUMě lPoddilužnÍka Ct. j. dlužníka po" 
hkdávky žalo'Vaného) mí,stem, kde majetek S{~ nachází. Nemá-li .ani 
poddlužnÍlk v tuzemsku 'Svého bydli'š:tě, jeslt ~ístem, kde nalézá se 
maje:tek, zále.žející ,v pohledávce, mí-sto, kde nachárzí se věc, slOUŽÍ
cí k zajištěni pohledávky, t. j, tuzemská Izásltava rnebo tuzremská 
věc, retenČlllím právem \pLatně z,adržená. Pak-li bIY !zde nebylo ani to
hoto IPřípadu, melze o lPohledá'vce míti za to, že jeslt v tUJz.emsku, a 
ne]z,e opírati 10( It1:Í ISUJdlŠ1Íě cillre mlajetlku. 

IPN [J'Ohledávkách z ;prCťpírů, rubopilsem IPřrevoditelných, S nimiž 
pohledávka, 1píc na p~píru, ~rvá, \zaniká ,a Ise přenáší, zejména tedy 
:při lP'ooledávkách !z,e směnky, kupecké poulkiá.'zky a kupeckého Zi8JVa!Z,Qt
vadho Ustu, nerozhoduje v,e IPlříčině mí,sta, kde jest jmění, ·zále.že
jícÍ v tak!oiVéto pohledá:vce, bydliŠitě dlužníka' ze slkrilprŤUry, inýbrž 
mÍlsto, kde se skriptura naohází. 
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Je-li dlužníkem žar1ovaného sám žalobce, můž\e Itento, opíraje se 
'O rsudiště majetku, iŽtalov;a,tui u svého obecného sudiště. Žalobce Ille

mohl by však o takovouto pohledávlku OIPÍrati příslušnost dle ma
je.tku pro žalobní nárok, jenž" bude-li uznáJn důvodným, bude negaCÍ 
IPo.bledávky žalovaného, o níž vřílslušnost má biý;tÍ' olpře[]a; lna př. ža
ló'bce, domáhaje s.e rzrušeil1Í kupu IprlO lVradlllost věci, il1emohl by mÍlst
ni :příslušnost olPÍl1a:ti o to, lže ,žalovanému příslUŠÍ z téhož kupu za 
ža:Lohcem POlhl,edáv~a cemy trhové. 

Ve :Slporech, V'z,iahuHcích 'se lna lodi In::ímoř,slk.é nebo :pla'vbn po 
moňi, pla,tí 'z,~ místo, kde majertek Ise nachází, tuzemský pHstav, k ně
muž loď 111á~eží (§ 99 posledl11í odstavec j. n.), t. L onen IPř]stav, od
kud nové pl,a.vby .se podnikají a v jehož 'lodním rej'stříku jest !loď Iza
psána (zá~oln ze dnE) 7. Ikvětna 1879, Čí.s . . 65 ,ř. z. ,. §§ 4 ,a 11, a min. 
nař. ze dne 25. října 1884, čÍ-s. 169 ř. z., §§ 5 a 6). P.ro osl. námořní 
lodi je dmnovlským (rejstříkovým) UJtřÍlstavem Praha (§ 12 zák. z.e 
dne 15. dubna 1920, čís . 315 Sb. z. a n.) ; , 

d) sudiŠrtě dle majetku dovolávati ,se liz,e pouze pro ,žaloby o ná
roky. majetk:Olprávní. Pokud jde o Žla/loby z IProměTu me.zi mamžeH a 
mezi rocLiči a dětmi, Illars.tupujle výlučné sudiště dle § 76, po případě 

Ipodpůril1é sudiště ,§ 100 j. n.; 

e) nebydlí-li ani žalobce ani žalovaný v tuzemslku, nelze dOV01á
vati .se .sudiŠ<tě podíle majeltku. To Slice zákonem: není vý;.sloVlně sltanOr
veno, ale lply;ne :z účelu předpisu § 99 j. n., jenž umožniti choe tuzem
ským oprávněným, by !zde i Itehdy mohli ž,alOlva:ti, kdyžžalO'v,aný v 
tuzemsku nebydlí, Inezamýšlí však bezúčellně otevříti cesrtu pokusům, 
by cizinec cizi;nce žalov31l ve IstMě, crJ~o obě Istrany zclela cizím. 

Sudi'ště dle majetku je na· výběr dané. 

4.) S u di Š' tě IP 1,a v c ů (§ 98 j. ln.). O rněm bude IPojednáno v 
~ouvi:s.Iosti s výlkiladem o sudiMi dřÍvě,jšího bydliště. 

II. Zvláštní věcná sudiště. 

§ 24. Zvláštní sudiště dle ]jmísfnění nároku. 

Do této skUJPiny patří sudiště, ISlt:anO'vená dle onoho 'v.ztahu rpra v

ního IPoměru, jenž dle pO's.itiv:ního plřledlp1:su :zákona uznává Ise za 'roz
hodujíCÍ Ipro řešení ortázky, kde IprávnÍ '!poměT má rsvé sídlo, :kde jest 
zmÍSrtlllěn. Znak .ten bud~ různým dle toho, jaké m~sto právní lP'oměr 
zaujímá v sous.ta'Vě /práva soukromého. 

• 
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A. Držba. 

Držba věci ,zmÍ'stněna j,est tam, kae věc trvale se nacháJzL S tím
to mÍ'SltnÍll1 vztahem lze 'venkoncem vYlStači,tlu pfi držbě věci nemo;yi
té. KoHsavÝm s,tává Ise tento místní VlZ,tah při dnžbě věci mo;yité, 
jež mění II,ehko své stalIlovi.ště, a l11eUjportřebH'ell11,ým stává :se lP'ři držb~ 

práv, nemajícíah za substrát věc hmotnou. 

IPro ty lP'ř~pady, kde mvstní vZitah držby jako takové jest kolísa
vým neb dokonce neuplotřebitelným, nu1IDo pooh~édl11oulÚi. 'se po jtném 
místním vztahu. Ten určuje ,se !Účelem posesorní roz elpř e, t . j. ochra
nou držby proti jejímu rušenÍ. Rozhodl11ým jesiÍ ,tudíž mí stOi, 'kde do

šLo lk nrš,el11,í držby. 

Dle toho jest k žalobám Ipro rušení držby pří!slušným: 

a) jedná-M se o držbu nemovitosrt:i, j:est výlučně IpHSllušným okres
ní soud, v jehož obvodu InemolVitOlst 'se nachází (§§ 49 čís. 4 a 81 j. 

tJ., forum rei :sitae) ; 
b) jde-U o držbu p'ráv vodních, jels,t vÝlučn.ě [Jřislušným okresní 

soud, v jehož obvodu 'rušení se IsiÚalo (§§ 49 čís. 4 a 82 Ln.); 
c) jedná-li se o jilnakou držbu, rte j. o držbu movité !věci lUebo ji

ného nelž vodního práva, 1ze Ipno lejí rušení ža!~oV1arti dle žaJloboovv. 
volby buď u soudu okresního, jtmž jes,t obecným lSudišltěm žalova

ného, neb u okresního 'SlOIUdu, v jehož obvodu rU'š,elií 'se stalo (§§ 49 
čís. 4 a: 92 j. n.). 

Rušením nutno rozumě,ti jak rušel11í v uŽ1šim slova Ismyslu, tak i 
vypuzení z držby. Žalobci IPř]sluší práIVo voJby mezi něikJoHka okres
ními ,soudy, jichž íPří,sluŠn1lost, hledíc k IPoloz,e věci, p'řkhází v úvaihu : 

lX) je-li věc v 'Obvodech l11ěkoFka okresních Isoudu, 
(3) je-JÍ, MedíC ke hranicím nělmUka okreslIlích Isoudu, IPochybno, 

který z niah dLe polohy věci dlllJžno lPovažovati ,~a. /příslušný, 

r;) spojí-li .se V téže žalobě ně~oldik ná:roků, z nichž každý pa:třil 
by · vzhledem k poloze věci, k níž se vZltahuje', IPř,ed Hný okresní 
sOllJd (§ 84 j. Itl.). 

18rárvo volhy] rpilla.tí za vykonané ,tím, že žaloba doručena hyLa lŽal'o
vanému (§ 102 j. ln.). 

Výlučným sudištím §§ 81 a 82 L 111. ,Podrobeny }sou též osoby, 
požívajíc.í jinak exterHIQlr:taLity (§ 85 j. n.). 

B. Věcná práva a reální břemena. 

1.) S u di 'š ,t ě dle p o I ° ,h y , věc i (f O< rum r e i IS i t,a e). 
Vla'Sltniot'VÍ, věcná práva a z,ástaVl11í /právo k ~věci zmístněny jsou 

I . 
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tam, kde věc se nacházÍ. Totéž platí o břemenech reálních, ač-li ne
j sou IPrávy 'Věcnými. Při /poz,emkových služeoo'oSltech ,Přichází IPřiro~ 
z,eně v úvahu poloha věci ,služebné, nikoli poloha panujícího [)oz,em

ku. PIa tlI1é prá'vo nelpNkél!zuje však všeobecně :žalolJ!y o řečená !práva 
k ; ~udiš:ti dle IPolohy věci (forum 'fei ,siitae, lSudiŠ'tě reální), nýbrž ob
m.ezuje tQlto sudišrtě' lna 'věCi nemovHé. 

S tímto obmezením jeSltl reá:lní sudiště 'sudiŠ'těm výlučným. Na iÍoĎo 
sudiště náležejí: 

a ) věcné ,ž,al'Oby ohledně nemovirt'Osltí, t. j. žaloby, jimiž: 

a) uplatňuJe ,se věcné !p1rávo k nemQlvJté věci. UhosrtejnJOl jels,t, zda 
žaloba jest žalobou určovlad, či ,též nebo jen žalobou o :panění, zda 
tedy dJov0'lálvá 'se určení p'ráva~ či .též nebo jen vydání věd (žaloba 
v Laistmická a lPubliciánská), 'snášení prodeje zásltavy (hypotekárlI1Í 
ž aloba), výkonu služebnosti {wOIl1fesorní žaloba), či zamezení čás,teč
ného rušení vlasitnic.tví osobová.lllím !Si Ipráva k !l1emowtoSiti (nega
t orru ,žaJloba). 

Lhostej,uo jeslt, zda jedná se o 'věcné Iprávo knihoVl11Í či nekniholv
dí, .t. j. ~držením nabyté. Nep1aJtří VlŠIa]k' !před f'Q1rum Irel si,tae, nejsou
<ce žalobami IZ lP'fá~a věcného, ~allQb~ z /práVl11ích jednání, PIf'Opůjčují
.cích pouze titul k l11aby!tí viliastlnického nebo jiného věcného práva, te
-cly n~ IPř. žaLoby o dodržení ,aJ Isplněl11í smlouvy rtrhové nebo ,směnné 
'0 nemovitosti; :smlouvy o /propujčení poz.emkové ISlluž,ebnosrti a pod. 

Rovnelž ne/patřila by 'sem oďiPurčí ~aloba 10 be1zúčÍn1[lOslt odporo
vateLně plf(~půjčeného IPráva věaného, lPoněvadž při této žalobě, ne
jedná se o exi,stenci věcného práva, nýbrž jen 10 jeho, úaÍlt1l1l1OlSlt nebo 
bez,účit1l1lost vůči lPohledáJvce odporujícího věřitele. 

Tuto zastá'VaJI1Ý VÝ~ľaJd z.ákona obs~orjí [ rp,řed nadp~sem, § 81 .i
n ., znějícím zcelLa vš,eobecně »lsplOry o nemovitý majetek« (Stred,tig
keiten um unbewegHches Gut), poněvadž toto povšechné označení vy~ 
mezeno jeSlt blíže obsahem § 8l; j. n., mluvícím /pouze o p1rálvech 
věcných; 

(3) usiluje se o výrok, že nemovitost jest prosta takového práva, 

na rpř . pro il1epwatnos~ vkladu (§ 61 knih. zák.); l11'epatři1a by sem však 
~aloba z právního jednáll1í, majícího za piíedmět ~ru'šení nebo výmaz 
práva věcného, na pře žalloba 0' depuraci zástavních IPráv, kUP,iltelem 
li1:emolVitosiÍí ne!pře~zatých; 

r) usiluje se o výrok, že právo takové jest zrušeno, na pře pro
mlčením; 
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b) žaloby, tÝ1k~ající Ise ve směrech, naznačených ,shora POId p'Ísm. 

lX, (3, YJ břemene reálního, jež zákon PIO strál11ce IPří'slušnosti k!llade na 
roveň právům věCl1lým (§ 81 II j. 111.). 

Ohledně ,žalob o zadržeilé dávky z' reáll11ího břemena dlužno míti 
na zřeteli, že nes[Jlardají pod žádný ze ishora' vYtčených případů. Ne
ipatří tudíž vÝilučně na ,soud reální, nýbrž il]a ob~c~é su:di.§tě žal()
vruného. To pLatí bez:výjimečně o :balobě: IPro.ti dřívějšímu dr:žite:li obtí

žené nemovHosti o Izaplacení dávek dos\pév~ích za dobY J kdy byl 
jeMě vlastníkem. 

Při žalobě na dOlčrusné:ho drlžlltele obtížené l11emovitOlsti Ol zadrže-Ié 
dávky za jehO' držby slplLartné, má ža10bce na výběr buď obecné su
diště žalov,aluého nebo 'sudiŠltě rieáJní (§ 91 II j. 111.); 

c) žalOlby dílčí, t. L žalloby o 'rozdělení společné l11emOlvHosrti (§ 
81 j. 111.). Týká-li se vša~ iŽailoba nemolVi'ŤJQlsti, jež z ipozůstalos,ti má 
bý,ti dělena, Ip!rutří ,žallOba, a to i PIO IPra:Vlopl~a~l11ém odevzdání pozůsta
losti, k výluČiné pfíslušnos,ti soudu pozůs.taJlostlllÍlho (§ 77 II j. n.); 

d) žaloby o Ulpravení h~anic luermovit;ostí (§ 81 Ln.) . Ovšem ale 

dlužnO' tu míti na !zřeteli, že dle II. dílLčí novel~ k obč. zák. o úpravě 
hramic se jedná a v nejča:sltějších lP'řípadech rozhoduje v řízení ne

slporlném. 

Posud uvedené žaloby (p]sm. a až d) ~)icut,řf místně na 'soud, v je
hož obvodu nachází se nemovitost, a týkají-li se žaloby sub a, b po

zemkové služebnosti nebo reálního břemena, na soud, v jehož obvodu 
jest Plolzemek 51lužebm:s'r l!1ebo reálním břemenem obtÍlž,enÝ (§ 81 j. nJ . 

Výlučnému reálLnímu sudi§ti podrobeni jsou i ti, kdož lPo,žívají 
exteri1oriaJ1;ity (§ 85 j. n.). Co se tý6e věcné příslu§nOls,ti, bylo již 

vyIOže:nO', že spory o služebnost byrtu a o Ulpravení hranic, jakož i 
spory o výměnek patří k výluČlllé [J'ří.sllušnos.ti ' soudůl okresních (§ 49 
II ČLS. 3 j. n.), kdež.to os,taltní !splOry, ll1.azlnačené IPod IPÍJsm . a, b, C, pa
tří, ač netý]ka,jí-M se hOlr, dle hodnO'ty ISIPorného předmMu k věcné 
příslušnosti buď soudůOlkresních ail1ebo IsborlOlVých Isoudů prvé sto
lice. Také I~de GJllatí § 84 j, n. ('Viz § 24a. ke kOlllci). 

Žaloby, z věcných práv k movitým věcem nál,ežejí na obecné 
sudriŠrtě žaarOl~aného, po přípladě fi,ťl1 .sudi'Šitě dl,e majetku. 

2.) S u d i š rt ě v ě, c i o b tí žen é (.0 e r i c h It IS s ta!l1 d der b e-
1 a s tet e n S ach e) § 91 j. n. 

Toto Isudiště 'SDuvi,sí se sudiŠltěm dle lP'olohy věci, jest od něho od
vozeno a jes,t jeho axaktickým důsledkem. ByllO 'tlOti~ vyJoženo, že u 
soudu, v jeho.ž obvOldu jest nemovHost, iZa hypotéku sloužící nebo 

J 
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r'eMnÍ,m břemenem st.ížená, zmÍistměll1-Y jlsou věcné žaloby, týkající se 

z·áJsta:vního [J'ráva Illebo reálníhOl břemena. 
Tohoto práva, resp'. břemoo~ týkají :se IVŠalk, i jisté obligační ža

lopy, jež jako itakové by u reální ins.t:ance nebylo lz,et v~náše'ti, kdyby 
úle nehy-ID Vý,SllrOvného předp~su zákona. 

, .' ,f Sem Ipatří : 

a) ll1a reáLní Isudliště odkázána j est ~aloba hY1potekární (actio hy
,portheoari.a in r,em) , t. j. žaloba, směřujícl pouze a jedině k realisaci 
záls,tavlního práJva exelkucÍ na hyproteku. Od této žalobIYJ dlužno ro
zeznáv,alti žalobu o zaplacení !Z.áJsltlcuvn.ě zaj lilštělllé iPloh:1edáv!ky. 

Tato žaloba neolpirá :Se O' právo ,zástavní, l11ýbrž o obI,i,gační poměr 

mez.i ,žalobcem a žalovaným. Tu pak jest možno, že vla:s,tník hypote
ky jest ,zároveň osobním dlužníkem hYIPotekárníhO' věřiltele. Aby v 
·tomto IpřÍ!PlaJdě nebMl věřiteL nucen, by u jim-ého Isoudu (forum\ s,ei sitae) 
podá'Val žalobu hY1POltekárl11í :a u jinéhO' žalobu o zaplacení, dovoluje 
mu zákon, by na rerálnÍm Isudri!Mi spojil 'Se ,ža'lobou hYlPotelKární obli
gačiní žalobu 10 zalPlaoenÍ :pohledáviky; 

b) podobně má se věc se žalobou vlastníka hypotéky o zrušel!í 

nebo výma:z z.á's,tlavního práva a ~aJlobou o určení, že pohledá!vka, :zá

staJVo.u zajištělná, ne1exilstuje. 
. Ona žaloba Ipratří výlučně na reální sudiš.tě, talto pťl1třila by zásad
ně na osobní sudiŠltě hYlpotekárníhO' věřirtele. Směřují-li obě žaloby 
prOlti témuž žallo~anému, t. j., je-lli hYlPO'tekární věři'tel záro'Veň osob
Illím vě,řitelem, lze ,ua. reálmím ,sudiš>ti sIPojiti se žalo.bou O' :zrušeltlÍ 
nebo výmaz, .zástavnÍlho prá!v:a osobní žalobu o určlelní, že [)ohledávka 
neexistuje; 

c) na reální iSudiště vý]lučně: odlkázámn jes't žla,loba, jíž jako tako
vé uplatňuje s.e reáLní břemeno. Ncupr10ltii rtomu Inepatřila by o sobě na 
.toto ,sudiště ž,aloba Ol zardr:želé dávky z' 'reáLního. břemena, neslpiadajíc 
pod vÝpočet § 81 j, n. 

Ta.to žťl1lioha Ipatří :záJsardině na obecné :sudjště ,žta,lovaného. Lze 'ji 

však podati na reálním s udi'šti , [)'ředpokládaHc, že n:Ylllější držitel 
obližené nemOlvMosti ,ž,alovál!l jest o dávky, :z:adrželé z doby, COl 011 

jest vlalSllníkem nemO'vi'TIos,ti. 

Nevz,tahuje s.e it'udíZ 'slm:hlště obtíržené věci k žaLobě' o dá'vky, :l,a
drželé z doby, kdy nynější vl1astník nebyl jesrtě vlastníkem nemovl
to:sti , ,all1i k žalobě na dřívějšího 'VI,aISltníka obtížené nemovHOIsti Ol dáv
ky, .z doby j,eho vla,stnic'TIví :z;ardrželé. 

Kdež,to reální ISUldLMě jeSlt [Jlro žalobu hYlport:ekárllll {!písm. a), Ži1-

lobu o zlrušení nebo výmaz, zás.tavního právla ('Pism. b)a žrullobu, jíž, 
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jako ta~ové U1plartňu}e :se břemeno reální, ,sudištěm výlučným, t. j. 

nedopouštějícím, bYi dovoláváno se bylo Isudi'š,tě obecného, jest lSudi
ště Q1btižené věoi pro žialobu 10 zaJP!lacení (IPtsm. a) nebOl Uleexils.tenci 
(písm. b) hYlpotekánní (poh1edáv!kY, :a pro :žallObu o zlCl!drž,elé dá'vky, z 
leá!lního břemene (IPísm. c) sudiŠitěm na výběr damým, t. j. Ipon.e
chává se žalobci, ,zda, [JIOIs.léz uvedené: žaloby chc~: v jednO' ISPQlji.ti 
s ;prv uvedemými třemi žalobami a !podati je na sudiMě reální, či zda 
s ;prv, uvedenými 'třemi žialobami obrátí s.e illJa sudi-Šltě reáJl:ní, ohlledně 
posléze uv'edooých tří žalob višak dá 'přednost sudišti obecnému. 

Nezbytnou podmínkQlu lSudiště obtížené 'Věci jes,t, ž,e obě žaloby 
č,elí v pHpadech a~ b proti témuž žialovianému a že v př~padě c žallo
ván je!st nyněj'š,í ~llaJSotník Ol dávky, jež on dluhuje.' 

Není-li :zdej této podmínky, nelze pro žalobu Ol z:alpll:acení nebOl n,e
existenci hYlpotekámí (po[tledávlky, 'lleb o zalp'rav,ení :z.adrželých dá.
vek z reálního břemene Isudišltě obtížené věci 'Se dovolávati, a ~IOI ;ani 
tehdy, kdyby na př. vlastník hypotéky a 'osobní dlužník hypotekární 
pohledávky byli jako společníci rozepře touž žalobou žalováni. Vý
hoda sudiště obtižené ,věci z,áleží pro žallObee zejména v ,tom, ž,e ,s 
věcnými žallobami s[Joj,iJti může uvedené obil!igační žal'0by d. tehdy, 
kdyby reální soud pro !tyto žaltQ~ neby~ jinak objektivně (věcně) 

:příslušným (§ 95 j, 'll.), ježto W, HiI:1Jak, buď hledíc Je obnosu nebo k 
pov:aze !pohledávky, p'TIísluŠll1ým by'~ 'soud jiného druhu nebo Hné 
pravomoci. 

Lze tedy lrua !př. u o~líesního soudu, jakožito 'slOudu obtižené věoi 
spojiti :S hyvotekární žall obou ŽCl!lobu '01 z,aJP'lacení hYITJ'otekární pohle
dávky, převyšující 5000 Kč, nem,á-li hypotéka hodnotu přes 5000 
Kč (§§ 57, 49 ,a 81 j. n.); u obecnéhO' Isoudu, ja!kožto sudiMě reálníhc, 
spojiti ~ze se žalobou hypotekární žalobu oZ1aiP'laoooí hypotekární 
pohl,edávky" ač dluh ten jeví se bý1ti obchodním' diluhem [kupce plného 
prárva (§ 51 čís. 1 j. ln.). 

3.) P,říbuznÝll1 zálstav'llímu právu jest kupecké právo zadr~ovací 
(retemoní). K j,eho reaHsaai jelst třeba žalohry. 

Pro tuto žia~obu jesť [Jlř]slušným Isoud obecné,ho sudiŠltě' žarro~a

néiho', lze ji však též !podati il1Ia; Isoudě, jell1ž jest pro žaloboe ISOU
dem IPří'slušným, t. j. na :žaloboově obeClllém Isudišiti (čl. 315 obch. 
zák. a čl. VI. čÍ;s. 5 UVO!z. 'zák k j, n.) 

C. Obligační práva. 

Ob1ig,ační právo lze zásadně poviažovati za zmís.tněné buďsi Itam, 
kde v zntkllo" buďsi tam, kde jels:t s[)'lni,Šltě :z.ávazku. Zákon však !p'řed-
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pisy o místní příslUš[lolsti pro obligaČlIlí žaloby nevybudoval IP'O

vš eclm ě: ani ;na tom alni na onom hledi,sku. 

1.) S u d i š ,t ě m í,s rt a s pln ě n í (G ,e r i c h t s s ta n d d e IS E r
-f 9,; II U;ll g IS Ol rte IS) § 88 j. n" v doslovu čl. IV. Č. 17 novely lO' úle-v'. 
soq!d. 

:{ Rozhodným pro soud splniště jest m,íslto, kde žalovanému cHe ú
mluvy náleží [)'mitL U (věcně Ipříslušného) soudu, v jehož obrvodu 
mís~o rto se nachází, ,žalo\'laii lze Iilejen o :slpl.nOOí smlouvy a odškod
né ,pro nesplněn.í nebo nen'áležilté sp,lnění, nýbrž i o :zj,iš!tění ex,Ís,tence 
nebo neexistence smlouvy a o její zrušenÍ. 

Jtnak roz,ezná'vá :zákoUl v § 88 j. n. dvojí příjpad ,soudu :Siplniš.tě, 

totiž ohY,čejný soud slPuni!ště (odsmavec :prvÝ) a 'Soud fak!turového sp!l
niště (ods,ta!vec druhý) . 

I. Ob y č e j lil Ý ,s. o u d 'S pln i š 1: ě. Svrchu uvedené žalQlby po
dati lze u souldu toho mÍst:a, kde dle dohody :straJn má ,smlouva žalo
vaným býti ISIPlněna. 

LhOlstejno jest, co jest předmětem Smll.oUVY, zda jsou jím peníze, 
věci movilté, :zasltuplůtdné či nelZlastupttelJn:é, :zda jelst jím lkionání či o
pomenutí, lhosrtejlilo jest, zda jde IQ! 'SmlOUVU obaJPOImou či jednOlstrran
,nOU, a lhostejna j,est osobní 'vlastnost IsmluVU1íka, pokud se rtýče žallo
v,aJilého, totiž zda jest obch'0dníik:ern, žiVU10stníkem či osobou, stojící 
mimo 'Okrm těehto \povolánÍ. 

Ovšem .ale patří shQlr:a: 'vYlp'ootené ~alloby jen, potud na soud ,slplni
ště, pokud žalován jest plrávě ten ISmlluvník, j.enž na onom místě 
plniti se zavázlal, nik'o~,i i rtehldy, ik:dyž rtOOitO smluvník jest žalobcem. 

Při obélipolných závazcích lze arciť oh!ledně závazků ,toho i onoho 
smluVlníka ujedna:ti Hné 'sP'lnišltě. Tu ,řídilti 'se bude, 'soud slP'lniš:tě dle 
toho mísit a, jež jest .splmiš.t:ěm zá~a!zku, kterého Plodaná ,žall oba Ise do
týká. 

Soud s[J'lni'ště OIp'OdSlta~ňuje pouz,e sp1lniŠltě ti jed n a n é, nitkoli 
však [)odpůrné sIPm,Lště zákomé. 

DI,e původního doslovu § 88 I j, n. vyhlledávalose pro úmluvu <O 

spmiš.ti po formální .stránce, by 'stala se IPísemně, co do 'Obsahu, 
by v úmluvě bylo VY:Siloveno, ~e založením ISIP~ing,tě' olPodstaitmooo jest 
též Qlprávnění k :žalobě na uj.edruaném mi1stě. 

Dle nynějšího doslovu § 88 I j. n., jak upra'ven jest ol,. IV. Č. 17 
noveay o úlev. soud., ani ~é ani oné náJležitlQlslti více n~ř,eha. Stačí te· 
dy co do obsahu !prostě úmluva, že záva:z.ek na tom kterém místě' ná
le;ží spllniti, co do formy může úmluv:a IQ s,pLništi sltáti se každým 
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způsobem, jímž smlouvy povstávají, tedy ústně i písemně, ba i činem 
konkludentním, ma př. pf,ijetím ,hštěn}Tch pod:mÍil1ek s.m~:ol1vy. 

Od formy, v jaké může doj í t i k úmluvě o, S!plniš:ti, dlužno ro
zezrJáva~:i 'zIPŮ'sob, jakÝm lze a nutno Itlaik:ovou úmluvu d {)I k á z' a t L 
Kdežtu, jak řečeno, pllatnOlst úmluvy. není 1P0dm]něna 'šetřemím určité 
tc rrny, l'Ze skutečnos,t úmluvy! dokázati lPouz.e listinou. ' 

T,akovouto Hstinou bude lua př. !Žalovaným jednoSltramě lPode
ipsaný objednad ~ístek, závěrkovÝ Mst a podobně. Kdežto však při 
for um ,prorogatum nutno Hstim.ný lPrůkalz, o /PlTorogaci přiIPlOjiti k Ž'J

lobě (§ 104 I j. n.) , není ~oho křeba IPlři Isoudu sprlniLšté. 

lPoviinnost žalobce, dovolávajícLho 'se tohotlo sudiště, předložiti 

v prvolpi.su nebo IPřepisu listinný do:k!l~ad Ol tom, že a pro které mí
s,to by!lo ujednáJno sIPlni-Š'tě pro závaze\k. žalovianého, řídí se před:pi,sy 

c. ř. s. (§ 77 c.. ř. 15.) Ol povinnosrti 'stran předlo!Žitii listiny, jichž 'se 
ve svých podáních dovoláV1ají. 

Právě tak, jako vyloučena jest prorogace kupitele pod Jme než 
jeho obecné sudiště, nemá proti němu místa ani sudiště místa splně
ní, jedná-li se o obchod splátkovÝ a kupítel má bydliště v tuzemsku 
(§ 6 zák. o splátkových obchodech ze dne 27. dubna 1896, Č. 70 ř. z.). 
K nepříslušnosti prorogovaného soudu neb soudu splniště nutno tu hle
děti z moci úřední, a to i 10'0 pnavoiP<lartném monč,ení sporu ještě i v 
řízení exelkučním, v tomto arciť jen dotud, dOlkud exekuČillí !prodej 
neby,l předseV1zart. NepřÍiSllušnoslt zho;jiti se může jen rtím, že žalova
ný přes soudcovo poučení 10 soudní nerpří:slušnos ti , pustí se do jed
nální (§ 6 cit. z.ákona). 

II. F a k tur o v é s u d i š t ě (d e r F a k tur e n g e r i ch t s
s ta n d) § 88 II j. n. 

I toto sudi!ště jest sudištěm mí!s,ta s[J'lnění, jakž plyne j.ednak z 
lJadipisu § 88 j. In. ))SudiMě místa 'S[J'lněIllÍ«, vztahujícího se nejen k 
IPIvnímu, mýbrž i k druhému o::lsltavci téhOiž paragrafu, jednak i ze 
saméh O' obsahu druhého odst:aJvc,e § 88 j. n., k:de se pravÍ, že z:pů
sobem, <O němž bude ještě pojednáno, zakládá Ise sudiš.tě mÍslta splněni. 

Zvláštnost fakturového sudiště oproti obyčejnému sudištl .mÍ
sta splnění zračí se ve způsobu, jímž dochází k úmluvě o místě 

splněnÍ. Sudiště mí,sta splnění zakládá ,se tu jednostranně [)'řióÍJ1ě'

if)OU doložkou na f,aktuře, ,t. j. ma kupeckém účtě Ol zasllaném ZbO'Ží, 
vyznačujícím množSltví a jakost za:sJaného zbO'ží a jehO' c.emu, a pa
sivitou druhého lsmluvníka (kupitele ~boží) k řečené doložce. Před
,pokládá se však: 
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a) že jak prodatel, tak kupitel jsou osobami, provozujícími 
živmost obchodní (liande:lsg.erwerbe). 

Těmi~o osobami j,sou nejem kupci ITJ'lIllého !práva a obchodmí spo.
le~nosti, nýbrž i ti, kdož nejlsouce protoklQllo~anÝmi obchodníky IPro- -
vd~pjí obchodní živnost v užším smyslu (§ 1 III, živn. ř.), t. j. 'spro .. 
st~:edkují za trvalým docilováním zisku oběh y}Trobků nebo zboží, 
jehož výrobcem jest někdo jiný, dále i ti, kdož, jsouce živnosten
skými producenty, obchodují s vlastními výrobky a s vlastním 
zbožím, posléze i ti, kdož, jsouce živnostníky, sprostředkují ve své 
živnosti za v}Tdělečným účelem obrat předmětů a zboží, souvisejí
cích s provozováním jich obchodní živnosti. 

Lhos,tejlno Ipři ,tom, zda posléz. ř,ečené osoby zboží a lPředmMy sa
my vyrábějí, z.pracují či jen s nimi obchodují (!pO'sudek bývailého 
c. ik. nejvyššího dvoru IsoudníhO' k § 88 II j. n. ze dne 22. ledna: 1898, 
čís. ,pres. 14, otiŠttěný ve vělstmíku c. Ik. min. 'Slprav. z' ,rloku 1898 
na str. 15); 

b) že předmětem obchodu, z něhož 'se žaluje, bylo zboží, t j. 

věci, tvořící předmět obchodování, tudíž i na př . cenné papíry, při 

óemž však nelzál~ží na itom, zda !patří ItO právě k [J'rovoz'ovámi lP'říjem

covy obchodní živnosti, by takovéto zboží Isi opatřoval; 

c) že o zboží musila příjemci zaslána býti faktura. Zda-li přísluš
ná listina vÝslovně označena byla jako faktura, jest lhostejno. Dosti 
na t0111, s clruh~ strany v,šak nutno, by HSlt,~na svým obsahem vy

hovo1vaila Itomu, 001 dle názorů obchodování čimí j,i fakturou; 

d) že faktura musí obsahovati doložku, vyjadřující, že platiti ná
leží na určitém, udaném místě a že na témže místě lze z Obchodu 
žalo\t1ati. V obchodním ,světě obvyklým jest tento doslov doložky: 
»SpJ.atno a žalo~a!telnO' 'V N.« (Zahlbarl und klagbar ,iln N.). Musí však 
o boj í v doložce býti vyjádřeno. Nezakládala by tudíž fakturové
ho sudiště doložka na faktuře, vyjadřující pouze, že v určitém mí
stě dlužno zaITJllatilti nebo že na určitém místě lze z obchodu ža
lovalti; 

e) že faktura došla p·říjemce dříve než zboží neb alespoň současně 
se zbožím. Zákon iP'raví~ ž,e faktura musila býti odeslána sOfUča'sně 

:se zbožím nebo již př,ed dojiitím zboží.' Právem v'ša/k bývalý c. k. 
lI1ejvyšší ,s.oU'dní dvůr ,zlaujal ,v posudku k § 88 II j. n. 'stalnov,i.sko, 
že dle [J'Ov,aDy věci jest Izajisté lhostejno, kdy b~]a fa~ttma odeslá
na, n. př. kdy byla dána na poštu, nýbr1žž,e zálelží jedině na 10m, kdy 
došla příjemce. Dojíti musí příjemoe, nejpnzdějJ se zbožím. Došla-li 
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by příjemce teprvel, wdyž již zboží ho. došlo, neměla by dolož~a. té: 
moci, jakou p,řizlná vá jí § 88 II j. n.; 

f) že příjemce zachoval se k doložce pasivně a dal tím naJevo, že· 
s doložlmu so.uhlasí. Důkazu Q -tom, že příjemce, Itleohradiv 'se prloti 
dQiložce, měl úmysl ji mloky schvMi'ti, netřeba, ano protidůklaz ve 
směru tom byl by vyJ;Qučen, ,poněvadž zákon 's m16ením ll< doložée 
bezIPodmÍll1ečně slpojuje účinek IPfistoupení na dOiložku. 

Oci1por příjemce [proti doložce musí se státi včas, t. j. ihned~ 

jakmile je ~tO v řádm,ém obchodu možno, a může b~ti projeven kaž
dým jednáním, z něhož lze nepochybně seznati jeho vůli, že na do
ložku nep,řis'tupuje. 

MŮJže se tak stá ti buď vÝls.lovným pr'olhlášením ,příj ,emce, že do
ložka příčí se ílm!luvě, můž,e se tak stá,ti tPovšechným. plrohláš·eníml 
že flaktura jest v odporu 's úmluvou, může se 'tak ,státi ,i činem lmn
kludentmím, tak tOitiž" že pŤíjemce fakturu bez; poznámky vrátí. 

V tQim 'smyslu vYlo:žilI býJvalý c. k nej<vyš'ší Isoudní dvůr Isvým 
(plenárním usnesením (z,e dne 14. !ltistopa\du 1906, Ipres. 151, lZaplsáno 
,pod č~s. 176 do knihy judikátů, uveřejllloolo v úřední sbírce [)Iod čís ~ 

957) druhý odstavec § 88 j. In. v jehQi ,původním doslovu. 
Novela o úlevách 'SQiudů pojra1a tento výldad do samého zákoiI1Ja. 

Uchýlila se však ocL judikMu ia šila dále potud, že za pos,tačiltelný 

odpor Iproti dolložce prohlásiLa [ IskuteČlnoslt, že p'řHemce odmítl fak
turované :zboží !plrlo1to, že Iprý je' neobjednal. 

!ProhlásilI-li příjemce, že. ' doložka nebOl Ivůbec faktura ISCt. obsah 
faik!tury p,říčí Ise úmluvě., [1ebo vrátil-U bez poznámky' fakturu neb od
mí1l1-li faktlH'ované :zboží Iproto, že !prý hOl Ineobjednal, (zmaří ~Se, ú
činek doložky, aniž na tom záleží, zda příjemcův odpor proti 

doložce, fawtuře neh zaslání ,zboží jest věcně o!podstatněn čili nic. 
Od případu, kde příjemce zcela vlšeobeoně odlPoro~al obsahu 

faktury lPolznámkou, že Iprý] se IPŤíčí úmllUvě', dluŽ!nOl rrišiiti vřÍJpad, ~de 
lP,říjemce odporoV:ail někiterté nebOl některým z osltamích doložek na 
faktuře, ale nepozalstavil př~ tom 'též doložky s!pllaltll1osti a žarrorva
telnosti. 

Tu odpor k doLOIž,ce itéto :se nevzitahuj e a doložka taJto IPodrží 
svůj účinek. Rovněž Inutno od ~ŤÍlpadu, Iklde p,říj,emce odmítl zbo~í, 
jakožto prý ll1eobjedillané, a,išiti iPříplad, kdel příjemce, zboží Ipro v~tý
kanou vadnost dal prodateli k disposici. Tímto posléz uvedeným 
jednáním účillillost doložkY, o ISlPI:atmosti a žalovaltelll1o,sti ISe nt~flUší. 

Co .se ~Ýče otálzky, kdy a ja!ky-m zlPlŮ!sobem má :ža1obce dokáza
ti, že splněny jsou podmínky fakturového sudiště, jedná se o to, 
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kdy a jak náleží žalobci axokázati osobní kvalitu ,smluvníků (písm. a) 
a :zda již k žalobě inutl110 lPřipoji;tifakJturu. . 

Zákon ani v. lte'm ani v onom směru neobslahuj.e zvláštních Ip'řed- . 
'PI~ů. Stačí proto v prve, uvedeném :směru dle zásady § 41 n j. n. 
prosté tvrz.ení ža:lobce, :že i on i odpůrce IPtflOVolznjí čiltunost obchodlllí, 
a otálzka, zda-IIi tomu 1;aJk jest či nel11Í, p'ř,ijde na [přeU,els jen, vzne
Ise-'ld ,ž,alov:aný \"čas námiitku ll1elPříslušnQisti, opír.aj,e .se o tvrzení, že 
on nebo žalovaillý nelptT/01vozuje živno.st' obchodní. Pro ,telutio případ 
dojde IPak 1l1Ia použití mim. Inař. ze dne 3. :prosince 1897, čÍ-s. 280 ř. z. 
o průkazu provozování obchodní živnosti 'za účelem zjJ:š.těnt faktu
rového sudiŠitě. Průkaz ten zjedná 'se ohledně kupců plil1ého IPr'áva a 
obchodních slP'olečností vÝlp['sem z rejtS~říku, ohledně neprotolkolo
valných obchodníků a živJltols,tl11Íků vÝIPis,em ze ži'vnosteill:ské!hJOi llilstu, 
relsp. koncese. Neopověděllla-li 'str1ana obchodní ;žiV1nosti, aS obchoduje 
s výrobky ,své živinosti ll1ebOl se :zbožÍm, jež dle jejího živnoste~nského 
cprávnění vyráběti je jí dovolemo, ll1utno vyvolllalti a iPfedlOlž'iti ;rolz
hodnutí živnostenského úřaJdu o rtom, že žlÍ'vll'osten'ský IPodniJk stralllY 
dlužno p<ov.a,žo1vati za obchQidní Ž~Vlll:OSlt ' v U!~ším sllov:a srnyls.lu. . 

Ve lP'říčině otázky, zda již kža!llObě nutno PlřlilPOjiti fakturu, není 
v § 88 j. In. Ca contrario opačného ustianovemí § 104 j. n.) ~'ředeplsáno" 
že bezvýjimečně musilo bry 's.e tak lstMi. Platí zde tudíž všeobecná u~ 
stanovel11í § 77 c. ř . s. Dl,e ,těchto ustanovení stačí, phpojí-rrli Ise k ža
lobě tOIPiiS, IP'O přÍJpatdě i jen výpi!s fa~tlLry, ba ani itoho netřeba, tvrdí-li 
žalobc.e, že obsah f.aktur~ jest :žalo~anému znám .a n.ab~dne..!l:i se 

Izátoveň, že umožní ,žalovanému, bry do f1alk1turryl nahlédli, nebo ž.e 
fawturu na vyzvání soudu !plředloží. 

F,akturO'vé sudiště nabylo kromobyčejného VÝlznamu, když ,po 

státOiprávlním pŤ:evrlatu sukcesivltlí ,s'tMy na mvstě< pOSla'vadní nakous
ké korunové měny zavedly 'své :zV11áštní mooy a obj,e,vily 'se zna.člYIé 
kursovní rozdíly 'v Ihodnotě Itěchto měn. Tu mimořádného vÝ!znamu 
l11raby;10 'slPLniště smlouvY', poněvadž jak dle obČlanského z,ákona, (§ 90S 
obč. zák.) , tak dle obchodníhO! zákona (čl. 336 obch. z{lIk.) lve, příčině 
měny rozhodují měnové před!Pi!sy mísrtla sIPI!lněnÍ. 

Sudi'ště míslta IPuil1ění a to i !sudd,Š1tě místa ITJ lllllění v už'ším smyslu 
i f,akturové 'sudJŠ'tě jletst sudiŠitěm lna výběr daným. 

III. F.o rum ž a lob :s mě Il1 e Č n Ý c h. ZVlllálš1mí IpřÍ!pad IsudiMě 
mÍlsIŤ:a plnění 11IP111avuj.e zákon v § 89 Ln., jenž Ulstan,ovuje: »Osobry ze 
směl11tky zwváz:ané mohou majiltel<em směnky žalovány býti u Isoudu 
místa platebního«. Předpokládá se, že 
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IPřibuzil1ým ,sudišii § 97 j. n. jest, Slp'OčíViajíc v P'O'd,st;a~ě na térr.z 
zá'kolltodár:ném hledisku: 

3.) S u d i š tělo dní k ů a I od n í h o muž s ,t v a. (G e r i c h t s
,s t a n d d e T S c fl i f f e r ' u ln d Id e r S chi f f ,s m ,a n n s c -h aft) 

§ 98 j. n. 

Pohledávky, nazlnaoelllé 'v § 97 j. n., UiPllatňtQIvla~i lze p'roti plavcúm 

ia osobám, lPaJtříc.ím k 100dnímu mUJž,stvu i tehdy u 'soudu, v jehož. 
,obvodu se právě lZc1rlžujÍ, kdytž jáltlde mají :své byid1ilš,t'ě. Předpoklruda 

se tedy: 
a) ,že žalobcem jelst něk!terá 'Z oSlab, J1a.značenÝ'ch v § 97 j. n.; 
f3~ že žalov.alilým jest IPJav,ec nebo osoba, Pla'třící k 10dJnímu muž-o 

IstVU. TNU ILiší Ise UJstanovení § 98 j, Ill. od ·ustwoVielIlí § 97 j. n., při 
čemž jest Ihos,tejntOt, p'rlQ~i komu žaloba 'smě.řuje; 

r) že žalovaný zdržuje se dočasně, t. j. alespoň v době, kdy žaloba 

by,llaJ podána (§§ 29, 54 j, n.) , v ob~odu soudu, u :něhož byla žaillOba 

podána. Lhosteja1O jeSlt, kde zdrž.oval 'se před tím , z.ejména v době, 
kdy IPohledávka vzniJkíl'a, a zda i po lPodání žaloby Inadále zústlall v

obvodu isoudu, u něhož byla žaloba lP'odána ~ 
Působnost tohoto sudiště není časem obmezena; tím liší se toto' 

'Sudi'š.tě od suddJš.tě dtřívějšÍJho pobytu, j,ež. účinkuje' pOUlze ,pOl 90 dní 

(v;iz Ishora čLs. 2, rp'lsm. d). 
Sudiště lPilavců, jež jest r 'ovněž lna výběr dánQ, slouž,í nejen k 0-

chr,a1ně hospodář,Slky s.l,abého vě:ři.tel'e, jemuž usnadlniltd :se má takto 

provedení nároku, nýbr:ž míněno jest též naJ IPrOlspě,ch tlJ 'lavců a: 10d~

,TIího mužs.tva, jedluaJk bYi došli snáze úvěru, jednak by, jsouce žalo-o 
v áIlli , nemusil.i :si zřilzorv;aiti zá'siÍupce, čemuž by tlak by!ltO, k!dyby ža
lováni byli u ,soudu svého by d.liště , pon'ě'Vaidž jsou za tSlvým [J1Q~olá

ním téměř neus,tál,e na cestách. 

4.) S u d i IŠ t ě IP ,rl o ,s:tJ o r Y z: n á jmu 10 d í, z: nám ,e z d n í
h o ,po měr u ll. o d ln í h o m li :Ž s t v a a .z d Qt p 'r a v y n á k 1 a d II 

P o moř i (S e- e f r a c ih. lt g e s cha f t e) § 90 j. n. 
Tylto 'SIPory; vznáš·em IZie! buď,s,i: 

;a) u :soudu, v jehOlž obvodu se žalov:ail1'Ýl zdržuje, <t. j. 'v oase po--

dání žaloby, (§§ 29, 54 j, n.) s.e zdržuje, nebOl 

b) u .soudu, v jehož abr\i~odu má zbOŽÍ bÝlti dodáno, nebo 

c) II 'Soudu, v jehož ohvodu plavba cestujícího se má skončiti. 

Inebo byla: IPřeTiušena (§ 90 j. n.). 

Také toto forrum j,eSít olPlfotí jlinakým :sudi'Šltím, z,ejména opr'JU 

obecnémusudišti, 'SUJdiŠttěm; na vÝběr d'an:ým. 

5.) S por y n á j e m!ll: í (B e tS t a [1; d 'S t r e i IU g ik e ,i ~ ,e n) § 83 

j. n., v d o s lov učl. IV. Č. 13. no v. o Ú 1. s o u d. 

Spory z n'ájmu a Ipachtu piOlz,emků, budov nebo Ivěd. jež zálmnem 

_Zat nemovitostí byly prohlášeny, IPlak lodních mlllÝll1ů a jiných na 10-

d ícp zřLzeillých dělI siUavebnícih. IPIa~ří na: 'soud, v je:ho~ ob~\QIdu leží 

lJfedmM Inájmu nebo pachttu. 

V prvotním svém dOlslovu odkazo~al § 83 j. lIl. na forum ,rlei s1-
t.a:e nájemní rozepře, n.a:z,ruaoené v § 49 čÍs. 5 j. n. NJnllějším doslovem 

. odstraněny by!ly pochybnosti IV tom smě;ru: 

a) zda suďi.š-tě § 83 j. 1l1:. vZltahuje Ise pOUlz,e k nájmu a pachtu 

'věcí nemOVitých, či . jako § 49 Číis. 5 j. In., též ~ nájmu a 

-pachtu věcí rmo~itých. Dl1e :nynějšího doslolVll zákona. nebude o ~:om 

p'Ochyiblllosti, lže suJĎi'šltě § 83 j, n. vZlt:ahuje 'se; !pouze k nádmu a !pachtu 

věcí ,shora vYIPoótenýcih.. 
Při n.ájmu a lpachtu movtÍltých věd řídí lSe místní IPříslušnost ipto

v lšechlllými přec1]p[s.y, tudfžllzlPrlalv,1dlla dle obecného lS-udiŠ!tě' ža~ovaJného. 
IPokud jde o nemovůltosu, zél!pisané ve \veřejných \lťnihách, nU~ll1.o 

na pamMi IPodržeti, že jako př,i žalobách z vě.cn~cih. IPtfláv k It:ě,mto 

nemovitostem, tak i ve iSIPorech náj emrních nezáleží il1a tom, u kte
rého lsoUJdu jest nemovůltosrt V' knihách za/P'sána, nýbnž j ,edině [l:a ,tom, 

v obvodu k1terého soudního okresu nemovi~lQIst: leží. 
Ovšem bude klnihovlllí 'soud 'Zprnvidla též soudem, v jehož okresu 

'YJ:emov,~tost Ileží. Ale nebude 'tomu Itak lP'm nemovitostecih., zapsaných 

v deskách zem'ských, V knihách horl11ích l11ebo železničních; 
b) zda jako z výlučné věcné přÍts,luŠluOISlti oik:resiních soudů, ~y

ňaJty jsou ISIPory Ol e:xJÍ'stem.d smiliouvy ,ci; o (placení činže (§ 49 čís. 5 
j. n., v,i.z § 12 II Č. 5 ~'ěchto výkJlad~), vyňaJty jsou posléze řečené 
spory i :Z mlSltní lP,ří,sluŠITloslti § 83 j. ITl. 

Dle nynějšího doslovu § 83 .j. 111., V němž vynechán poukaz )k § 49 

·čÍs. 5 j, n., nooí o Itom !pochybu.oslti, že na forum § 83· L 111 . patří též 

\Spory o eXcÍ!Sltencd Ismlouv'Y] a slPorty o IPlacení činže. 
Soud, příslušný IpliO !Sjpory náj emnÍ, [JIOvo!lán jest ;též k tomu, bo/ 

činil o!pa;tř,enÍ ta ~dáv.al lP'řVkJaIZY, o nichž zmiňuje iSe /pIOIs.Iední od

sltavec § 49 j, n. (viiz § 12 HI č. 1a těchto výk!ladů). 
Sudi'šrtě sporů nájemních jest sudi'štěm výlučným. Ustupuje mu 

tudíž Isudiště obecné, nikoll:i Vlšak Isudtšltě smluveII1.é. T:aké ohledně 

for,a § 83 j, n. platí povšechné IPřed/pi:SY §§ 84 a 85 j. n. (lvi z, § 24 a 

in f.iIlle !těchto výkl:adů). 

K § 83 j. n. přičiněna novelou o úlevách soudů (čl. IV. čÍ's. 14) dvě 
nová ~.udiš,tě, ~.otiž sudiště § 83a a 83b j. n. Tato .sud,iště il1Jejsou 0-
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v~em sud~š1:i reálnými, nýbrž uz,avírají IPouze řadu sUJd[lšť výlučných,. 
jež dříve ul\1ollličena biY11a § 83. Nemí arciť závady, by i zlde nebylo 
ihned o nich lPojednámo. 

6.) S IP o Irl y zdí I č í c h d 1 u II o IP i 'S Ů (S t ~r e i It ti g k e i ten a u s· 
T e i lIS o h u ili d v ,e r'S cll r e <i bum gen) § 83a j. n. 

Ro.zlvrhne-ili se j,ednotmá zápůjčka, kterou dlužník hodIá lP'řijati, 1l1a 

větší počet melllšícih dluholPIÍSů, majitek svědčících anebo rubopisem 
p,řevod]telných (dílčích nehnli ,pa'rrtiálmích Obili ga cí, lP'řednos,tních ne
hoLi p,liIOiYi'tIllÍch OIbhgací, :lo'sů ,a pod.), nalzývlají se tyto dluhoplÍsy 

dílčími dluhoprrls;y. 
Právní lPomě1ry, itJÍ1ka.jící .se dílčích dluiho,pisů, upraveny jsou. 

zvJáŠitními zák!Olrunýttni lpřeldlPl~s;y, (z.ákon ze dne 24. dubna 1874, čí..,. 
48 ř. oZ. o ochrlaně, Iprálv dr~1telů MslÍů :zá'Sl1avních, zákon z téhož dne 
čís. 49 ř. z'. o společném zalstupování majitlelů dílčích dluholPlÍ'Sů a 
knihovním naNI:ádání s hy,potekárními právy, jež jim byla prOlPůjče
na, kterÝížto lZál\!Om ,dolp~něm IPlallť zákonem ze dne 5. (prosince 1877,. 
čís. 111 ř. z., IPosIéze, zákon ze dlI1e 27. prosince 1905, ČÍ's. 213 ř. z. o 
založených bankovních dIUJhopisech) . 

P,rlávní lPomě~r, utvořen~ vydáním dílčích d[uhopi'Sů. jeSlt obsahově 
jedlllotným právmím poměrem, třebaže IPO os.obmí (súbjekJthrní) strán
ce ro!~ště\Peln by} na ,toll~ poied,inělých závazků, pokud ,se týče ná
l1oků, kolik jest zde ma:jttelů dílčích dluho\plisů. 

řHedíc k této dvojí tvářnols1ti právního pomě,rlu, jsou možny i ,práv
ní vz,tahy dvojího druhu. Jsa1Jl \právní vZltahy jedlnak mezi vyda~elem 
ci ma;j.úteli d]lčích dluhOlPWSŮ, jedmak melzi Ive'škerostí těchto majirtelů. 
a osobami třetími, jež dOlt"J'r})jají se obsahově jednotlllého, vydáním 
dílčích dluhopisů UJtvořelllého p'rávního poměru (s k u IP i TI a Ip ,]1 v á»)_ 
jsou však ,též právní vz,tahy, jelž prýští ze zvlá~Šltního poměru melzi 
dlužn]kem a tím kterým majM'elem dílčích dluho\pis,ů, llledo1ýkajíce 
se shorla lř,ečenéhO', obs:ahově jednotlného poměru Iprá:vlního (s k U!p I-

na dr u h á). 
\Právní vztahy ,prvé 'skupiny nedopou:Šltějí pojmO'vě. toho, by osud 

jejicih rozhodnut bylI ohLedně' jedno,Hivých majitelů dílčích dluhopl~$ú 
saJmos,tatlně a zlpús.obe:m odchylným, ' naolPak obsahová Jedlnotnolst 
právního :p'oměru velí Illezbytně, by prloti všem držiltel,ům dílčích dlu
hopiSŮ, pokud se týče pro měl všechny vyřelšen~ byly zlptusob'em jed-

notným. 
Právní v:ztahy druhé SkUiP~01Y těchtO' ohledů nevyžladuH, vz,taihy ty 

řeší 'Se a mohoru [Jř.iroz,eně bý1ti řeŠoeny Itloliiko individueJlIně !podle 
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z.vláJŠ'tního pomě,ru me,zi dlužníkem a tím ktlerým drži,telem dílčích 
dluhopisů. DůsLedně IPlroto vytýčH z.á(koo z roku 1874 tyto z,ásady: 

a) právní vZltahy; prvé ,skupiny bu~:[lte,ž vyřešeny jed0101ně' pro 
v.š.echmy majli,tele dílčích dluhopisů, Ipokud se týče \proti nim všem. 
B-P s,e t.ak stalo, musí vš,ichni majJltelé dílčích dluholPilSů b&ti Zas.tiOill
perii opatrovníkem, a to jediným opatrovníkem, jejž pro ně všech
ny tý,ž ,soud ustanovuje; 

b) Iprá:vní vz:tahy druhé skuPlÍny. řeší Ise mezi dlužnllkem a . zúčast
něným majitelem dílčk:h dluhopisů zplŮIsobem Ipravidelným, obsaho
vá jednotnost společlllého právního poměru z.ůlslÍ'ává zde nep'O'v,š,imrmta. 

Tyito z.á,sady vyjádřil zál\1olll těmito právními větami: 

K iP í s m. a. F;r'o doča1s[lé držitele dílčích d'luhoIPlisů, m:aHte:l.i :svěd
čících nebo rubopilse,m IPřevoditelných, ustalITO'Vellll budiž lSouďe'l11 'Spo
lečný ollXlJtrovník 'Ve všecih plříVlade.ch, kde 's.e oolj,eví, ž:e hyla, by prá
va těchto dr:žitelů \priO nedOlstáVlajíc.í :se jednotné: iZHSitloulpenÍ ohrože
na mebo PiI1áva it,řetí osohy ve svém: bě:hu sti~vena. 

Zejméma bud,Lž itaké v itom případě, že vyhlášen bude úlPadek na 
jmění dl:užníka díllčích dluhopisů, uSltamoVeil1 opatr:olVn]jk k zlalstuplO
vámí \práv drž]tielŮJ dílčích dluhoITJlÍlSů (§ 1 zákona z: roku 1874). 

V záležitostech, ,týkajídch :se Ispole,ČI11ý;cih [práv dr~jJtelů di1čích 
dluil.l0pisů, nemohou j.edll101tliví drži;telé ,svých práJv uplatňorvlatfu samo,
staltně, nýbrž jeni sPoOlec.mýttn oVlatrovníkem. Pionechává ,se jim Vlšak, 
by jako vedle}ší lÍ11JtClfvernerrti IPřidruž:ili se Illa ISN'é útraty; lťe :SlPoru, 
v'edelllému sPo'lečným opatrloMníkem .(§ 9 I a J,f ci1. zák.). 

K p í iS 111. b. Jedná -li se Ol záleži~IOlst, prýŠltfcí ze z,vláMního pomě
ru mezi tím klt.en'rm držite[!em d]lčích dluhopis.ů ;a jkh dlužníkem, 
může temito dr:žiÍtel dotyČlná svál Ipráva] lliplart:ň-orv;a:ti ~slamOlsta'tně (§ 9 
III dt. zá!k.). 

Platnost záJsad, uvedených k p'Ísm. a, zúžena jest v pří,padecJ1, 

kde vY1datelem dílčích dluhoPIÍSů jes1t 'stát, z,emě, okrles alneb ,obec. 
V ,tě:chto ipřípladech IPlaJtí sh?rlal dotčené zákolllné lP'ř,edpdsy jen 'tehdy, 
byila-H k :zajištění drižitelů dílčích dluhoplÍSů z.řízena hYPOItékélJ a za 
tím účelem vyhouOIvooa Jů'srtimia o 'z·řízení z álSita:vy , a i za ItohOltO před
pokladu IplaJtí ,ř,ečené zákomé IPlředprus~ jloo [)otud, pokud jedná! 'se 
a knih OIV ní nak1ádání hYlplO1ekáJrnfmi právy nebo jic;h\ ulplalt.ňová

ní (§ 17 cit. ,zák.) . 
V'loživ 'V případech ,skU\PÍny IPlrv;é 'Ve:delllÍ svoru do. rlUkou opa1tr1oiV

nhl{la, od případu k 'Případu ,týmž ,soudem ustanoveného, zůstalI záko,
ll10dárce státi IPřed dosažením cíle, ne'soucíiho:se za jednotností rOlz
hodováJní ve všech podobných případech. 
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Zůsta:1,ať zde přes 's,poleČi11é zastu:pováJni ~:Ýmž oplaJírc,vlníJk;em a IP/řes 

stabilitu 'olpatrovlllickéiho soudu možlllost toho, že 'SIPOP bude projedná

ván a Tozhodován pokaždé jiJtým, dokonce /slllaJd tu a ,t:am i cvvOIzem

ským soudem, čímž žádoucí jedno~ll1'oSlt rozhodování ,s,tala 'S,el d,e: f.acto 
velmi pochybnou. 

TomUJto nedost.atku čeliti ,a jeooot'llioSlt judikatury veskrze z:abez-, 
pečiti má zaj ú6e!1 UJs,talnovení § 83a j. n. D le něho: 

1.) Spory, o nárloky (sot. z dílčích dluhopiSů), jež dle :zálk:ona 'Spo

lečným opatrovmikem nebo IprOrtli němu nutlllo UlPi atňov:art'i, IPatří na 
onen sbor,ový 'Soud, jemUlž mále,ží :zříditi opiaJtrovl11íka (§ 83a. I j. nJ. 

Míněny jsou zde nároky první ze shora uvedených skupin. Sou

dem, jemuž náleží ustanovovati opatrovníka, jest: 

lX) zapsána-li Hrma dlužlníka Ct. j. vyda:tele dílČ.ích dluhoPliIS,ů) do 
rejisMíku obclhodlllfho, , tento soud, jinalk 

(3) sborový ,soud prvé stolice, v jehož obvodu br~T1ly dílčí d1uholp1isy 

vydány, lP'ře~pokládaHc, že místo to j,elSlt známo a nacházi Ise v tu
zemsku, jinak 

y) není-lri 2mámo, kde dílčí dluhc'aJ;1sy byly; vydány, Inebo není-li 

mís,to vydání v tuzemsku, sbOlr'ový soud p~rvé 'Sltolice, v jehož, obvodu 

ruachá!zí se pllati'Šit,ě, lPřecLpokláJdaHc, :žle \pi! :aJtišlt:ě jest v ituzemslku. 

J.e-lii v dílčích dluholpisCích uvedeno nělkbHk tuzemských múst vy

daní, pokud Ise tÝČte někoLik tuz.emských IPlati.šť, ro,zhoduje Ito tuzem

ské mí-sto vydání, pokud se Itýče ,pilatiMě, jelž. vl prvém pořadí jest u
vedeno (§ 2 zákollla :z roku 1874). 

Předpisem prvého odstavce § 83a j, n. UlPravem:a jest i věcná i 

m~Sltní přílslušnost IpriO' shorla označené rozepře. R'olzeplře ty př-ijk1ázány 

jsou mÍlstmě shorovému ;soudu rpflvé stolic.e, j,emuž:oIPlaitrO'vníka z.řídW 

náleží, a přikáz.ány jslOu ItomUJtlo sborovému Isoudu bez. ohledu ma hod
notu sporného předmětu /Ca,rlg. slov;a: g.elhoren vor je:nen Oerichtshof). 

2.) Pro :S[Jiory o nár10ky .z dfIčích dlUlho'P'vsú a !podoblllých dlužných 

,titulů (Schuldlti tel), k ruimž dl e § 17 záJkona .ze dtne 24. dubina 1874, 

čís. 49 ,ř. IZ. ustanovení ,tohoto zákollla se rn:evz'tahují, jest výlučlně 

IPří'slušným soud dlužníkova; ,ohecného sudiště' (§ 83a II L Ul.). 

Také tYíta slPory nutlIlO soustřediti na témlže m1stě. Poněvadž však 
pro Itylto r1oz,elPř,e ,společný opatrolvník se neusltanovuje, bryJlo . nutno 

lPooh!lédJnouti se [pia jiiném znaku místní pŤíslušnosti. Za takovýto 
z;naJk uZllláJno ohecné dlužníkovosudiště. 

Předpisem druhého odstavce § 83a j, n. určena jest výlučným 
.způsobem pouze p.řílslušnost míiSltnÍ, k!dežto věc.ná příslušnost řídí se 
iPovšeclhnfrmi ,předpisy. 
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Věaná a mí/stní příslušnost, ulpravelllá odstavcem prvým, a míst
ní příslušnost, upravená odstavcem druhým § 83a, jest dohodou stran 

nezměnirtelna (§ 83a III j. n.). 

~7.) S IP' O' r Y z e !s 'V a ,z' o v Ý c h !P' '0 měr ů (S t r e li ti g k e i ten 

a ti:' dem V e 'r b a n ' d 150 V e r ha l tni s s. .e) § 83b j, n. 

/ T.aké v životě akciových! a jim podobně lWTlavelHých spollečlll'OsH 

vZlll'iillaH práv,ní roz,~pře, jichž !p'ředmětem j:sou jednak právní I~z,tahy, 

dotýkající se všech členů neb ales.poň urČii,té skulpin1Ti členů, jednak 

uSlllelSení val:nýah h11omad. I v těchto IPlříiPádech jeslt v zájmu j.ak 
spO'leonos,tí tak členů,by tyt:OI spory řešeny byly způsobe'm jedl11ot

lt1ým. 

Toho lze doCÍ'Hti j,eln ltím, že s!pOrrJy ty Iprocesuálně soustředí !se- II 

téholž soudu a ž,e dále 'soudní roz;hiodtnutí v těchto 'sporech budou 

nadána absolutní Iprávní moCÍ, t. L, že právní ~z:tah bude jimi vy
l'ešen s konečnou ·platností pro všechny účastníky, nechťsi sporu 

se zúča,s,tmilri čili nic. 

Příslušné př,edpi'sy ptr'ocesuáJlního rá:zu IPlatří do zákona o soudní 

příslušnosti, předpisy druhé iskupilny Ipatří do hmotné úpravy doty,č

,íl1ých svazových !poměrů. Náběh k zákolllné úlpravě POl obojí shánce 

učiněn, na koUk jde o usnesemí valných hromad, zákonem O' společ
nos,techs o. ,rl. (ze dne 6. bř,elzna 1906, čís. 58 ,ř. z.). 

Zálmn tento dovoluje za určitých podm]nek (§ 41) ,slpolečm.íkům 

(mimo to Itéž j ·~dlllart:ielům, doz,orčí ta:dě, po /případě ť j.edJnOlťll~vým jed- . 

natelům a kaŽdému člelnu dO'zorčí rady), hry ž:alobou domáhal'i se 

rro,zlsudku, jímž UJsnesemí valné hr'omaJdy prolhlJalšuje: se: za zma,tečné . 
Žaloby ty ,přriká;zány k vý!lučm.é IPŤíslušn:Olsrti obchodního ,soudu, resp. 

obchodníhose:nátu .sídla .s;polečnc·.sti, I1olzsudku, jímž !plfohlášeno u
snesení v;alné hromady Z31 :zmatečné, · IPřiznál111a ú'Čil11lnost .prQiti všem 
lSrpolečníkům a pto ně všechny (§ 42 zákona). 

Kdeiž,no otázce absolutní účjm.mosti takovýchto rozsudků, týklají

cích Ise jiných :spoleČll1'OISití,. :nedosta~o ISl5 posud Vlšeobeané zákioUl!l1'é ú
iJjravy, učiněn ales,poň v IProcelsuállllÍm směru pokrok 'všeobecným 

předpisem o pří,sluŠITlJolsti, obsaženým v § 83b j. n. 
Dle něho: 

a) spory z prr/ávníhio poměru mez.i akciolvou :Slpolečností, komwn

ditní spoleČlllostí lliaJ akoie, ,akciovým slpo~kem, spolleČllloSltí 'S obme.z.e- · 

ným ručením nebo vý/robním a hos/PIodář,ským spiQlle'čenst:vJem ,St jedné 

a členy s druhé strr'any, pokuď jedná :se o Illároky 's\polečné V'šem 
účast,níkům neh určilté skuVině, jakož i 
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b) :žalc,by, jimiž, odporuj,e <se UJsnesením 'valné hromady ře:čených 
sdružení, pa'tří k věcně IPřfsllušnému ,sborovému :soudu sídla sdrlUJŽenÍ. 

Předpisem itímto Ulpravuje se !věrná IPříslušlliOS,t potud, iže prOl SPOI

ry vyslovuje Ise IP'ří,slušnlost 'sborového Isoudu, laJ ,to bez. ohledu k hod
notě 'S,piorlného předmětu, kdelžto ortáz,wa, zlda-l~ Ispor 'náleží k obecné 
či kausální pravomoci, řídí se všeobecnými přeldlPi,sy Ol rOlzhraničernÍ 

obojí pravomoci. 
Zároveň pak spory 'Shorla uvedené, Zll]Sltňují :se vÝlučně u 6boro-

vého soudu, :v jehož obVlodu jest Isídlo sdružení. 
Také ,tento 'P'ředprrs o !p'říS!:UŠl11osti jeSlt Idohodou stran nezměnitel

ný, prorogace jest íl1epřípUisltlna. 

8.) Sudišrtě prlo pohledávky kU 1pců :z.a zbo :ží (Oc
r i cll t oS oS ta n cl f ti 'r W are n for cl e r II III gen der K a u f I e V.

t e) § 87 a j, n. 

Také ,toto sudiš<tě zařaděno bylo do j. n. teplrJve novelou Qt soud

níah úle'vácih , (č1. IV. č. 16). 
Př,edpis ten jeslt výjimkou ze zásady: aC'tor forum rei sequi debe't. 

Neřídíť se ,zde příls!luŠIT1O'st dle poměrů žakNalného, nýbriž, dle m]sta 
žaloboova závodu. StručlIlý obsah § 87a j. n. jest -tento: Kupci Iplného 
práva mohou II soudu, v jehož obvodu je~.It jejich závod, žalovati 
z IPohledávek za zbož-Í kllJpce, je1l!Ž u nich zoož,í objednal, bylo-U zbo'
ží odevzdáno, p,ředpokládajíc:, že objednání i dodání !zboží ,prokázáno 
jest listinou, a. že neulplynulla jeŠltě urrčiltá 1hů~;a. Vi [podrobnostech se 

vyMedává: 
a) pt10datelem zboží a Itudiž ,žalobcem jesrt [(upec IProtokolovatný 

nebOllli kupec p1ítlého práva. ~dJo jest íkulPcem pllIlého p!l"á:Vla, UJs.talIlOVU
je obchodní zákon. Může to býti nejen kupec jednotlivec, nýbrž j 

obchodní slP'olleČlIllQlst, ISIPo1eČIl10Slt s o. r. a výrobní a hOlslpodářské spo

lečenstvo. 

Okolnos,t, že ,toto výJsadné 'SUJdi.š:tě b~lo přiznáno pOllz,e kupcům 
plného. -práva, lze a,si vy;s'větliti ltím, že jejkh obcblOldm.,í kIIlihy ct 'sou
Visející s n:imi obchodní !korespOlndence j.ednak plně umožňují, jed
na:k činí s\plQilehlivÝll1 důkaz o skute'čnostech, jimiž jeSlt ,sUJd~Šltě pod

míněno; 

b) kUlpHeLem a ,tudíž žalolvaným jelSlt kupec. Slovem kupec. lIlemíní 
se lIla str'aně žalovaného pouz,e kupec IPlnélhiOi pTáNa ani pOUlze! kUJPec 
vle 'smy;slu obchodního zálkbna, nýbrž mínělIla jest i úle ,osoba, (pro
vozuj ící ,obohodní živlnosrt, v .témž :Sll)l1slu, jako v § 88 II j, n. Stačí 
zde .proto pouk,az, k Itomu, co bylIn řečenOllpo ,této Sltrámce (při výlcla
du § 88 II j. n. (viz, § 24c l' II a těchto výkladů); 
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c) jde o pohledávku ·z prodeje. Tím mílIlooy jsou nejen IPohledáv
ky lna ;z,~placení cenY' rtrhov é, nýbr1ž veškeré lIlárojk'y, jež propůjčuje 

obchodní zákon pifoda'tel'~lPrO'ti kupHeli, ,tedy na př. i IPohledáv~a Q. 

náhradu škody pro bezdůvodné ordmíltl11utí p'řevzartého zboží. Pohle
dá; ky z j.irr1ýah Ipráivll1íclu důvodů, na př. ze zá\půjčky, rlU/k'ojemství a 
pod.' ne1z,e uplatňovat!i na Isudilšti § 87a j, n.; 

d) pr10dej iSital se v obchOld!ování Iproda1tele (im Kreise ihreLS Oe
schaHes). N espacl:al by Isem tedy. p'rodej :zbOlŽí, s' nímž, n.ebo v němž 
žalobce jinak neobchoduje, ll1ýbr1ž jež! opa~lřn sa jen Ipřílež,i~o,stně Za 

účelem dal'šiho zoizení, lIlebOl prodelj výrobků, jichž, kUlpec pilného IP'rá
va cl.ocí.lil IlJa zemědělském ISta,tku, jehož obhos(podařováním zlaměst

nává se v,edle ,své obchodlIlí čmllioSíti; 

e) od poslední objednávky neuplynUlla IVÍlce než dvě léta. Tím má 
býti řečelIlo, že nel!ze dovolávalti Ise 'sudiště § 87a j. lIl ., když obchodní 
spojení mezlt 'žaloboe,m a žalo'vaným H!ž ;přestalo a od ,té doby uply

nula více než dvě léta. 
iPřerušení dalšího obahodniho slPojenÍ Is.patřuje zákOln v .tom, že 

žalov,3mý lP'řeSit.aili u žalobce objedmávati. Tu jest možlIlým, že žalobě 
předcháJzelo de1ší nebo kr.alt'ší obchodní 'S\po}elIlí, jesrt v.šak míněn i 
přírpad, kde objecllnávka, tvořící p'ř-edměť siPoru, b~la objedlIlá'vkou 

jedinou a zá.r'oveň objednávkou !poslle.dní. 
V ,tomto přílPaJdě čítá se dvouletá lhůta od ItértO objednávky. Před

cházelo-li ,žalobě více objedínáVíelk, čítá Ise dvouletá lhŮlta .od objed
[lávky, jež vůbec b~la UJosllední, nQkoli Vlšak od oojedná!vky, Itvořící 

rpředmM rozepře; 

f) 'Podklad pohledávky, a uzavřoo-H obchod objednatelovým 
zmoonoocem, i plná mocnohorto :zmocněnce musí prokázálIlY bý,ti li

slt:iI11ou. 
Podkladem pohledávlky jest dv,ojí 'skutečnost: objednávka ~boží 

a skutečné 'P'řevzetí neboli dodání zboží. SkutečlIlým, převzetím zbo
ží míní ,se zde ,totéž, co vyjáJdřeno v obchiodním :zákolIle (č1. 347, 349 
obch. zák.) výrazem dodání (AbHeferung) rt. j, 'skutečnost, vYvolal1a. 
prodart:elem, k~'eroru zj.ednává 'Sle kupi.iteUi ,moIŽlIl·ost, biY' zbožím dí·
s1)ofJoval la o jeho jakos.ti se rp lřesvědčil. Na tom, zda kU1J~,tel tétú 

m·()žnosrH [použil, dr1žhy zboží se ujal a je výslovně [Jebo. mlčky 
~chvá!l~Jl: jinými slovy zda právně ZbOiŽí přejal , lIlezále,ží. Do~ti na 
tom, že prodatel zjednal mu možnost právního převzetí. 

Důkaz 00 řečených skuteč[lO'srt:'0ch 11ze vésti jakýmilk'oli lils~ilI1..ami, 

jťm když dle c. ř. s. iPoSitačí, by důl~az, j iirn~ byl zjednán. Listinami 
takovýmí budou na iP'ř. ohledně objednávlkY obj,ednací dorpis [leb ob-
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}ednad Hstek, ohledmě dodávky 'Poštovní nebo žele:znioní zpM,e'ČInÍ 

Est o dodáni zbožÍ, ohledně zmocnění V3Tp~IS z obchodního re}srtříku, 
d.le něhOlž objednatel jest prokuristou žalovanéhOl .a !plod.; 

g) příslušným jest soud, v jehož obvodu jesr1: žalobcúv závod (Nie
del1Ialssung). Závodem dlužno rozuměti Inejeln závod hlavní, nýbrž i 
závod vedlejší, tel1Jtlo ovše:m jen tehdy, týká-l'r 'se prodej, tvoří~,Í 
lPi-edmět ~alob~, obchodování vedlejšího :závodu. J,i:tl.a!ki ]lze. oihllerdn ě 

vedlejšího ,závodu poukázati k Itomu, co řečeno bylo po ~éto stránce 
př,i výkladu o sudišti závodu (§ 23b I 2b odst 2 těchto výkl,ac1ů). 

. Sudiš,t.ě § 87a j. n. jest 'sudiJštěm na výběrl dalným. 

9.) S u d i š t ě pro !l1' á !r o k y dle z á k o n a o ruč e!ll í lŽ, e
I e z nic (č l. VI. Č. 2. u V IQ! Z. z á ik. k j, n., § 3 ll. á ik o ;n a :z. e d' II e 
E. března 1869, čís. 27 ř. Zo. a § 1 zákona ze d /ne 12. č ,er
v eITl ce 1902, čís. 147 ř. z.,). 

[Pro ž:aLobry Iproti drálze, pohán.ěné parou (zákon z 'rokUJ 1869) 
nebo jiJn·ou živelní si!lou, ,na p'ř. iprortli pouliční: elel\JÍirkké dráze {zákor~ 
z rolku 1902) o iUáhrladu lškody, způsooené zraně/ním ll1eib usmrcením 
lidí IPříhodou v dopravě', př~slušil1ým jest 'Věcně bez: ohledu ik: hodnotě 
sPo11ného předmětu obchodní 'soud (obchodní 'senát). 

Místně lpfísllušným: jest dle žaloboQlvy v1Qllb~, buď obchodní ,soud 
(senát), v jemož obvodu je'slt s.icHo žalovaného železiničniho !podniku, 
neb obohodní :sOtudi {Isenált.), v jeho/ž ob~7'odu udála 'se příhoda v do-
pravě Cna př. 'sráJžk,a !VLaků). . 

Př,i IstátnÍch drahách považuje s,e za sídlo žalované dráhy sta:no
viště finanční lp'rokur;aitur'Y, v jejímž úředním obvodu jes,t ono řcd[ltel

ství drah, jemuž podřízena jest dráha, škodu způ.sobivŠí (§ 74 i. n" 
čt IV. čÍs. 1 uvoz. zák. k j, n., § 4 I, služ,ební rnstruk1ce ,prlo filnail1čnÍ 

nrokuratury dle vládního nařízení ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. 

z.; k 'tomu vládll1í nařízenlÍ z,e dne 4. čerlvil1<él! 1919, čÍs. 313 Sb. z. a ll. 

o pŮlsdJlnost;i ftnančnícih iPrlokura,t.ur). 

Neopírá-li Ise ná:fIOk na náhradu škody ze zranění ,ueb usmrcení 
lidí o příhodu v dopravě, ll1ýbr'ž. () 2avinění zříz.enců dráhy, neb llIplat
ňuje-Li se nárok :na náth:r:adu š~lody lze zll1,ičení nebo znehodnoG0ní 
věd, byť ;i p'říhodou v dqpravě, nelze ,použíti shor:a ci,tovaných zá
konů a t.udíŽ ani shora řečeného 'su dJilŠ tě , nýbr'ž IPllatí tu všeobecné 
!předpisy o přÍtStliUšnostli. 

10.) S u d i š,t ě p :r o ž a lob y 1l1.a n á h r :a d u Š k o d y, ·Z p' ů
sobené IprOVlQlzem silo ,s itrojů (§ 9 :zákona ze dne 9. IsrlPn'a 
1908, čís. 162 ř. z'. o ručenill /za: 'šlmdy z provozu si!osnrojů). 
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SilOlstr1ojem (automobilem) rOlzumí se IIJoulti'ční ,a, silniční 'vozudlo, 
poháměné ll1a ve,fejných ullicích, siln:idah a cestách bez: kolednic: s,i!1ou 
živelní (automobily § 1 zákoll1,a). 

Za škodu z Pl'I0iV10,ZU ,siLlos,trojů iPOs,tirhuje hS1té osoby, zejména ři

diče , a vla.siÍníRc:a 'sil osrtroj e, plříÍSlné ručenr dle zákona z roku 19D8, 
' kde.Ž:to v j ,~stých př]padech (v,zá:jenmé ll1áJhr/adní ná!roky 2, poškození 
těch, kdo vůči jillliÝm osobám ručí dle záNo~a z' roku 1908) posuzuje 
se nárok dle vš,eobecných us.tano~ení ooča:nského zálk1ona. 

Pro ,ty, i ony Iná'roky lP'ří,sllušným jels,t dle ža!lorboolvy volby buď 
soud" j,enž dle Ivšeobecných předJpdlsů O' IP'řís.lUŠllliosii jest k ;tomu po
volán, zejména tedy obecný soud žalovaného neb - a v tom tkví 
zvláštnost tohoto předpisu o příslušnosti - ten soud, v jehož obvodu 

škodlivá příhoda Ise UJdáLa. 

U 'soudu, tuto Ina:ZiHačenbho, ,llz,e dom~hati 6e náhr'ady škody ne
jen jpro z,ranění nebi usmrcení os,oo, nýlbflž d Ipro zničení nebo zneihod
lDocení věcí. Spory tYlto ll1·e}sou vyhrlazeny al1Ji kausální Ip1ravomoiC'Í', 
aniž jsou vyhllaZe!l1Y S10udúm sborovým, ll1ýbnž rOlzhoduj~ zde hod

nota SIPorll1ého předměrtu. 
11. S p o ,11 Y í.P r <O ,ti poj i IS It n í Ik o v i :z. e ,s, mlo u v y poj ti š

ťovací. 

Sipory ty' !patří, má-llÍ potjils.tník Isvé obecné sudiště v It.Ulz.emsku, 
na Isoud,. v j,ehož obvodu j,est jeho obecné sudiŠ!tě (§ 12 I p'OHšť'O,va
cího zákoIT1Ja z,e dneJ 23. prosdJnce 1917, ČÍIS. 501 ,ř. z .. ), a tlOl ziPraV1~dla 
výluČJně , zejmooa s vyloučením úmluvy o j,iném' isudtŠrti (§ 12 IV 
pojišf. z.ák.). 

Z této výJučnOlsti obecného 'sudi'ště .přiJpuš,těny jsou dvě výjimky, 
z nichž jedna spočívá Ipřímo na Izákolt1ě, dlrmá na 'z~láŠltll1í úmluvě' : 

,a) jde-li o rrJlOjiJštěIT1í IPrůmylslolvého neblO zemědělského podll1,iku, 
lIze žaloby z Itohoto !pQlj i~stll1ého pO'měru pod,dit na: Ipoj:~stní!kla ,(nejell1 na 
jeho 'sudi'šti, ll1,ýbriž) i na soudě" 'V jehož obModu je uxůmY1s[ový l]Jod
nik anebo zemědělský ,s,taJtek (§ 12 II ,pojišf. záJk.). 

Z.vláštní úmluvy o tomtos,UJdii'št~ Il1la výběr ll1er1Jřeba, Lze Ise ho do-

vO'lávati IPO samém 'z-ákrOIl1U; 
b) IPř]pUlSltnou je Ú m I u v a, že lze pojitSlt.níka {z, pojlúsiÍ'ného !pomě-

ru) žalovatt ll1a ,soudě v sídlel IsborlOlvého soudu !plrlVé sto/líce:, 'V jehož 
obvodu IpoHstník bydU InebOl má průmyslový podnilk anebo zeměděl
ský staJtek (§ 12 III IPc,jiši. zák.). 

V POIsléz uvedeném IS[Tl'ěru má 'zákloll1 ll1a mylsH přípaclY', krde IPO

Úštění ll1evzt:ahuje se vůbec anebo vý1lučně na lP'fůmy,slO'vý IPlQidln~k 

• 
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anebo zemědělský st;a~elk, poněvad,ž je-li tlOmu tak, platí zákonné 
sudiš,tě na výběr (písm. a) a zV'l'.:Í1Š1ŤltlÍ úmluvy n,etř,ebta. 

JimJa.kých isudřšť, zejména sudilšť, ujednaných jřnaJk, il1e~ zákon do
voluje (písm. b) lue1ze 'se proti poj.ťSltíl1íkolvlť dovQl}·áNrMi a opačné ú.
mluvY, jlsou InelPlatltlé, 1P0něvald ž ustanovení § 12 lPifohlá'šeno § 22 P<?'
jlšf. zák. Iz:a nutkravý předplis právní (jus cogems). ' 

Pojd;šťova1ele lze z pojistlného lPoměru žallov:aJti na soudě, IPřÍsluš
ném dle v[šeobectných předpiisů j. m., zejména na ujednaJllém 'Soudě 
(§ 104 j. n.). Kromě tcrho vš:ak též na soudě, v jehož ob',nodu je POf
jišťo~atellův odMěiImý závod, j,enž Prorj ,~šťovací ,smlouvu uza,vř,el (§ 12 
V rpoji.šť. ,zák) . 

12.) S u d i š :t ě pro oS IP o r Y 's Y n d i kát a1 í. 

O věClné (příslušnosrti b~llo jii:ž pojednáno ,( ViiJZ § 16 I l' .a Itěchto V1r-

kl,adů). Místlllě !plřísll1šným jest ten v.rlchní zemský sorud, v jelho~. ob
vodu jest sídlo soudu, u něhož neb jehož zřízenci porušení prá
va nélJstalo. To nař'Ízuje již § 8 I s.yndikátníhol zákona. iPorněv.adž ten
to p'ř,ecLPQs zachOlvá:ru byl čl. V~I č. 4 UVOIZ. IZák. k j. n. VÝ.slloVlně v plat
nosti, bylo zb~:tečr1!o, opakovati dos,llOv § 8 sym.d. zák'. v § 80 j. n. 

Příslušnost pro IsYltldikMmí ISPory: i věcná i mílstní jest výlučnou, 
dohoda o ITlěčem jiném jest vyloučena. 

D. Právo rodinné. 

1.) S u d li IŠ It ě ve věc e chi m.a n ž ,e !ls ký ch (§ 76 j. n.) 

Žaloby o roz:vod, ,y1ozluku nebo InepLatlliost man~ds,t.v,í, jakoiŽ ii 
žaloby o nároky lZ manželského IPIQIIIlMu, jež nehou náro~ ryze. ma
jetwop:rávtními, patří vý1liUčně na IsboroyÝ soud Iplrvé Istolice (§ 50 II č. 
2 a 3), v. jehož obvodu měli manže,lé své poslední 'sp:Oilečné by
dliš;t'ě .(§ 76 L m.). 

Pokud jde o ll' e p l at n o s tma n ž e.ls :t v í, vZltahuje :se :výiluč

né SUd1ště ve věcech maJl1Jželských jak flJa žalob~ o ITlep,llauruolSit man
žellství pro IsoukrlOlIIlolPlrávní IPře!klážku, tak na úřední šetření, zda 
manžel,s,tlví není tl1Jep,latným pro rp~ekážku veřejnoprávnÍ. 

Pojem ná:rloků z manželllské:ho ITJoměru, jež ITlejsrOu Illár'oky ryze 
. majetkqprávní, jeslt Vl § 76 L [1. t~, ja)kb v § 50 II čís. 3 L n. Stačí 
proto IPloukázatd' .zde k IÍlOIIIl'U, co IPO 'témOI Is,tránce bylo j,vž řečelno 

(§ 13 lb 3 těchtovÝMadů).· 
Společným hydliš:těm nemíní :se ohledně maJn?elky bydHště odvo

zené (§ 70 L n.). Neboť, dokud manžeil,ské :společenství neby'lo :soud:1ě 
zrušeno, spadá manželčino odvozené bydliště zpravidla (§§ 70, II, 73 
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j. n.) v jedno s mlaJužeJovým h!ydllištěm .a jeslt s tohoto hle-dlÍs!k;a by
dliště,m sPolleČlIlým, byť i maJnželé fakticky ISiPolu nežlUř. 

Kdyby tedy ,slpolleČil1ým b~d1ÍLštěm chtělo ise IPlrlO manželku fiOZ
uměti j,ejí odvO!z,ené by dlilšltě , zll1amelllal by iPIředpli's, § 76 j . [1., že spo
n/ b rOlz:vod, 'foZlluku Inebo neplMnost manžersÍlví sOUlstřeďovalY by 
se, zpravidla, oSltaJtní zde v úv;ahu !p[icház,e.jící ISiPorY) ;Plak V nejčastěj

ších případech, u soudu, v jehož obvodu je manželovo obecné sudištč. 
Tím pfio sPlory, v [1kh~ ~aloVlal!lÝm je maJll'žel, nebylo by řečeno 

nic nového, ježto rlolzumělo blY se be!Zitak '~aJmo sebou. IPro to !plak, 
by řečené Ispory, v nichž žalobc.em bY11 bry manžlel, rSrOrusltředěn'Y' byl'Y 
průlomem zálsady »Iactor for1um rei sequi debet« u soudu Žalobco
va b~dl,iršltě, nebylo 'zajQlS,té praJž.ádnéhOi důvodu. 

Nutno [J'rorto ,splolle1čným, bydl'ÍlŠtěm rozuměti Jpr10 oba. maJl1lž,elle to
též, ,t. j. m,í'sltlO, ma němž manželé ve s!polečné domácnos.h nap,os~ed 

b"ydlili. 
SpolleČl!lé b~dld'Mé mUSd11() být~ :tuz,ems~Ym' ISlpolečným b~dHšt.ěm. 

To plyne z porv:ahy věci, :poněvadž j,en tuz,emským vZltahe-m roze
lPře může pro ni IZlaložena hýtli tuzemská :p~í<sl11šnost a isvědčí :tomuto 
výkladu též. § 100 j, ITl. , jenž 'stanoví podp'Ůrné sud±š.tě PylOI případ, 

že poslední :slPo~!eČIT1é bydHště neib~llrQl v :tuzemsku. 
Tuzemské společll1é bydliště musno býti vůbec !posledním slPolleč

ným bydli§těrm . Neb~lo hy proto lze dovollávalti :se s.UJd,~šrtě § 76 j. n. 
'V IPř]padě, kde manželé, bydli:V'ší v,e Ispolečné domáclliOlslti V tuz,em
sku, narplotom mělli ,pos:lední siPrO~eč[1é hydld'ště' v cizozemslk'u. 

Příslušnost ~e věcech manrž,elských je věcně (druhlově) výluč·· 
1l1iQU a Iprorogac,í neizměnliJtelnou r,(§ 104 II j. n.). Na kolik jde Ol mílsinÍ 
p:ří.slušnQlst" je sudištěm výlluoorýJm. 

Při vyše1řování nepll.atl1rOlS.iJÍr mMlJž,e1srtví plflO Vle,řejnolprá\nní překáž

ku, nemůže JO z,měně sudÍ!Šltě !podle § 76 j. n. dohodiou straJlli b~ti při
rozené řečiÍ, 1P0něv:ad~ maJllžeJiům neJP~vslušÍ právo k disrplQlsici ,s !p'řed

ruMem úř,ednihra 'vyš,etřiQ~ání, t. j. v otázce zda manželllsrtví vadí či 

nev.adí veřejlnoplrávní plř,e!k1ážka. 

V jinakých manželských! 'slporech má výlučnolst suoošltě § 76 j. n. 
tý,ž výzlI1:am jako i jiin:de. TomUJto tSudišti musí ovšem ustol1JpdltiÍ! o
becné :sudlÍ!Š1tě žalované s.tr1an'Y, není Ivš:ak ne!p'řfuJrustným· prřelsun m]st
ní příslušnosti prorogaCÍ, aťsi konsensuální, aťsi preklusivní. 

Připomenouti dilužno, lže ohledně rozvodu maITlžellstvi ;plartí Isurdri
ště § 76 j. n. jen ;prlo nedobrovollný rlolZlvod, j,elnž k žalobě a pro pro
vedení slporu vys.lovuje Ise rozlsudJlťem. PoV'oliti droororviollllliÝ rozvod 
pří-slušným jeslÍ Ivěcmě ol~rlesní soud, mlstlně okresml Isorud, v jehož 
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'obvodu jelst manželovOl obecné lsutd'iště (§ 114 I j. n.) . Řke::aÍ zaháJÍ 
lse k pouhé Žácl'OISiti a je řízením' mimbslporným. 

. Sudi,ště ve věcech matllžellských mohoU! zaj'i:sté doy.olá~aiti .se i ci
izozemci, předplOkládajíc o:všem, ž,e 'SPOIlečné brydláště, jež by 101 vůbec 
jejích posledním slPolečným bydlliŠltěm, b~,l Ol v tuzemsku. 

Jiná je:st ovšem 'otázka, zda bude, jim ·tuzem~ik')m rozsudkem, 
vys.loiVujíc.ím ,rozvOld, r-ozlu/kiu nebo neplatnost mcuužeI.SltVÍ, p[!llě iplO
'SllOUJž,em.:o. ROlzsudek bude ,p1ně účilnným .pirlQi státní oblast Českoslo
vletllské 'reIPrubHky. Zda, uználn blUde Itaké státem, jehOl~ p·říslušníkv 

jsOlu mlanže:lé, záleží na zákonném !SltanoMi,sku tohoto stáltu. Rorvněž 
ilJa jilné' pOIle patří otázika, :zclta ~UlzemskÝ1 'soud !přípustm.'OSlt: a podmín
ky 'rozvodu Illebo ,rozluky a ex,ilsltenci přeik::á:želk manželství cizozem
ců bude posuzolVati dle tuzemského iPráv:a či dlle práva SltáltU, jehož. 
:pří.slušníky jlsou manžeLé. 

Ještě 10 dvou p'ř~padech dlužno ,se v ,této sta,ti Izmíll1ii1ti, ač ohla 
tyto IPřípady nelPatří do řfz,elllÍ sporného, Illýbrž mimolsiplorlného. 

Je'st- to j·edlllak přeměna rozlvodu v Tiozluku manželsltvÍ, jedll1Jak 
rozloučení manžells.t:vÍ úóaslÍill,íka váJlky, jenž b~l; plrolMáJšelJ1l Zia, mlrtva. 

O obojím případu bude z·de OIVišem PlOjedin.álnlQi jen IS Ihlledi'ska íP!ří

ISlušnotSti. 
I J Pří s 1 u Š 111' tý II IP' Ol 'V Ol l ltlť i v mli m o: ,Si IP .o Ir nd~! m ř' íl Zl e n t 

IP ř e m ě 111 U r Ol z vod u v r o 12: ,ll u k u maill ft ·e ~ SIt: v í (§§ 15 .až 17 
novely 'O pf'ávu manžel.) jest dr u h Ol IV ě sborový 'Soud prvé' stolice 
(§ 20 I novely), mís t n ě pak ten sborový soud prvé stolice, 

a) jenž v plrv.é Is,toHci b~l 'IfO!zhodl v předcháze'V'ším ISIPOlru -o Ille
dobrovOllný rozvod mallŽ·elství od Is.tolu :a IllOlže (§ 20 II novely), 

b) 'j,Í[tak, t. j. b~ll-li lPředc:há~zevlší ,rozvod malnželSlt~ví .od Isfolu a 
l,ože ro.zvodem dobro'Volllllým, shorlový soud p,rvé .s~IQHcel, v je!holž 
obvodu má SIVé otbecil1ié Isudiš~:ě, manžel, !PlToti němuž !Žádost za: roz
,luku tSměřuj ,e; nemá-li tento man1žel Is.vého obecného sudiště v tu
zemsku, je po !předchozím dobrovoJném rozvodu příslušným sboro~ 
soud prvé s~'o1ice, v j,ehož obvodu má !ŽadatelI své obecné Isudi'šttě 

(§ 20 III Inovely) . 
Pak-li b~ :allli tell1 alllli. olllelll manžel [lemě,~ obecného :sudiš,tě rv tu

zemsku, ne'mohl b~ ani too lani onen lžádos.tí v lll'elslPorném říz,eru do
máhait:i s.e přeměny ·ro:z,vodu (dobrlovlOi1lllého) v rozlluku, nýbrž musí! 
by. žalorvalti o Iroiziluku ll1:a sudišiti § 76, pokud s.e Itýče § '100 j. 1111. 

\' uvedenfrch přLPaJďeah (a a b) IPředtpokládá se :Z á s a d 111' ě, že 
manželé jlsou rO.z:vedem.li od stolu a lože IPr:avo!plla,tným výrOlkem tu
zemského Isoud u. 
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Výjimkou z této zásady. lze v mimos.porném řízení povoliti pře
měnu rOlzlvodu v rOlzluku i tehdy, by;l-II~ předchozí SIOUdlllÍ rozvod 
vysloven pr.avoipllatně p'řed 28. říjn,em 1918 mimo úz·emí Č.eskoslo
venské .nelpubl!iky v ~rálov'Sltvích a zemích, z,asto~p'eIl1'Ých na bývalé 
řtlšiské radě .nakoUlslk:é (§ 24 novely). PHslušlným jest :sborový Slorud 
';~I\ré stolice, naznačený shora pod iP'vsm. b. 

, Ke kOlllci nutno upozorniti na to, že' prlo .spory' o uználll'Í Illebo IP'O

přelnÍ manžel,ského iPŮlVOd'U dílt:ěte (§ 50 II čís. 1 j, n.) a IprlO' slP'ory 
z poměru mezi rodiči a dětmi o nároky, jež nejsou ryze majetko
prúvuÍ (§ 50 II Č. 3 j. n.) je sice stanovena výlučná, prorogací nezmě
nitelná příslušnost věc n á, že však ohledně mís t ní příslušnosti 
platí všeobecné předpisy a jen podpůrně zvláštní sudiště § 100 j. n. 

II. R o z I o uče ním a n žel s tví ú č a s t n í k ů vál k y, k t e
ř í byl i pro h I á š e n i z a m r t v y. 

Zákolllné pŤ,edpiisy IQ podmínkách prohlášení Illez.věs:tln.é os.oby za 
mrtvu a ·řízení o Isem s.e vlztahiujk.fch žádOls,teoru (§ 24 'obč. zák.. v 
dosvovu I. dílčí novelY1 la zákon ze dne 16. mOlra 1883, ČíIS. 20 ř. z,} 
doz.na'ly jtž za s:věttové války částečných !změlll, pollrud jednalo se 
o pohřešované účastníky této vállky (záknn Iz.e dne . 31. březiIlJa 1918, 
čís .. 128 ř. z. a prováděcí lllařízelllÍ k tomuto zákonu z,e dne 8. dubllla 
1918, čÍls. 134 ř. z., jaNož 1 zákolll z 31. ba::ezna 1918, čVs. 129 ř. z.,). 

Příslušným .zůstal i il1iadál.e 'sborovÝ Isoud ITJlrlvé 'Sltold'ce, v jehož 
obvodu měl Illezvěstný účasltní!k: války své IPosllední hydliš,tě', .a nemčl
II bY1dliště, ,svůj poslední pobyt (§ 1 zákona z. rOlku 1883). 

I IOhLe.dně Illez:věsiných účastníků Isvětové války mohla manželka 
buď :Stouoas.ně se žádostí o Ipf'ohláJšelllí manžellCl: Iza mrtv.a neb i poz.dě

ji domáha,ti se u ~éhož sbOlrového ,soudu prvé Istoltice VOlho, b~ její 
mal11Žels,tvÍ bylo v mimolspoTlllém lřízení plnohaá:šeno- za 111oz.vázálllo. 

Jenže k :rozrvázání mall1lžellStví lllelstači101 o sobě, že manžel, hyl 
pr'ohláš,en za mrtva, Illýbrž nezvěsÍill,ost manžeila n:msli.l1a Iproválzer..(i 
býti okoLnlOls~mi, nezŮtSltla'VUjícími důvodu k lPoch:ybnostem o tom, že 
nezvěstný manžel (s k u teč n ě a ne jen p r e s um pti vně) ze
mřeL. Terr1Jto rp'řísný dŮJkaz (§ 112 obč. z.ák. a § 9 zák.oll.1a ,z rOlku 1883) 
byl <Olhledně ú6astníků ·s,větové války v;e 'velmi četlných př]padech Ille
provedHelný, čími manželky nez,věstnýcih účastm.iíků válJky b;y1ly těž
ce p-ostiželllY. 

Náptav:a zjednálJ.1a ,telprve zákonodárstvím Českoslove:nské Ire
nlbHky (zákon lze dne 3'0. čerrvna 1921, ČíIS. 252 Sb. z. a 111.) . Jím 
zmírněny lIJ<odmínky rozloučení m.a[1lže!lslŤví :nezvěstných ílčastníiků 

války, P.r'chlášeno ohled[l'ě' nich, že yÝ'sledky ří'zení Ol návrhu na 

13 
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prohlálšení za mrtva stačí i lpro rozhodnutí, že malllželství je,Stt ro,z

:loučeno (61ánek V., od;Sita~lec druhý cit :zák.) , a 'že nelmají platnosti 
§§ 112 až 114 a 277 obč. zák. (článek V., odstavec posledlllí). 

Stačí tedy o sobě a neltřeba nic HlJ1tého, než 'že prošla dvě léta 
od poslední Zlprá:vy, ž,e ne'ZiVě!S.tný manžel, účastlník 'války, jes,t na 
živu (článe,kj 1. cit. zák.) a že ediktální výzVla m~nulq se 's úspěclhem. ' 

V otázce p'ří'sllUJšfnoSlti zabývá se zákon pouz,e IPřílPadem, kd,c 
nezvěstný účastník války byl již prohlášen za mrtva. Tu především 
vo shodě IS IPosud p,btlIlým prá'vem vyslovuje, ž,e o žádOlS,tli lPoz,ústa
lého manžlela, abY' mamželství QJirohlášeno byílD za rozloučené, nále,ží 
T,ozhodoiV;rutisoudu, ]{iterý v I. ISJtolici rozhodoval O' p1rohlá'šlelllí za 

rnf1tva (§ 1 zákJOIna z roku 1883). 

No.vě Up'fav,ena zákonem otázka IPříslUlš:nos,ti v případě, že sídlo 
tohoto soudu jest (zejmélIla náls.ledkem sltátního lPrře\,[lrutu) mimOl ú
zemí ČeskOlslóvenské republiky a že nelzvě'stný manlŽel mělI domov

ské právo v území ,republůky. 

V Itomtu případě jest plrQl žádost, aby ma[]želství bylo prohllášeno 
za rozloučené, IPříslušným buď !ze!ľnský ,soud v P ;raze nebOl tSborolV"S' 
'Soud .prvé stOllice v Br:aitdlslavě nebo ISborlo.vý 'Soud I. stol1ice v Bere
alOvé podle toho, zda zla mrtva IPlrohláŠtený manžel měl dLJmovské 
právo ve 'státním území mimo S}Q1vensklo a PodkJarllJatsikou Rus, či '\' 
nooeré obci lIla Slovensku, č,ť byl plříslušným dOl !Podkalrpaltlské Ru
si (článek VI. cit. zák.). 

O případu, ;kde žádá ,se, b~ nezvěstný účalSttrVk války, jenž měl 
domovské Iprávo v úz.emí Č,eswQlsllorvenské r,erp'Ublitky, ale Itleměl \' 
tomto území lPosledního bydlitště aJlli Jlosledního p'oby'tu, byl pr'ohtlá
še!n za mrtva a :aby zároveň jeho malllželSltví byilo ;rozvázáno, zákon 

se nezmiňuje. 

P ,ro totožnost ,případu byla by na otázku Illie}Slprávněj'ší ~a od
pověď,že obdobně i ,za prohlášeltlí za mrtva slušelo b~ 'rovněž žá
dati \' Praze nebo B~atisla\'ě nebOl Berehově (čil. Vt dto 'zák.). 

Na ITJaměti dlužno pocLrže1ti,že zákolIl ;týče se jen nezvěSitlných 

účalstnílk'ů války, t j. tě'ch, kdož jako úča'Sltníci války v letech 1914 
až 1918, nále~ejíce k branné moci kteréhokoiliiv z' válčících ISltá-tů, 

:s~aI,i se nelzvělstlnými (§ 1 cit. ,zák.) . 
P :ro iplrohlášeltTÍ za mfltva Hných nezvěstlIlých osob la rozvázání 

jich m:anž,elstvÍ rrJ[atf i na;dále lPředlpilsyJ § 24 obč. zák. a zákona z 
}loku 1883, zejména plak ohlledně T'ozvázálIlí mmlžel,srt:ví p'řílsné pod
mfiI1Jk~ obč. zákona (§§ 112 až 114 a 277 oblč. zák.). 

2.) P -o d,p ů r n é s u di š ,t ě pro ž a lob y z' IP o mě Ir ume z i 
m a Itl Ž e IYI ne b o mez; i rod i č i ,a d ě t m i :(§ 100 j. n. v doslolVu 

, čl. IV. Č]s. 19 novely o. úlevách ,soudů ta Čll. II. čís. 7 zákona ze dne 

1., dubna 1921, ČíIS. 161 Sb. z'. a n.). 
,'. ,Tuz,emiSká Isoudní ipHslušnost pro :SlPory v,e věcech maltlžel,ských. 

(S\Pory o ,r'Ozvlod manželství od Sltoilu :a IOlŽe, :roz.luku nebo nevJat
nosit malllŽelství a 'sporlY z' manželislkého plOměru, jež nejsou ~()iry 
ryz,e majetlmiVým~) ,podmÍlněll1a jelst ~ím, ž,e illanž,eJé měli spolelčné 

bY,di1iště v tuzemsku a toto bylo jejidl rrJlQIsledním ISlPoleča1ým b~

dlištěm (§ 76 j. n.), ,tuzemská soudní přílslušnosrt pro ,ž;a[oby z !pO-

měifu rodičů ik: děttem podmÍ:nělllla; je rněwterým povšechným důvo
dem tuzemské místní příslušnosti, tedy zpravidla tuzemským obec,
ným sudištěm žalovaného. Tyto zásady platí bezvýjimečně, POkUll 
jedná se o cizozemce. Není-li opodstatněna tuzemská místní pří

slušnost podle shora vytčených předpisů, nemohou cizozemci pro 
spory ve věcech manželských a pro spory z poměru rodičů k dě
tem, jež nejsou spory ryze majetkovými, dovolávati .se tuzemské 

soudní pravomoci. 
Jinak má Ise věc, P'Olwd řečené Ispory Itýkají se lP'řiíslušníků Čelsko

slOlVensikého stáltu. Tu musil zákon, [l]euzná'\naje lP1r!o oblast Česko~ 
slllOrvelliskéiho ,státu rozsudků cizích Isoudů, jelž týkaly by ,se osob
níhd 'stavu zd.ejšího státtlllího občanal (§ 81, Č,ís. 3 ex. ř.), umožni'í:i' . čs. 
stMním občanům, by v tuzemsku a 150 úč;ilnJnlo!stí IPlro tuzemstvo vy

mohli IS~ á1ozisude/kl, rt::ýkající se osobnÍlho j,ich SltaN"U (roz,vod, [ozlu
ka, lIl'e,pla,tnoslt manželts~ví, uznání rn,eblO lPopření maltlžel,ského púvodu). 

ZáJl\íOIJ1I ;šel v!šak svým př.ílsllušltlÍkům j ,eště dáLe ria ruku, umož
ňuje jim, b!Yi provedLi v' tuzemsku též SlPory, jež netýlmH se sice 
jich osobního :s~avu, ale p,rý1Šltí z poměru ma.nžellslklého nevoz IPO
měru rodičů k dětem a nej,sou ISlPlOlry :ryze majetkovými. 

Veškeré ty,to slPory me,zii zdej'šÍmd pŤíslušníky lz,e zahájiti la pro
yéstd pod IP ů ,r ně na tuzemském soudě, v jelhož obvOldu má ž·,a
lob c e své obecné 'Sudiště, a neItlÍ-:Ii alIli t'OhotiOl, buď tlla z,emslkém 

,soudě v Pliaize nebo na! lsedrlii v Brati,sl:avě lPodl:e rtoho, v obvodu které 
právní obLcus,ti mají !strla:t1y; nebOl žalOlvlrunÝ domovské právo (čl. II. 
č. 7 a čl. VII. Č. 2f zá(k:ona ze dne 1. dubnia 1921, čÍ's. 161 Sb. z. a n.) 

V podrobnolstech' dluŽillo IPOlzlllamellla~~: 

a) /podpůrného isudiš1ě Ilze ise dovolávlaltli Ipro žaloby Ol 'soudní roz
vOld, ,rolzluku mebo iP'l"olhláš,ení mail1želství zla nep,latiné a j,iné !ža}oby z 
poměru manželského nebOl z' poměru rodičů k dě,tem, kte,ré ne
jsou ryze majetkovými. 
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J ,sou ,to Itedy vešKleifé ,ro:z,ep'ře mezi manžellY, nebo mezi rOldiči a 
dětmi, jež p'řikázálllY j'sou k výlučné věc n é přílslušlll!Qls~;i sbor!(j
vých ,soudů 'prvé stOlllice {§ 50 II čís. 1 ta 3 j. !ll.). Samo sebou se 
,rozumí, že iVě,CI musí p1aJtřitlt vůbec do řJ1z:ooí sIPOIr:néhJOi. Ohledně ,spo
rů z 1P0měru rodičů !kl dětem z,álmn sice nerozeznává mez,i dětmi 
manželskými a nemallllŽ.eltskými. Přers to však ·,clJlllžno obmeziftť pod.: 
'půrné sudilš,t'ě Illra Ispory z poměru r'odičů k jiich maLt1lžel;ským dělt,em, 

jednak Pl101tO. že dle IPoj,etí obo. zákona Illemanž,ellské dítě jest v 
podstatě pouhým věř,iltelem svého !zp'loditelle, nelpratří však k jeho ro
dině (§§ 165, 166 fa 171 I !Qbro. zák.) , dál,e plroto, že v § 100 j. n. ur
čuje se místlně příslušný rsborový fsoud prvé .stolice, k němuž žalo
by z. poměru nemalllžellsikéhOl díitěte k jeho zlpllodilteH vůbec věcně 
n~patří (§ 49 II čís. 2 j. n.), a 1P00sléze prrlOltrOl, rže zákon, alespoň jlako 
pravidlo, p'ředpoMádá touž státní nebo domo1viSkou p,ří.slušnost IS\p'D'
ruHcích :se stran, ~ato vša!k jednak ohledně Illiemanže:lskéiho ,otce, jed
nak ohledně díltěte .bude v,e v;elmi čalstýcn: rpřÍ!Pradech po .samém zá
lmnu ·roz,dí1ná; 

b) iPředrpokládá ise, že strany l10rzelPře jrsou oeskors,llOlve:nskými s~át
rními občany. Zákol11J mluVÍ o ~žalloblruchl plrofiÍ crJ ,ří'Slušníkůrrlll Čes(kbslo
venského Istártu, dáv:aj,e tím na s riOlzn mě:llloru , ž,e stačí, je-li žalova!t1ý 
českoSJ101velliským stáJtním obČlanem. 

Příp,ady však, :ž·e by, žalobce a ~alovaný byli pří,sllušníky 'různých 

státu, jeden ČesllCosJ,Qlvenlské republ,iky, druhý cizíhQi Sii::á1u, budou 
dosti řídké, poněvadž ma:nJže:lka ,a mranžel,ské dětiř sdílejí QJiO samém 
zá~OInu !státní lPřfs1ušnosrt manžela, !pokud se týče mal11lžd.ského otce. 

By však změnou Sitáltní rpříslušlnOlstti nebyla manže!]lk!a nebOl man
~elllské dítě !plřipi~avenla; 0' možnost, dov:olávati se podpůrného Isudi:ště, 

přičiněn k § 100 j . .ll. dodaltek novelou IQ! úle'Vách sOIudů (čl. IV. ČÍS. 
19), nyní :znova l]pral\i~e:nÝ cit. zák. ČLS. Sb. z. a n. 161/1921, Ipodle 
něhož [Jod!pu,rné .sl1'di,šltě 1P~latí též O' žallobácrlJ: prot:i malll1želu neb otc,i, 
který byl pHslušníkem Čelslkbslov,elnské. irerpubHky v době, kdy Isňatek 

Uizavř~l , ale IPozdě'ji stáltnihb obČlanství óelskoslovenského ,s.e zřekl 
amebo p'Olzbyl, zdržuje-U se žalobce trvale v Čelskos.}ov,enské ,r'eIPU
blice (§ 100 Ln. , ods.tavec druhý v řečené úpr:avě). 

Předp'oikládá 'Se: 
a) že ža!lovancu stranou je manžel, 1P0kud se týče ot,ec. Stanoviti 

totéž Ipro !přÍpad, lže manžel, pokudi se, týče ortec, jels.t žalobcem, ne
uznal zákon :za ,potřebné asi IProto, že vzďálnf se :nebOl p'ozbryJtí če

skosloveniského Istátního občalllslt:VÍ manž1ellkbu nebrOI nezletillým di!tě
tem če:skoslovens.kého s tártlll,ího občana nejeví Is,e plrávně možným; 
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(3) že žialovaný manžel aneb otec byl IPřísllušníkem ČeskOlsJove:!l
ské republijky v době, wdy isňatek uz:avřel. Co Ise Itýč,e, nynéjších 
přÍtslušníků Československé .r/elPublhiky, kte,řf uza!vřeli sňlatek před 28. 
říjnem 1918 a tudíž při'roz,enlě v čas,e uza:vření sňa'tlk!u nemohH býti 

,/ 

IP!LslušnÍlkY ČeskoSiloveIT1Jské :re[JubHlGr, dlužnO' zaj,]sté považlolvaH je 
taK, jako wdyby- byli bý,vClJli příslušníky; ČeskOlslove:n:ské ,r;epubHky již 

V .'Člalse sňatku~ pak!liže iPO -samém zákonu nebOl ná;s,ledlkem op'ce :sta
li se zdejšími stáltnÍmr občany; ,CslíOVne1j ústavní Izákon ze: cLne 9. dub
na 192'0, ČÍIS. 236 Sb. z. a n., kteT'ým 'Se dorplňují a mění dosavadní 
ustall1lOv,ení o nabývání a rpro:zbývámÍ .stáJtního občanství a Plráva do
mov1ského v relpublice ČeswOlslovenské). 

pnpélJd, kde manželI anebo otec by tl v čase sňaltku ciz.nncem, !po

zději ;zdejším státním ohčanem a pra/k: zase cj,z,i:ncem, by 'sem ne
spradai; 

y) že manžel, Ipokud ,se týče ote'c ,státního občanslt'ví če:skosltQ.v,e!n
ského se z,řekl anebo pozbyl. Rorzhodnou je doba podání žaloby. 

Zřeknutí ;se nebo z~,r!M:a Isrtátního občanství čs. Plřed !podáním 'ža
qoby; opodstatňuje za ostaŤI11,ích zákonných IPředpokI.a:dů podp'ůrné 
sudiMě, po podání žaloby :nemá, vlivu na ipří,s,lušnOls,t (§§ 29 ta 54 I j. nJ; 

0') po Cihybno, zda :požadaveik, by s.trana, dOlvolávající Ise druhého 
odstavce § 100 j. n., zdržovala 'Se trva'le: v Če:skOlsllovenské re,publi
ce~ v2tahuje se též k žalobám, maznačeným v prvém odstavci téhož 
íP·a.ragrafu, Čii pouze k žádOls~em Ol přeměnu rozve,du v rozluku, či k 
oboFnil1. 

O !Žádostech o IPřeměnu rozvodu v rrozluku mluví !pIOIUz,e dru
hý, ~iiko/1i ~éž prvý oldJsta:vec § 100 j. n. KOInec c1ruhého odstavce 
§ 100 j. n., »jakož i o Ž á d o s tec h za rozluku podle zákona ze 
dne 22. kvěrt11a 1919, čís. 320 Sb. z. a n. {§§ 13, 15, 20 a 24), zdržu
je-li se žalob c ei neb ž ad :a tel iÍ:rva:le v Čelskos.!orvelliské relPU
blice« jest nejasný. 

MlUVÍ o, iŽádolslt:echi za r1ozlluku, cttuje však v zá'pě'tí v závorce 
též § 13 nov,ely o právu manželském, ač lŤ:elnto par,agraf jedná ,o ža-
10bách o rozluku a tyto žaloby spadají již pod prvý odstavec 
UJrvé 'závětí druhého odstavc.e § 100 Lm., mluví p,ak dále o 'Ž a
lob ě nebo, ž a dat e 1 i, necháv:aje piochybným, zda mm! :pouze ža
da,tele nebo žalobce o ,rOlz/1 UJku , či ,též žalOlbce všech ostatních ža lob 
Ipr'vého odstavce: § 100 L n. 

Uvá;ží-Li 'Se, že druhý ods,ta~.ec § 100 j. 11., jak Ipř'lóilně.n byl' no
velou IQ soudlních ÚJlevách, nevYlžladOVial, by žalobce v tuzemsku trtvd.
le .se zdržoval, a že sotva' as.i bylo úmYlslem zákonodárce Če.s~osllo-
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v,enské 'republliky, by vytčením tohoto novéhO' /pQlžadavku bylo ža
'lobcovo posltavení zhoršenO', dlužlIlo dMi přednOlst výkladu, že pioža
d,cuvelktrvailéhJa 1P0bY'1tu v2)t:ahuje se IPOUZ.e k žádostem :za přemě
nu rozvodu v rozlluku, n;ikoli však k žaJloibám podle prvéiho odstavce 
§ 100 j. n. 

Ovšem d 1O.s lov zákona, odmYlslíme;-li si nevhodnou dtac'i § 1.3-
novely; o iprá'vu manželském, z,ejména iPl3.k 'slova: »'Žlalobce lIleb :Ža .. 

date~,« isvědčí IspíšeopaČJ1ému 'Výkladu;! 

c) sudiště § 100_ j. !ll. jest s u d i IŠ It ě m p O' d p Ů Ir n Ý m (:subs.i
diiárlním). Žaloby, pro něž ilze dovolávatlr Ise: ,tohoto sudliMě, mohou 
jen ,tehdy .na něm býit& !p'odány, »Iu :e lIJ: í-l i IP Ir o 1!1 ě z' a I o že 11' v tOl m
to státu ani obecn'ý lani z,vlá 'štní Isoud«. 

Ohl,edně žalob 'z IPomělru rOldičů tk dě'Íem je ustanovení zákona 
jaslIlé. Plra tylto 'rQlz,ejpře zná sice zákon' vÝluČlnou věc lIlo o u :pří

.slušnost sborových soudů prvé ,stO'lice (§ 50 II Číis. 1 a 3 \j. n.), neur
čuje vlša,k z:vláMníhO' mís,tně příls:!ušného 'Soudu. Ty,to splOirY' pa!tří 

mlistně Illla obeclIlé IsudiŠltě žalov;alIlého. NelIlíJ1i hOl v tuzemsku, lze do
volávati se IPodpůJlméhQl !sudi!Š'tě. 

J.inaik má :se věc lVe iSlPorle:ch mlanlžellských. Pro ty }elSlt nejen. s,ta
novena vÝlučná věClt1á \přÍ!slUšlIlo:st !Sborového ' ,soudu IPrv~ stlOllic,e 
(§ 50 II Čí'S. 2 a 3), nýbrž určel1lo ttéž v;ýluoné: zlv:láMní sudiště 

(§ 76 j. ln.). 
OtázkO'U jest, !ZIdal v případech, kde pro manž,elský slPor nel1Í 

oPQldstatněno ivý:lučné Isudiště (§ 76 j. 111:.)" dlužno ihneď , utíkati se k 
lpodtpůmnému 'Sudišti, čd! zda !pořaJd~ je rtel1lotOl: vý11učlIlé Isudi'M'ě, obecné 
sudliš.tě ŽalOV;aJllé stl1any, pod.lpůrnél ls.uJdgltě. 

Zá~e;ží na tom" 'Zda v: § 100 I. j. n. stať »Inenl-H prlo lIlě: z;aložen IV 
tomto stáJtu a:ni obecný am:i zvláštní isoud«, vz:tahuje .se jak ~e ISpO
rům manželským, ,t31kl ke 'sPO'rům z' [)oměru Irodičů k dětem, či zda v 
řečené s,ta ti v!zitahuje !se IPoukaz k obecnému sUldi'šti! pouze ke s!Pó
,fům z ;poměru rodičů k déte-m 13.: poukaz: k zlvlášlnímu sudi'šti IPouze 
ke IspOlrům manželským. 

Pro poslé:z řečený v,ýklatd 'svědoila hry úvaha, že p·oUlNaz k obec
nému :sudišti :při manželských sPOIrech hyl by Ipr'ávě tak nes,rozu
:mi,te:l.ným jako ptouka;z kle zvlá'Mnímu :sudiMi piN 'Slpiorech z. !poměru 
rodičů k dMem, IPOlnéV1a:ďž zákon: Ineuzná'vá !při oněch: 'sporech · obeclllé
ho sudiŠ'tě, ,při těchto 1S'PIO,reoh piak nezná ~z,vláš.t1l1íhOl suddště. 

Přes to dlužno dáti lpředinost vÝkladu, dle něhQlž i [Jlro manžel
ské rozepře lze jen tehdy dO'VOIláVia,ti se lPod,půrného sud-iŠltě, lIl,elze
li vznésti žallobu a:ni lIla obecné sudiiMě' žalovaného. N ebOlť zákon, 
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předepsav výlučné lSucLtště pro tyto .spory (§ 76 j. n.), odňal sice ža
lobci možnost · výběru mezi tímto a obecným sudištěm, nebylo však 
pojmo~ě záV1ady, b~ !tlam, kd.e není výlučné sudiště IO/Podstatmě:no, 

. aevráti! se v prlVé řadě ik obecnéinu sudiš,ti ,(1 př,ilp'ustiil [)odpůrné 

~ddŠltě pouz,e tam, kde ani obecného .sudilŠltě Ine'lze ,se dovQllá'vati; 
. : d) podiPŮ'rným sucLtštěm jest v Ipr'vé řadě žalobcovo tuzemské 0-

beclné sUldiš>tě. Není-li hOl, Inastává /potřeba, by spolr · jilij'Tm ZI1l1ake1ll1 
byl zmis.tněn v ,té neb OIné práViní oblasti sltMníhOl území. Tímto zna
kem jest domovská ipří:slušnost. Není-Li' :zde ,tot~ž ani žalobcova tu
zemskéh·o obeoného sudiŠltě, jest podpůrlIlým sudi'š:těm buď zemský 
soud v Praz,e I1lebo s,edrie v Bratisllavě, p'odle tOhOl, mají-li lS,tr:a:ny 
nebo žallQlvamý domovské !pr1ávO' ,v m:ěk1teré obciÍ, kde IPl13.tí jurliJsdikčnl 
(norma z ,noku 1895, či v nělkteré obci na, Slóvellisku nebOl Podkarpl3.lt
ské Rusi ((Sl. II. ČÍ-S. 7 13. ol. VII. čÍls. 2f zákolIla :ze clIT1e 1. dubma 1921, 
čÍs. 161 Sb. ,z. a [1.); 

e) 'Sudiště § 100 L n. jeSlt v lThazlnačeném směru .sudi;š,těm p'od
IPůrným. Sudištěm f.akultati:vním jest IPOltud, že /ponechává Se ža
lobci, zda choe a jelst s !plnou účinností s 'tlO, 'žalovati v cizině'. 

LPodPŮlrným ,sudti!štěm dle § 100 j. [1. měl mimOl jiné u§etřelll' b~ti 

nejvy,š,ší .sollld toho, by v dotyčných př~padech neb~l zaJPlla~orván 

návirhy na určení soudu místmě p,říislušnélho (§ 28 L 111.). 

E. Sudiště, prýštíCí z přitažlivosti nesporného řízení. 

UrčHá sů.diš.tě nespiOlrmého řízení lPř'itahuH, a to. 'vesmě,s s vylou
černím obecnéhO' sudi'š,tě, ji'Sté ž,a'loby, nesiporným řízelIlím vYvolané 
nebo s ním související. Sem patří. 

1.) For u In h e Ir e,cl i t.a f;i s, s u cl i š t ě aJ r o s por n é IP o z' ů
s It a 1 o .s t n í ~ á 11 e ž i It rOl s t i, § 77 j. n. 

Stanší Iprávo (§ 37 j. In. z r.oku 1852), plfOlvádějíc důsledně základ
,ní názor občalIllského zá[{bníka, dfi,e něhOlž IPlO'zús:ua:lost jlC!st my:šlelll,ým 
c~lkem rriajetkovÝcth IPráv a zruv;azků zúsltaV1i'tele (§ 547 obč. zák.) , 
soustře:dti1o u pozů.staIOlstlIl,ího soudu všechny ža'lob~, týkající 'Se lP'o,
zůstallOlsti. 

Pla,tné právO' (§. 77 j. n.) rozeznává dVOljí sikupdnu žlailob, dotý
NajíCÍch Ise pozůstalosti. Pro jednu IPřiznáJna pozůstalostmímu soudu 
,phtaž1ivost úplná tak, IŽle poz,ůst:alloSltlllíSIOill!d neurčuje lPouze svým 
sídlem soucl místně' pří:sllušn,ý, Illýbrž jelSt zálroveň Iproc.esnÍm soudem 
prvé stoHce, priOl drluhou 'skupiinu žalob uznáma přita:ž1ivos,t IPOZŮ

sta'lostníhio soudu pouze částečně tak, že :s,Íldlem jeho určuje se Isic.e 
místlIlÍ pří,s,lušnost, věcná lP'ří:s.!ušnost 'však POIsuzu je se dle povšech-
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ných předpisů a [l'Oz,ŮJstallosuní soud jes,t jen 1ehdy zároveň pro
cesním IsO'udem prvé 'sto~ťce, je-li [lIro. žaJlobu z j,tného důvodu věcně 
příslušným. 

Jedná se ítudíž !při žalobách druhé skUjp'iny p ;::; uz,e o přesun mís,t
ní, [při žalobách prvé skUjprrny 10 IPřelsu[l mís;tl11í a v těch případech, kde 
pozůsrt,aJostlní sO'ud nebyl by i jinak1 pro žalQlbu věoně IPři-slušným, , 
zár10iVeň o Ipřesun věcné pří:sluš.nOlsti. 

Pro druhou skupinu bylla by jJ.ř]pusnnou prO'roglace a IpozŮJstailost
[lí sucliJště vylučuje tu sk,e Isudiště obecné, l11ikoH surdiMě zvlášÍ11Í 
(Ina IPř. sudiště směnečné dle § 89 j. In., suc1iš,tě sPollečenrsnví ro:zepře 
dle § 93 j. n., sudiště mÍsrta spll11ěl11Í dte § 88 j. n. ,a,td.) , kdežto při 
prvé Isku.p~:ně jest plozů-s:ta.Io'stnÍ surd'išrtě (!Jlrorioga'Cí nezměmitelné a 
vyl1učuje již dle obsahu příslušných žaloh ,nejen sud~ště e,beoné, Iný
brž vůbec wa'ždé jiné sudiŠ<tě. 

V podrobnos,tech IPla tí toto: 

a) drlUlhou skupilnu tvoří ž'aJoby' dvojího druhu a 10: 

a) žaJoby, jimiž uplatňují se ,práva dědická nebOl náToky z odkazů 
nebo jinakých olpatřerní na případ smrti. 

Žalobami, jimiž up'la1ňuH se dědJi'cká IPlfáva, jsou ž:aloby, do
niáhající .se určení výlučného nebo konkurujícího plfávta dědického, 
a t ise toto olPďirá o j.akýilmrl.i dellla,onÍ dŮ'vod: (§§ 125, 126 nesp. říz.), 

jakož i žalloby netpomduutelrnýoh dědiců protti dědici ze 'smJouvy dě
dické, dědJtcům ,ze závěti Ineb odka:zov:níkům o za!pl.acenÍ nebo do,-
p'lně'ní zkráceného dilu [lovillitnéh0'. ' 

Nepatří sem žalcby o nástupnictví v r'odimlé svěř6ll'Slt'ví, ,poně
yadž tyto žaloby odkázámy js.ou ITha sudiště § 78 L [l., Inelpa'tří Isem 
C:;ále žaloby o dědictví (Erbschaftsklagen, § 823 obč. zák., heredita
tis petitio a contrario žalob o dědické právo, Erbrechtsklagen, §§ 

1.25. 126 nesp. říz..), poněvadž ItyltO žlailoby IPředpoklá dají , že PO'

zůstalost byl,a jíž odevzdána, odevzrdámím POZŮtstalost:ť 'však, jak bude 
\,ryloženo, příslušnost pro druhou skupimu SPCI Ú (§ 77 I j. 111.) ,P1omí
jí; Ine,patřísem konečně žaloba nelp2mi,nute:lného dědice PIlO zkrá
cení povirnného dílu dtaroNá,ním prloti obdař,enému (querella inofficio
sae donaÍ'ionis, § 951 obč. zák., v doslovu § 71 III. dílčí 'll'OVei:y), ,po
něvadž právním důvodem ž,aloby nelní 'právo dědické, nýbrž ,ilnoffi
ci,O'Stllost darování, žaloba 'směřovati múž,e i 'Proti osobám, [la p'ozll
stalostním řízení niktenak nezúčastJněným, a žalobOou medobývá ISe 

:ničeho z ,pOIzústalosti, nýbrž zjednává se IprlO'spěch pro nep'ominu
telného dědice a tím ,ne,přímo 'pro, pozůstalost. 
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Co ,se týče lžlalob z odkazů, .jesrtllhOts~.e.jno, cO' j , esrŤ' přerdmě~t:em od
kazu. lP.artří t,edy na isoud § 77 I L n. a n ikoll'i ll]a forum reli sH,ae ža!1tQ.
ba o splnění odkazu věci m,emO'vilté. Jinakým opatřením na pří!J)nd 

smrti bude zejmérua daJrovámí na Ipř~P1ad smr'ti .(domartio mortils causa); 
/ 

,'; /3) žale,by- poz.ůst:aJOISltních věřitelů :Z ,nánoků Illa zůstavitele nebo 
ma dědice jako takovéhO'. Nároky IprlOitl dědici jako taJk:orvému jsou 
ony, jež, vzešly; ze smluv, uzavřených se lS,chválením iPozůsrtalOlstního 
soudu (§ 145 ,nesp. říz.) dědicem, jaikJOlž,to zást11!pcem pozů'Stalosti 
o př,edmětech anebo lP'Ohledáv,kách IPoz.ůstaJlostl11íc:h. 

Vy;týik:ati z,vllášť ty.to m,ár1oky vedle l11árO'ků ma zůs:tavitele bylo 

zby,tečné, 'hledíc k IPojetí obČtanského zákona 10 p'os,tavení dědice 

(§§ 547, 550 obč. zák.) a lze 'Si vysvětliti j.e tím, že řečenou větou 
rec:~povánO' nedomyšlleně usrtaIT1tOtvoo,í § 28 c. ř. s. lPlro ,říši německou. 

Pod tuto vě;tu spadaly by v (!J'r:avdě -jen žaloby z ,obohacení po
zůstalosti, kdeiž,to Ishor:a: řečené ná'r-oky jsou j,iž kry:ty vMou [llrvou. 
Pr:ávní důvO'd a IPředmM oOI!ig.ačního nebo věcnéhOl nároku jeslt z,á
sadmě bez. vlivu ,na příslušlltolst dle § 77 r j. 1!1. 

Výzm.amu ,může však [labý,ťi potud, !pokud nárok o dkázáln jest na 
zvláštní sudiště, jež; Vy[učuje isud:ÍlŠltě iPlQlzůs:t:alostní (na IPř. forum 

rei sitae pro žaloby, :Z věcných práv k [llemolVi:to,s'trem) nebo vedle: ině
ho může býti dOIV,o~ávámtO (na př. sudiš;tě směnečné). 

Rozhodující y~T7.nam podrží právní důvod a předmět nároku v o

tázce věcné IPřÍ!slušnosti (zda sOIudl okresní Čli sborlOlVÝ, zda prlalVomoc 
obecná č~ kausá:!mí). 

.J ednati ,~ rozhodovati o žalobách druhé 'sík'Upiny (!Jovolláln jest 
ten věCtně !příslušný SO'ud, v jehto1ž obvodu má své sídlo soud, u ně
hož pIiojedmává :se POLZůlstalosrt .(§ 77 I j. m.). 

Působnost tohoto sudilŠitě jest časově omezena. Končí se lode
v:zdáním pozůsta;loslti (§ 77 I LOl.). SIPOrnO', zda Útčillíl10lst [lozůs'ta
lostního 'sudiště končí jÍiž doručením či teprve Ipr,a'VomO'cí odevzda
cí li s.t1ny • 

Správlllým zdá se býti mázor druh~. Svěldčí mu dos.}ov § 77 I j. n. 
(bci wc1chem dk Nachlaszabhandlung anhiingig ist), ježto dokud 
llenabYlla odevzdací li'stina [llrávní moci, ,l1!ení projednámí pozŮ"stalos,ti 

skončeno, a svědčí mu i druhý odstavec § 77 j. n., kde a oOl!1tra
rdJo prvého O'd,st.avce :se vytýká, že lPozůstialos,tlnÍ sudiště dle d.ruhé:ho 
odstavce § 77 j. II).. Itr:vá i po Ipravoprla1tném O'devzdální lP1ozůstailosti. 

Odevz.dání pozůstalo,sti . 'r ovná se vydání její jako odúmr1í státu 
(§ 760 obč. !zák., § 130 nelsp. říz.). Zahájením 11ředního jednám,íl O' 

!llově .objevivším se !P'OIzůstalostmím jmění 1P0zůs:ktlorsmÍ 'sud~'ště pro 
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žaloby druhé 'skupiny. neoživne, jež10 ohledně 1t01hoto j mění nevydá
vá Ise nová OIdevzdací Hs-tina (§ 179 Inesp. říz.) ; 

b) Ipr1vou Iskupinu žalob, odkázétJných na POlzůstalostni sudi'ště~ 

tvoří 'ž:alloby, mající za p,ředmět ro!zdělení 1O'OzúSlt:a10ls1ti .(§ 77 II j. n.) . 
TYito SlO0 1'Y, 1O,řikázány j,SOIu věoně i místněl k výrruČlné IPříslušnos.u 

soud II POIZŮS tal OIS1tn,íihOl. 
Důvodem 1'0hoto ust.anovení jest okO'lrnos't, že: pÓzŮJsta,lOlst.ní soud , 

jsa j,i'ž beztak zevrubně zpra:ven Ol v šech (poměrech pO'zůst1a,loISltních, 

jelst Inad jiné způsobilým, hy mohl srr1adno Ipr'Oc,elsní lMku sebr:cuti a 

pod sta>iu dílčího nároku !po:sOIudHi. 
PO:Jcwldž plak rOlz.ctělelllÍ pozůstalosti mezi oprávněné muze se 

státi již před odev:zdáním nebOl teprve IPO' odevzdání pozŮJstaJlco!S~i (§ 
166 nesp. říz.) a poněvadž důvody, 'svědčící Ipro plříslušnOlst pIOZŮ

sta1osrtního soudu, ste,jně 1u · j:sou, ať se pO!zŮ!s!ualOlst ještě' iprojedná
vá nebOl řízení pozůstaJ1oIst[lÍ jest ji!Ž skolnčeno, není úóilllnost \PIOZŮ

!staI0S~\lJlO sudi lště pro Žlaloby .na rozděleni PO!zl1stalos1i časově ome
z,ena; trváf, i když ;pozůstalost byla již pr:aViorpla'tně OIdevzdána 
(§ 77 II j. n.). 

2.) Sudiště /p ,ro,spory svěře lHské a leill' lní (§ 78 j.n.). 

SIPory z poměru ,rodimých svěřenství, jelž §,em 50 č. 4 j, n. p'řiká
zá:ny jlsou 'sbor'o1vým Isoudům prvé stol1ice (viz § 13 lb 4 .těchto vý

kladů), Iplajtří místlněl ik \výluoné IPlří:slľušntOlsti soudu tideikomisního 
(svěř,elnského), t. j. ISborovéhiOl soudu, joož v lprvé stOllici obstará
vá soudní pravomoc IV neslPorných záleži'tos~e:ch d01yčl11ého svěřen

sŤV] (§ 78 I j. n.), t j. Isoud, l11:azna'čený v, § 116 L n. 
Přeldpisy; o Irodinil1Jých ISvěřens+vích vůbec a tud~ž i Ipř,e:dPQisy {} 

(příslušl11osti v ,těchto zá1ežiltOlstech pOIzbudOlu asfu v krártkém ča'se 

praktického ~znamu, lOOlllě'VlaJdž zákonem črs. 179/1924 ,posa~a.drní 
,rodilnná Isvěřoo's!ŮVí ISler z,rušují ia zakazuj e se p:ro budoucnolst ,rodin na 
svě:řensltví Izři:z:OIV1alti. 

Čirým al11la,ch,]1onismem jest ustanoverní druhého odstavce § 78 j. 

n., Ujpravující !příslušnOlst IP'ro žaloby! ~re sporech lernních (manských) , 
ježto již v rocel 1869 došllb k )allodta:li:soClc:i Ilén. Netřeba IPifotO UStla!l10-

vením tím dále Ise zabrý~a ti. 
3.) S u d i š 1 ě k IQ! n k u r sní. O tom, j,ak dalece jeví lW'lilkursrní 

soud při,tažlivou moc na spory, týkající 'S,e; Ílpadikové (pods1'aJty, bylo 
již poj,ednáno (viz, § 13 lb 7 ,těchtlOl v}~kladů). 

F. Sudiště, kotvící v souvislosti jedné věci s věcí Unou. 

mimo přílpady, l!vedené POld písm. E, druhdy nutno, hndy lze 
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lP-a soudě, ' příslušlném prD urči'tou IP'rávní záležHos1'l zahájJřti jinou zá-
1 eži!t ost, jež jest součástkou oil1é zále'žitosti nebi aleslP'Oň s ;ní určitým 

způsobem s.OIuv1isí. 
Ta1to osudiMě, jež 'lze teoreticky n azv ati lp'o cLružnými sudišti, jsou 

cl,;lem sudJilšti výlučnými, dílem .na výběr danými a IsouvilSÍ dHem s 

říiením S!porným, dílem :50 řízením exekučním. 

J. Podružná sudiště výlučná. 

1.) S u d !t š tě IP r 101 z a j i IŠ It ě n í d ů k:a z Ů. Za jistých '1podmmek, 

.Q nichž bude řeč na patřiČlném místě, lze dnmáJhJati se zaji'Š'tění dů

k.a.zu svědky, znalci nebo soudní OIbhlídkou, 1. j. jich an'ticipiati'vního 

provedení dříve, je'Šltě, než došlOl by ma jlilCh provedel11í ve sporu, :prlO 

lderý mají dúle,Žlitols.t. 
Navlnhnoutl ,anticilprativnÍ provedení důkla,z,ů Ishora uvedených :lze 

buď'si již IPřed za:hájoo,ím rozerpře, pro ;kterou výsledky jejich mají se 

zabezpeči'ti, nebo za 1éto DOIz.e1pře. 

Poněvadž výsledky a11lticip'at~vlního důkazu majÍ se státi sou
částkou proc.eSlní látky v budOlucím nebOl Již z.ahájeném sporu, jest · 

. při.rozeno, že proceisní soud jest v lOrvé řade ;Plo~oláIn, by rozhodo

val o náv'rhu na zaji.Mění důkél!z.u. 
USltanovuje !proto § 384 III IC. ř. s., že návrh nutno p'oda!ui zpravi

clila u s.oudu procesního. Úchylka z tohoto pravidla rplatí Iprro dva 
,př~pady, tOltiž pirn piř]paldi, že věcnelstrlP'Í odkllaclu" a PHk pro přÍipad, 
že SPOl' lljenÍ jeŠltě zlahájen. Prvá úchy[,kJai od,ůJvod'něil1Ja jest tím, 
že tPodáním návrhu u procesn'ího soudu a OIpa,třenÍm, by důkaz, pro
veden byl na !příslušném mistě, věc by se zd.ržowa.Ia a účell návirhu 
mohl by; býti zmaŤ-en, druhá úchylka: má svůj důvod ,v ÍlMaze, že 
podává-li :se návrh př,ed zaháj.enímslOoru, il1ebude l11,ezřídka ještě' 

jasno, ~terý soud bude pro SIP011 lPřfslušným. 

V ,těchto. dVOlU výjiimeČlnýoh případech podává .se návrh ll! okres
ního soudu, v jehOlž obvodu jsou věd, jež mají býti soudem obhléd
nutyo nebo .tv'Olřirt!i Ipředmět zlnaleckého důlmzu, reSlO l• 'v jehož lOib~odu 
}sou ti, kdo~ mají ,an'ticipalt1JdD býlti jako svědci vY'sllechnutí (§ 384 

III c. ř . s..). 
2.) S u d i š t ě s pol e č e n s tví ves por u (G e r i ch t 5:

S t a n d der Str e i t gen o s sen s cha f t) § 93 j. n . 
1 

Dle proc,esního práva dopouŠltí se za Jistých podmíl11ek, by ně-
kolik právních subjektů sdruž:H>o se ;touž žalobou kestpole:ónému 
Iskdování Ipráva I11lebo by touž Žlal:obou sle-doválllo, bylo právo Iproti 
několik.a, subjet~tům prá~ním. 
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Ivlluvíme .v -těchto přÍ!lJIadech O s:pollečenství v roz.e\při, Jez v onom 
!přípauě je~t či11lným (rakltivním), v druhém případě trrpmým {pa:siv

ním), společemlstvím V rlozepř-i. S hlediska IPřislušmlOrsti přicházi zde v 
úvahu pouz,e !plas~VIllí společens,tví v roze\př'd', totiž otázka, 'za kte
trých podmínek lze u ~éhož sIP'O[ečnéhOl 'Soudu podnJiklnouti touže ža
lobou jednotný útoik rprolti několika ž:a1'ovaJným jakoiŽto SlPo1eč[lí.: 
kům ľ'OIzelpře. 

Př~p1ad ,akti:vního IspolečenstvÍ rozepře zůstává zde mimo úvahu, 
pOl11ěvadž ta ol~olmoSlt, žež,alo~la byJa podána souča'Sně a v j,ednom 

!někoilika žalobci, nemá vlivu na otázku Ipříslušnosti. 
Otázka, (kdy a ,za jakých IPodmínek dOlpouští se IP~sivlní společeri

ství v ľoz,e\př!ť (h omadění neboli kumulace: žalobních nároků prWlti 

llěkc.Irika osobám Ni ,téže žaloběl la! v témže s p,oru), jest otázkou ří'zení; 
jest uprlaiVena. §§ 11 a náJsl. c. ř. s. a, bude ;přerdměrtem lPozděj'ších 
výkladů. 

Zde stačí po dOltkinolut'i , že isudilŠrÍě upr:avelnté §em 93 j. ln. 'V.zt:ahuje 
se jen na slpolečensltví v IrO'zelP'N po ·r:olZumu § 11 čÍS. 1 c. ř. IS., t j. 

. 11a IPřípady, kde všic!hni žaJJovaní jsou ohledně IPř,edmětu sporu v: (práv
Dím .společe.11lství (rna př. ipři hYJPlotelkárlní ža~obě na IspoluvlastníkY 
bypotéky), nebol jrsou 'zavázáni z. ;tého~ skutkolvéhO' a IPrá:vll1'ího dů
,ordu a dále na přiipac1l § 12 c. ř. S., JÍ. j. ,1lIa [J'řÍ!pard', :že t'áž žaloba smě
řuje jedl11ak IproH hlavnímu dlužníku, jedtnak proti rukojmímu hr:last-

ní společenstvr ' rIOlzeJpře). , 
Předpis § 93- j. n. n'evz,tahuje 'Se vŠlak na rt:. zv. nevlastni společen-

ství !l"Orzepře (§ 11 čís. 2 c. ř. s.), t. j, DIa IPřípady, kde dopouští se.hro
madění žalob IPlro s tejnorodý důvord ;vzniiku zálvazku, tedy iProto, 
že zá~a:zky, všech společně žlal10rVIalných osob vzeMy ze skutkorvJ'rch 
a právních základů, jež j:sou v podstatě téhož druhu (na př. žaloba 
vlastmíka proti ipa ch tý,řům , jimž různé IPtQtzemky za týchž IpodmÍ!11ek 

byly propachtovány). . 
Toto l11evlastnÍ sPolllečelllství rlO'z.epře IpředlPlOlkládá [JO samém zá

kOQ1U (§ 11 čís. 2 c. ř. s.), by dorvolávalný soud hyl ohlledně jednoho 

každého zeslPollužalovaných mÍistQ1ě pří:slušným. 
Při vlastním společenství roz,elPlře rtohoto obmezení nelnÍ. I bylo 

Iproto nutno, by zákon IPlro ;případy, kde jilŽ dle všeobecných před
pisů tO místní Ipří-slušl11tQtsti ne[ltQtdléhali by" spo!:užalOViall1'Í rtémuž spo
lečinému :sudištti, upravil podpůrné sudi'Mě, jemuž by 'Se všichni mu

sUí UJrotdrlObiti. Dle toho řeší zákoQ1 dvě otázky: 
a) kdy pc-dpůlillé:ho sudiště netřeba. IPoněvadž SIPoteóné sudiš'Íě 

bezta(k; :zde j.esrt (nega'tiVlní náležilto:st); 
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b) které sudkŠ'tě jes~t Isudiš.těm prodlpůrným (IPlQisitivní istránka). 

K písm. a. Podrpůrlného sudišttě sIPolečems1tví ,v rOlzelpři nelze se 
dovolávati, tze-1i i Hnak touž ,ža!lobu proti společníkům roze[J,ře [lIQ
d~ti u téhož soudu, ježto tento 'soud jest buďsi 

;: :a) obeooým sudištěm P11iO všechny !srPOlužalovaoo sIPtQlle'čn]ky ro
zepře (Višichni tam mají bydli'Mě nebo sídlo), buďsi 

(31) pro žalobu ohledně všech žlalovaných! spollečiným soudem 
zvláŠ'tnim (l11a př. týž soud jeSlt Ipno .všechny žalovall1é: Sipolečným 
~l;,dištěm téhož místa spllněiní dle § 88 j, 111.). 

I(pism. b. Není-li zde žádného .z IPřípadů, uvedených pod [l'Ísm. a, 
a stala-li se tudíž alctuelní nutnost, poohlédnouti se iPO jrimém PlOd
p'ůrném Ispollečiném sudi~šti, lze p'Od3Jt;i, žalobu u k(l]ždého tuzemského 
soudu, u Ir:ěhož ten neb onen žalovaný má' .své obecné sudiště 

l\tlá tedy žalobce pTávovlOlby mezi těmi ,soudy, wteré lPřicház.ejí 

v úvahu jako obecl11á sudišltě j.edntOttlivýciIl .žalovaných. Omez,elll: v 
tomto 'Volebním iptrlávu jest ža'IO'bce v případě, kde závaze:k něktterých 
společníků v roz,epři j~st záJV1az~em hJll3Jvním, jiných pouze Izávazkem 
podružným. 

Tu /l1ozhodným jest obeooé sudi,Š'tě společiníka, jehož, záv;azek 
jest :závazkem hla,vlním, a bylo .. M by- zde několilk takOlvýdÚo společ
níků, měl by Žlalobce IPtfá~vo volby, ovšem al,e jen mezi ;sOtUJdy ur-
čenými obecným sudirŠltěm těchtO' siptOllie·čníJků. ' 

Iilavním dlužlníkem bude jedn:ak, hledíc k obtížnosti závazku. 
ten, kdo v prvé! řl~,dě jest zavázám, :tedy přrmrý dlužník ,olprort:i. dluž-
níku podpůrnému (na ipf. hlavl11lÍ dlužník oproti 'ruk,ojmímu, osobní 
dlužník olPrlO'ttt hYlP1o,tekárnímu dluŽlllíku) ,. jedm.ak, hledíc k objemu 
závazku a zájmu Il1la odvráeení ža:Lobm.ího útokU' nebOl n:al ,řešení věci, 

ten dlužník, jenž nejvíce má pll:atilÍiÍ nebo jehož hospodářský zájem 
jest značnější měrou :SíPOIrem dOltčen. 

Otázkia, jak dal.ece 'lze s hledrrska rv ě c n é přfslušnosti <SOlustře

diti u sUJdiště slpollerče!I]ství v ro!z,epiři \žaloby" o nároky, patřící O' :so
bě k .růzl11é věc ln é přj'sl U Šlnolsti, jimými slovy, zda vyloučenc· jest 
hfiomadění žalob tím, ·že o iSobě Ipro každou v ě CIl1 ě jiný soud byl 
by IPřísllušným, rozřešena teprve nov,elotU o úlevách Isoudů, jíž (čl. 
IV. čÍs. 18) !přlÍlčiněrn !k! [llrlvému lods.t(l]voi § 93 j, n., tento doda
tek »lieda, ;ž.e bY" soud (ur!6ený Ipodlľe obecného sudi'š,tě' něk~eré:ho SlpiO
lužalovlanélho) Q1emolhl 'se 'stálti llJříslušným .3lui dohodou 'stll~an (es 
se:i denm., dass d(l]s Gerioht lauoh durch Vereinbanuug der lParte:en 
nicht zHSltandig gemaeht werden ikamm) «. 



206 

BUJde tedy O)tQiS,tup ipři uvažování 10 přúpu:s:tllJ:os,ti sud,i'ště 'SPOIle

čenství v rlozepři tento: 

Nejprve tIlutno rozřeŠli)t~ otázku, z,da j!sou :zde tIlá1ežiltosti nega
tivní (viz shofia p,ísm. a), \pak-li ano, objlaJsní :se lPositivní sltrálIlka 
věci (vůz shora lPism. b), a když takto 'vyšetřooo bylo společné pod
půrné sudiště, nutno na konec zkoumati, z,da soud, IpříS}UŠillÝ plro ža~ 
lobní nárok prOlti sPOllu~alovlalUému, jehož sudiš1ěm uróeno, bylo spo
lečné podpůrné sudiště:, jest věc ni ě pří:s[uštIlým pro žalobní nároky 

proti s\p'Olužal!ovaným. 

Pak-Li nikoli, nutno se dále tázati, zda nemohl by býti pro :t~to 
lnárOlky Vll101rOlgaválll. Pak-h ano, jes,t vlše v !pořádku, pak-Iii nikoli, 
není k~muJlace ~alobníah nároků lPřípUJSltnou. Na \př. žaioba čelí IProti 
dvěma sipol1užalovall1ým, p'roti jednomu o pení4 do 5000 Kč, Iproti 
druhému o peníz lP'ře,s 5000 Kč. Není závady, by- oba nár10ky lIleby-Jy 
UtPl,wtňovámy na, soudě :sboro~ém, poněviadž dle § 55 L n. se sčítají 
a lPI,atí za jedil11!Ý !p,ooíz. Nebo žaloba proti jednomu spolužalolVanému 

patřila by; o sobě lY1a Isoud kausállnÍ, IP'rOlti druhému :na s'oud obecný. 
Není závady, by, neby-Iy obě ~aJlob~ sloučeny, \poněvadž prorogace 
od lkausáJIníha soudu na obecný sOIud a lI1aJo\plak jest p,řípUJsltil1la. 

Pro smě n e Č'll é .r o. z e IP ř e ulpr:í;l.!Veno j esrt :podlpůrlné 'Sudgtě 
společenství v rioz,epN Iz.v:llášť ,druhým odstavc:em § 93 j, n., jenž zní: 
»Osob~ z,avázatIlé ze směniky lz.e jako společníky, ['OIzepře žaJ.ova.t~ 
na soudě m1sta IPlatebmího«. 

Toto t1:SltlatIlov,ení, jež jest prostým důsledkem ustanovení §u 89 j. 

n. :a: vYs~olVuje lÍudíž vlastně něco, co dle llJ'olslléze řečeného ustal1Jove
ní samo s.ebou se roz,umí, má telIli praktický význam, že .za účelem 
odstranění pochybnosti vy:lučuje se takt:o výslovně PlQuži,telmost prvé
ho od!sltlavce § 93 L [f. \l1Ja ty, kdož, j-souce z téže směnkYj zavázáni, 

žalováni jsou jako :siPolečníoi roze\pře. 

Neboť sucliště dle § 93 odst. I j. n. předpokládá, jak řeče
no, po stránce negativní, že není zde jinakého buďsi výlučného, 
buďsi podpůrmého sudi'ště s\PlQ[ečného , leť jež;to dle § 89 L n. jinaké 
spoleČtné sudiště zde vž.dy jest, nemá místa uSltaltlovení PlNého od
'stavce § 93 j. n., t. L oSiQb~~ zavázané ze směnky, maljící obec[]é 
sudiště u růzmých soudů, nelze s\pdečně ~alQiva,ti u toho neb onoho 

IZ l11iOO, nýbrž jelI1l u soudu . 1P~a:tišlÍě. 
Mají-li ovšem obecnéJ sudiště! u téhož :soudu, lze je u tohotOl ISOU

du, jakožto j,im ISlpolečného IPIf'ávě tak žalova,ti, j:atko u soudu, na. 
.němž co dO' místa příslušnosti:se ujedlY1ali , poněvaJdž jak sudiště § 89, 
tak s11Cliště ~ 93 j. n., jest jen sudištěm podpůrným 
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3.) S u d li š t ě. h II a lVI 11 í r o z' e IP ř e (G e r i c h t s ' s t ,a III d des 
Ji :a up t !p r o z, e s s e s) § 94 j. n. 

Sudiš1ě , na němž určitý spor :se projednává Ulebo by-I projednán, 
př'l~ahuje dílem nutně, dť1em dle volby; určité jiné 'S\po-ry. 

.' ] ,est ted y sudiŠ<tě h1avní ,roQ;eplře dí~em lSudištěm výlučným" dílem .. 
na .. výběr d aJ.1ým. Zde IPojednálllo bude 10 tOlmto sudiŠlti jen, :pokud 
jest .sudiš,těm výlučným. Případy :sem náležející vytčeny jsou dl

i·em v § 94 I L 111., dílem lna různých m~Sltech! zákona. P:atřÍ sem: 

a) sudi§tě hla!vní roz.elPře jest sudlilště'm piro tak z:vaJl1OU hlavní 
intervenoi (tlaUjpltintervention; § 94 I j, [1'. a § 16 c. ř. 's.), t. j, Ipro 
ža~obu, kterou třetí osoba domáhá se na sltr:atIlách zahájené roe;epře 
oprávnění nebO' věci, Ol něž me'Zi .stranami !Splorl byl zahájen, tv.rdíc r 

že olPrávněnÍ nebo věo zcela: nebo z čá,sti nepatří aJni žalobci anj 
žalo"anému zahájené rozepře, nýbrž jí (hlavnímu intervenientovi). 

Žaloba čelí prOlti oběma str;anárn .zaJb.ájetIlé rozepře, lP'řipouští se 
OId zahájení až do pralvoPllatnéhOl ukomoení hJl,avní rlOzepře a paltří 
na soud, u něhož tato rOlz,e\p'ře byllla zahájena, byť i " v čalse podání 
žalob~ byla jriž v období iQlP'raVl11'ém. 

Co do otázky, z.dal soud hlavní rozetpře jest sudi'š:těm výluČtIlÝl11 
či na výbělr daným, mohl hry ovšem dOlSlolv zákona (§ 94 I j. n.) 
svésti k mínění, že jedná se o sudiště na výběr dané (KJ,agen koa
iI1en ..... a:ngebracht werden). Než !přes. ~en.tiOl doslov z.álkona ll1utno 
t.rvati na tom, že sudiště. § 94 I j. n. jest sudištěm výlučným. 

TO'muto lIlázoru 'svědčí nejen motayY vládní osnovy k j. n. (§§ 95 
až 97), ným1ž 11 jednak iPlOdstlaJta, jednak ÚČell hlaVl11í interv,en·ce. Ne
boť zákon pO'jímá podstatu hJlavní intervence jakožto účast třetí ,o
soby na zahájeném ,sporu, ta Isleduje příslušnými ustiaJ11olv,eními ten 

účel, by souča:sně projec1nátllo .a rozhodnurto byJ:o o třech odporují
cích nárocích (stran původní .riOz,elpře a hla:vlniho lÍutervemiel11lta) k 
téniuž předmětu. 

Podá-li tudíž OIsoba třetí na obě stliany r1ozelP'ře žalobu u jiného 
soudu, než u soudu hlavní roz.epře, nejedná se ,více o hlavn·í inter
venci. Ohledně věcné plřÍrsdušnOls:ti nezáJleží na lÍíom, zda 'sOlud hlavní 
rozepře by.l hy jinak Plro žailiobu hlavního jn>Íervenienta věcně /přísluš
ným (§ 95 j. n.); 

b) Po \p'ravolplauném rozhodnutí roze(pře q;ůstá:vá soud, u něhO'ž 
spor v prtvé s10lici byl prlOljednáJn, 'výlučně příslušným pro žaJl'obu o 
zmatečnost (Nich1igkeMlSklage) ~ Úchyilka 'nastává' kn, v tom pří
!pladě, kde žaloba o zmatečnost čelí protiněkoHik:a roz.sudkům, jež v 
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téže právní rozepři vydány byly soudy různých stolic. Tu jest pří
s.lušným nejvyšší m,e.zť iěmrrlto IsolU!dy (§ 532 I c.ř. s.). 

Jiným mimOlřádným Iprávním prOlstředkelTI je:st žaloba o ObnOlVU 
(V-hederaufmahmsklage). Tato však nep'řec1polklád'á, že SPOT' byl !prla.
voplatně ji!ž roz.ře§en, nýbrž s;1: iačí, že uk,ončen by[ rOlzsudkem, byť i 
rOlzsudek ten dosud Twruaby:1 právní moci (§ 530 c. , ř. IS.). Tato žaloba 
op~r,arti 'Se může jec1nak Ol to, že- :soudc.e, vydávaje. roz:sudek n,ebOl rIOIZ,
hOldnutí,. tvořivší 'P'ředpoklad rloz,sudku, dOlpustil se vztahem k lP,rávni 
rozepři na úa):br str:any pOIrušení svých úředních p'OIv,inno'Stí, s,tiha
telného dle zákona treSitln~hol (§ 530 č]~. 4 c. ř . .s.), jed.nak o Illěktle:n', 
z jiných dŮVOIdů, vy:poč:tenýh v § 530 c. ř. s. 

V prve uvedeném příaJladě Ip 'řfslušným jest pro žalobu Ol obnovu 
týž soud, jako :p!ro žalobu a. zmatečnost (§ 532 I c. ř. IS.); v ostatních 
přÍJpadech Ipa1t,ří žaloba! o obnovu zlPlyavidla ,na !Soud, na němž SPoyl v 
prvé stolici byl ,Projednáván;, 'Vyj,imečně pak, dotčeln-i!íi důvodem ob~ 

novy jen r,nzo5udek něk,teré z vyšších stlOHc, patří ž,aloba O' obnovu 
na te:ntosoud yY'š,ší stolice {§ 532' II c. ř. !S.). 

Ve všech případech jak žaloby o zlma:teónost, tak ž:aloo'Yi Ol obno
vu, jest Ipříslušný 'Soud sOIudem vý[učně příslušným; 

c) po pravoaJllatné,m ukončení rozelp1ře vyhtazeno zůstá!vá sorudu, 
u něhož spor byl v pr:vé stolic.i' projednávám, by, 'Povolil exekuci na 
zákll,3!dě pmviOlplat,ného nále:zu nebosoud:nllo smíru (§ 4 Č. 1 ta. 2 
ex. ř.), ledaže :předlož.Ho b~ 'Se vyhotove:ni exekučního titulu, opatře
né do.ložkou vykcma:tellllost,i', kde Ol p'ovolení exekuce lze IPak žá
dati též u soudu eXJeku Čillího , t. j, u soudu, jenž iPovolán jes.t exeku
ci vykorna'Íi (§ 4 postl. odst. ex. ř.). 

Soud, exekuCli /povolujíCÍ', je-li jím [J'Ů!vodlní IproCieiSlllí soud plr1\ré 
stolke, iplQld:rž,í, a je-IH jím exekuční so.ud, ,ro.z:dllil!1Ý ,od dřívěj'ší!hn 

pr.o;cesního soudu p'ľvé stolice, soustředí na ,s.ebe výlučmě :žaIc.bry, ji
miž dlužník :za zákonných předpokllladů brlojÍ buď piroH nároku, vy
káz8Jnému exekuČlním titu:l,em (§ '35 ex. ř.), buďsi Iproti povolení exe
kuce ,(§ 36 ex. ř.; žialoba! oPlOIsič/n'Í :a imprugnačnÍ, !viz §, 7 III, Qid,st~ 
druhý, p'Í:sm. e, a, ,a b těchto vý]klladů). 

Projedll1árva,ti o žlalobě vybavorvací (excisní) IPovoláJn je:s,t soud ~ 
povoHvší exekuci, jen tehdy, podána-li dříve, než započal výkon 
exekučnÍ. 

IPo této době Ipatří žaloba ma soud exekučll1í (§ 37 ex. ř.; vLz. § 7 
III, odst. druhý, IPism. e :(lI C Itěchto výkliadů). 

J e..,li dle shora vy,tčeiných z.ásad P'Y!O lžaJlQbu GPo.sičll1í, imprugnač
ní neb excisní příslušným soud okresní, jest jím i tehdy, kdyby 
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Spor o sobě patřilI k přetdmětné 'přÍislušnoSlti soudu sborového (§ 
38 ex. ř.); 

d) soud, ienž by byl, kdyby nebrylo :zde úmluvy O' rOlzsudím, nebo 
rlozho~čím soudě, prO' s.por příslušným, projednává O' ža'lobě Ol :z.ru
šenÍ Hé~zúčil1néhJo ll1álezu rozhodčího (§ 596 c. ř. s.), jakož i o ně
kterých me:zitímnostech :5:,P'O'ftl, vzneseného' na .rozsudí nebo rozhodčí 
soud (§§ 582, 584, 591 c. ř. S.; jmenování rOlzsudíJho, vrchního roz
hodčího sO'udce, ;prohlášení bez.úó~lI1l!1ost.i kompromisu; vše to k pou
h0 žádosti); 

e) exekuční 'Soud (t. j, Isoud, jemuž tllállelž·f exekuci vyjkomlaJti) pr'o:" 
jednává :a: rozhoduje 'spory za řízení ex,ekučního a ' z. něho povstáva
jící, pokud ,exekučním řádem nejsou IPřikázány soudu jinému {§ 17 
II ex. ř.). Tako.výmitO' výj,ime:čn:\Tmi ,případy jsou na př. rr:Jnpady 
§§ 35, 36 a 37 e'x. ř. 

H. Podružná sudiště, daná na výběr. 

1.) S u d i š t ě 11 :1 a v n í ,r o z e IP ,ř e dle d 'r u h é h Ol o d ·S t a v
c e § 94 j, tll. plro ž,alobry :zmocněnců procesních a zmocněll1ců [J'ro 
doručovánÍ. Tyto OISIOO~ mohou u soudu hllavní rO'ze.přie IPodati žalo
by O' zalpr;a'vení poplatků ,a, náhr1adu výloh. Zevrubněji IPlla:tí toto: 

a) předipoJkládá se, že žalobcem jest ten, kdo. v hlavní roze[J,H 
, bYjl2!moClněncem nynějšího< ž:alovaného. 

Lhosltej,l1iO jest; "zda-l~ .ža:llobce jest právním zástulPcem z' po
vo.1áJní (advokáte~, notářem) čili nic, a Ihos:t.ednQi jest, byl-li v hlav
ní rozepři zmocněn k projednání celého sporu či jen pro jednotlivé 
Iprocesní úkony neblO dokonce j,en k přijímání' soud\l1:ích vyřízell1í; 

b) předmětem žialohy jest náTok na odměnu z,a z.astulpovál!1í a ná
hradu výll'O'h se z:a:stupovámím spojelných. Předlpokládá se, že nárlok . 
vzešel ze zmocnění v jiné roz.e:při nebo. v jinaké ,prá'vní zálež.jltos,tÍ'. 
Nalproti tomu jest Ihols!tejnO', zda nárok vz.ešel' z řízení v IPrvé či 

vyŠ·Ší stoHd; 
c) IPředpokládá se, že hlavní :spor b~l j,iž, zéDhájen. TOl :zákcl!1' sice 

výslo'vll1ě nevytýká, ale .flOzumíse to slamosebou, poněvadž., dokud 
hLavní spor není z:ahájien, nellze mluviti o sudii'š,ti hlavní rOlzelPlře. 

Napr:oti tomu pOidr:ží toto sudiš:tě účinnO'st neljen za trválI1f, nýbrž 
i !po pravopla-tll1ém ukončení :hlavní ,rozeiJ)ře. Ano přÍJp,ady, kde tohoto 
sudiště bude ise dovoláváno teprve IPO pravClp,la:tném ukcmóell1í hla'vní 
roze:p,ře, budou IPravidlem, poněva1dž 'telprve !plQ,tom, bude lze ZlPCl

vldla určit:i konečný peníz odměny a :výloh; 

14 
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d) (P'ří'sluŠlným jest ,soud, u něhož v p1fvé IstoUci se tP'rlojedtrrá'~á 

nebo bYlI iPlwjedtnáJn SpiOI[, k němuž Ivz,tahovallO 'Se žalobcovo zm~~ne
ni, tvořící podldatd nároku. Na tom, z,dall~ tetnto soud byl b10 l]t~ak 
pro žalobu věc n ě ;poříslušmým, nezálelží (§ 95 j. n.) :a l~!e pro no, za: 
lovati u soudu hlavmí roze!p'ř,e, i k,dyž jest jím sb'Olrovy s.c-ud prve 
S'to~ice, o }:heníZJ /pod 5000 K, T,elSlpt. je-l:li ISio,uctem, hlavní roz.epve 
o~uesní soud, rrze u tněho žal~'Ova,ti o peníz~ lpořes 5000 Kč. 

Bude-li takto vznes,en na sboriovýstOUld: rPlrvé is:tio~iÍce 'spor) jemž by 
o sobě náležel lIla soud o:krelslní, bude lI1'icméně lna sborovém soudě 
projednán :aj Irozhodnut dle před1p1sů, !pLatných ti jina~ pnol ternto 'soud, 
tudfž ztprla'vidla senátem, výjimečlIlě do 20.000 Kc samos?udce.m, 
ale li tímto d!I~ předpi'sů o řízemí !Před sboroN'ými soudy: \prVé! ,stohae 
(§§ 7 a 7,a j. lil. a čl. XIV. uvoz. zák. k j, n.). 

J eu v tom přÍ!padě , 'ž:e( by lšlo Ol lIláro~~ bagatelní dOl 300 Kč (čl. ll. 
zák. 123/1923), bude 'Slpor u sborlolvého :souJdu IProjedmán s.amotsl~ud

cem dle z,v1áštníClli předpilsů <O .říízemí biag.aitelním (§§ 448 :a násl. c. ~ .. s: 
a čl. XIV. uvoz. zák. k j. n., v doslovu čl. III. novely o soud. ul.) , 

:e) sudi.ště tOltq jest na výběr. ,dané. Lze protO' žalI'O';,:ati též, i u, H
nakého soudu, jelI1ž jest místně IPříslušným, tudí,ž zejmena u obecruho 
sudi'ště žalov,aITlé:ho nebo u !suJdiště, které jes,t Iprlo z!moclI1ěmcovy ná· 
roky ujednaným splniš:těm. 

Podává-li IS~ však ž,aloba u j,ilnéhOl mí'S,tně crJ lříslušného soudu, mu
sí tento soud i věcně b~ti iPříslušným. VýjimeČtný IPřed!prrs. § 94 j . ll. 

by v těchto přúpa:dech neplatili. 

P,řluJomelnouti dlužno, že nelze již k ~ádOts.ti advcká:ta nebo jeho 
klienta v mimospOtrném řizemí upraviti výši laJdvoká1o'VýchJ IPI~a~l't. 

P,řísluŠiné iPředPl~sy (dvorský dekret ze .dne 4. října 1833, čÍs. 2633 
Sb. z. ,S., z.achov,aný IS určitými a:měmami a doplňky v působnosti 

článkem V. uvoz. Izák. ilť c. ř. 's.) byly u nás. zrušeny (zákon ze dlnc 
28. kvě:tna 1919, čÍs. 306 Sb. ,2. a n.). 

2.) S u di š těž aJ ob y n a v !z á j e m (G e !r i ch t iS s It a ln d der 
\Viderklage)1 § 96 j. n. Fo ,rum ;reconrventio!l1d. s. 

Žalobou navzájem rozumíme žalobu, jíž žalovaný čelí ~alobě, 

a to u; Itéhož sOUJdu, u něho'ž na! něho ža1'oba, byla IPOIdána. Zaloha, 
kterou původnÍ' S!p'or byl zahájen, naz,ývá se Ipřední žalobou. 

Stran'y vyměňují :si ,žalobou navzájem IProcestní role,. Přední ža
lobce stává s~ navzájem žalovaným, prvotní žalovaný stává se ža
lobcem navzájem. Podmínky žaloby navzájem jsou tyto : 

,a) · c o d o. č ,a s u [),ředpokládá se, že 
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a) sp Olr O IPřední žalobě j,est ji.ž zahájen Cpočáteční lhůta), 
1. j., ž,e IPře-runl. ~aJI'Oba byla žalovanému doručelila (§§ 233 II a 232 I 
c. ř. -s.) ,nebO', byl~1i ,nánok vzneselIl teprlve za SIPiQIru (na lP,ř. roz1šíře
llÍ;m prvotní žaloby) , okamž:lk,em, ~dy lI1árok :ten IPřiV ústním Hčeln.í o 
Pfydní ža'l obě byl předním žalobcem qpaatňováln (§§ 233 II, 232 
II c. ř. 's.). 

J1ežto doručením ;žaloby ,ža]'OIv,anému (vznesením nál101ku !PŤii úst
ním ličemí) nastává z,ahájelllí riQlzelP'ře jelI1 zal samozřejmé podmínky, 
že soud byl Ipro žat!obu (viznelselný n'árok) příslušn~Tm neb a;leslpoú 
rneklusi:vní IPrQir10gací [Jřfslušným 'Se s1:al, bude pravolpl:a1tným odmít
nutím !IJ ,řední žaloby, prQi lI1epříSllušnost dovolávaného soudu z.mařeno 
i sudiště žaloby navzájem. Otázka sporná. 

Toto s talYliQivi sko, jelž jest z,ejména soudll1í ,praxí pOp'í.ráno (viz 
sbírky Pfaff-Schey-Kupský, neue Folge čís. 3677), dochází opory 
též v ustanovení § 29 j, n., jež, ptatí o veškerÝch důvodech ipfíis.luš
IDOSti a výs,Iovně \požaduje, by; spOtr zahájem byl <řádně, t L u soudu 
příslušného. IPr.avop1atm'Ým odmí1tlllutím IPř~dní žaloby IprlOl nep'řís:l.uš
post jest vysloveno, ~:e žakba :ta hned od ptÚvodu zadá/na byla .na 

s oudě, jen~ nemě,I :se H !zabÝ~ati, že 1Ž.a~,oba jiak,oby vůbec: ll1ebiyla 
zadána; 

{J) nebylo ještě v prvé stolici skončeno ústní líčení o přední 
žalcbě (§ 233 II c. ř. s. , konečlI1á lhůta) . Líčení lOl crJ ,ředlnf žlalo
bě plrohlásí z uSlnesem-í semMu jeho pfedseda!, v řízení IPředl samo

'~ oudcem tento ' za skončelné" jrakmi'Le b~l SlPOIr z,úplna lPlrobrán a stal 
se ,zralým, b~ tna zákl,adě provedených důk.azů bY"J: fIOtzhodlI1ut: (§ 19.3 
I c. ř. s..). 

P,rohl~ási tť líčení :za skončené lze dokcnce: li tehdy, ikidyž jelště ne 
došly, slPilsy- o důkaz,ech, za: jichž IPrtovedení jiný 'soud byl dožádán, 
předipokládajíc, žle obě ,strany zřekly se projednávání O' výsledku ' 
těchto důk,azů nebo soud p!I1ojednárváJní tiOI neiplQivažuje' za p'otřebné 
(§ 193, III c. ř. s.). i 

St~novení řečené konečné lhůty souvisí 150 tím, :že Isa(olI1.čení IPřdí
čení v prvé :stolici jest zároveň komeČlnou lhůtou Ipro nOlvý skutkovj'r 
a porůvo:dlní lpředne:s sitr:alI1. 

Z vyt.četnÍ zmíněné klom-ečné lhůty plyne též,ž,e za opravného ří
zení není žaloba navzájem již přípustnou . 

Co do otázky, jak dallece v mez'ič:así od zahájetní rO!zepře: .až do 
skončení líčení prvé stolice o přední žalobě závisí osud žaloby na
vzá jem na osudu přední ,žaloby, :lz,e pOlvšechně vY'tt:nouti jen toHk, 
že, edpadne-li v 'Oll1om meziča.sí, ať :z j,aikéhokoH.v dÍLvodu žaloba 

14* 
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přední, pomine též možnost, 'projednávati nadále ' o žalobě navza
jem, má-li ráz pod r u ž n é žalob y u r č o v a c í, poněvadž 
takováto žaloba navzájem měla význam jen jakožto praejudic spo
ru hlavil1ího a tudíž, odpadnutím ~přední žaloby pozby'la svého vf,r-

znamu. 
Ohledně jiných, s.em slPladajících, IPHplaJdů nutno, trvalti na těchV) 

třech vůdčích zásadách, př:eldině il1:a) :zásadě' § 29 j. n., dále na záJsadě, 
že není ,z.ůstaveno žalllobcd, brsn jednostranným počinem zba'vH žalo
v8Jného iprlOcesuáln'ÍChl práv, ,plY!llouCÍoh plro něho ze zahájemí roze
pře ,cu [pOlslléz,e na zá;sadě, že O)od·mtnkou účinků :zahájené TOlz,epře o 
přední žalobě a tudíž i podmínkou přípustnosti žaloby navzájem 

jest, že řfz,elllí o přední 'Ž'CLlobe byr 1/01 řádlllel zahájeno. 
DLe těchto zásad dlu~no na př. tr'Vati na ;tom, že, sudi'š.íě žaloby 

navzájem ztratí půdu, bude-li řízení o přední žalobě z jakékoli pří
činy na' poř. O)'fOl zmaJtečnOlst odmí:tnuto nebo bude-H přední žaloba 
se :s.ouh/lasem ,žaloVialllooo vzata zpět, že však IPodrží SViOU účinnost , 
sta,lo-li ·se 'zpět vze:tí IPfední ža[oby bez 'Souhlasu žal,ovaného;, 

b) co do pře dm ě ť u žalob y n a v z á j e m pře d p o k 1 á

d á iS e, že žalo,v,alný touto žalobou buďsi 
a) upla:tňuje nárok, jelll:ž :S :nárokem přední žaloby !souvisÍ' neho 

jest s ním kompensabi1ní, nebo 
(J) domáhá se tohO', blYi zjištěn bYil právní !poměr nebo zjiš:tě,i1o 

by.lo p'rávo, ·stwvŠí se za 'sporu o IPředmí žal,obě ,slporným, Illa j,ehož 
existenci nebo neexistenci zqe-la nebo .z čáJstv závisí fíozhodnutí spo
ru o žalobě přední (§ 96 j. n., k tomu §§ 236 a: 259 c. ř. s.). 

l( písm a. Vzájemná sO'uvis.Lost nároku jeclJnak žailioby IPřední, jed
nak žaloby navzájem může záležeti buďsi v tom, že oboji nárok 
prý,ští z téhož 1P1rávn]ho IPomělru nebo .z téhož právního jednání (sou-

. v.isllOlst právní), na př. IPřle:dní :žaloba domáhá ;s,e z,alplacení KUlpní ce
ny za věc, žaloba navzájem jest žalobou ze správy, domáhající se 
p ro IvaJdlllos,t věcizme,fišelllí .cenyi trhové; řečená ,souvislost: může 
vš:ak, jak výslovně /podotýká: !se v mOitivedť Vlládní 10lsnovy k §§ 95 
až 97 j. n., bý,U též s. .ol u v: 1 s 1 o IS tl p o u z e' :Z oe: vn í, f a ll( t ,i c k o 11, 

na IPř. v obou žlculobách UlPwrutňujÍI se vzájemné nárokY z' obchodmího 
spojení stran, jež jinak právně vespolek nesouvisejí. 

V: tom ,spočíVá jeden z lP'odsta:tn;ých 1rlo lzdílů me:z~ !předmětem, obran 
proti nároku přední Žaloby a předmětem žaloby navzájem. Kdežto 
totiž obranou lze proti Inároku žaloby. namíta:ti jen ,takové vzájemné 
nároky, j,imiž onoo: nálrok :se iruší, tudílž jen vzájemné nároky, hodící 
se ke kompelllsaois náro~em přední žaloby, mohou !Předmětem ža.lo-
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by navzájem ~ýti i takové vzájemné nároky žalovaného, jež sice 
k~ kompensacl :se InehQldí, ale prrýš:tí z téhož pTávníhQl mebo skutko
veno podkladu. 

;': ~ písm. (3. Téhož, ~Ý~I~edku lze docíliti i tim, že žalovaný buď ('.

m:zl. , s,e Ill:~ obl~~n~,. MefiOIU IPř'edurčující Iprávní pomělr Illebo IPřed
UrCU]1CI, pra'vo !stava se ,sporným, nebo žaJovalllÝ nebOl ža'loboe učilUÍ 

tak zv. me:z.i.timní Inávrh určovací (§§ 236 259 c . ~ ) , . r. s .. 

~ ole~a=1i iP'l~V na,z,načená cesta, -musí ovšem ,soudce, ,rozhoduje 
o lPI edlll, zalobe, z,abýv:ati se též, prejudic~állním právním pomě.riem 
n~b()v Iplfav,em, ale Illeřeší tuto otáziku ve výr o k u Toz:sUldeČlném, 
nybrz /pouze v důvodech !rozsudku 

. P:mě~adž ~~k ~,rávní moci účasten jelst IPouze rQlzsudeČltlÝ vÝl1ok, 
1lI.~oh , vs.ak ~ tez duvody ,rozlsudku jako takové, bude !předurčující 
p.l avnl ~':mer nebo právo 'svým rlef1exem: Illia nárok! Cpřediní) žaloby 
sIce vyresen ,pro spor o tiomto nár!oiku, nikoliv 'Však \pro p-řÍIPady, jinaké. 

ZV~Qll.e:na-l:i l1a:l~'~oti Itomu cesta mez.it:ťmního určovacíhOo návrhu 
ne~o zaloby navzajem, bude o jsoucnosti předurčujícího právního po

m.~fu ,nebo, pr~va rozhodnuto rozsudkovým v Ý rl 00 ke m, Itudíž, s 
Pl av'lll mQlCI nejen pro konk.retiní ,sIPor, nýbrž vůbec, ;tudíž ,i Ipro /pří
pady budoucí. 

. CO '~O ,p'oměr1u mezitimn~hJo určovacího Illáv:rhu k ž,akbě il1Ia ~zá
jem, Itel~y v~OI do otázky, Mef(~ :z těchto obou ces't dlužnol dáti před · · 
nos.~, zalezL hlavně na tom, jak vyřeší se /poměr, správněji ř,ečeno 
~.~~',i ls10st žaloby navzájem oproti přední žalobě a jejímu osudu. 
Cnll bude tato odvislost větší, tím méně skýtá výhod žaloba navzá
Jem oproti mezitimnímu určovacímu návrhu a naopak. 

Pokus, vymeziti poměr žaloby navzájem a podružného určo
\'ací11G ná'vrhu ve všech v ú~ahu pNcház.ejíc.ích směrle ch, jest mimo 
rozs.ah, vyměřený těmto výkladům. 

Poučka, namnoze vyslovená, dle níž nelze žalobou navzájem 
dovola.\'ati se sOUldcov,a výroku, jellllž byr.! by, UJifotikladem vý,roku, 
'vyl~~'vujíciho ž,alobě přej:ní, v :této v,šeobe:cnosti sotva. asi obs,tojí. 

1 ak nelze seznati, proč by proti žalobě zápůrčí (negatorní) ne
bylo lze ala-s.tolllPiti Illa:vzájem žlalobou kc·nfesIOlrní. Vždyť ž,a/lov:a
,ll}'!, odr:aziv útok žalobIY. Illeg,atorní průkazem ~excipi,endo namítal1é 
s,)užebl1osti, nezaj'istí Isi iplfO budouonost formelně! pravclPcraitný ,sou-d
covský výrok o ex,istenc.i IPřís.lušející mu 's.}užebuols.t:i la, nelze mu IPlrD
to brániti, by jedním rázem nedomohl se žalobou navzájem této 
výhody; ~, 
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c) předpokládá se co do. otáz,ky IPříslušnosti, ž,e: plrocesní soud 
prvé s.to1ic~e, u něhOlž byl z,ahájelH slpor o přední ža.!obě, jest: [piří

slušným nebo mohl by se alles,Poň prrlorog:ací státi pří.slušlným i Ipro 

žakbu na vzájem, čili" jak PlraNí zálkcml (§ 96 II L n.), sudiš.těl žaloby 
navzájem nemá místa, nemohla-li by příslušnost soudu pro žaloba 

navzájem ani dohodou stran býti založena. 

Lze tedy na př. 'u o.kresního 'soudu, jakož1to soudu '[llřední žaloby 

Inastoupiti lI13:vzájem 'žalobou 10 lPelnÍz přesl 50.00 Kč (nJikcl; i naOipak) a 
lze u obecného soudu nastoupiti" žalobou navzájem o nárok neb ur

čení poměru nebo práva, odkázaného o 'sobě k pr:avomoci k'ausáln í 
(a naopak); 

d) co do říz e:ll í nevyhledává se, hy pro žalcbu {l,řed[1í i žalo

bu na"zájem mělo místo totéž řízení, jakž předepsáno jest pro pří

pustmost mezHimního určovacího, návlrhu (§§ 236 a: 2'59 c. ř . s.). 

Lz,e ;tedy na, IPř. u SOUlďU, II něhož projed:n,:ťvá iSle IsměneČlný SIPOf. 

zahájený vydámím ,směnečlI1éhO' p'la,tebmího nebo zajišťovacfno Irozkazu 
a námitkami proti tomuto rozkazu, žalovati navzájem o kompen

sabi:lní ,pohledávk'u, odkázanou k obyčejnému řízení a IPod. 

Tento rozdíl mezi podružným určovacím návrhem a žaIGLou na

vzájem VY,světluje: se ,tím, že jednání o omom mávlrhu j,est součás,tí 

jednání o žalobě, kdežto jednání o žalobě navzájem běží samo

sta,tně vedle jednání o přední ,žalobě, 'St mímž, 11=10 p'říIPladě' ,s,pojEmo býti 

může, ale nemusí a nebude tehdy, když žaloba navzájem vznese

na byla, v dO'bě, wdy jednání O! IPře:dní žalobě jest již Z,liOIVlTha' na 

sklonku; 
e) útok i prot:iú ,tok musí s,e sitáti forme 'Lmí ,žal ,obou. 

Na tom, 'Zda žaJloba a v;zájemná žaloba ne,SiQtu označení jako ž,a

loba či zda 'IPO zálkiolllU, ma,jíce j.iné jméno, Ipovažují se za žalobu 

(:na př. vříz.ení náj.emním, § 571 II c,. ř. iS..), olvšem Inezátelží. 
Co se týče přední žaloby, nezakládá se sudiště žaloby navzájem 

žádostí :za v~dání lPodmínělnéhOl platlebního ir'O'zkazu v řízení UlPO

mDn,~cím ,a diQIručení'm tohotO! rtQ~~a:zu ~~" zákona ~ řfzelllí U'PlOmí~ 
U3:CIill z.e dme 27. dubna 1873, CIS. 67 r. ~". uchovalneho 'v iPl:a!t:nostl 

čl. XXVIII. uvoz. 'zák. k! c. ř. s. a rlo!zšířeného a pozmělněnéh'o nove

lou o úlevách soudům a čL III. čís. 1 zá~ollla ze dne 1. dubna 1921, 

čís. 161 Sb. z. la n.). 
Žalobu navzájem nutno vznésti jakožto samostatnou žalobu ',.'e 

formě IPlro ni přede1psané. Nelze jí poja!ti do otdip'OIvědi lna přel ::Im,í žailobu 

nebo do některého ;přípravného sJJ'Í'su řízení o. přední žlalobě. aniž 
podati [J Iří ústním lič,ení O' přední lŽa:lohě; 

I 
í 
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f) slldiště žaloby navzájem jest sudištěm na výběťr 
d a n Ý m. To zlllamenáJ, tollik, ž,e !ponechává! se ža:llOlVanému, zda vz:í
jemný nárok neb určovací nárok chce uplatňovati žalobou navzá
j ~m či žallohou s amosta;tm ou. 

*', . 
;' , Rozhodl-li se pro onu (oestu, nemůže žalo.vla;ti jinder než lna 

s pdišti žalcby navzájem, rozhodl-li se pro druhou cestu, musí žalo

vati u soudu, jenž jest pro jeho samos,tlatnou ,žalobu vůbec iP'ří
slušmým. 

3.) S u d iš ;t ě ;pi fr o žal 10 b u iQI III á hra d u š k o d; y !ll e b iQt p 1-

lil ě n í i n t e r e s u p.r o n e' s Ip 1 II ě: 'll í 'z á v az k u k j e cl n á n f n e b 
o p o m e n ilt í (§ 368 ex. ,ř.). 

Ne~tl]~nil-li dlužln!Jk závazku ad factum praestandum v,el om:1tten

dum může věřitel naaéhiati sporem a exekucí na ,splnění závazku, 

může však místo. nebo vedl,e ,toho za p'Odmílnek občam:ského práva 

domáhati s,e ,náhrady; škody nebo pfnění in~erlese z důvodů, ižej dluž

ník nodostál záva:zku řádně, It. j. v Ipravý ča:s" na; prl3'vém místě nebD 
Inálež,itým 'zIPůsobem. 

O žalobě, domáhající !sle této náhrady škody nebo plnění tohO'To 
interese, platí i co do příslušnosti povšechné zásady. Zvláštnost co 

do přf~,Iuš'llosti nastává 'v připadě, kide e,xekuce lad fac;tum p,raes,tai1-

dum Vell omittelndum byLa již zaháj.enai Inebo dolwnce bez úSlpěcihu 
provledena. Tu může vymáhající věřl~tel, z,řeknuv lS,e dalšího pokra

č,ování v exekud mebo :po jejím bezúspěšném IP,r1olVedení, podati ža
lobu o náhI la,~u ,škodYi nebo plnění interes,el dle své volbyi buď u sou

du, jelliž i jinak byl by pro ni pří;s i!ušným, neb u exekučního :soudu 
(§ 36 ex. ř.). 

G. Zvláštní sudiště z důvodů předpojatosti neboli sudiště 
žalob soudců a proti soudcům (§ 79. čl. XIV. j. n.). 

Tímto sud.i'štěm má 1];::'1'iO p'řÍ!pady, odkázané na :toto :sudištěl, U5,PO
řelna býti nutnost říz.ení dllB' §§ 19 :a: InáiSl. L n. (Ol vykučení a cdmí
tání ,soudců), Ipolpgp,a;dě nutnost nezby,tlllé delegace. ' 

Nále.žejí .sem akti'vní ta ]::Iasivní spory, t j, spory, v ,nichž soudce 
jest buď žaloboem nebOl žal,oIVlaným, a rto: 

a) .aktivní ta l)aSlhlllÍ 1~IP'(t;ry samosoudce při ,soudě okre~ním ~ je ž 
by o sobě, nálež,ely věClně a mus.tně Ip'řed soud okrets,ní, u ,něhož, . ž:a
lobce nebo ,ža:1ov:aný jest ' ~ :amOlsol1idcem. 

Lhostejno, zda zúčastněmý ls,oudc.e jest snad zároveň IP,řednos,tou 
okre~,ního sOUldu či jiným ,slamosouclc.em. TYltOl ~SlrilQlr'Y odkázány js ou 

[1a sborový soud p rvé s,tci~ice, v jehož obvodu se onen 'Olklr,esní soud 
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nalézá. Nas~ává zde tudíž oproti jiJnak plia'tmým !kompetenčním před
.,pi'~ům pO'vždy přesun jak věcné, tak mf~ti1lí ,Přílslušnosti; 

b) aktivní a :pasivlní 'Spolry :plr:esidenta ,sborovéhosoudu prlvé ,sto

lice, jež by jlÍ'rlJak piatř.~ly buď IPřed tento 'sborový soud nebo IPřed 
ok1íetSlni soud v obvOldu tohoto sboro1Véhoi :soudu prvé stolice. Ne1týká 

-8e tedy [předpis ani jilnaJkÝClh ,soudců sborovéhQl 'So~du pr,véSitolice ď 

.ani presidentů 'V,rchních isoudů nebOl nejvyššího soudu, 

Tyto SPOlry odkázány jisou lna sborový 'Soud prvé .stolice, jeuž s 

obvodem onOlho sborOlvého soudu prvé stOllice betzlPrlQlSitředněi lSousedí 
(§ 79 j. ln.). Zde nastává !Oproti ji,nak p'l:aitným komp,ettečnÍm Ip'ředpi

súm povždy přesun mí,stní, a pOIkud b'Y; slPor o sobě QJaHiil ma okresní 
~oud, též Ipřesun věoné IpřisaušnQlsti. 

Sudiš,tě soudců la proti sOUJdcům 1ýče se všech shora ře.čených 

sporů bez rlozdHů obsahu la podkladu žaloby. Ustupuje tudíž Itomuto 
sudišti na př . .i formu rei 'Sitae, forum pozůs:t:a1ostlní a pod. 

K ~udišti ža'lc·b 'SyntdJlkáJtmíchi :se tO'tOl :sudiště Illevztahuje, poněvadž 
ty to žal oby odkázány j'sou na 'vrchní zemské !Soudy. Sudi'ště §. 79 J. 
TI, jest sudištěm výlučným. 

Dostane-li se 1:a&to ma sborový soud prvé stolice slPor, jenž, by 
jil11ak p.atř.il lna lSoud okrle~lrií, bude na 'sbo,rovém soudě Iprvé ;stolice 
nicméně projednán dle u s:tlanOIvení, plla1ln'Ých pro řízení li :sborQlvých 
soudů prvé stolice, v otázce, zda bude se spor projednávati pře~I 

s enMem či IP'ř.ed Slamosoudcem, Iplaltí povšechná ustano'Vení §§ 7 a 
7a j. [1. ZvJáštnosti jsou 1y:to: 

a) stPory balgwtelní (§ 448 c. ř. ,s.) a spory pr!o rušení dr,žby (§ 
454 c. f. :s..) Iprojed:nány budbu d'l'e uSŤla.novení (§§ 448 až 460 c. ř. s.) , 
platných tPlro tylte' 'spory vůbec, tudíž vždy samosoudcem, jemuž bu

dou pre~idell1Jtem 'sbolrového soudu 'piřiděleny, a bez i11uÍ:nolsti, by stra,· 
'Hy: daly se :zalstUlPova tli aJdvokárty; 

(31) pl,a,t.ooní Tlo'zkaz. v řLzení upomínacím vydán bud,0 IPředsedou 

s enátu (čL XIV. uvoz. zák. k Ln.). 

H. Sudiště cizinců. 

Pov,šeClhině InenL co do otázky IP'říslušnosti ,fOz,dílu, zda ža
lovalný jest :tuzemcem či cizozemcem. Lz:e ,tudíž ,i ciz,olz,emce ;žalOlvati 
II soudu, jenž jest pro cizince 'tuzemským obecným nebOo z~vláštním 

sud:ištěm. 

Co se tý6e zvIáš,tních 'sudi'šť, namíře,no jest, byť ~ lne vý!lučně , 

Itc,ž hlavně prO'ti GÍiz\Oz,emcům , sudi'ště dle majetku. Jsou 'však :zvlášt-
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ni sudiště, jlež osvěd'čují :se jen proti c.rzOiz,emcům, tuzemců vůbec 
se nedotýkajíce. 

Sem patří: 

1.) Cizozemské ústavy, 'Společnosti, ,siPoJIe:čell's't~va, a jii11laká ,sd,ru

~&lJ-í olsob, jawolž i cizozemské maje:t~Oivé POIds,taty ,žlalovati lIze :též 
ll '> oudu, v jehOlž obvodu maH ,své ,trvalé tuzemské :zastupitelsltvo 
J1~b ale:spoň OIrgáJn', jenž obstarává jich tuzemské záleŽĎtosti (§ 99 
Hí: j. n,). 

Toto !sudiš:tě j'elst na výbě.I1 dané, nevyaučujía jinakých zákonem u· 
znaných sutd:išť Cna !př. ,sudi:š'tě dle maJetku, 'sudiš,tě místa splně1l1Í a 
pod.) a ustupujíc iSUJdištím 'výlučným (na IPř. 'sudi,št~ ,riei :sitae, lPOZŮ
staIostnímu a pod.). 

2. S u do i š ,t ě v z á j e mno s t li (f o rum .r e t 00 ns i o n i 'S) IP ,r o 
Ž.cl lob y pro t.i c i ,z 10 ~z !e m c Ů m .(§ 101 j. n.). 

Pfiponštějí-li ,se v cizím státě na :zdejší :stá:tiI1Í (,bčany v občan

ský ch právních z;,áilie,ž.i,tolstec:h 'žaloby u !tamních soudů, j'ež b~7'. dle 
tuzemských předpiisů o ipří'slušnosltii pirOo dotyČinou ;práVlnL záJležitOlst 
buu' vůbec rnebyly p,ří.s'lušnými nebOl byly b~ sice !příslušnými, ale jen 
měrou obmezenou" lze stáŤní občany onohO' Istátu za týchž podmí
nek, jaké sta!llov,eny jsou cizozemskÝm plrávem, žalovati u 'SoUldú 
tuzemských. V podrobnOlstech budiž aJ'řipomenuto: 

a) předpokláldá se, že jedná se o ,občan.sc(ou IPlrávmí záleži'tosŤ , 
jež !tllzemsk~m IPrá'vem přikázámlCl; jest řádným soudům. 

, Neznamen~á itudíž ustanovení § 1'01 j. !ll. případné: Iroz,šíření pravo
moci tuzemských řádných soudů. Ta,tOl otázka [J'Os.uzuje Ise výl;učně 

dle tuzemského práva ,a !l1teb~lo b;y !proto be dOlV'orrá:v:a'ti 'Se r1ozhod
nutí ,řádného soudu v; IT)!ráVlnil záleži,tost~, jež vyňata jest v tuzemsku 
z IPůs.obnosti ,řádných 'soudů (na: př. 'Veřejnolprávní iI1ároky), byť i v 
cizO'zemsiku 0' 'takových z,állež:i'úostecn rozhodoVlaH lřáJďní 'Soudové; 

b) ,rovněž výlučně dl!e ,tuzlemského práva posuzuje' 'se žaJovaltel
nOSit mároku o do:vol! enost, pokud Ise týče vynutitelnost jednc1ní, Ol něž 
se žaluje. Nelzeť IOlkJikou sudiště vzájemnosti žalo'viati 01 konání, v 
.tuz,emsku nedovolené neb a'S,poň nevynutite'lné nebOl z \právních po
měr1ů, ze kterých žaloby v tuzemsku :Z ohledů mravmo:sti InebOl v,eřej

ného pořádku jlsou vůbec 'vyloučeny. 

To plyne z povahy VěCii a z' obdob~ exekučního řádu (§ 81 Čí'S. 2 
a 4 ex. ř.), jímž dzozemským ,e:x,ekučním rUtulům z 'týchž důvod Ll 
ode přetna jest v tuzemsku vykOnateí:lllios,t; 

c) předpokládá se, že ci:z.oz,emské pirávo uZlllává proti zdejším 
s tátním občanům tamně}ší sOUldmí lPřís'lušnOlSlt z dŮVQldu, jenž tuzem-
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skému ,právu jest nalpros:to Clilzím: nebo sice známým, ale jen měrou 
obmezeněj šL 

Tak na p'ř. v IPomě,ru k Německu IPřicházelo by z prvé skupiny v 
úvahu forum de'iicti commissi J (lsudiště nedovoleného jedll1á,ní), :z dru
hé sk:~piny forum COll1,ttlaCitu:s, jež dle německého plrá~a: vZlta:huje se 
i k ;~Iplniš:ti z,ákonnému; 

d) lhostejno j,e!s,t, zda zcel.a nebo z, čáisti lo,d!chYllnÝ cI~zoz.emský . 
!předpis o příSiIU'š,uO'sti platí v ciz.oz,emsku jen proti cizo'zemcŮ1ll, najmě 

tuzemským státním občanům, č,i :též proti IvlalS,tll1ím plř~slušníkům o
noho istátu. Platí :zde zásady reOÍpfooity; 

e) otázku, zdal a za jakých IPodmínelk dtOlpouš.tí Cii:z~ stálí na zdej šl 
stMlllí ObČaJ11Y; II tamních soudů žaloby, posuzuj e tuzemský :soud dl e 
práva cizího; 

f) sud11ště v!zájemnosti jeslt lSudiš:těm eltelkti'vním. Lzeť také dovo
láv.ati ,se sudišť, dle 'tuzemského p,ráva uznaných, larr1o sudiště OIrll} 

musí IP'O případě ustoupiti nadobro tuzemským ,sudiŠ'tím výlučným. 

---------0---------

DODATEK I. 

Jazykové právo v řízení soudním. 

§ 1. Úvod. 

~ezbytnou podmínkou klidného vývoje Cs!. státE byla po smut
ných zkušenostech z minulosti vhodná, účelná a spravedlivá J.
prava jazykové otázky. Při tom bylo státu splniti závazek, uložen>,T 
mu mírovou smlouvou St. Germainskou, by poskytl občanům če

skoslovenským jiného jazyka než českého přiměřenou možnost, aby 
před soudem používali svého jazyka jak ústně, tak písemně. 

Zákonodárce neuznal za vhodné, pojati zásady jazykového préÍ~ 
va přímo do ústavní listiny. Obmezil se po této stránce na llstanu
vení § 129 ústavní listiny, kdež se praví: »Zásady jazykového prá
va v republice Československé určuje zvláštní zákon, t v o ř í c. í 
s o uč á s t úst a 'v n í 1 i s ti n y. Těžiskem toho ustanoveni jest vý 
ľc.;k, prohlašující jazykový zákon za součást ústavní listiny_ Tím 
stal se jazykový zákon účastným všech záruk nedotknutelnosti Ú·, 

stavní listiny. Zákony; odporující jazykovému zákonu a zákonům, 
jazykový zákon měnícím a doplňujícím, jsou neplatné (čl. L (1) 
ú. 1.). Vysloviti se o tom jest k návrhu oprávněných k tomu čini
telů povolán ústavní soud (čl. II. ú. 1.). Změna nebo doplnění jazy
kového zákona nemůže se státi opatřením Stálého výboru Národ
ního shromáždění s prozatimní mocí zákona (§ 54 (8) b ů. 1.), ani 
obyčejným zákonem, nýbrž jen zákonem ústavním (čl. I. (2) ú. U, 
t. j. zákonem, na němž usneslo se Národní shromáždění třípětinovou 
většinou všech členů v každé sněmovně (§ 33 ú. 1.) . 

Podle §u 129 ú. 1. vydán zákon ze dne 29. února 1920, čís. 122 
Sb. z. a n., jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice 
Československé. Jazykový zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, 
t. j. dnem 6. března 1920. Jím zrušeny byly všechny předpisy jazy 
kové, jež byly v platnosti před 28. říjnem 1918 (§ 9 zákona) . 
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Jazykový zákon obmezil se, jakž již jeho nadpisem bylo napo
vězeno, jen na to, že vytkl vůdčí zásady jazykového práva. Ze
vrubnější provedení zákona vyhrazeno nařízení státní moci výkon
né (§ 8 zákona), výkonem zákona pak pověřeni všichni ministři (§ 
9 zákona). Nařízení vyhraženy byly zejména také předpisy o tom, 
co opatřiti jest k usnadnění úředního styku se stral].ami, neznal~'': 

mi jazyka v němž se při tom kterém soudu úřaduje, jakož i k o
chraně stran před škodami právními, jež by jim z neznalosti jazyka 
vzejíti mohly (§ 8 odst. 2 zákona). Zákonem byla dále vláda zmoc
něna, by nařízením připustila pro dobu prvních pěti let ode dne 
účinnosti zákona výjimky z jeho ustanovení, potřebné v zájmu ne·· 
rušené správy (§ 8 odstavec 3 zákona). Posléze uloženo vládě, by 
jazykovým nařízením vydala také předpisy, potřebné k tomu konci, 
aby, se zabezpečilo úspěšné jeho provádění (§ 8 poslední odstav2c 
zákona). 

Nařízením, jež vydati bylo zákonem státní moci výkonné ulože
no, jest vládní nařízení ze dne 3. února 1926, čís. 17 Sb. z. a n., jež 
nabylo účinnosti dnem vyhlášení (§ 101 nařízení), t. j. dnem 4. únor::t 
1926. Jazykovým nařízením proveden byl ústavní zákon jazykovfr 

jen pro oboľ určitých, v nařízení vypočtených ministerstev (vnitra, 
spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností, veřejných pra
cí a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy), dále pro veřejné 
korporace, podléhající těmto ministerstvům v republice Českoslo· 
venské, posléze pro úřady místní samosprávy (nadpis nařízení). 

Co se týče soudů, jest soudy ve smyslu zákona a nařízení roz
uměti všechny soudy řádné a mimořádné, jež podléhají ústředním 
úřadům, pro jichž obor platí jazykové nařízení, neb aspoň jejich 
dohledu, jakož i ty, při nichž jest k účasti povolán soudce z p .)VO

lání nebo státní úředník (čl. 2 (1) nařízení). Jinak ještě pro soudní 
obor přicházejí s hlediska zákona a nařízení v úvahu jako ústa vy 
zejména státní trestnice a věznice a jako orgány republiky zl'.:rnéna 
notáři a tlumočníci (čl. 2 (2) a (3) nařízení). 

Ohledně Podkarpadské Rusi vyhražuje si ústavní listina (§ 3 [4]) 
sněmu Podkarpatské Rusi, usnášeti se o zákonech ve "ěcech jazy
kových. Poněvadž však dosud nebyly vydány předpisy o .5!)Č;l1U 

Podkarpatské Rusi, pojato bylo do jazykového zákor.a (§ 6) toto 
ustanovení: 

» Sněmu, jenž zřízen bude pro Podkarpatskou l~us, yyllraženo 
jest, aby upravil otázku jazykovou pro tqto území způsobem sluči
telným s jednotností státu Československého (čl. 10. smlouvy St. 

1 
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Germainské; výnos min. spravedlnosti ze dne 10. dubna 1926, čís . 
7478'1 čís. 2 v. m. spr. z roku 1926). 

Pokud tato úprava nebude provedena, budiž užito tohoto Zét ·· 

kqna, avšak s ohledem na zvláštní jazykové poměľy v území.« 
r· Provádějíc toto ustanovení, předpisuje jazykové nařízení toto: 
'j' 1.) Než bude upravena otázka jazyková pro Podkarpatskou Rus 

~ 

jejím sněmem, platí i pro ni ustanovení tohoto nařízení. 
2.) Jazykem ruským (maloruskj'rm) lze při všech soudech v celé 

Podkarpatské Rusi činiti podání a podání taková jest v témž jazyku 
projednávati a vyřizovati. Jazykem tímto buďtež vedle státního 
jazyka úřední budovy označovány a úřední vyhlášk~ vydávány 
(S 1 (J() nařízenO. 

§ 2. Státní jazyk a jazykové menšiny. 

Základem jazykového práva jest jednak pojem státního jazyka, 
jednak pojem jazykové menšiny. 

I. Stá t ním j a z y ke m r e p u b I i k y jest jazyk českoslo

venský (§ 1 zákona a čl. 7 mírové smlouvy St. Germainské). V §u 
1 zákona pľaví se, že jazyk československý jest státním, oficielnÍm 
jazykem republiky. Slovo »0 f.í C i e ln í« míněno jest jako synony
mum výrazu »státní« a bylo do ·zákona pojato po prudkých bojích 
v revolučním Národním shromáždění z důvodů mezinárodních, p o
liěvadž prý výraz »státní jazyk« nekryje se plně s francouzským 
výrazem »offi~iélle« (čl. 7 smlouvy St. Germainské) a mohla by vze
jÍti domněnka, že se republika nedržela přesně smlouvy mírové. 
Nelze však z použití onoho synonyma dovozovati pražádné důsled
ky pro výklad zákona a nařízení. 

Jsa si však vědom toho, že jazyk autoktonního státního živlu 
jit,~· je~t v zemích historických a jiný na Slovensku, ustanovil zá
kUll v §u 4 dále: 

»Užívajíce jazyka státního, oficielního úřady v onom území re
publiky, jež před 28. říjnem 1918 náleželo ke královstvím a zemím 
na říšské radě zastoupeným nebo ke království Pruskému, úřadují 
zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla po slovensku.« 

Smysl tohoto ustanovení jest patrně ten, že soudy, pokud úřa
dují ve státním jazyku, úřadují v historických zemích zpravidla po 
česku, výjimečně i po slovensku, na Slovensku zase zpravidla po 
slovensku, výjimečně i po česku. Není tím však nikterak řečeno, 
že by v historických zemích slovenština· a na Slovensku zase češti· 

• 



222 

na byla mensmovým jazykem, přípustným jen ' za podmínek, za 

nichž dovoluje se i jinak užívati menšinového jazyka. Naopak ze 
zákona (§ 1 ve srovnání s §em 4 zákona) zcela jasně vyplývá, že i 
čeština i slovenština jsou v celém státním území rovnou měrou a 
rovnocenně jazykem státním. 

By však z tohoto zásadního stanoviska nep,ovstaly jazykoÝé 

obtíže v úřadování v případech, v nichž v řízení v historických ze

mích účastník použil slovenštiny, nebo naopak v řízení na Slovensku 

použil češtiny, ustanovil zákon (§ 4 odst. druhý) dále ješte: 
»Slovenské úřední vyřízení k podání českému nebo úředni vyří

zení české k podání slovenskému pokládá se za vyřízení, jež se sta

lo v jazyku podání.« 
Tím jest řečeno, že strana může sice i v soudním řízení na Slo

vensku bez dalších podmínek a neobmezeně používati jazyka české
ho a naopak v soudním řízení v historických zemích jazyka slo
venského, že však soud může přes to vydati vyřízení v onom pří
padě jen po Slovensku, v tomto pak jen po česku, aniž může si 
s trana stěžovati na to, že dostalo se jí vyřízení v jiném jazyku 

než v tom, jehož použila. 

II. Pojem j a z y k o v é m e n š i ll' Y jest naznačen v §u 2 (1) 
zákona a přesně vymezen v hlavě II. (čl. 14 až 17) nařízení. 

Národní a jazykovou menšinou po rozumu zákona a nařízení 

míněni jsou státní občané Československé republiky téhož, avšak 
jiného než státního jazyka, jichž obývá podle výsledku posledního 
soupisu lidu úředně uveřejněného alespoň v jednom soudním okre se 
republiky nejméně 20 procent (čl. 14 nařízení) . 

Na paměti dlužno podržeti, že v čl. 14, právě tak jako v ná 
sledujícím čl. 15 nařízení, jedná se o podmínky,za kterých přísluš 

nÍCi určitého jiného než státního jazyka uznávají se v republice vů
bec za národní a jazykovou menšinu. Od zjišťování těchto podmí
nek dlužno dobře rozeznávati zjišťování příslušnosti toho kterého 
právního podmětu k určité národní a jazykové menšině, v republi,· 

ce existUjÍCí. O této otázce jednají čl. 16 a 17 nařízení. 

V otázce, zda lze v republice vůbec uznati určitou národní a ja

zykovou menšinu, platí tyto zásady: 
1.) Rozhodným jest úředně uveřejněný výsledek posledního sou

pisu lidu. Jinaký důkaz, na př. soukromým sčítáním příslušníků u r
čitého jiného než státního jazyka, nemůže dojíti pOVŠimnutí. První 
sčítání lidu provedeno bylo v Československé republice ke dni 15. 
února 1921, další pravidelná sčítání lidu konají se vždy v obdobích 
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p ětJ]et,rch (§§ 1 a 2 zákona o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, čís. 
256 Sb. z. a n. a § 1 prováděcího nařízení ze dne 30. října 1920, 
(,Ís. 592 Sb. z . a n.). Při sčítání lidu zjišťuje se zejména také ná
r Qdne-s t (§ 3 prov. nařízení). Údaje o národnosti musí býti zjištěny 

f 
sé , zvláštní svědomitostí a přesně podle pravdy, podle předepsa-
lľi~h směrnic (§ 20 prov. nař.) . Přesuny na prospěch anebo na 
ú'jmu toho kterého menšinového jazyka, k nimž by došlo v čase od 
uveřejnění výsledkú posledního do uveřejnění výsledků nového sou
pisu lidu, nemají se stanoviska jazykového zákona a nařízení vý 
Zllamu. 

2.) V úvahu přicházejí pouze státní občané Československé re
publiky, kteří 

a) jsou téhož, avšak jiného než státního jazyka. Nelze tudíž sčí 

,tati státní občany Československé republiky, kteří sice nejsou stát 
niho jazyka, a le nejsou téhož jiného jazyka. Jinými slovy sčítání 

p rovádí se zvl ášť ohledně jedné každé národní a jazykové men
šiny (čl. 15 nařízení) ; 

b) bydlí v obvodu téhož okresního soudu (čl. 14 a 15 nařízení). 
Nezáleží proto na tom, jakého čísla dosahují snad v celé určité ze
mi nebo dokonce v celé republice příslušníci určitého jiného než 
s tút!1)ho jazyka. Třebaže snad jsou početně silnými, ale jsou roz
!)týleni po území státu tak, že jich v obvodu žádného okresního 
soudu nebydlí ale spoň 20 procent, nejsou národní a jazykovou men
šinou. S druhé strany jest možným v témže Gbvodu okresního sou
du i dvě po případě více národních a jazykových menšin. 

Pokud v území jedné obce je zřízeno několik okresních soudů 
(na př. v Praze, Brně), pokládá se celá obec za jediný soudní 
€)k res (§ 2 odst. prvý zákona a čl. 15 nařízení) . 

c) Potřebná, nejméně 20procentní, menšina počítá se zvlášť pro 
K3.ždý ob\'od okresního soudu z napočteného celkového počtu oby 
va telstva okresu (čl. 14 a 15 naří~ní) . 

§ 3. Příslušnost k národní a jazyknvé menšině. 

Bylo již (viz § 2 II, odst. třetí těchto výkladů) poukázáno k 

tomu, že od zjišťovací existence určité národní a jazykové men
šiny v republice dlužno rozeznávati příslušnost k určité ve státě 

ex istující národní a jazykové menšině. O této otázce jednají čl. tG 
a 17 nařízenÍ. 
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V podrobnostech platí toto: 
1.) Příslušníky jazyka národní menšiny mohou býti nejeli osoby 

fysické, nýbrž i osoby právnické a jim podobné samostatné subjekty 
právní, dále samosprávné úřady, zastupitelské sbory, církevní ú
řady a jiné korporace (čl. 16 (1) nařízení). 

2.) Záleží pouze a jedině na tom, zda příslušníkem jazyka ná 
rodní menšiny jest sama str a n a. Práva a výhody, zaručené záko
nem a nařízením příslušníkům jazykové menšiny, příslušejí jen stra
ně o s ob ně. Jazyk právního zástupce, zmocněnce nebo zákonnéiio 
zástupce strany nepřichází v úvahu. Tento smí používati jen státní
ho jazyka nebo za zákonných podmínek toho menšinového jazyka, 
jehož zastoupená jím strana směla by používati, nikoli však svéht) 
ocl menšinového jazyka strany rozdílného menšinového jazyka, byť 
i ve vlastní věci byl oprávněn, tohoto jazyka používati (čl. 17 na
řfzení). Nařízení (čl. 17) vyjadřuje to větou, že zmocněnec, zákon
ný nebo ' právní zástupce, nemůže zjednati platnost s v é jazykové 
príslušnosti. 

3.) Příslušnost k národní menšině posuzuje se: 
a) Při fy s i c k ý c h o s ob á ch podle řeči podání, jde-li o po

dání písemná, podle udaje strany, jde-li o ústní jednání (čl. 16 
(2) nařízenO; 

a) při p í sem n Ý c h pod á n í c h soud z p r a v i d I a bez dal
šího šetření považuje stranu za příslušníka národní menšiny, jehož 
Jazyka v podání použila . 

V Ý jim k a nastává jednak v případě, v němž jest ,soudu jinak 
(na př. z dřívějšího úředního jednání se stranou nebo vzhledem 
k její v místě neb obecně známé jazykové příslušnosti a pod.) . 
zná m o, že strana jest příslušníkem jiného jazyka, než kterého v 
podání použila, jednak v případě, v němž má s o u d z á važ n é 
p och y' b n o s t i o tom, že strana je příslušníkem menšinového 
jazyka, v němž bylo učiněno podání. 

Von o m pří pad ě soud ihned a bez dalšího naloží s podá
ním podle předpisů, podle kterých dlužno postupovati při podá
nich jazykově vadných. 

V dr u h é m případě pokládá se strana prozatím za příslušníka 
menšiny, v jejímž jazyku bylo učiněno podání (čl. 16 (2) nařízenO , 

t j. s podáním nebude prozatím naloženo jako s podáním jazykově 
vadným. Soud však vyžádá si ústní nebo písemné prohlášení stra
ny (čl. 16 (2) nařízení), zřejmě o tom, zda jest příslušníkem men
šiny, v jejímž jazyku bylo učiněno podání. Jakkoliv v nařízení není 
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to výslovně řečeno, rozumí se podle povahy veCl samo sebou, že 
soud k písemnému prohlášení udělí straně lhůtu. Rovněž nebude 
od místa, upozorniti stranu na právní následky, jež ji stihnou, ode
pře-Ii se prohlásiti nebo prohlásí se vyhýbavě. Právnim násled
kl1!l by bylo, že by se pak naložilo s podáním jakožto podáním 
jazykově vadným. PakIiže strana zavčas jasně prohlásí se za pří-

: 

slušníka menšiny, v jejímž jazyku bylo učiněno podání, musí sbud 
na tom přestati a vycházeti nadále z toho, že strana jest příslušní
kem oné národní menšiny; 

(j) při úst ním jed n á n í buďto jest soudu n e p och y b n e 
známo, že strana je příslušníkem menšinového jazyka, jímž chce 
jednati, nebo soudu to známo není nebo soud má o tom pochyb
nosti. V onom případě hledí ke straně jako k příslušníku oné ná
rodní menšiny. Jinak (v případě druhém) dotáže se strany po je
jí jazykové příslušnosti. Odepře-li strana na dotaz odpověď nebo 
dá-li odpověď vyhýbavou, nepřipustí ji soud k jednání v menšino
vém jazyku. Pakliže však strana na dotaz soudu zná se jasně k 
příslušnosti k jazykové menšině, jejímž jazykem chce jednati, musí 
soud i zde na tom přestati a hleděti ke straně jako k příslušníku 

této menšiny (čl. 16 (2) nařízení). 
Dotazuje se strany po její jazykové příslušnosti a znalosti (pří

pady a a, (j), upozorní ji soud na to, že učiní-li udání nepravdI
vé, bude jí uložena pořádková pokuta do 1000 Kč (čl. 16 (4) naříze
ní). Uložení pokuty právnímu zástupci nevylučuje případného stíhá

ní kárný"m řízením. , 
Citací §u 8 odst. 4 zákona v čl. 16 (4) nařízení naznačeno, že 

pohrůžka a uvalení pořádkové pokuty jsou ve smyslu zákona pro
středky, jimiž má se zabezpečiti úspěšné provádění zákona. 

Z porovnání odstavců (2) a (4) čl. 16 nařízení plyne toto: 
Prohlásila-Ii strana na dotaz soudu, že jest příslušníkem menši

nového jazyka, jehož použila při písemném podání nebo jímž chce 
jednati při ústním jednání, musí sice soud na tom přestati a hleděti 
ke strane jako k příslušníku onoho menšinového jazyka. Pakliž0 
však soud má přes prohlášení strany pochybnosti o tom, zda udá
ní strany o její jazykové příslušnosti a znalosti jest pravdivým, 
yyšetří věc. Objeví-Ii se udání strany nepravdivým, uloží jí (její
mu zástupci) pořádkovou pokutu a nebude ovšem nadále hleděti ke 
straně jako k příslušníku dotyčného menšinového jazyka. 

b) Při p r á v nic k Ý ch o s ob á ch, jim podobných samostat
ni'ch subjektech právních, dále samosprávných zastupitelských sbq-

15 
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rech, církevních úřadech a jiných korporacích, přihlížeti jest v 0-

rázce jich příslušnosti k menšinovému jazyku k tomu, 
- a) v jakém jazyku jsou zapsány ve veřejném rejstříku nebo 

(j) jaký mají jednací jazyk podle stanov, jednacího řádu nebo 
jin~Tch vnitřních předpisů, po případě podle jazykového nařízeni. 

Jazr kovým nařízením (díl II. čl. 70 a násl.) upraven jest jedmiéí 
jazyk samosprávných úřadů, zastupitelských sborů a veřejných kor-
porací; 

'}') mají-li řečené samostatné subjekty ·právní několikerou jednací 
řeč a jazykem zápisu nebo jednací řečí jest t a k é jazyk státní, jest 
rozhodný·m jazyk státní, jinak jazyk (menšinový), jenž v zápisu 
nebo jako jednací řeč jest uveden na prvním místě (čl. 16 (3) na
řízení) . 

c) Při nad a cích a podobných účelových jměních rozhodným 
jest jazyk, kterým se vede jejich správa nebo který vyplývá z ú
čelu nebo listiny zřizovací (čl. 16 (3) nařízení). 

d) Při ma jet k o v ý ch pod s t a t á ch (pozůstalostech, ú
padkových podstatách a pod.) rozhodným jest jazyk posavadního 
vlastníka, na př. tedy zůstavitele, úpadce a pod. (čl. 16 (3) nařízenO. 
. e) Z á s tll P c i stá t II jako strany (na př. finanční prokuratury) 

užívají vždy státního jazyka (čl. 49 nařízení) . 

O tOlu, jak náleží postupovati, má-li soud pochybnosti o jazy
kové příslušnosti právnických osob atd. (čl. 16 (3) nařízení) není 
v nařízení zvláštních ustanovení. Poněvadž v případech 3 b až c 
řídí se příslušnost k menšinovému jazyku znaky objektivními (zá
pis ve veřejném rejstříku, jednací jazyk podle stanov, jednacího 
řádu nebo jiných vnitřních předpisů, po případě podle jazykového 
naHzení, jazyk správy, účel anebo listina zřizovací) , dlužno trvati 
na tom, že strana jest v těchto případech povinna, by na výzvu sou
du ony objektivní znaky příslušnosti k menšinovému jazyku osvěd
čila a to zpravidla listinami. Prosté prohlášení strany by tu nepo
stačilo . Dokud straně běží lhůta k vyžádanému osvědčeni, bude 
soud k ní hleděti jako k příslušníku menšinového jazyka, jehož po
užila nebo chce použíti. 

V případech pí s m. d (majetkové podstaty) bude záležeti na 
tom, zda »dosavadní vlastník« byl osobou fysickou, či jiným samo
statným subjektem právním. V onom případě bude proti zástupci 
majetkové podstaty postupováno podle čl. 16 (2) nařízení (shora 
3 a a a (3: dotaz s ohrůžkou pořádkové pokuty) , jinak bude zástup
ce majetkové podstaty vyzván, by do lhůty osvědčil objektivní 
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předpoklady příslušnosti dosavadního vlastníka k dotyčné jazykové 
m;;nšíně; 

. § 4. Všeobecná ustanovení o úřadování. 

ť Podle §u 1 zákona jazyk československý jako státní, oficielnÍ 
JťJzyk republiky jest jazykem, v němž s výhradou toho, co ustano
,"uje se v §§ 2 a 5 a s výji!l)kou toho, co bude p~dle § 6 ustanove
no pro Podkarpatskou R.us, děje se úřadování všech soudů, kona
jí se jich vyhlášky a zevní označenÍ. 

Tutéž zásadu opakuje nařízení čl. 1 (1) . Podle něho, není-li při
puštěna výjimka v následujících ustanoveních, všechny soudy úřa
dují, vydávají vyhlášky a mají zevní označení ve státním, ~ficie i 
ním jazyku. 

Provádí se tudíž předpisy, označené v nadpisu hlavy 1., dílu 1. 
nařízení jako »všeobecná ustanovení o úřadování« zásada, podle níž 
soudy uvnitř i ve styku se stranami úřadují zásadně jen jedno
jazyčně v řeči státní." 

V čl. 1 (2) uvádějí se pak příkladmo soudní' úkony, pro něž 
platí ona všeobecná zásftda. Jsou to dílem soudní úkony úředního 
styku se stranami, dílem soudní úkony vnitřního úřadování a úřed
ního styku soudů vespolek a s jinými státními a samosprávnými 
.úřady, zastupitelskými sbory a veřejnými korporacemi. 

V ú ř e dní mst y k u s e str a n a m i jsou soudy iásadně ze
jména povinny a oprávněny jen ve státním jazyku: přijímati podá
ní, vyjádření ~ návrhy stran (čl. 1 (2) a nařízení), sepisovati jejich 
prohlášení úředním zápisem (čl. 1 (2) bnařízení), o nich jednati 

a o jednání sepisovati zápisy (čl. 1 (2) c nařízenO, vyřizovati po
.dání a návrhy a vydávati svá vyřízení, i když nejsou vydávána na 
návrh nebo žádost stran (čl. 1 (2) e nařízenO , vykonávati zá
pisy do veřejných knih, rejstříků a jiných záznamů (zemských desk, 
pozemkových, horních a železničních knih, depositních knih , firem
ních rejstříků - čl. 1 (2) h nařízení), ověřovati podpisy na listinách 
a opisy listin (čl. 1 (2) i" nařízení) a Označovati soud úřední pe
,četí na listinách a spisech (čl. 1 (2) m nařízení). 

V o bor u v nit ř ní ho ú řad o v á n í jsou soudy zejména po
v inny a oprávněny jen ve státním jazyku opatřovati podání po
dací značkou (čl. 1 (2) a nařízenO, konati por~dy, udržovati sty.t\: 
.mezi jednotlivými odděleními a dávati příkazy kancelář i (čl. 1 (2) 
·cl nařízenO, dopisovati si vespolek a jiným státním i samosprávnÝ·ťJ1 
úřadům, zastupitelským sborům a veřejným korporacím (čl. 1 (2) 

15* 
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f nařízení), používati všech · tiskopiSů, zeJmena rejstříků, záznam{l 
a seznamů, a do nich zapisovati (čl. 1 (2) g nařízení), vydávati vy
hlášky ve své úřední působnosti (čl. 1 (2) k nařízení), označiti vně 
i uvnitř budovy a úřadovny (čl. 1 (2) I nařízení) a podávati zprávy, 
sdělení a výkazy nadřízeným úřadům (čl. 1 (2) n nařízení) . 

Pod rob ně up r a ven y jsou pak, v čl. 3 až 11 ty top ř ľ:' 
pad y : 

I. Pod á n í. A) Z a pod á n í ve smyslu zákona a nařízení 
j C s t p o važ o vat i ústní nebo písemnou žádost za úřední výkon 

každé ústní nebo písemné sdělení (čl. 3 (1) nařízení). 
Výjimkou: 

1.) Při osobních dotazech stran, žádostech o informace a o u.
rychlení úředního řízení budiž stranám, neznalým státního nebo 
menšinového jazyka, jímž se v tom kterém okrese mohou podání 
\' yřizovati, styk se soudem usnadněn, pokud jest to soudu mož
no (čl. 3 (2) nařízení). Tento výjimečný předpis týče se jen o
sobních dotazů a uvedených žádostí stran, nikoli dotazů 'R ,žá<;lostí 
písemných anebo dotazů a žádostí zástupců nebo zmocněncft stran. 
Předpokládá se, že jest u soudu nějaký úřední orgán, jenž 'jest 
s to, by se dorozuměl se stranou v jazyku, jehož používá. 

2.) Smě j í býti přijata, i když nebyla učiněna ve státním ja
zyku podání, jejichž přijetí žádá ne v y hnu tel n ě důl e žit Ý 

z á j e mst á t ní (čl. 5 nařízení). Ustanovení toho bylo třeba v záj
mu nerušené sDrávy a k usnadnění úředního styku se stranami (Zú
sada §u 8 odst. 2 zákona). Podavatel nevystupuje tu ani jako strana 
ve svém vlastním, nýbrž ve státním zájmu, na př. při udání pro těž
ký . zločin, na př. proti republice. Posouditi, zda důležitý zájem stát
ní nevyhnutelně žádá přijetí takovéhoto podání, jest ponecháno vol
né úvaze soudu. Důsledně ustanoveno tudíž, že nebylo-li podání 
přijato, nemůže si strana stěžovati pro porušení jazykového prá
va (čl. 5 (1) nařízení). Pakliže podání bylo na soud přijato, vyřídí 
se a bude o něm jednáno jen jazykem státním (čl. 5 (1) nařízení). 

B) Jinak platí o j a z y k o v ě vad n Ý c h pod á n í c h tato u
stanovení: 

1.) úst ní pod á n í str a n y. Žádala-li by strana, přednesši 
svou věc ústně, aby byl s ní o tom sepsán zápis v jiném než stát .. 
ním jazyku, budiž poučena po rozumu zákona. Setrvá-li na své žcl

dosti, budiž odmítnuta a o tom sepsán stručný záznam (čl. 4 (4) na
řízení) . Záznamem osvědčí se Pouze přednes žádosti o protokolová-
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ní v jiném než státním jazyku se stručným označením věci , o kte
rou šlo, nikoli · celý přednes a návrh strany ve věci samé. 

2.) Pí sem n á pod á n í, j a z y k o v ě vad n á, t. j. taková, 
jež nepřípustným způsobem byla učiněna jiným než státním ja
z~Tkem (čl. 4 (1), (2), (3) nařízení), nebo byla sice učiněna v jazyku 
s tátním ale kromě toho nepřípustně i v jiném jazyku (dvojjazyčně, , , 
d. 6 nařízení). Nařízení, majíc se rozhodnouti pro jednu z obou 
možností: podání pro jazykovou závadu odmítnouti nebo vrátiti je 
k opravě, řídilo se příkazem druhého odstavce §u 8 zákona, podle 
něhož nutno do nařízení pojati předpisy, ochraňující strany přéd 
škodami, jež by jim z neznalosti jazyka vzejíti mohly. Příkaz zá
kona předpokládá, že straně hrozí škoda z toho, . že o n a s a m a 
nerná p , 1řdmé jazykové znalosti. Kde jest třeba této cchrany, bu
diž ja~ykově vadné podání vráceno k opravě formální vady, kde 
však oné ochrany r:etřeba, budiž jazykově vadné podání odmítnuto. 

V pod rob n o s tec h platí toto: 
3) Pod á n í v j i II é 111 než stá t ním j a z y k II bud i i :) d

mít n u t o, ježto se nehodí, aby o něm bylo po zákonu zahájeno 
jednání, bylo-li: 

a) z a str a n u u čin ě no jej í m p r á v ním z á s tup. ce m. 
Musíť o právním zástupci býti předpokládáno, že jsou mu známy 
zákonné předpisy a nařízení, jakož i jazykové poměry v přísluš

ném okresu. Jeho povinností jest již podle jeho povolání, by chrá
nil zájmy strany, zejména i před újmou z nepřípustného použití ji
ného než státního jazyka. S téhož hlediska vycházejí i ustanovení 
čl. 10 nařízení, ' o nichž bude pojednáno později; 

(J) bylo-li sice učiněno str a n o u s a m o u, ale takovou, o níž 
je s o ·u d u zná m o, že j e 'z n a I á stá t ní hoj a z y k a (čl. -1 

(3) nařízení). Takovéto straně nehrozí újma z neznalosti státního 
jazyka, nýbrž z toho, že ať z jakékoliv příčiny, tohoto jazyka ne· 

chce použíti. 
b) Pod á n í v j in é mne ž stá t ním j a z y k u bll d i ž stra

ně bez prodlení v r á cen o n a při měř e n o u krá t k o u dob 11 

k op r a v ě formální vady, když podání bylo učiněno stranou sa
mou, strana není zastoupena právním zástupcem a soudu není zná
mo, že strana je znalá státního jazyka. Co do otázky, zda znova 
předložené podání ve státním jazyku musí věc ně býti shodným 
:S jazykově vadným, vráceným podáním, dlužno rozeznávati: 

a) z á s a dně ne n í str a ně z a b rán ě n o v tom! by podtl 
-ní ve státním jazyku věcně nepozměnila; 
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(j l) V ý jim k o u i e str a n a p o v i n n a, pře d I o žit 1 vrá
cené jí pod á n í ve vyhotovení ve státním jazyku věc n ě n e
z měn ě n é. Tak tomu jest při podáních, jež jsou vázána I h ů
t o u, nebo jimž zákon přiznává jisté p oř a d í. K oněm podáním pa-o 
tří na př. opravné prostředky, vázané konečnou lhůtou, k těmto 
podáním patří zejména podání ve věcech kniho,~ní~h, při nichž po
řadí žádaného knihovního zápisu řídí se dnem, kdy žádost došla na 
soud. Pochybno, zda lhůtami míní se jen lhůty procesního práva, 
či též lhůty hmotného práva propadné lhůty k podání žaloby. Pro 
názor, že myšleno jest jen na lhůty procesního práva, zdé1 se mlu
viti úvaha, že soudce není ani povinen, ani po případě jazykově 
s to, by se zabýval věcným obsahem jazykově vadného podání a 
mohl ihned na prvý pohled rozpoznati, zda jde o podání, vázané 
hmotně právní lhůtou. 

Vrací-li se straně k opravě podání, jež jest vázáno lhůtou nebO' 
jemuž zákon přiznává jisté pořadí, budiž jí oznámeno, že jest po
vinna, předložiti je ve vyhotovení ve státním jazyku věcně ne
změněné, připojíc původní podání. Při tom jí může (ale nemusO bý-· 
ti uloženo, aby prokázala, že původní podání shoduje se s po
dáním v jazyku státním (čl. 4 (1) nařízení). 

Důyodem, proč podání, vázané lhůtou nebo zabezpečující určité 
pořadí, musí býJi znovu podáno věcně nezměněné, jest, by zame
zeno bylo,. by jazykově vadných podání nebylo zneužíváno k pro
dlužoyállÍ lhůt anebo k zabezpečení pořadí. Mohlať by strana jinak 
na rychlo učiniti · podání nejen jazykově vadné, nýbrž i obsahově 
nicotné, počítajíc s tím, že bude jí jazykově vadné podání k vůli 

této závadě vráceno k opravě a že pak bude míti příležitost, by 
nejen napravila jazykovou závadu, nýbrž touto · oklikou i věcně vad
né podání. Ukládá-li se straně po případě dále ješte, by znova 
Cl předkládajíc podání, zároveň prokázala, že . původní podání se 
shoduje s podáním v jazyku státním, jest to odůvodněno tím, že 
mohlo by se státi, že by soudce pro neznalost jazyka, jehož strana 
původně použila, nebyl s to, by zjistil, zda je · obsahem podání to 
též. Za účelem onoho průkazu lze uložiti straně, by připojila překlad 
pů·vodního podání, ověřený tlumočníkem . 

. Lhůta, do níž dlužno závadu odstraniti, není určena, určí ji 

soud přimaeně okolnostem případu. Výjimku tvoří podání ve ve, 
cech knillOvnfch. Tu musí býti podání, vyhovující příkazu, učiněno, 
ve třech · dnech po doručení k opravě (čl. 4 (1) nařízenO . Důvodem 
jest ochran~ cllIvěry v pozemkovou knihu. Ohledně této třídenní 

-1 
ť. 
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lhúty "ysloveno dále v nařízení čl. 4 (1), že do této lhůty se neZa
počíiavají dny poštovní dopravy. To se rozumí ostatně samo sebou 
již podle §u 89 zákona o soud. organisaci. 

C (I set Ý č e d a I š í hop o s tup u, dlužno rozeznávati: 
aa) Str a na pře d 10 ž í v r á cen é jí pod á n I, ne v y h 0-

'/ v ují c pří k a z u. V tomto případě budiž podání odmítnuto, ježto 
. se uehodí, aby o něm bylo po zákonu zahájeno jednání (čl. 4 (3) 

nařízení.) To platí jen tehdy, nevyhoví-li strana příkazu, by učinila 
podání ves tát ním j a z y k u, předloživši je znova v původním 
jazyku, poněvadž případy, kde strana v ji n é m smě r u nevy
hověla příkazu, upraveny jsou v čl. 4 (2)nařízení. 

(3p) Bylo-li pod á n í v u r č e n é I h ů tě ves tát ním j a z y
k u opět učiněno a i v jiných směrech vy h o věn o pří k a z u, 
zachovají se mu účinky podání prvního, jakoby již toto bylo řádně 
učíněno (čl. 4 (2). 

'rl') Podání bylo učiněno ves tát ním j az y k u, ale p o určené 
. I h li tĚ. Bude vyřízeno, jako by bylo podáno v den, kdy znova do

šlo ki. 4 (2) nařízení). K tomuto dni nastanou na př. účinky, jež 

zákon pojí k podání žaloby. 
0'0) Došlo-li sice ves tát ním j a z y k u, ale teprve p o I h II tě, 

pod á n í v á z a n é I h ů t o u nebo zabezpečující jisté p o řad t, 
nebude k prvnímu podání hleděno, dodržení lhůty pro podání nebo 
jako pořadí bude posuzováno podle dne, kdy znovu došlo na soud 
ve státním jazyku. Totéž platí i tehda, když takovéto podání bylo 
sice učiněno ve lhůtě a ve stáním jazyku, ale věcně pozměněné 
nebo strana nevyhověla dalšímu příkazu, by připojila původní po
dání nebo prokázala shodu obou podání I (ČI. 4 (2) nařízenO. 

c) Pod á n í bylo nepřípustným způsobem učiněno ves t á t 

ním a j in é m j a z y k u (čl. 6 nařízenO. Tu dlužno rozeznati: 
a) pod á n í ve státním jazyku a jiném jazyku ne I z e o d cl ě . 

I i t i (na př. na jedné straně nebo na jedné polovině stránky jest 
text ve státním, na druhé v jiném jazyku). S takovýmto podáním 
naloží se jako s podáním, jež bylo učiněno jen v jiném než státním 
jazyku, tudíž (čl. 4 nařízení) bude podání takové buď odmítnuto, 
nebo vráceno, aby bylo podáno pouze ve státním jazyku (čl. 6 
(1) nařízení. V podrobnostech platí i zde to, co bylo řečeno k vý

kladu čl. 4 nařízení ; 
(3) po d á n í ve státním a jiném jazyku bylo učiněno vod d e-

len Ý c h vy hot o ven í c h. Vyhotovení v jiném jazyku buď od
mítnuto, · ježto se . nehodí,aby po zákonu bylo o něm jednáno, o 
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vyhotovení ve státním jazyku buď zahájeno řízení (čl. 6 (2) na
řízení). 

Ustanovením čl. 6 nařízení mělo býti čeleno namnoze demon
strativním a státní jazyk snižujícím pokusům, vnucovati soudům 
v okresech, kde není národní a jazykové menšinY,podání v menši
novém jazyku alespoň tím, že byla sepsána ve státním a menšino- ' 
vém jazyku, ponejvíce na předním místě v menšin'ovém jazyku s 
označením znění ve státním jazyku jako překlad. 

II. Pří I oh y. Jde o to, zda k listinám a spisům, sepsaným v ji_ 

ném jazyku než státním, jež se předkládají jako přílohy. doklady, 
k důkazu nebo k jiným úředním účelům, nutno připojiti ověřený 
překlad ve státním jazyku. Výraz »spisy« dlužno rozuměti v nej
širším smyslu, tedy všechny písemnosti, v nichž jsou obsah a my'š
lenky vyjádřeny řeči Spadati sem budou i plány, situační nákresy 

ve svém slovném doprovodu, rovněž technické projekty 2t rozpočty. 
Co do otázky, o niž jde, platí (pro soudy bez jazykové menši

ny) tyto zásady: 

1. Z á pi s d o ve ř e j n Ý c h k n i h are j s tří k ů může býti 
Dovolen jen podle listin sepsaných ve státním jazyku anebo podle 
listin, jejichž ověřený překlad v tomto jazyku byl přIpojen (čl. 
7 (3) nařízení). Lhostejno, kdy byla listina zřízena a zda jazyk 
Jistiny jest menšinovým jazykem republiky. 

Důvodem tohoto ustanovení jest, že pozemkové knihy a rejstří
ky i se SvÝmi sbírkami listin mají i jazykově býti každému ph
stupny a že je proto třeba, by u soudu bez jazykové menšiny byiy 
přístupny v jazyku státním anebo též v jazyku státním. Pro věcí 
knihovní nařízeno bylo ostatně již prvým odstavcem § 89 knih. zák. 
že nejsou-li listiny vyhotoveny v jazyku, v němž lze na knihovní;~ 
soudě činiti podání, nutno Dřipojiti plné víry zasluhující překlad . 
Toto u~tanovenÍ bylo ovšem p-ozměněno,pokud se týče zrušeno čl. 
7 a 20 nařízení. 

2. I v j in Ý c h věc ech než k ni h o vn í cha rej st ř Í
k o v ý ch, nutno k listinám a spisům, sepsan1Tm v jiném než stát
ním jazyku, připojiti ověřený -překlad do státního jazyka, - když 
byly: 

a) zří z e n y p o 6. b řez n u 1925. 

Stanovení této časové hranice jest důsledkem zmocnění třetího 
odstavce § 8 zákona. Podle něho byla vláda zmocněna, by po dobu 
prvních Děti let ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, připuštěny 
byly výjimky z jeho ustanovení, potřebné v zájmu nerušené správy. 

\ 
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Poněvadž zákon nabyl účinnosti dnem 6. března 1~20, sahalo ono 
pětiletí do 6. března 1925. Pro listiny zřízené před účinností zákona 
neb v onom pětiletí, povoleny byly úlevy, o nichž pude v dalším 
pOje/9.náno. Ohledně listin, zřízených po 6. březnu 1925 úlevy ty 
neplatí, 

b} zřízeny v jazyku, jenž není jazykem žádné jazykové a národ
ní rrlenšiny ve stá tě; 

c) zřízeny v jazyku jazykové a národní menšiny ve státě, ale 
soud, u něhož má býti listiny použito, jest v obvodu sborového sou
du druhé stolice, ve kterém není ani jeden se udní okres s onou ná
rodní menšinou (čl. 7 (1), (4) nařízení). 

d) Když sice není předložení ověřeného překladu o sobě po
vinným, ale soudu listina bez překladu není plně srozumitelna (čl. 
7 (2) nařízení). 

3.) Pře d I o žit i o věř e n Ý pře k I a d jinojazyčné přílohy 

do státního jazyka ne tře b a, jsou-li splněny tyto předpoklady: 
a) listina byla zřízena před 6. březnem 1925, 
b) jest sepsána v jiném než státním jazyku, ale takovém, Hmž 

mluví některá národní menšina ve státě, 
c) listiny má býti použito u soudu, jehož sídlo jest v obvodu 

- sborového soudu druhé stolice, ve kterém jest aspoň jeden soudní 
okres s onou národní menšinou, v jejímž jazyku jest listina sepsána 
( čl. 7 (3) nařízení); 

d) soud i bez překladu plně rozumí jinojazyčné listině (čl. 7 

(3) nařízení). 
Splněny-li předpoklady písm. a, d, lze předložiti listiny v nbvodu 

vrchního zemského soudu v Praze (Čechy) ve státním a němec
kém jazyku, v obvodu vrchního zemského soudu v Brně ve stát-
11Ím, německém a polském jazyku, v obvodu soudní tabule v Brati
.slavě v. jazyku státním, německém a maďarském a v obvodu soud: 
ní tabule v Košicích, slovenské části a v Podkarpatské R.usi, v ja

zyku státním, ruském, německém a maďarském. 

III. úst n í sty k. 

A) Se str a na m i a j i n-ý-m i ú č a s t n í k y buď jednáno -j e II 

v e státním jazyku. 
AA) T a t o z á s a d a p I a t í bez v Ý jim e č n ě, třebaže strana 

jest Dříslušníkem jiného než státního jazyka, kdy ž 
1.) str a n a (účastník) jed n á na soudě p r á v n ím z á s t u D

c e m, ob háj c e m anebo pln o m oc n í k e m. Straně náleží, aby 
.se dala zastupovati vždy zástupcem jazykově způsobilým. Nemůže 
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se toho dovolávati, že její právní zástupce, obhájce nebo plnomocník 
není úplně znalý státního jazyka, a není důvodem pro přivzetí · tlu-· 
močníka, že se zúčastní jednání právní zástupce, obhájce nebo plno
mocník, který není znalý jazyka, jímž se projednává (čl. 10 (1), (2) 
nařízenO. Dochází zde výrazu zásada čl. 17 nařízení, podle něhož
práva a výhody, zaručené zákonem a nařízením příslušníkům jazý
kové menšiny, příslušejí jen straně osobně (viz bližŠí v §u 3 čís. 1 
těchto výkladů). 

Není-li právní zástupce, obhájce nebo plnomocník strany (ú-
častníka) znalý jazyka, jímž se projednává, dlužno co do dalšího· 
postupu rozeznávati : 

a) strana jest osobně přítomná a jest s to, by sama jednala,. 
poněvadž nejde ani o spor advokátský, ani o závazné obhajová
ní v řízení trestním. V tomto případě jedná se se s.tranou, jako by 
jen sama bez právního zástupce, obhájce nebo plnomocníka byla 
přítomna ; 

- b) strana není osobně přítomná nebo 
c) jest sice osobně přítomná, ale nemůže sama jednati, poně-· 

vadž jest předepsáno pro řízení nucené zastoupení právním zástup
cem. 

V těchto dvou případech budiž postupováno podle druhého od-·· 
stavce §u 185 c. ř. s. (Předseda odloží rok na čas co možná krát
ký a poukáže stranu, by může-li jednati sama (písm. a), buď jed-
nala osobně nebo způsobilým zmocněncem, v. případě c, by dala se
zastupovati jazykově schopným zástupcem) . 

Je-li třeba, aby u s t a n o ven byl str a n ě p r á vn í z á s tu )J 

ce, obhájce neb opatrovník z ú ř e dní p o v i n n o s t i, buď usta-· 
noven, pokud možno, takový, jenž jest úplně znalý jak státního,_ 
tak i jazyka, jímž mluví zastoupený jako příslušník národní men
Š.i llY. Tctéž platí o správcích podle řízení exekučního, konkursní
ho a vyrovnávacího (čl. 10 (3) nařízenO; 

2.) když strana jedná osobně, poněvadž osobně jednati mů-
že (P1"(, rizení není předepsáno nucené zastoupení právním zástup~ 
cem) a chce (nedá se zas tupovati zmocněncem) a jest znalá státního, 
jazyka (čl. 9 a contrario nařízenO . Odepírá-li strana jednati ve
státním jazyku, jest jí rok zmeškán a stihnou ji zákonné následky 
zmeškání roku (§§ 133, 144c. ř. s.) . Poněvadž pro tento případ 
dlužno při neposlušnosti strany užíti uvedených právě ustanovení 
c. ř . s. , nelze stranu k jednání ve státním jazyku donucovati po
kutami po rozumu čl. 8 (7) nařízení. 

235-

BB) Není-li zde případů čís. 1 a 2, m ů žes e str a n o u být il 
jed n á n o v jej í m j a z y k u. Předpokladem jest : 

a) strana není s to, aby se vyjádřila srozumitelně ve státním' 
jaz~ku o předmětu jednání (čl. 9 . nařízenO; 

í? 
Ď) soud se o tom přesvědčil z jednání se stranou nebo jest mu 

to ~í;ámo z bydHště nebo pobytu strany nebo z jiných okolností, na 
př . z dřívějšího jednání (čl. 9 a čl. 8 (2) nařízenO ; 

c) strana jest příslušníkem jazyka některe menšiny v obvodu 
tthož sborového soudu II. stolice (čl. 9 a 8 (2) nařízenO; 

d) strana jedná osobně (viz shora čís. 2; čl. 9 nařízenO; -

e) soudce jest úplně znalý jazyka strany (čl. 9 nařízení a con-· 
trario) . 

Za těchto podmínek jedná se se stranou v jejím jazyku, proto
kol však bude sepsán ve státním jazyku (čl. 9 nařízenO. 

CC) Str a n ě bud e u I o žen o, aby s i př i br a I a k hájení 
svých práv pln o moc n í k a, z n a 1 é h o stá t n í hoj a z y k a,. 
když: 

a) jsou sice splněny předpoklady odstavce BB a až d, nikOli 
však předpoklad e, nebo 

(3) jsou sice splněny předpoklady BB a, b, d, e, nikoli však před
poklad BB c, poněvadž strana jest příslušníkem jazyka, jenž buďto 
není ve státě vůbec menšinovým jazykem, nebo jest sice menSI
novým jazykem, ale nikoli v obvodu sborového soudu lL stolice,. 
k němuž patří soud, před kterým se věc projednává. 

V těchto případech dlužno postupovati podle ustanovení §u 
185 c. ř. s. 

DD) Str a n a, v y s 1 ý cha n á k d ů k a z u, a o b v i n ě n Ý y 

řízení trestním : 
a) jsou-li znalí státního jazyka, jsou povinni vypovídati v tom

to jazyku (čl. 8 (2) a contrario a čl. 8 (7) nařízení) . Odepře~li stra
na, vyslýchaná k důkazu, vypovídati v jazyku státním, ač je ho· 
znalá, zachová se soud podle ustanovení §u 381 c. ř . s. (p osoudí,. 
zhodnotě pečlivě všechny okolnosti, jaký vliv to má na zjednánÍ' 
důkazu) . Ohledně obviněného dlužno použíti ustanovení §u 203 tl' . 
ř. (vyšetřUjící soudce upozorní obviněného, že jeho chování neza
drží vyšetřování. a že by se takto mohl připraviti o své obrany) ,. 
pokud se týče §u 245 tr. ř. (předseda může dáti přečísti protokol o
dřívějším výslechu obžalovaného) . Donucovati peněžitou pokutou k 
\'}-povědi ve státním jazyku (čl. 8 (7) nařízení) nelze ani stranu,. 
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vyslýchanou k důkazu. To příčilo by se v onom - případě §u 381 c. 
ř . s., v tomto případě §§ům 202, 203 a 245 odst. druhý tf. ř.; 

b) není-li str a n a, v y s 1 ý cha ná k d ů k a z u, neb o b v i n ě
li Ý tak moc e n stá t n í hoj a z y k a, aby mohl v něm věcně 
správně vypovídati, budiž použito ustanovení, jež za téže podmín
ky jsou dána pro výslech svědků (čl. 8 (2) nařízení) . 

EE) O z á k o n Ý ch z á s tup c í c h nevyjadřuje se zákon vů
bec, naI'Ízení není po této stránce zcela jasným. Z porovnání čl. 10 
nařízení, jenž jedná - v odst. (H a .(2) - jen o právních zástuD
cích, obhájcích a plnomocnících, nikoli též o zákonných zástup
cích, s ustanovením čl. 17 nařízení, jakož i z povahy a postavení 
zákonného zástupce, lze dovoditi tyto zásady: 

3) Z á k o n n 'fr Z á s tup cep O važ u j e s e z a str a nu s a
mu. Rozhodným jest jazyk strany, nikoliv jazyk, jehož užívá zá
konný zástupce. 

b) J e s t-l i str a n a pří s 1 uš n í k e m j a z y k o v é m e n š i
n y, může zákonný zástupce používati kromě státního jazyka za 
zákonných podmínek i menšinového jazyka strany a hledí se k vě
ci tak, jakoby v osobě svého zákonného zástupce jednala strana 
sama . 

c) J e s t-l i z á k on n Ý z á s tup c e s to, bys e vyj á dři I 
srozumitelně ve státním jazyku o předmětu jed-
11 á n í, jest povinen užívati státního jazyka. Tato zásada není v na
řízení vyslovena. Plyne však z toho, že zákonný zástupce nemůže 
z důvodu své zástupčí činnosti o zjednávati platnost své jazykové 
příslušnosti (čl. 17 nařízení), dále z toho, že i strana sama, jest-li 
znalou státního jazyka, jest povinna jednati a vypovídati v tomto 
jazyku, a posléze z toho, že výjimky z povinnosti jednati a vypoví
dati ve státním jazyku, dlužno vykládati způsobem omezujícím. 
Odepírá-li zákonný zástupce za onoho předpokladu jednati státním 
jazykem, stihnou stranu zákonné následky procesuálnl neposluš
nosti, odepírá-li zákonný zástupce za onoho předpokladu při důka
zu výslechem stran vypovídati ve státním jazyku, budiž použito u .. 
stanovení §u 381 c. ř . s. Ani v tom, ani v onom případě nelze zá
konnéllO zástupce nutiti k používání státního jazyka peněžitou po
kutou (čl. 8 (7) nařízení), poněvadž tento postup ani proti straně 
samé nebyl by přípustným, a nelze zde použíti ani ustanovení dru
hého odstavce § 185 c. ř. S ., poněvadž toto ustanovení předpoklá
-dá, že zákonný zástupce není s c hop e n, by o předmětu rozepře 
:srozumitelně se vyjádřil anebo ústně projednával v jazyku, jehož 
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je povinen (oprávněn) používati, takže nelze ono ustanovení vzta
hovati k případu, kde zákonný Z3.stupce odepírá bez zákonné příči
ny jednati nebo vypovídati v . jazyku, jehož používati jest povinen 

a schopen. 
J 
:d) Z á k o n n Ý z á s tup cen e n í s d o s t a t e k m O' cen stá t-

On í ~~ o j a z y k a. Tu dlužno dále rozeznávati: 

ex) z á k o n n Ý z á s tll P ce j e s tmo cen m e n š i n o v é h o 
j a z y k a, jeh o ž str a na byl aby op r á vně na p o u ž í v a
t i. V tomto případě jest oprávněn a povinen jednati a vypovídati 
v menšinovém jazyku strany, aniž záleží na tom, zda strana jest 
či není s dostatek mocna státního jazyka. Odepře-li zákonný zá
stupce jednati nebo vypovídati v menšinovém jazyku strany, po
něvadž tento jazyk není zároveň jeho menšinovým jazykem (čl. 17 

poslední věta nařízení), stihnou stranu následky procesuální nepo
slušnosti, pokud se týče, dojde na použití § 381 c. ř. s.; 

(3) z á k o n n Ý z á s tup cen e ním o cen m e n š i n o v é h o 
j a z y k a: jeh o ž str a na byl aby op r á vně na p o u ž í
vat i; 

r) str a n a ne n í pří S lu š n í k e m ž á d n é n á rod ním e u
š i n y n e boj e s t pří S ln š n í k e m j a z y k a m e n š i n y, j e-
11 o ž v pro jed n á van é m pří pad ě ne 1 z e p o u žíti, poně

vadž této menšiny není v obvodu sborového soudu II. stolice, do 
něhož patří soud prvé stolice. 

Lhostejno, že zákonný zástupce pro svou osobu jest ad ex) pří

slušníkem jiného menšinového jazyka, jehož ve vlastní věci byl by 
oprávněn používati, ad (3) příslušníkem národní menšiny, jejíhož ja
zyka ve vlastní věci byl by oprávněn používati. Není! oprávněn, 

by ve své vlastnosti jako zákonný zástupce použil onoho jiného 
menšinového jazyka (čl. 17 nařízení). V obojím případě (a, (3) dluž
no postupovati podle ustanovení druhého odstavce §u 185 c. ř. s. 

B) S věd c i (znalečtí svědci, přezvědné osoby, důvěrníci, pamět

níci). 

1.) S věd c i (atd.), z na 1 í stá t n í hoj a z y k a, jsou bez o
hledu ke své menšinové příslušnosti povinni vypovídati ve státním 
jazyku (čl. 8 (7) nařízení). Odepírají-li vypovídati ve státním ja
zyku, budiž proti nim použito ustanovení §§ 323 a násl. c. ř. s. (? 

svědecké neposlušnosti, v případech pak, kde nelze použíti těchto 
ustanovení, buďtež donuceni k výpovědi ve státním jazyku poku
tami do 1000 Kč (čl. 8 (7) nařízení). 
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2.) S věd c i (atd.), ohledně nichž se soud přesvědčil, anebo Je 

.soudu známo z jejich bydliště nebo pobytu nebo z .jiných okolno
stí, na pře z dřívějšího jednání, že ne j s o u t a k moc n i stá t n í
hoj a z y k a, aby m o h I i vně m věc n ě spr á vně vy p o v í
"d a t i (na j a z y k o v é správnosti nezáležO, buď t e ž v y s I e c h
n u t i ves v é m j a z y k U. Tento výslech děje . s~ buď bez fl u
.močníka nebo s přivzetím tlumočníka: 

a) bez tu moč n í k a, . předpokládajíc, 

a) že svědek jest příslušníkem jazyka některé menšiny v obvo
:.du téhož sborového soudu II. stolice, v němž jest svědek vyslý~hán, 

(3) že soudce, jímž, anebo všichni členové nalézacího soudu, před 
nímž má svědek býti vyslýchán, znají menšinový ' jazyk (a) svěd

KŮV. Není-li soudce, jemuž náleží svědka vyslechnouti, mocným 
sv{~dkova menšinového jazyka, lze u okresních soudů zjednati odpo
moc tím způsobem, že přednosta soudu bez ohledu na rozvrh práce 
;přidělí dotyčnou věc jinému soudci téhož okresního soudu, jenž jest 
znalým svědkova jazyka (§ 20 odst. 1 jedno ř.). Tento předpis má 
zřejmě na mysli čl. 8 (3) nařízenÍ. V témž odstavci praví se dále: 
»Úřaduje-li se 've sborech a nejsou-li všichni členové znalí jazyka 
strany, vyslechne ji jeden ze členů, tohoto jazyka znalý, a tlumo

· Čí pak její výpověď«. Tohoto ustanovení nelze však použíti v ří

:zení soudním, poněvadž v řízení soudním úřadují ve sborech p01:lze 
nalézací senáty a před nimi onen postup podle procesního práva 
nebyl by přípustným. To uznává výslovně i nařízení v čl. 8 (4); 

b) t I u moč n í k e m, není-li zde některé z obou podmínek písm. 
a a, (3 (čl. 8. (4) nařízenO. 

Nechť svědek vyslýchán jest ve svém jazyku bez tlumočníka 
nebo tlumočníkem, jeho v Ý p o v ě ď pro t ok o I u j e s e ves t á t
ním j a z y k U. Svědku budiž však protokol o jeho výpovědi stla
močen a budiž v protokolu potvrzeno, že se to stalo a že zápis byl 
učiněn správně podle učiněné výpovědi. Výjimečně zapíše se výpo
věď do protokolu nejen ve státním jazyku, nýbrž též v jazyku, ve 
.kterém byla učiněna. To stane se tehdy, záleží-li na doslovném zn3-
·uí výpovědi. O tom, zda tomu tak, rozhodne z úřední povinnosti 
nebo na ' návrh strany s konečnou platností soudce (senát) ,· u ně
hož se výslech koná. Výpověď ve svědkově jaZyku zapíše do pro
tokolu zapisovatel. Není-li snad znalý tohoto jazyka, zapíše ji v tom
.toiazyku vyslýchající soudce nebo tlumočník a podepÍŠe vyslycna · 
:r.ý (čl. 8 (5) nařízenO . 
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Útraty, jež vzešly přivzetím tlumočníka, jsou částí útrat řízení. 
V řízení sporném hradí je prozatím dokazovatel (§ 40 C. ř. s.), v 
řízení trestním hradí je prozatím stát (čl. 8 (4) nařízenO. 

S;;) Z n a I c i. Za znalce budiž, pokud jest to možno, ustanovena 
osoba, znalá státního jazyka (čl. 8 (6) nařízení a contrario). Jest-li 
znal~c mocen státního jazyka, jest povinen vypovídati ve státním 
jazyku. Odepře-li to, budiž proti němu postupováno podle § 354 
C. ř. S. a § 8 (7) nařízenÍ. 

Je-li třeba ustanoviti za znalce osobu neznalou státního jazyka, 
poněvadž tu není znalců tohoto oboru znalých tohoto jazyk~ budiž 
s ní jednáno obdobně jako se svědkem, neznalým státního jazyi{a 
(čl. 8 (6) nařízenO. 

§ 5. Výjimečná ustanovení (§ 2 zákona a hlava III., 

čl. 18 až 41 nařízenO. 

I. O s o ude ch, j i ch ž p ů s o b n o s t s e v z tah u jen a 
s o u dní o k r e s s j a z y k o vou m e n š i n o u (čl. 18-35 na
řízenO. 

Pokud není v čl. 19 a násl. výjimečných ustanovení, platí také 
pro soudní okresy s jazykovou menšinou zásadní (všeobecná) usta
novení o úřadování po rozumu §u 1 zákona a hlavy I. (čl. 1 až 13 
nařízenO. 

I tyto soudy jsou bezvýjimečně oprávněny a povinny: 

1.) by podací značku na spisech vytiskly a kolky razítkem pře
tiskly jen ve státním jazyku (čl. 33 (1) nařízenO , 

2.) by jen ve státním jazyku konaly porady, udržovaly úřed
ní styk mezi jednotlivými odděleními a dávaly příkazy kanceláři 
(čLl (2) d nařízenO , 

3.) by jen ve státním jazyku dopisovaly si vespolek a státním i 
samosprávným úřadům, zastupitelským sborům a veřejným korpo
racím (čl. 1 (2) f nařízenO a 

4.) podávaly zprávy, sdělení a výkazy nadřízeným úřadům (čl. 

1 (2) n nařízenO. 
Ohledně bodů 2. až 4. není totiž v hlavě III. nařízení stanovena 

odchylka a zůstává proto při pravidlu. 
V Ý jim k y z u s t a no ven í h I a v y p r v n í nařízení v á z á

ny jsou na přesně stanovené podmínky 8. jsou 
pře sně s t a n o ven é h o o b s a h u. T y to ' v ý. jim k y n u t n o 
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právě proto, že jsou výjimkami, v y k I á dat i v fom i onom směru 
pře sně a v y I o u čit i jakýkoliv v Ý k I ad r o z šiř ují c í. . 

A) Pod m í n k o u pro použití výjimečných ustanovení j es t 

(čl. 18 nařízení,), že 
a) v s o u dní m o k r e s u j e s t j a z y k o vám e n š i n a. C,o 

se rozumí jazykovou menšinou bylo již vyloženo,; 

b) jde o věc, již vy ř í di t i n á lež í s o u dům n a z á k 1 a-
, d ě t o h o, ž e j i c h p ů s o b n o s t v z tah u j e sen a s o u dní 

o k r e s s j a z y k o vou m e n š i n o u. Záleží tudíž na tom, ve 
kterém soudním okresu věc dle zásad o místní příslušnosti tkví svý
mi kořeny a zda v tomto okresu jest jazykovou menšina, o kte

rou se jedná; 
c) str a n a ne b o s o b a z ú č a st ně n á j e st pří s I u š n í

ke m j a z Y k a m e n š i n y, u v e den é pod pí srn. a. Sporným 
zůstává, zda práva jazykové menšiny příslušejí pouze těm jejím 
příslušníkům, kteří jsou zároveň čs'. státními občany, či též cizo-· 
zemcům. L h o st e j n o jest ovšem by d I i š t ě příslušníka jazy
kové menšiny. Nenít třeba, aby strana neb jiný účastník, k němuž 
dlužno přihlížeti, měli své bydliště, pobyt nebo sídlo právě v tom 
okrese, pro nějž jest založena příslušnost soudu (čl. 18 (2) naříze
ní). Jest-li ve směrodatném soudním okrese dvé nebo více jazyko
vých menšin, platí za ostatních podmínek výjimečná ustanovení zá
kona a nařízení pro každou z těchto menšin (čl. 15 nařízení); 

d) str a n a (účastník) v j a z y k u povšimnutí hodné m e n š i
n y čin í pod á n í, pro h I á š e ní ne boj e d n á, krátce řečeno, 
jazyka toho vskutku používá. Zda strana, oprávněná používati men
šinového jazyka, jest znalou státního jazyka, jest právě tak lho
stejno, jako nezáleží na tom, zda posud použív;:tla ' jazyka státního. 
Můžeť přes to při napotomních úkonech kdykoliv .· P?užíti svého 
menšinového jazyka. S druhé strany není přípUstno, aby přísluš
ník jiné jazykové menšiny, než jest jazyková menšina směrodatné 
ho soudního okresu, používal jazyka této nebo své jazykové men
šiny nebo by příslušník státního jazyka používal menšinového ja
zyka nebo zřekl se jednání, vyřízení atd. ve stáním jazyku ve pro

spěch menšinového jazyka. 
Dlužno proto zjistiti: ve kterém soudním okresu věc jest co 

do příslušnosti zmístněna, zda a která jazyková menšina jest·v tom
to soudním okrese, zda strana (účastník) jest příslušníkem této men
šiny a zda jejího jazyka také skutečně používá. 

B) O b s a h v Ý jim e č n Ý ch u s ta n o ven í. 
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AA) Pod á ní. 

1.) S o u d y j s o u p o v i n n y a op r á vně n y při jím a t i o d 
pří s 1 u š n í k ů pří p u s t n é h o m e n š i n o v é hoj a z y k a p o
d ~;n í t a k é v tom t o, n i k o I i v i v j i n é m m e n š i n o v é m 
j a;z y k u (čl. 19). Může proto příslušník přípustného menšinového 
jazýka učiniti podání buď jen ve státním jazyku nebo jen ve svém 
menšinovém jazyku nebo dvojjazyčně v tom i onom jazyku. Na 
rozdíl od ustanovení čl. 6 předpisuje čl. 19 (3) nařízení: »Podání, 
učiněné v jazyku státním a v příslušném jazyku menšinovém, je
hož příslušníkem jest podatel, budiž přijato a o něm řízení zahájeno. 

Vše ob e c n Ý c h u s t a n o ven í bud i ž p o u žit o o podá
ní, jež bylo učiněno: 

a) v jiném než příslušném menšinovém jazyku nebo 

b) sice v příslušném menšinovém jazyku, ale někým, kdo není 
jeho příslušníkem. V těchto případech budiž postupováno obdobně 
podle čl. 4 a 5 nařízení (čl. 19 (2) nařízení); 

c) d voj j a z y č ně a to buď v jazyku státním a nepřípustném 
menšinovém jazyku nebo v příslušném jazyku menšinovém, jehož 
jest podatel příslušníkem a jiném menšinovém jazyku. Jsou tudíž 
jazykově závadnými jednak podání ve dvojím menšinovém jazyku, 
i kdyby obojí tento jazyk byl jinak v soudním okresu přípustným, 

jednak podání v jazyku státním a kromě toho v menšinovém jazyku, 
jenž buďto v soudním okresu není přípustným menšinovým jazykem 
nebo jest přípustným, ale podatel není jeho příslušníkem. Prv uve
dená závada tkví v tom, že strana může býti příslušníkem jen jed
noho menšinového jazyka a smí proto používati jen tohoto, nikoli 
též jiného menšinového jazyka. Druhá závada tkví v tom, že podatel 
kromě státního jazyka používá buď nepřípustného, ale pro něho, 
ježto není jeho příslušníkem, nepoužitelného. 

S dvojjazyčnými podáními, v uvedeném směru vadnými, bucľ 

naloženo obdobně podle čl. 6 nařízení (čl. 19 (3) nařízení). 

2.) Pro t o k o I á r n í pod á n í, k t e r é m á být i z a s lán o 
k pří s I u š n é m u vy říz e n í j in é m u s o u d u (čl. 22 naříze
ní). Sepisuje-li soud se stranou, která jest příslušníkem jazyka men
šiny, u tohoto soudu přípustného, protokolární podání, které má 
býti zasláno k příslušnému vyřízení jinému soudu, dlužno rozezná
vati: 

a) soud, příslušný k vyřízení, jest tolikéž oprávněn a povinen. 
přijímati podání v menšinovém jazyku podatele. Podání se prot,) -

16 
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kolárně sepíše a odešle příslušnému soudu pouze v menšinovém 

jazyku, v němž bylo učiněno; 
b) soud, příslušný k vyřízení, není oprávněn příjímati podání v 

iiném jazyku než ve státním, nebo jest sice oprávněn přijímati po
~lánl též v jazyku menšiny, ale jiném, než jehož jest podatel pří
slušníkem a jehož použil při protokolárním podání., Soud, u něhož , 
bylo podání učiněno, sepíše podání pro příslušný soud v jazyku 
státním, š e tře j i n a k j a z y k o v é hop r á v a str a n y. To 
znamená: Strana přednese návrh ústně svým menšinovým jazy-

. l~cm. protokol sepíše se ve státním jazyku a přetlumočí se stran~ 
'V íejím menšinovém jazyku. 

Podáními, jež má zde (v čl. 22 (1) nař.) nařízení na zřeteli, budou 
na př. protokolární žaloby, jež ve sporech neadvokátských má 
,chudá strana podati II soudu mimo své bydliště nebo svůj stálý 
pobyt a zadává ústně u soudu svého bydliště nebo svého stálé

ho p~.)hytu (§ 64 čís. 4 c. ř. s.). 
3.) N á vrh y, jež pop ř e db ě ž n é m vy říz e n í jed ním 

s o ude m ma jí být i z a s 1 á n y k pří s 1 u š n é m u vy říz c
u í j in é m u s o u d u, n e boj e ž vy ř í d i tip ř í s 1 uší s a m o
statně dvěma nebo několika soudům a Dodávají 
se u jednoho ze zúčastněných soudů přípustným 
m e n š i n o v Ý m j a z y k e m (čl. 22 (2) a (3) nařízení). O přípa
du kde návrh podává se u soudu, u něhož není přípustno používa
ti ~nenšinového jazyka vůbec anebo menšinového jazyka, jehož jest 
podatel příslušníkem, výjimečná ustanovení se nezmiňují. Dlužno 
proto na tento případ použíti všeobecných ustanovení, byť i u dal
šího soudu, jemuž náleží návrh vyříditi nebo spoluvyříditi, podate
lův menšinový jazyk byl přípustným menšinovým jazykem. Rov
něž nezmiňují se výjimečná ustanovení o případu, kde u všech zú
častněnj'rch soudů jest přípustným jazyk menšiny, jehož jest na
vrhovatel příslušníkem a jehož v návrhu použil. Zmínky o tomto 
případu nebylo třeba, poněvadž se samo sebou rozumí, že v tomto 
prípadě jsou všechny zúčastněné soudy oprávněny a povinny při
jati návrh v menšinovém jazyku. a proto netřeba dalšího opatření. 

Bylo však třeba, by učiněno bylo opatření pro případy .. kde u 
. soudu, u něhož se návrh podává, jest přípustným jazyk menšiny, 

jehož jest podatel příslušníkem a jehož v návrhu použil, kdežto u 
dalšího (dalších) zúčastněného (zúčastněných) soudu (soudů) jsou 
přípustna podání jen ve státním jazyku nebo sice též v jazyku mell~ 
šíny, ale jiném, než jehož příslušníkem jest podatel. 
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Tyto a jen tyto případy má nařízení (v čl. 22 (2) a (3) nařízenO 
na zřeteli a uvádí příkladmo návrh na povolení exekuce, žádost za 
.zápis společných (simultáních) zástavních práv, jsou-li různými ja
z~l?jové poměry u soudu, exekuci povolujícího, a. soudu exekučního 
r;e15 u soudu, u něhož byl návrh podán, a u ostatních zúčastněných 
knHfovních soudů. Pro tyto případy nařízen jest různý postup podle 
toho, zda návrh byl učiněn ústně do soudního protokolu či písemně. 

a) N á vrh byl u čin ě n úst n ě d o s o u dní hop rot o k o
l u (čl. 22 (2) nařízení). Návrh budiž sepsán jazykem státním Zl 

kromě toho pro úřední potřebu soudu, návrh sepisujícího, a soudů 
(soudu), které (který) jsou oprávněny a povinny přejímati podání 
v témž menšinovém jazyku, též v jazyku menšinovém. Je-li tedy 
ze zúčastněných soudů oprávněn a povinen přijímati podání v na
vrhovatelově menšinovém jazyku jen soud, návrh sepisující, zapí
še se návrh do protokolu též v menšinovém jazyku pouze pro ú
řední potřebu soudu, návrh sepisujícího, kdežto ostatním zúčastně
l1}-m soudům zašle se protokolární návrh pouze ve státním jazy
ku, jsou-li všechny další zúčastněné soudy nebo některé z nich rov
něž oprávněny a povinny přijímati podání v navrhovatelově men
šinovém jazyku, zašle se i těmto protokol ve státním a menšino
vém jazyku. 

b) N á vrh byl u čin ě n pí sem ně. Pro tento případ ustano
v uje nařízení v čl. 22 (3), že »písemné návrhy v takových případech 
musí rovněž vyhovovati ustanovením, platným pro příslušné sou
dy«. Toto ustanovení není ovšem zcela jasným. Než ze slova »r o , .. 
ně ž«, jímž poukazuje' se zřejmě k předchozímu odstavci (čl. 22 (2) 
nařízenO, jednajícímu o protokolárních návrzích, lze seznati, že mí
něn jest při písemných návrzích obdobný postup, jak předepsán jest 
pro návrhy protokolární. Iiledíc k tomu, nutno ovšem trvati na tom, 
že pro další zúčastněné soudy, jež nejsou oprávněny a povinny při
jímati podánÍ. v navrhovatelově menšinovém jazyku, musí podání 
býti vyhotoveno ve státním jazyku. Pochybným zůstává pou~e, 
zda musí jim dodán býti písemný návrh jen, či též ve státnim 
jazyku. Pro tento případ by stačilo podati návrh ve státním a men
šinovém jazyku, tedy dvojjazyčně, s upotřebitelností pro všechny 
zúčastněné soudy, v onom případě bylo by třeba, by návrh byl po
dán odděleně jednak dvojjazyčně pro soudy s dotyčnou jazykovou 
menšinou, jednak jen ve státním jazyku pro zúčastněné soudy bez 
dotyčné jazykové menšiny. Tato druhá cesta nezdá se býti správ
nou. Nelze ji uvésti ve shodu s předpisy procesního práva o tom, 
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v kolika stejnopisech dlužno podání na soudě zadati. Správným' 
bude proto postup, uvedený na prvém místě. Správnosti tohoto vý

kladu nasvědčuje ustanovení čl. 28 nařízení. 
4.) M ů ž e-l i totiž n a je di n Ý n á vrh p o vol e n a v y k o

n á n být i z á p i s v k n i h ách r ů z n Ý c h s o u d ů, I z e p 0-

dati návrh: 
a) u soudu, jenž jest oprávněn přijímati podání jen ves t á t-

ním j a z y k u, jen v tomto jazyku; 
b) jsou-li všechny zúčastněné soudy oprávněny přijímati podá·· 

ní v jazyku téže menšiny, t o I i k o v j a z y k u této m e n š i n y;. 
c) u soudu, jenž jest oprávněn přijímati podání v jazyku menši

novém, v j a z y k u stá t ním a m e n š i n o v é m, je-li zúčastněn 
také některý soud, který není oprávněn přijímati podání v jazyku' 

menšiny (čl. 28 nařízení). 
5.) Ž á d o s t i o z á p i s y d o ve ř e j n Ý ch rej st ř í k ů (ob

chodního, společenstevního atd.), posuzují se podle jazykových 
pomčrů okresu, ve kterém má firma (společnost, společenstvo) své 
sídio, nikoli podle obvodu její působnosti. Jde-li o z á p i s y do 
rej st ř í k u o d š t ě p n é h o z á vod u, řídí se žádosti jazyko
vými poměry okresu, ve kterém jest tento odštěpný závod (č l. 30 

(1) nařízení). 
Tato ustanovení jsou důsledkem jednak předpisů o místní pří-

slušnosti rejstříkových soudů, jednak zásady, podle které rozhodu
Jí jazykové poměry okresu, v němž jest právní poměr podle přísluš-· 
ných předpisů v prvé stolici svým důvodem zmístněn. 

BB) Pří I oh y. 
1.) L i s t i n y a s p i s y, se p s a n é v j a z y k ume n SIn y, 

I z e pře d k I á dat i jako přílohy, doklady, k důkazu nebO' ji

nému úřednímu účelu bez o věř e n é hop řek I a dud o j a
z y k a stá t ní ho, předpokládajíc, že jazyk listiny jest v okresu 
menšinovým jazykem v čase podání. Za tohoto předpokladu jest 
lhostejno jednak, kdy listina byla sepsána, najmě, zda byla sepsána 
před 6. březnem, či po 6. březnu 1925 (jak stanoví čl. 7 (1) naříze
ní) a zda jazyk listiny byl v okresu menšinovým jazykem již v čase 
sepsání listiny (čl. 20 (1) nařízení). 

2.) O listinách a spisech, sepsaných v jazyku jiném než přísluš-
nr menšiny, platí obdobně ustanovení čl. 7 nařízení (čl. 20 (2) na

řizení; viz § 4 II těchto výkladů). 
3.) Návrhy, jež po předběžném vyřízení jedním soudem mají bý

ti zaslány k pfíslušnému vyřízení jinému soudu nebo jež vyříditi 
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přísluší samostatně dvěma nebo několika soudům, podávají se II 

jednoho ze zúčastněných soudů přípustným menšinovým jazykem 
(čL 22 (2) a (3) nařízení; viz § 5 I B, AA 3 těchto výkladů). O pří-

109úch takovýchto návrhů zmiňuje se nařízení pouze při návrzích 
protokolárních, ustanovujíc, že o listinách platí tu ustanovení čl. 7 
(1 )* a (3). (čl. 22 (2) nařízení). Ovšem i tu má nařízení na zřeteii 
jen lJřípady, kde u soudu, u něhož se návrh podává, jest přípust
n~Tm jazyk menšiny, jehož jest navrhovatel příslušníkem, jehož v 

navrhu použil a v němž příloha jest sepsána, kdežto u dalších zú
častněn1Tch soudů jsou přípustna podání jen ve státním jazyku nebo 
sice též v jazyku menšiny, ale jiném, než jest jazyk podání a jeho 

.Dříloh. Je-li naproti tomu jazyk podání a příloh přípustným menši
novým jazykem u všech zúčastněných soudů, platí o přílohách usta
novení čl. 20 (1) nařízení. 

Totéž, co platí v uvedených případech o přílohách protokolár
-nich podání, platí plnou měrou i o přílohách písemných návrhů. O
kolnost, že nařízení zmiňuje s~ o jazyku příloh pouze při návr
zích protokolárních (čl. 22 (2) nařízení), nikoli též při návrzích pí
semných (čl. 22 (3) nařízení), lze si vysvětliti tím, že onou zmínkou 

' při protokolárních návrzích mělo. zřejmě býti naznačeno, že poříditi 
potřebné překlady příloh do státního jazyka není věcí soudu, návrh 
sepisujícího, nýbrž věcí sama navrhovatele. Okolnost pak, že v čt 

.22 (2) citují se pouze odstavce (1) a (3), nikoli též odstavec 1(2) čl. 

7, vysvětluje se tím, že tento odstavec pro tyto případy nemá vý

znam, poněvadž nezáleží jen na jazykové znalosti soudce, jenž návrh 
sepisuje, nýbrž i na jazykové znalosti dalších zúčastněných soudů 
a ta onomu soudci není známa. 

ee) Úst n í sty k (č 1. 24 n a říz e ní). 
1.) Jsou-li strany, obvinění nebo jiní účastníci příslušníky jazyka 

menšiny a jednají-li v něm skutečně, budiž i od soudu v něm pro
jednáváno a jejich výpovědi do zápisu v tomto jazyku zapsány (čl. 

.24 (1) nařízenO . Podotknuto budiž jednak, že i stranám atd., které 
jsou příslušníky přípustného menšinového jazyka, jest volno, by 
používaly jazyka státního, jednak, že o stranách atd., které jsou 
příslušníky jiného jazyka, který není menšinovým jazykem projed
návajícího soudu, platí všeobecná ustanovení (čl. 8 až 10 a čl. 17 

. nařízení, viz § 4 III těchto výkladů). 
2.) Ú č a s t ní -1 i sej e d n á n í též o s ob y, jež u z i v a j 1 

stá t n í hoj a z y k a (poněvadž, státního jazyka používati chtějí 

'nebo jiného než státního jazyka používati nesmějí), projedná se vě~ 
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s každým účastníkem v jazyku, jímž mluví. Při tom soudce bude, 
hled.ěti k tomu, aby přednesy účastníků staly se srozumitelnýmL 
i druhým účastníkům, neznalým tohoto jazyka (čl. 24 (2) nařízenO ., 
Ohledně protokolování platí pak tyto zásady: 

a) protokol budiž sepsán ve státním jazyku. V tomto a jen '\ 
tomto jazyku sepíše se hlava protokolu a zapíší se' přednesy a vý
povědi, jež se staly ve státním jazyku nebo, pokud je to ovšem při
pustno (viz shora čís. 1), v jiném menšinovém jazyku (čl. 24 (2) a, 

čl. 8 (5) nařízenO; 
b) výpovědi a prohlášení zúčastněných příslušníků (přípustného) 

menšinového jazyka (jež se staly v tomto jazyku) buďtež zapiso
vány v jejich jazyku, nežádá-li strana, aby byly zapsány také ve 

státním jazyku (čl 24 (2) nařízenO; 
c) s o u ::f; o m ~ pro t o k o ly buďtež tu sepsány jen státním 

jazykem; žádá-li za to strana (jež jest příslušníkem přípustného 
menšinového jazyka a jazyka toho použila) buď připojen úřední 
překlad (čl. 24 (2) nařízenO. ' Nařízení má tu na zřeteli pro sporné 
civilní řízení souhrnné (resumé) protokoly podle §u 210 c. ř. s., pro' 
řízení trestní záznam, nahražující sepsání protokolu a rozsudku,. 
po rozumu §u 458 tr. ř., v doslovu čl. 1. bod 16 zákona z 18. pro
sice 1919, čís. 1 Sb. z. a n. z roku 1920. Ustanovení, že souhrnné 
protokoly dlužno sepsati jen ve státním jazyku, má důvod v tom, . 
že při tomto způsobu protokolování nelze rozeznávati a odděleně 
protokolovati přednesy a výpovědi ve státním a menšinovém jazyku .. 

S povšechného hlediska dlužno ještě dodati 

to t o: 
aa) nařízení (čl. 24) mluví o stranách obviněných a jinJ'rch ú-

č a s t n í c í ch. Otázkou jest, zda výrazem »ú Č a st n í c i« míněni 
jsou, protivou ke svědků~, znalcům (znaleckým svědkům, př~
zvědným osobám, důvěrníkům nebo pamětníkům), pouze účastnici 
řízení (zejména nesporného řízenO v technickém smyslu, takže by 
o znalcích, svědcích atd. a stranách platila všeobecná ustanovení 
(čl. 8 nařízenO, či též osoby v řízení nepřímo zúčastněné, tudíž i 
svědci, znali atd. takže by i o těchto platila zvláštní ustanovenf 
(čl. 24 nařízení). K otázce dlužno zajisté odpověděti v posléz uvede-

ném smyslu. 
O str a n ách, v y s 1 ý cha n Ý c h k d ů k a z u, nemůže o tom' 

b~.ti pochybnosti. Poskytují-li se jim v této jejich vlastnosti jisté 
úlevy již všeobecnými ustanoveními (čl. 8 nařízenO a mohou-li pod1e ' 
zvláštních ustanovení (čl. 24 nařízenO činiti pře dne s y ve svém 
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menšinovém jazyku, nutno jim toto právo tím spíše přiznati při dů
kazu výslechem stran, poněvadž při tomto procesním úkonu nemo
hou přirozeně dáti se zastupovati někým jiným. Ostatně dlužno 
j~.k o stranách, výslýchaných k důkazu, tak o svědcích, znalcícll 
atg. vycházeti z úvahy, že zákon (§ 2) ukládá soudům povinnost, aby 
p~ijímaly o d pří s I u š n í k ů jazykové menšiny podání v témž ja
zyku, nerozeznávajice v jakém postavení vystupují v soudním ří

zení, a že § 3 zákona mluví o úst n í cha pí sem n Ý ch pod á
ní c h, takže pod á ním ve smyslu zákona (§ 2 odst. 2) rozuměti 
dlužno ne jen p í sem n Ý n á vrh, pře dne s atd., n Ý br ž i 
k a ž d Ý úst n í pro jev, tudíž výpověď svědka atd.; " 

bb) pro použití zvláštních ustanovení o ústním styku r o z h o d
n Ý m i j s o u j a z y k o v é p o měr y s o u dní h o o k r e s u, v 
jehož obvodu dochází vyřízení dotyčný úsek 
s o u dní hoř í ze n f, nikoli venkoncem jazykové poměo soudu~ 
na němž věc byla zahájena a má dojíti celkového vyřízení. To pla
tí zejména o soudu dožádaném. Tu mohou strany atd. za zákonných 
podmínek uplatniti práva svého menšinového jazyka, třebaže na 
dožadujícím soudě práva ta jim nepříslušejí, a naopak nemohou, 
není-li pro to s ohledem na jazykové poměry dožádaného soudu 
zákonných podmínek, uplatňovati práva svého menšinového jazy
ka, třebaže mají tato práva před soudem dožadujícím. To plyne z 
toho, že důvodem právní pomoci dožádaného soudu jest okolnost, 
že dožádaný úkon má býti proveden v jeho obvodě, že tedy jeho 
působnost při tomto výkonu vztahuje se na jeho okres (§ 2 odst. 2 
zákona, čl. 18 (1) a, b nařízení). 

DD) Věc i t r e s t ní (čl. 23 nařízení a § 2 od~t. 4 zákona). 
1.) V e ř ~ j n Ý o b žalob c e j e s t p o v i n e n v z n é s ti o b

ž a lob u (návrh na potrestánO proti obviněnému, který jest přísluš
níkem jazyka menšiny i v tomto, tudíž ves tát ním a m e n š t
II o v é m j a z y k u (§ 2 odst. 4 zákona, čl. 23 (1) nařízení). S o u
k r o m Ý ob žalob c e jest stranou trestního řízení a může proto, 
je-li příslušníkem přípustné jazykové menšiny, použíti bez ohledu na 
j8zykovou příslušnost obviněného svého menšinového jazyka. 

2.) Ve státním a menšinovém jazyku nechť veřejný obžalobce 
činí i o s t a t n í n á vrh y a pro h 1 áš e n í, j i c h ž sed o s t i
v á pří m o ú č a s t ní k ů m (čl. 23 (2) nařízení). Tato povinnost 
veřejného obžalobce neplyne sice z §u 2, odstavec čtvrtý zákona, 
jenž mluví jen o obžalobě, jest však odůvodněna úvahou, že i ve
řejný obžalobce jest orgánem (úřadem) republiky a jako takovv 
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podle druhé odstavce §u 2 zákona povinen, by v návrzích a pro
hlášeních, jichž dostává se přímo účastníkům, dbal jejich menšino
vého jazyka. Vůči soudům a státním i samosprávným úřadům, za
stupitelským sborům a veřejným korporacím jest veřejný obžalobce 
jako orgán, podřízený ministru spravedlnosti, povinen používati 
výlučně jen jazyka státního (§ 1 zákona a čl. ' 1 (2) e, f nařízenO. ' 
Jest proto státní zástupce povinen, by vyjímajíc obžalovací spis, či
nil jen ve státním jazyku návrhy a prohlášení, jež jako vyřízení ne

jsou řízeny přímo na účastníky. 

3.) Je-li obviněný příslušníkem jazyka menšiny, pro h 1 á s i 
s o u d úst n ě o b žalob u, s v é n á 1 e z y a u sne sen í a dá mu 
pří s 1 u š n é p o uče n í v jeh o j a z y k u; do d á va jí-I i se 
p í sem ně, staniž se to v jazyku státním a jazyku obviněného (čl. 
23 (2) nařízenO. Pro otázku, kdy se obžaloba, soudní nálezy a us- o, 
sení prohlašují ústně a kdy se dovolávají písemně, rozhodny JSOU 

předpisy trestního řádu. 

4.) Z ahá j í-l i set r e st n í říz e n í na ú ř ed n ío zná m e
ní, se p s a n é v j a z y k u stá t ním, jest soud povinen na žá
dost obviněného příslušníka jazyka menšiny, v dotyčném soudním 
okrese obývající, opatřiti překlad oznámení do jeho jazyka a připo
jiti jej ke spisům (čl. 23 (2) nařízenO. Obratem »P ř í s 1 u š n í k a 
jazyka menšiny, v dotyčném soudním okrese ob-y-
va j í c í« nemíní se patrně nic jiného, než že splněna jest podmín
ka čl. 18 (1) a, b nařízení, t. j., že místní příslušnost soudu k zahá
jení trestního řízení řídí se vztahem trestní věci k soudnímu okre
su s jazykovou menšinO'u a obviněný jest příslušníkem tétO' men
šiny. Je-li obviněný příslušníkem jiné jazykO'vé menšiny, ne
překládá se úřední O'známení, sepsané ve státním' jazyku, do 
rEenšinového jazyka obviněného. Soud obeznámí ho s obsahem , 
oznámení, dbaje všeobecných ustanovení o úřadování (čl. 8 naříze
nO. Totéž by platilo, kdyby soukromý obžalobce podal obžalobu 
(návrh na potrestánO ve svém přípustném menšinovém jazyku a ob
viněný by byl příslušníkem jiné jazykové menšiny. 

5.) Jde-li o trestní věc z okresu, v němž jsou různé 
j a z y k o v é m e n š in (Y, a ;jsou-li 10 b v i ně n í pří s 1 u š n í k y 

j a z y k arů zn Ý c h tě ch tom e n š i n, budiž obdobně používáno 
všech těchto jazyků (čl. 23 (3) nařízenO. Na ten čas není ovšem 
okresu s několika menšinami. Přes to může již nyní státi se toto 
ustanovení praktickým pro případ, že bylo sloučeno trestní řízeni 
pro několik trestných činů, jež (na př. podle místa spáchaného činu) 
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tkví důvodem místní příslušnosti v několika soudních okresech s růz
nými jazykovými menšinami a obvinění jsou příslušníky různých 
těchto menšin. 

i EE) Vy říz e n í. 
. f.) Jsou-li tu podmínky čl. 18, jsou soudy oprávněny a povinny 

-vydati na podání v menšinovém jazyku vyřízení nejen ve státním 
jazyku, nýbrž i v jazyku podání (§ 2 odst. 2 zákona, čl. 19 (1) na
řízení). To platí zajisté i v případě, bylo-li podání učiněno v jazyku 
státním a přípustném jazyku menšinovém (viz § 5, B, AA, 1 těch
to výkladů). 

2.) Ve státním jazyku a v menšinovém jazyku podání budiž vy
dáno vyřízení nejen podateli, nýbrž i ostatním ve věci zúčastněným, 
o nichž je soudu (z dřívějšího podání nebo jednání anebo jinak) zná
mo, že jsou příslušníky menšinového jazyka podání (čl. 19 (1) na
řízenO. 

3.) N e pře d c h á z í-l i pod á n í str a n y, dostane se jí vy
řízení ve státním jazyku. Je-li však soudu známo, že strana jest pří· 
slušníkem jazyka některé menšiny v okrese, vydá jí vYřízení ~ ja
zyku státním a jazyku příslušné menšiny (čl. 21 (1) nařízení). 

4.) Vyd á v á-l i s e vy říz e n í p o úst ním jed n á n í se 
.s tra n a m i, o b v i ně n Ý min e boj in Ý m i ú č a s t n í k y, kte
ří jsou příslušníky jazyka menšiny a v tomto jazyku jednali, buď 
vyřízení vydáno stranám státním jazykem a jazykem menšiny. To
-též platí, účastnily-li se jednání též osoby, jež užívaly státního ja-

I _zyka (čl. 24 (3) nařízení). Zřeknou-li se však účastníci vyhotove
-ní v jazyku menšiny, buď vyřízení vydáno jen státním jazykem (čL 
.24 .(3) nařízeni). Není však přípustno a nemělo by významu zřeknutí 
se vyhotovení ve státním jazyku. 

5.) K n i h o v II í z á p i s y. O jazykové stránce vYřízení knihov
-nkh žádostí platí zásady, jež byly vytčeny o jazykové stránce 
vyřízení. Zde bude pojednáno jen o tom, v jakém jazyku vykoná st. 

,zápiS knihovní. Tu platí tyto zásady: 
a) by 1-1 i pod á n n á vrh n a k ni h o vn í z á p i s v j a z y

k u stá t ní 111, vykoná se zápis v knihách jen v tomto jazyku, byt 
'by jo vyrozuměti o něm i účastníky, kteří se hlásí k jazyku men
sinovému (čl. 27 (1) nařízení). Toto ustanovení jest důsledkem sté
iejní zásady jazykového práva, že na podání ve státním jazykll 
nesmí zpravidla býti vydáno vYřízení v jiném než státním jazyk11. 
Žadatel, jenž učinil návrh na knihovní zápis ve státním jazyku, ne
TIlá práva k žádosti, by dodáno mu bylo vYřízení a knihovní zápis 
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byl vykonán také v jeho mensmovém jazyku. Účastníci, kteří se' 
hlásí k menšinovému jazyku a byli o knihovním zápisu vyrozuměni 
jen ve státním jazyku, mohou však žádati, by jim vyřízení bylo do
dáno i v jejich jazyku (§ 2 odstavec šestý zákona a čl. 21 (2) naří
zení). Knihovní zápis zůstane ovšem i v tomto případě jednoja- , 

zyčným (ve státním jazyku); 
b) by 1-1 i n á vrh pod á n j a z y k e m m e n š i n o vy m od 

příslušníka tohoto jazyka, vykoná se knihovní zápis jazykem stát
ním a jazykem podání (čl. 27 (2) nařízení); 

c) m á-l i k ni h o v ní z á p i s být i v y k o n á n jen v z á
pět í j in é hon á vrh u než, k n i h o v n í h o, který podal příslw3-
Dík menšinového jazyka v tomto jazyku, stane se zápis v jazyku 
státním i v jazyku onoho podání (čl. 27 ,(3) nařízení). Míněny JSou 
tu zejména knihovní zápisy, k nimž dochází v řízení exekučním (na 
příklad vnucený vklad zástavního práva na knihovních předmětech). 
Předpokládá se tu ovšem, že soud, povolující nebo nařizující kni
hovní zápis, jest zároveň i soudem knihovním. Není-li tomu tak~ _ 
platí zvláštní ustanovení čl. 28 nařízení; 

d) by 1-1 i na jed i n Ý n á vrh p o vol e n k ni h o v n í z á p i s 
v k n i h ách r ů z n Ý ch s o u d ů (viz § 5 B, AA, 4 těchto vj'rkladů), 
platí pro vyřízení a zápis u každého ZJ těchto soudů ustanovení o tm1T 
podle jazykových předpisů proň platných ' (čl. 28 (2) nařízení). Vy
koná se tedy knihovní zápis na knihovní žádost ve státním jazyku,. 
vždy jen v tomto jazyku, na knihovní žádost v menšinovém jazy
ku u knihovního soudu s touto menšinou v jazyku státním a men-o 
šinovém, u knihovního soudu bez této menšiny jen ve státním Ja-

zyku; 
e) n a ř í d í -1 i s e z á p i s bez n á vrh u z ú ř e dní moc i (na 

př. podle odev'zdací listiny a pod.), vykoná se jazykem státním, 
leda že jest ze spisů (na př. pozůstalostních) patrno neb soudu 
(na př. z dřívějšího úředního jednání) známo, že účastníci jsou pří
slušníky jazyka menšiny. Tu se vykoná zápis i v jejich jazyku (čl. 
27 (4) nařízení). Byl-li zápis bez návrhu nařízen z úřední moci sou
dem, jenž není zároveň soudem knihovním, nebo má-li zápis tako
vý býti vykonán v knihách několika soudů (na př. podle odevzda
cí listiny, § 2 zákona ze dne 23. května 1883, čís. 82 ř. z. o che
yání katastru pozemkové daně v patrnosti), budiž použito ustanove

ní čl. 27 (4) a 28 (2) nařízení; 
f) doložka na listinách o \ly-konaném zápisu (t. zv. cer ti 0-

rač n í dolož k a) buď napsána v tom jazyku, ve kterém se-
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stal zápis (čl. 29 nařízení), tudíž buď jen ve státním anebo ve stát
ním a menšinovém jazyku. 

6.) Z á p i s y d o ve ř e j n Ý c h rej st ř í k ů (obchodních, spo
l ~čenstevních aj,). 

. ~ a) O žádosti v jazyku menšinovém, v němž oprávněn je podání 
přijmouti, vykoná soud zápisy vždy ve státním a tomto menšino
vém jazyku (čl. 30 (2) nařízení). 

b) Do vyřízení a zápisu buď převzato d o s lov n é zn ě n í f i f
m y, přijaté žadatelem, nechť jest v jakémkoli jazyku, pokud ie 
přípustné jinak podle platných předpisů (čl. 30 (2) nařízení). Jinak 
platnými předpisy míněny jsou jednak předpisy obchodního práva 
o znění firmy, jednak ri'lzné věci se týkající zvláštní předpisy, na př. 
o tom, že název místní, ať vYznačuje sídlo firmy nebo jest její sou
částí, musí se krýti s úředním označením místa. 

7.) V Ý p i s y z ve ř e j n Ý ch k n i h are j st ř í k ů (čl. 31 na
řízení). 

a) Ve výpisech buď zachován jazyk jednotlivých zápisů (čl. 31 
(1) nařízení). Zápis budiž opsán tak, jak se objevuje ve veřejné kni
ze nebo rejstříku, tudíž zejména při starších zápisech v jazyku, 
v němž byl vykonán, třebas by nyní zápis v tomto jazyku nebyl 
přípustným. 

b) Žádá-li však strana jen č á s teč n Ý v Ý p i s a zejména ze 
zápisů, -vykonaných v různých jazycích jen v jednom z nich, buď 
vYdán jako částečný s výslovným označením, v kterých jazycích 
jsou ty které zápisy v knihách anebo v rejstříku vykonány (Ci. 31 
(2) llaHzenO. 

c) Nad p i s a k o ne č n á dolož k a (datování) výpisu buď
tež psány ve státním jazyku. Bylo-li však za výpis žádáno přísluš
níkem menšinového jazyka (v tomto jazyku), buďtež psány jazykem 
státním a jazykem menšiny (čl. 31 (3) nařízení). Tato u_stanovení 
platí o všech druzích zápisů a bez ohledu na jazyk zápisu. 

8.) Dolož k y o o věř e n í pod p i s u n e b o v i d i m a c i o
p i s u na 1 i s ti n ách buďtež psány jazykem státním, a bylo-li žá
dáno (přípustným způsobem) v jazyku menšiny, též tímto jazykem 
(čl. 32 nařízení). Důvodem tohoto ustanovení jest, že připojení o
něch doložek jest úředním vysvědčením o pravosti podpisu neb o 
shodě opisu s prvopisem, tudíž vyřízením, podléhajícím po jazy
kové stránce týmž předpisům jako každé jiné vyřízení. 

9.) Ú ř e dní peč e ť, jíž jest podle ustanovení zákonů a naří
zení opatřiti vyřízení a listiny: 
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a) vyhotovené jen ve státním jazyku nebo 
b) sloužící jen pro úřední potřebu, buď vytištěna jen ve stát-

ním jazyku; 
c) vyhotovené v jazyku státním a menšinovém, je-li pečeť ne-

zbytnou součástkou vyřízení pro stranu, buď vytištěna v obou ja
zicích tak, aby slovní výplň byla na prvém místě. , 

10.) Str a n a, k t e ráj e s t pří s I u š n í ke m j a zyka m e 11-

Š i n y a jíž d o s t a los e vy říz e n í jen ves ta t ním j a z 'v
k u, může žádati o vyřízení i ve svém jazyku (čl. 22 (2) naříze
ní). Ze souvislosti čl. 21 (2) s čl. 21 (1), v němž se jedná o tom, 
jak postupovati, nepředcházelo-li podání strany, mohlo by se zdáti, 
že jen k tomuto případu vztahuje se ustanovení čl. 21 (2) nařízení. 
Než povšechný doslov tohoto ustanovení a úvaha, že jím má stra
na uchráněna býti před újmou z .neznalosti jazyka (§ 8 odst. 2 
zákona), odůvodňují výklad, že ustanovení toho dlužno použíti na 
\'šechny případy, v nichž se straně, ač na tom ě I a n á r o k, ne
dostalo, a ť z j a k é h o k o I i v d ů vod u, vyřízení v jejím menši
novým jazyku. V podobnostech platí toto: 

a) Žádost nutno podati do 3 dnů od doručení onoho vyřízení, jež 
strana přeje si míti doručeno i ve svém menšinovém jazyku. Lhůta 
s tanovena byla na tuto krátkou dobu jednak proto, že potřebuje-U 
strana vyřízení i ve svém menšinovém jazyku, bu<1e v jejÍm 
vlastním zájmu, by o ně žádala a je obdržela co nejdříve, jednak 
bylo nutno zameziti, by strany po drahné době, snad dokonce po le
tech a po dávno pravoplatně skončené věci nepřicházelY s takový-

mi žádostmi. 
b) Žádosti lze podati písemně nebo ústně. Písemná žádost nepod-

léhá kolku a nepočítají se při ní do lhůty dny poštovní dopravy. 
ústní žádost osvědčí se záznamem ve spisech. 

c) Strana může se však obmeziti na žádost, by jí soud přeložil 
dodané vyřízení jen ústně do jejího jazyka. 

d) Žádosti ve smyslu těchto ustanovení buďtež ihned vyřízeny. 
Nevyhoví-li soud žádosti strany, neuznávaje ji jazykovými 

llředpisy opodstatněnu, vzejde spor o užívání jazyka, pro který 

pak platí příslušné předpisy. 
Upozorniti dlužno na to, že ustanovení čl. 21 (2) nařízení před

pokládá, že strana má n á r o k na vyřízení i ve svém menšinové~n 
jazyku, že však jest lhostejno, zda jest mocna státního jazyka, a 
dále na to, že soudem, na který jest se straně obrátiti, jest soud, 
jímž bylo straně vyřízení doručeno. V těchto směrech liší se usta-

253· 

novení čl. 21 (2) od ustanovení čl. 95 nařízení, o němž bude ještě 
pojednáno. 

ll.) Z e v n í ú p r a v a v y říz e n í ves tát n ím a m e n š i-· 
n 9 v é m j a z y k u (čl. 25 (1) nařízení). 

: a) Vydávají·li se vyřízení ve státním jazyku a v jazyku men
šb{-', buď vyřízení ve státním jazyku na :předním místě. 

b) Použije-li se tiskopisů, mohou býti lomeny tak, že vyřízení" 
ve státním jazyku bude na levé straně anebo před vyřízením v dru
hém jazyku. 

c) Text tiskopisů vÍCejazyčných buď vždy tak upraven, ab y 
byl státní jazyk na předním místě. 

12) O j a z y k u a d r e s a o bál e k nařízení s~ nezmiňuje. 
Podle zásad jazykového práva dlužno vytknouti: 
. a) Stranám. které jsou. příslušníky státního jazyka nebo jichž 
jazyl~ová příslušnost není soudu (na př. z dřívějšího podání, z mí
sta pobytu a P.) známa, smějí písemnosti býti dodávány jen v obál
kách a doručnými listy s tiskem jen ve státním jazyku a s adresou 
jen v tomto jazyku. 

b) Stranám, majícím nárok na vyřízení i v menšinovém jazyku, 
buď doručováno v obálkách a doručnými listy s tiskem ve státním' 
jazyku na předním a v menšinovém jazyku na druhém místě. 

13.) Vy hl á šky (čl. 35 nařízení, § 1 odst. 2 čís. 1 a § 2 pO_o 
slední odstavec zákona). 

a) Vyhlášky, jež vydá soud v okresu s jazykovou menšinou 
pro o b vod to hot o o k r e s u, buďtež vždy v jazyku státním' 
a menšinovém. 

b) Vyhlášky, jež vydá soud, jehož působnost se vztahuje t (i
k é na okres menŠinový, buďtež vydány pro o k r e s m e n š i n o
v Ý v jazyku státním a v jazyku dotyčné menšiny (pro okres bez 
menšiny pouze v jazyku státním). 

PP) Rej s tří k y, z á z n a m y, s e z n a m y a s p i s o v é . o
baly (čl. 22 (2), (3) a (4) nařízení). 

1. Rej s tří k y, z á z n a m y a s e z n a m y. 
a) Pro rejstříky, záznamy a seznamy buď používáno ti s'k o -

p i s ů se zněním jen' ve státním jazyku. 
b) Totéž platí o vše ch t i s k o p i sec h, jež s 1 o u ž í jen 

v II i t ř- ním (e v i den č n Lm ap.) ú čel ů m a d o n i ch ž str a-
11 y r~ e III a jí p ľ á van a h I é dno u t i (čl. 25 (2) nařízení). 

V soudním řízení mají rejstříky, záznamy a seznamy jen vý
znam pro vnitřní úřadování. Ani rejstříky, v nichž se strany pod 
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zúpisem podpisuj! (na př. v ověřovacím rejstříku podle ~ 239 jedno 
ř.), nejsou jinak stranám přístupny a slouží tudíž jen vnitřním ú-

čelům. 
c) Do rejstříků, záznamů a seznamů z a p i s o v á na bud i ž 

věc ve státním jazyku. V Ý jim k u tvoří n á vrh y a pře d. nes Y 

vříslušníka menšinového jazyka, jež s e z á p i sem do rej st ř í- , 
k u o s věd č ují. Tyto návrhy a přednesy buďte{ zapsány v ja~ 
zyku před.nesu (čl. 25 (3) nařízení). Tyto přednesy a návrhy jsou 
podáními a dlužno je proto po jazykové stránce posuzovati Jako 
protokolární podání, třebaže neosvědčují se protokolem, nýbrž zá
pisem do rejstříku (na př . ústní soudní výpovědi nájemních smluv 

o nemovitostech, § 319 čís. 2 jedno ř.) 
Podotknouti ~luší, že rejstříky míněny jsou zde rejstříky podle 

jednacího řádu, nikoli veřejné rejstříky (obchodní, společenstevní a 

j,) O těchto byla již dříve řeč. 
2) S p i s o v é () bal v a pře hle d v buďtež vedeny jen ve 

státním jazyku (čl. 25 (4) nařízení). 
GG) Z e vn í o z nač e n í s o u d ů (čl. 34 nařízení). 
Zevní označení soudů a jednotlivých úřadoven řídi se místem, 

kde budova jest. 
a) Je-li budova v okresu, kde není jazykové menšiny (podle čl. 

15), buďtež označeny jen ve státním jazyku; 
b) je-li však budova v okresu, kde jest také jazyková menšina, 

budou označeny na předním místě v jazyku státním a kromě toho 

v jazyku menšiny. 

§ 6. O soudech, jiohž pusobnost se vztahuje na někoUk soudních 

okresů (§ 2, odst. 2 zákona. Hlava III. b, čl. 36 nařízení) 
Soudy, jichž působnost vztahuje se na několik soudních okresů, 

jsou sborové soudy prvé a druhé stolice a nejvyšší soud. Jde o to, 
kdy a za jakých podmínek platí pro tyto soudy výjimečná ustan l

)

vení (čl. 18 a nás!.), je-li v některém soudním okresu obvodu sbo

rového soudu jazyková menšina podle čl. 15 nařízení. 
1. Pro sborové soudy platí zásadně všeobecná ustanovení o ú

řadování {čl. 1, 3 až 11). 
2. Výjimečně jsou sborové soudy povinny přijmouti podáni 

v jazyku menšiny, vyříditi je jazykem státním a menšinovým a še
třiti i jinak výjimečných ustanovení (čl. 18 až 35). Předpokládá se: 

a) V obvodu sborového soudu jest jeden anebo několik soudních 

okresů s jazykovou menšinou. 

255 

-u b) vP~lsobnost sborového soudu vztahuje se na věc, pro niž jest 
pnslusnym pro její vztah k soudnímu okresu s jazykovou menšinou. 
To zname?á, že důvod místní příslušnosti sborového soudu jako 
~o~du prve stolice nebo, působí-li sborový soud jako opravná sto
lIce, důvod místní příslušnosti soudu, jenž ve věci jednal a rozho
dova! v prvé stolici, tkví svými kořeny v soudním okresu s přísluš
nou Jazykovou menšinou. 

'1 C! Podání bylo učiněno příslušníkem jazykové menšiny a v je
]lm Jazyku. 

vl 3'1 Úřední jednání, jež se koná v několika okresích (vyhláškové 
n~em, p~c~ozí komise a pod.), prováděno budiž po stránce jazyko
ve v ~:zdem okresu dle pravidel pro tento okres platných (čl. 36 
(2) nanzcní). 

• v 4. J.~zy~~vá úprava projektů technických, plánů, rozpočtů ap., 
]e~ mall bYÍ1 vyloženy k veřejnému nahlédnutí nebo mají býti' před
met~~ ~omi.sionelního jednání v různých okresích, řídí se předpisy 
pla:lclml o Jazyku vyhlášek v tom kterém okresu (čl. 36 (3) nařÍ
zem). 

§ 7. O možnosti jednati a vyřizovati jen v jaz'Y,ku menšinovém. 

(§ 2, odstavec 3 až 5 zákona, čl. 37 až 40 nařízení). 

J I. .V3Tjimečná ustanovení o jednání o vyřízeních jen v menšino
vem Jazyku obmezena jsou na soudy okresní a soudy, jim instančně 
bezprostředně nadřízené (soudy zemské a krajské jako soudy od
volací a rekursní). 

Předpokládá se: 

. 1.) V prvé stolici projednává se věc na soudě, jehož působnost 
Jest omezena na jediný soudní okres, to jest na soudě okresním. 

2.) V tomto okresu alespoň dvě třetiny státních občanů okres 
{)~ývajících, jsou příslušníci téhož, avšak jiného než státního' jazyka 
(c~. 37 .naříze~í). Zákon (§ 2 odstavec 3) ponechal nařízení, by 
l1rcllo; Jak pocetnou musí býti jazyková menšina, by za ostatních 
podmmek bylo možno jednati a vyřizovati jen v jazyku menšino -· 
vém. Nařízení rozhodlo se pro dvě třetiny. Jinak plati o zjišťování 
této kvalifikované menšiny totéž, co nařízeno vůbec o zjišťování 

Jazykových menšin (čl. 14 a 15 nařízení, viz § 2 II. těchto výkladú). 

3.) Okresnímu soudu náleží vyříditi věc proto, že se jeho působ
nost vztahuje na soudní okres s onou kvalifikovanou jazykovou men-
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šinou. To rozumí se v soudním řízení samo sebou, poněvadž působ
nost okresního soudu vztahuje se vždy na celý jeho obvod. 

4.) Úřední jednání bylo: 
a) zahájeno k podání, jež příslušníkem kvalifikované jazykové 

menšiny bylo učiněno v jazyku této menšiny a jako strany účastní 
se jen příslušníci tohoto jazyka, 

b) zahájeno bez předcházejícího podání, ale pr'ojednává se jen 
s příslušníky kvalifikované jazykové menšiny (čl. 37 nařízení) . 

Jl. O b s a h v Ý jim e č n Ý c h u s t a n o ven í. 
Za shora naznačených podmínek: 

A) S o u d y o k r e sní 
1.) přijímají podání jen v menšinQ>vém jazyku; 
2.) jen v menšinovém jazyku: 
a) vyřizují podání a dodávají vyřízení zúčastněným. Výjimku 

Í\'oří podání, jež rrlají v zápětí zápis do veřejných knih. O vyřízení 
těchto podání platí ustanovení čl. 27 nařízení (čl. 37 a nařízenO ; 

b) vydávají vyřízení bez předcházejícího pQ>jednání I(Čl. 37 b na-
řízení) ; 

c) projednávají se stranami, a pokud jsou příslušníky téhož 
jazyka i s jinými účastníky, a činí O' tom úřední zápisy (sepisují pro
tol\oly) nebo záznamy ve spisech (čl. 37 c nařízenO; 

d) vydávají nálezy a usnesení (čl. 37 d nařízenO; 
e) vyplňují označení příjemce na doručovaných spisech, obál

kách a doručných listech (čl. 37 e nařízení). 
B) Soudy instančně bez pro s tře dně nadřízené (soudy zem

ské a krajské jako soudy odvQ>lací a rekursní, čl. 38 nařízení). 
Ve věcech, které v první ' stolici byly (podle ustanovení čl. ::,7 

nařízení) projednány a rozhodnuty jen v jazyku menšiny, mohou 
soudy instančně bez pro s tře dně nadřízené vydati vyřízení , 

projednávati se stranami, sepisovati zápisy (protokoly) o jednání 
a vydati nález jen v menšinovém jazyku .(v němž byla věc na o
kresním soudě projednána a rozhodnuta). Výjimku tvoří vyřízeni, 

jež mají v zápětí zápis do veřejných knih nebo rejstříků. O nich 
platí čl. 27 a 30 nařízenÍ. Zmínka o veřejných rejstřících stala se 
patrně (oproti čl. 37 a, kde se mluví jen o veřejných knihách) j~n 
nedopatřením, poněvadž obchodní rejstříky vedou se u sborových: 
soudů prvé stolice, tudíž u soudů, jichž působnost není omezena na 
jediný soudní okres, takže pro ně neplatí ustanovení čl. 37, a neplatí 
proto pro rekursní soudy ve věcech rejstříkových ustanovení čl. 38' 
ilařízenÍ. 
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C) Trestní věci (čl. 39 nařízenO. 
V případě uvedeném v čl. 37 a 38 může podati veřejný žalobce 

trestní obžalobu a učiniti návrhy a prohlášení uvedené v čl. 23 (1) 
take jen v jazyku menšiny. Jinak platí pro veřejného olJžalobce tl-

I , Vl stanovem c . 37. 
', 1'oto ustanovení 

1.) vztahuje se k přestupkovému řízení trestnímu, poněvadž 

působnost okresního soudu přestupkového jest omezena na jediný 
soudní okres, a k přípravnému vyhledávání a vyšetřování o zlo
činech a přečinech, jež ve svém obvodu prQ>vádí soud okresní; 

2.) umožňuj e (funkCionáři státního zastupitelství a státnímu zá
stupci na soudě odvolacím), by jen v menšinovém jazyku podal 
trestní obžalobu, a ostatní návrhy a prohlášení, jichž se dostává 
přímo účastníkům (citace čl. 23 [1]), a aby jen v menšinovém jazyku 
bral účast na jednání (citace čl. 37 v poslední větě čl. 39). Při návr
zích a prohlášeních, jež jsou určeny jen pro soud, musí veřejný ob
žalobce Q~zvýjimečně užívati jen jazyka státního. 

D) Ú ř e dní peč e ť (č l. 40 nařízenO. 
Na vyřízeních a listinách, vydaných jen v , jazyku menŠiny, vyti-, 

štěna buď úřední pečeť, j e-l i ne z byt n o u s o u č á stí vy ř í -, 
ze n í pro str a n ú (čl. 33 (2) nařízenO, v jazyku státním a menši
novém, a to se slovní výplní v jazyku státním na předním místé. 
Tímto ustanovením bylo znovu zdůrazněno, že za žádných okolností 
není přípustno, používa'ti úřední pečeti se slovní výplní jen v jazyku 
menšinovém. Není-li úřední pečeť nezbytnou součástí vyřízení pro 
stranu, buď vytištěna jen ve státním jazyku (čl. 1(2) ~ nařízení). 

Poznámky: 
1.), Pokud v článku 36 až 40 nařízení není Q>dchylných ustanovení, 

buď i u okresních soudů a jim instančně bezprQ>středně nadřízených 
soudů dbáno dle okolností případu , jednak všeobecných ustanovení 
o úřadování (hlava 1., čl. 1, 3 až 11 nařízenO, jednak výjimečných 
ustanovení (h lava III., čl. 18 až 35 nařízenO. 

2.) Povšimnutí zasluhuje různý doslQ>v jednak § 2, odstavec třetí 
v poměru k ostatním odstavcům téhož paragrafu zákona, jednak 
čl. 37 a 38 v poměru k ustanovením hlavy I a III (čl. 18 až 35) na
řízenÍ. Kdežto v § 2, odstavec prvý, druhý, čtvrtý a další zákQ>na a v 
hlavě I. a III. (čl. 18 až 35) nařízení ustanoveno, kdy j s o u s o u d y 
op r á vně n y a p o v i n n y úřadovati jen v jazyku státním, pokud 
se týče v jazyku státním a menšinovém, ponechává třetí odstavec 
§ 2 zák. nařízení, by ustanovilo, pokud a při kterých soudech 1 
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(jichž působnost obmezena jest na jediný okres s národní menšinou, 
jakož i soudech jim instančně bezprostředně nadřízených), 1 z e o b
m e z i t i sen a vyd á n í vy říz e n í p o u z e v j a z y k u str a
n y, a čl. 37 a 38 nař. vyslovují, že za stanovených tam podmínek 1 ze 
jed n a t i, v y říz e n í vyd á vat i atd. t a k é jen v menši· 
novém jazyku. Tím mělo býti řečeno, že ustanovení § 2, odstavec 3' 
zákona a čl. 37 a 38 nařízení nezakládají práva stran, by dostalo se 
jim vyřízení, bylo s nimi jednáno atd. jen v jejich menšinovém ja
zyku s naprostým vyloučením státního jazyka, nýbrž že ona usta
novení míněna jsou jako úleva soudům v ten rozum, že nemají bý· 
ti povinny, by používaly kromě menšinového též státního jazyka. 
Z toho plyne závažný důsledek, že kdyby soud, ač tak učiniti ne
musil, použil ve vyřízení atd. kromě menšinového též státního ja
zyka, nezasáhl by tím do menšinového práva strany a strana nemě

la by z tohoto důvodu práva ke stížnosti. 
3.) Zdůrazniti dlužno, že dostala-li se věc, jež na soudě okresním 

a krajském (zemském) byla projednána a vyřízena jen v menšino
vém jazyku, pořadem stolic k nejvyššímu soudu, neplatí pro jednání 
a vyřízení nejvyššího .soudu ustanovení čl. 38, nýbrž čl. 36 nařízenÍ. 

~i 8. O úřadech a orgánech, jichž působnost se vztahuje na menší ob~ 

vody, než jest soudní okres, nebo na části několika soudnlch okre

sů . nebo na soudní okres celý a čá,st okresu jiného (§ 8, odstavec 

prvý zákona, čl. 41 nařízení). 

Zákon .(V § 8, odstavec prvý) uložil státní moci výkonné, by v 
duchu zákona upravila užívání jazyků pro ony úřady a veřejné orr 
gány jichž působnost vztahuje se na menší obvody, než jest soudní 
okre~, anebo nemají svého zvláštního obvodu. Tento příkaz ' zá
kona byl zajisté zcela na místě, poněvadž východiskem zákona v 
jazykové otázce jsou jazykové poměry soudního okresu. Pozoruhod
no však, že zákon mluví zde pouze o úřadech a veřejných orgánech, 
níkoliv též o soudech, jak jest tomu v jeho ostatních ustanoveních. 
lest to zcela přirozeno, poněvadž není soudu, jehož působnost vzta
hovala by se na menší obvod, než jest soudní okres , nebo jenž by 

neměl svého zvláštního obvodu. 
Nařízení, plníc onen příkaz zákona, mluví v nadpisu čl. 41 rovněž 

jen o úřadech a orgánech, uvádí však v textu čl. 41 vedle úřadů a 
orgánů také soudy, ač na ně, jak bude dolíčeno, ustanovení čl. 41 

nedopadá. 
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Nařízení činí opatření pro tyto případy: 

1. Působnost soudu vztahuje se jen na část soudního okresu s 
národní menšinou (čl. 15). 

I 2. Obvod působnosti soudu skládá se ze dvou nebo více částí 

.sopdního okresu s národní menšinou. . 

.: 3. Obvod působnosti soudu skládá se také z části menšinového 
-okresu. nebo 

4. z celého soudního okresu a části okresu jiného. 
Podle dosud platných předpisů o ústrojí soudu není však soudu, 

jenž spadal by pod některý z uvedených případů. Netřeba proto u·· 

stanovením čl. 41 nařízení s hlediska soudního řízení dále se za
bývati. 

§ 9. O prorog,aci a delegaci (hlava IV., čl. 42 nař.) 

Při prorogaci a delegaci bylo vyřešiti otázku, zda jsou rozhod
nými jazykové poměry soudu, jenž po zákonu byl by příslušným, 
jemuž však věc prorogací nebo delegací byla odňata, či jazykové 
poměry soudu prorogovaného (delegovaného). Nařízení rozlišuje 
podle toho, zda! věc přenesena byla na jiný soud z vůle stran anebo 
.alespoň jedné z nich, či z moci úřadu. 

V podobnostech dlužno uvésti toto: 
1. Stane-li se soud příslušným dohodou stran (p r o r o g a c í), 

:platí pro podání a řízení ustanovení platná pro tento soud podle 
předpisů hlavy I. a III. Toto ustanovení odůvodněno jest tím, že do
hoda o příslušnosti (prorogace) vychází ze svobodné obapolné vůle 
stran, jež dohodnuvše se na (místní) příslušnosti jiného soudu, po
drobují se tím i jazykovým předpisům, platným pro tento soud. Va
dí-li jim jazykové poměry tohoto soudu, nechť prostě na proro
gaci nepřistoupí. 

2. Říditi se bude předpisy proň jinak platnými i soud, de 1 e g o
van Ý na n á vrh ně k t e r é str a n y, a soud, na který byl 11 a 
n á vrh pře nes e n v Ý k o n jed not 1 i v ý ch jed n ání. Do po
sléze uvedené skupiny spadalo by na př. přenesení jednotlivých ú
konů výkonu exekuce na některý ' ze zúčastněných exekučních 

soudů podle § 21 ex. ř. Do této skupiny patří též přenesení poručen
.ství (opatrovnictví) podle § 111 j. n. Poněvadž v těchto případech 
dostává se věc k jinému soudu k návrhu jen jedné strany, nelze po

'l)říti, že tím může se druhá strana beze své vůle ocitnouti jazykově 
-ve svízelném aneb alespoň obtížnějším postavení. Tuto okolnost ne-
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bude zajisté lze pustiti se zřetele při úvaze, zda delegace (přenesení 
jednotlivých úkonů) jeví se býti vhodnou a účelnou. 

3. Došlo-li k delegaci (přenesení jednotlivých úkonů) bez návrhu 
účastníků (delegace z důvodu nutnosti a delegace nebo přenesení 

jednotlivých úkonů sice z důvodů vhodnosti, ale z moci úřednO a pro 
soud, kam by věc po zákonu patřila, platí výjimečná ustanoverif ' 
(čl. 18. a nás!.), budiž k tomu hleděno, by co možná byla zachována 
i pro příslušníky jazyka národní menšiny jen tímto jazykem mlu
vící ustanovení pro ně daná (čl. 42 (2) nařízenO. V podobnostech 
budiž vytknuto: 

a) Předpokládá se, že menšinový jazyk strany (účastníka) jest II 
~oudu, k němuž by věc po zákonu patřila, přípustným menšinovým 
Jazykem, není jím však u soudu, na nějž věc byla přenesena. 

b) Úleva má přes to v tomto případě býti poskytnuta příslušní-o 
kům jazyka národní menšiny jen tím to j a z y k e m m I u víc í m~ 

Z toho plyne, že jest-li příslušník jazyka národní menšiny znalý ja
zyka státního, nemá nároku na onu výhodu. Ale i když není mocen 
státního jazyka, ~lužno mu přiznati práva jeho jazyka jen, pokud je' 
to, zejména vzhledem k jazykovým znalostem soudce, možným, a 
jen potud, by nevzal íOmy z neznalosti státního jazyka. 

c) Za žádných okolností není strana (účastník) oprávněna použí
vati jazyka národní menšiny, jejímž není příslušníkem, byť tento ja" 
zyk jinak u delegovaného soudu byl přípustným. 

Ustanovení, podle něhož pro prorogovaný soud platí ustanoven.Í 
pr9 tento soud platná (čl. 42 (O nařízenO a podle něhož soud, de
legovaný na návrh některé strany, má říditi se předpisy jinak proň 
platnými (čl. 42 (2) nařízenO, nebude působiti obtíží, je-li prorogo
vaným anebo delegovaným soudem soud okresní. Rozhodnými tu' 
budou jazykové poměry tohoto soudního okresu. Pochybno však, jak 
postupovati, je-li prorogovaným anebo delegovaným soudem sborový 
soud I. stolice. Bylo již k tomu poukázáno, že pro používání menšino
vého jazyka u sborových soudů nepřicházejí v úvahu jazykové po
měry celého obvodu sborového soudu, nýbrž směrodatnými jsou ja
zykové poměry soudního okresu, v němž jest věc podle předpisů o 
příslušnosti svým důvodem zmístněna (čl. 36 nařízení, § 2 odst. 2 a 
3 zák.) . Věc, jež prorogací nebo delegací byla přenesena na jiný souď 
sborový I. stolice, jest po zákonu svým důvodem příslušnosti zmíst
něna v některém soudním okresu obvodu sborového soudu I. stolice, 
jemuž byla prorogací nebo delegací odňata. Důvodem příslušnostI 
prorogovaného (delegovaného) soudu není onen místní vztah věci k-

t .... 
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onomu soudnímu okresu, nýbrž dohoda stran (usnesení o delegaci\ 
Nemohou proto jazykové poměry onoho soudního okresu býti smě
rodatnými pro prorogovaný (delegovaný) sborový soud I. stolice. 
T?to stanovisko uznává též nařízení (čl. 42 (O a (2) prvá věta na
řťzení.) Opomenuto však rozluštiti otázku, který soudní okres v ob
V9tlu prorogovaného (delegovaného) sborového soudu I. stolice jest 
oním soudním okresem, jehož jazykové poměry mají býti směrodat
nými. I bylo by lze doporučiti řešení v ten rozum, že stačí, jest-li 
alesp oň v jednom soudním okresu v obvodu prorogovaného (delego
vaného) sborového soudu I. stolice jazyk strany jazykem menšiny 
(p odle čl. 15 nařízenO. Jinak muselo by býti prostě ustanoveno, že 
pro prorogovaný (delegovaný) sborový soud I. stolice platí za 
všech okolností všeobecná ustanovení o úřadování. 

§ 10. Do.pisování s úřady cizích mocností. 

Pro písemný styk soudů se soudy a úřady ci zi cl'. mocností smě
rodatný-mi jsou v prvé řadě mezinárodní smlouvy nebo dohody. V 
nich dlužno zejména hledati odpověď na otázku, zda jest přípustno 
prímé dopisování, či jen dopisování cestou diplomatickou. 

Kde je přípustno přímé dopisování a není odchylek v mezinárod
ních smlouvách anebo dohodách, 

1.) tuzemské soudy dopisují s úřady cizích mocností jazykem 
státním. Lhostejno, zda úřad cizí mocnosti jest ve zdejším státním ú
zemí, či mimo ně; 

2.) naopak tuzemské soudy jsou s předpokladem vzájemnosti po·· 
vinny přijímati dopisy cizích úřadů v jejich jazyku neb v jazyku di ·· 
plomatického styku (čl. 51 nařízenO. 

§ 11. Některá zvláš,tnÍ ustanovení . 

a) O vy Š š í ch s o ude c h (čl. 52 nařízenO. 

Soudům vyšších stolic, jsou-li povinny vydati vyřízení i v jazyku 
některé národní menšiny, jest dáno na vůli, aby tam, kde o vyřízení 
zpravovány jsou strany prostřednictvím nižšího soudu, pověřily vy
hotovením v jazyku menšiny tento nižší soud. Tohoto zmocnění ne
budiž použito, kdyby bylo na újmu správnosti znění vyřízení 

nebo žádoucí jeho jednotnosti nebo jinému zájmu úřednímu. 

b) O v ý k I a d u vy říz e n í v r ů z n Ý c h j a z y c í c h (č I. 53 
nařízení). 
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Objeví-li se nesouhlas mezi vyřízeními v různých jazycích, budiž 
odklizen úřední opravou. Pokud nesjedná se touto cestou souhlas 
mezi různícími se texty, dlužno rozeznávati: 

. 1.) Bylo-li vydáno vyřízení jazykem státním a jazykem národní 
menšiny a je-li mezi oběma texty nesouhlas, rozhodnj'rm jest zněnf 
ve státním jazyku (čl. 53 (1) nařízení.) 

2.) Je-li takový nesouhlas mezi dvěma texty v 'jazycích menši
nových a není-li tu textu československého, budiž hledán výklad 
srovnáním obou sporných textů (čl. 53 (2) nařízení). 

c) V y s věd č e n í a j in á ú ř e dní o s věd č e n í (č I. 58 n a
řízení). 

1.) Vysvědčení a jiná úřední osvědčení, u r č e n á pro c i z í 
ú řad y, vydávají se v jazyku státním. Tímto ustanovením není 
však vyloučeno, by podle platných smluv nebo dohod mezinárodnkh 
nebylo použito jazyka francouzského, po případě jazyka jiného stá
tu (čl. 58 (1) nařízení). 

2.) Úřední osvědčení a vysvědčení soudů, legitimace a pod. , 
jež určeny jsou pro v nit r o zem í a jež vydávají se stranám, 
píší se (dle předpisů hlavy I. a III.) v jazyku státním anebo v jazyku 
státním a příslušném jazyku menšinovém (čl. 58 (2) nařízení). 

§ 12. Dopisování mezi soudy a obcemi (čl. 78 nařízenO, 

1.) Do p i s o v á n í ob c í s o u dům (čl. 78,(1) nařízení). V jakém 
jazyku dopisují obce soudům, řídí se podle předpisů hlavy I. a III., 
pokud se týče čl. 16 nařízení. Záleží jednak na tom, zda a v jakém 
menšinovém jazyku soud, jemuž obec dopisuje, jest oprávněn při
jmouti podání, jednak na tom, jaký jest jednací jazyk obce. Bylo 
již k tomu poukázáno, že při samosprávných úřadech posuzuje se 
jejich příslušnost k jazyku národní menšiny dle toho, jaký mají 
podle · nařízení (čl. 70, 87 a 88) jednací jazyk (čl. 16 nařízení). v po
drobnostech budiž uvedeno toto: 

a) Soud, jemuž obec dopisuje, jest oprávněn přijímati podání 
v menšinovém jazyku, jenž jest jednacím jazykem obce. Obec mi 
právo dopisovati soudu ve svém (menšinovém) jednacím jazyku. 
Samo sebou se rozumí, že obec může i tu dopisovati soudu ve stát
ním jazyku. 

b) Soud, jemuž obec dopisuje, není (podle ustanovení hlavy I. a 
III.) oprávněn přijmouti podání v jednacím jazyku obce, buď proto, 
že vůbec není oprávněn přijímati podání v mensmovém jazykl1, 
nebo jest sice oprávněn přijímati podání v menšinovém jazykur 
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ale jiném, než jest menšinový jednaCí jazyk obce. Takovémuto sou
du jest obec povinna dopisovati v jazyku státním. 

2.) Do p i s o v á n í s o u d ů ob c í m (čl. 78 (2) nařízení) . 
. a) Obcím s menšinovým jednacím jazykem dopisují soudy, Jez 

j~ou oprávněny přijímati podání a vYdávati vyřízení i nebo jen v 

tomto jazyku, v jednacím jazyku obce. 
b) Obcím, jež nejsou oprávněny přijmouti podání v jiném než 

státním jazyku, anebo v jiném menšinovém jazyku, než jest jejich 

jednací jazyk, jest dopsati v jazyku státním. 

Poznámka 1. 
Stanoviti jednací jazyk obce přísluší v mezích nařízení obecní

mu zastupitelstvu. Stanoviti jednací jazyk obce oprávněno je~t 

obecní zastupitelství s těmito výhradami: 
1.) Stá t n í j a z y k. jest 
a) v Ý I II Č n Ý m jednacím jazykem obce, neobývá-li v ní ani 

20% státních občanů téhož, avšak jiného jazyka než českosloven
ského. Jde tu o obce, kde buďto vedle příslušníků československého 
jazyka přes 80% jest jen jedna jazyková menšina pod 20%, nebo 
vedle l)řislušníků československého jazyka přes 60% dvě jazykové 

menšiny, ale každá pod 20%; 
b) také jednacím jazykem obce, je-li v ní aspoň 50% státních 

občanů, kteří jsou příslušníky státního jazyka; 
c) také jednacím jazykem obce, obývá-li příslušníků jazyka 

státního v obci více než příslušníků některého menšinového jazykl, 

který by l ustanoven za jednací jazyk obce. 
2.) Men š i 11 o V Ý j a z y k jest vždy {také) jednacím jazykem 

obce, je-li v ní aspoň 50% státních občanů, kteří jsou pří slušníky 

onoho menšinového jazyka (čl. 70 (1) nařízení). 
Z řečného plyne, že státní jazyk v případě 1.) a) jest výlučným 

jednacím jazykem, kdežto v případech 1.) b), c) může se sice obecní 
zastupitelstvo usnésti na menšinovém jazyku, jakožto jednacím ja
zyku obce, ale vedle tohoto jazyka jest i státní jazyk po samem 
zákonu jazykem jednacím, ·a že v případě 2.) i menšinový jazyk, tře
baže jednacím jazykem jest jiný jazyk, jest rovněž po samém zi
konu jednacím jazykem obce. Výlučným jednacím jazykem po S1-

mém zákonu menšinový jazyk nikdy není. 

Usnesení obecního zastupitelstva, které by bylo v rozporu s před
pisy nařízení, jest neplatné. Každé usnesení obecního zastupitelstva 
o 1ťdliaCÍ-m jazyku oznámiti jest do 8 dnů bezprostředně nadříze
nému dohlédacímu úřadu státní správy (čl. 70 (2) nařízenO. 
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Pokud ma g i str á t y mě s t s v 1 a s t ním s ta t u tem vyři
zují z á 1 e žit o s t i stá t n í spr á v y pol i t i c k é a f i n a n č
II í, jsou považovány za orgány republiky (§§ 1 a 2 zákona) a vzb
hují se na ně předpisy hlavy!. a III. nařízení (čl. 70 (3) nařízení). 

To, co ustanoveno je (v hlavě XIV.) o obcích, platí obdobně také 
o o s a d ách, k t e r é m a j í s v é v 1 a s t ní · z a s tup i tel s t v o ' 
(čl. 70 (4) nařízení). 

Poznámka 2. 
Povinnost obecních orgánů znáti státní jazyk 

a o pat ř e ní, ne n í-l i tom u t a k (čl. 73 a 74 nařízení). 
a) V e m ě s tec h s v 1 a s t ním s t a t u tem musí s tar o s t a 

a jeh o II á m ě s t k o v ébýti úplně mocni jazyka státního (čl. 73 
(I) nařízení). 

b) Ob c e, k t e r é podle posledního soupisu lidu mé). j í ale s p o řl 
3000 ob y vat e 1 ů, musí nejpozději do tří let ode dne, kdy naříze
ní nabude účinnosti, míti podle potřeby služby d o s t a teč n Ý p o
čet ú ř e dní c h s i 1, z n a 1 Ý c h j a z y k a stá t n í h o ve slově 

a písmě, nejméně však jednu (čl. 73 (2) nařízení). 

c) V ob c í c h s m e n š í m poč tem ob y vat e 1 s t v a, které 
mají povinnost vyřizovati podání, došlá v československém jazyku, 
v tomto jazyku, musí rovněž býti postaráno o jazykově bezvadné 
vyřizování spisů v jazyku československém (čl. 73 (2) nařízení) . 

d) V ob c í ch, nespadajících ani pod písm. b ani pod pisin. c, bu
diž s podáním, učiněným ve státním jazyku, naloženo podle těchto 
zásad: 

a) nezná-li obecní starosta jazyka československého, odevzdá 
podání prvému, po případě druhému náměstku nebo některému čle
nu obecního zastupitelstva, znalému státního jazyka, aby je tlumo
čil do jednacího jazyka obce; 

(J) jestliže ani nikdo ze členů obecního zastupitelstva není znal~; 
jazyka státního, budiž jinak vhodným a rychlým způsobem, pomc
cí hodnověrné osoby, opatřen překlad podání do jednacího jazyka 
obce; 

r) pakliže není možným postup ani podle písm. a, ani podle písm. 
{J, zašle starosta podání pod vlastní zodpovědností, nejdéle do 24 
hodin po jeho přijetí, bezprostředně nadřízenému úřadu státní sprá
vy, aby opatřil překlad do jednacího jazyka obce. Tento úřad o
patří co nejrychleji, dle možnosti do dvou dnů, překlad a zašle jej 
s původním podáním obci k vyřízení. Obec nahradí úřadu skutečné 
výlohy, vzešlé pořízením překladu (čl. 74 nařízení). 
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Poznámka 3. 
a) O k r e sní z a s tup i tel s t v a v Č ech ách a s i I n i č-

ní v ýb o r y na Mor a v ě a veS I e z s k u (čl. 87 nařízení) , 
Předpisy nařizení o obcích platí obdobně též pro okresní za

stťlpitelstva a okresní výbory (okresní správní komise) a silniční 
výbory_ Pokud podle těchto předpisů rozhodným jest jisté procen
to ' nebo celkový počet obyvatelstva, přihlíží se při jeho výpočtu II 

okresních zastupitelstev a okresních výborů (okresních správních 
komisí) a silničních výborů k počtu obyvatelstva okresu {čL 87 (1) 

nařízení.) 
b) Zem s k é (s p r á v n O v ý bor y (k o m i s e) upraví užívání 

jazyků ve svém úřadování v duchu nařízení usnesením, jež schválí 
ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry a jež pak bude 

vyhlášeno ve Sbírce zákonů a nařízení (čl. 88 nařízenO· 

c) Úst a v y ·a pod n i k y ves p r á v ě s a m o spr á v n Y c h 
Ú řad ů řídí se předpisy jazykovýrrii, platícími pro tyto úřady (čl. 
89 (I) nařízenO. Další, odchylné předpisy (čl. 89 (2) a (3) naříze
ní) nepřicházejí s hlediska úřadování soudů v úvahu. 

d) Z a s tup i tel s k é s bor y žup n í a o k r e sní (čL 9!J 

nařízení). 
Užívání jazyků v zastupitelských sborech, o nichž jedná zákon 

ze dne 29. února 1920, Č. 126 Sb. z. a n., o zřízení župních a okres
ních úřadů v republice Československé, upravuje se zvláštním naříze
ním vládním (čl. 90 nařízení). Župní zastupitelstva, župní výbory 
a okresní výbory zřízeny byly vládním nařízením ze dne 26. října 

1922, Č. 310 Sb. z. a n., pro území republiky Československé, za
hrnující v sobě župy XV. až XX., uvedené v příloze A k § 2 zákona 
ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n. (ŽUpy se sídlem v Brati
slavě XV., v Nitře XV!., v Turčanském Sv. Martině XVII., ve Zvo
leni XVII!., v Lipt. Sv. Mikuláši XIX., a v Košicích XX.). Užívání 
jazyků při těchto župních zastupitelstvech, župních výborech a o

kresních výborech upraveno bylo vládním nařízením ze dne 31. ledna 

1924,č. 27 Sb. z. a n . . 

e) Ve ř e j n é k o r por a c e mim o ú řad y mís t n í s a m o
spr á v y, podléhající správě ministerstev, v čl. 1 uvedených (jako 
advokátní, notářské komory, státní regulační komise pro hlavnÍ' mě
sto Prahu, komise pro kanalisaci Vltavy a Labe, zemská komise 
pro úpravu řek, lékařské komory,lékárnická gremia a j.), upravují 
:si užívání jazyků ve svém úřadování podle předpisů a v duchu ja
zykového zákona a nařízení vlastním usnesením, jež vyžadule 
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schválení nadřízeného ministra (čl. 91 (1) nařízení). Nepředloží-li 
korporace do tří měsíců ode dne, kdy nařízení nabude účinnosti, 

pokud se týče nově vzniklých, do tří měsíců od jejich ustavení, své 
usnesení o užívání jazyků ' ke schválení, nebo učiní-li usnesení, jež 
neodpovídá předpisům a duchu jazykového zákona a nařízení (najmě 
zásadám čl. 91 (1) nařízení), anebo nevyčerpává-li dostatečně před- ' 
mět, náleží věc upraviti příslušnému ministru (čl. 9'1 (3) nařízení). 

Usnesení, jímž veřejné korporace upravují si užívání jazyki'l ve 
svém úřadování, musí p o vše c h ně vyhovovati duchu jazykového 
zákona a nařízenÍ. Kromě toho vytyčuje nařízení (čl. 91 (1) naříze
ní) určité zásady, jichž jest zej m é n a dbáti. Z nich dlužno upo
zorniti zejména na zásadu, podle níž veřejné korporace mají sou
dům dopisovati v jazyku státním, a to i tehdy, je-li jed\\acím jazy
kem korporace jazyk menšinový, není-li soud podle předpisů proň 
platných oprávněn přijmouti podání v jednacím jazyku korp orace 
(čl. 91 (1) nařízenO. Pak-li soud jest k tomu oprávněn, mohou mu 
korporace dopisovati svým jednacím jazykem. 

Tytéž předpisy platí s jistými úchylkami také pro ob ch o cl n í 
a ž i v n o s ten s k é k o mor y, jej i c h úst ř e dnu a pro s p o
leč e n s t e vn í jed not y (s vaz y). Z těchto úchylek budiž po
ukázáno zej:néna k ustanovení, že obchodní a živnostenské komory, 
pokud jsou činnj'rmi v záležitostech ochranných známek a vzorkú, 
jsou crgány republiky (§§ 1 a 2 zákona) a vztahují se na ně v této 
příčině předpisy hlavy I. a III. nařízení (čl. 91 (2) nařízenO. 

Ž i v n o s ten s k á s pol e č e n s t v a řídí se, co se týče užívání 
jazyka, obdobně předpisy, jež platí pro obce. Při tom tam, kde ve 
smyslu předpisů těch (hlava XIV.) záleží na počtu příslušníků ur
čitého jazyka', rozhodným jest počet ten v obyvatelstvu místního 
obvodu společenstva, stanovami určeného (čl. 93 nařízenO. 

Užívání jazyků při in žen Ý r s k é k o moř e upraví se v du
chu jazykového zákona prováděcím nařízením k zákonu o inženýr
ské komoře ze dne 18. března 1920, Č. 185 Sb. z. a n. Prozatím platí 
v jazykovém ohledu § 6 nařízení ze dne 22. prosince 1920, čís . 654 

Sb. z. a n. 

§ 13. Kárné řízení (čl. 98 nařízenO. 

Kárné řízení proti soudci'lm, soudním úředníkům a soudním zří
zencům řídí se po stránce jazykové obdobně podle příslušných u
stanovení hlavy 1. (čl. 98 nařízení). Vzhledem k nezbytné zpalosti 
státního jazyka na straně všech státních zaměstnaJ1ců (čl. 60 a násl. 
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nařízení) bude kárné řízení zahájeno, provedeno a vyřízení vydáno 
v~;lučně a bez ohledu na menšinovou příslušnost obviněného jazy

kem státním. 
O kárném řízení proti advokátům (kandidátům advokacie) a no

tátům (kandidátům notářství) nařízení se nezmiňuje. tlledíc k o
statním, věci se týkajícím zákonným ustanovením, lze uvésti toto: 

' 1.) Kár n é říz e n í pro t i a d v o kát ů m a k a n d i dát ů 111 

a d v o k a c i e (zákon ze dne 1. dubna 1872, čís. 40 ř. z. s napo

tomními změnami): 
a) provádí se v prvé stolici před disciplinární radou, 
b) opravnou stolicí jest nejvyšší soucl. 
K p í s m. a. D i s c i pIi n á r n í rad a sestává výlučně z přísluš

níků advokátského stavu; příslušníkem advokátského stavu jest ze
jména i komorní návladní, zaujímající v podstatě postavení obža
lobce. I disciplinární rada, i komorní návladní jsou orgány advokát
ní komory. Jest proto na advokátní komoře, by v usnesení,' jímž u
pravuje si užívání jazyků ve svém úřadování (čl. 91 (1) nařízení) , 
upravila též užívání jazyků v řízení kárném. I tato úprava musí se 
státi podle předpisů a v duchu jazykového zákona a nařízení (či. 
91 (1) nařízení). 

Ze zásad, jichž nutno při tom dbáti. a jež v nařízení jsou pří
kladmo (čl. 91 (1) nařízení, slovo »zejména«) uvedeny, přicházeií 

s hlediska kárného řízení zejména v úvahu: 
lX) obviněný jako člen korporace (advokátní komory) nemá m(~

ně práv ne'ž strana. Příslušejí proto obviněnému táž jazyková prá
va, která by mu jako soukromníku (neadvokátovi) příslušela v ú

ředním styku s advokátní komorou; 
f3) disciplinární rada je bezvýjimečně povinna, by přijímala po

dání v jazyku státním a je v témž jazyku ' vyřizovala; 
YI ve styku s obviněným rozhodným je, vztahuje~li se působnost 

disciplinární rady v projednávaném případě na okres bez menši
ny, či s menšinou. Rozhodným budou jazykové poměry soudního 
okresu, v jehož obvodu má obviněný své sídlo; 

ď) v poradách je vždy možno užívati jazyka státního a návrhy 
v tomto jazyku musí se státi předmětem porady a usnesenÍ. 

K pí s m. b. D i s c i p I i n á r n í sen át ne j vy Š š í h o s o u d II 
sestává z prvního presidenta (nebo jeho náměstka) jako předsedy 
a ze čtyř členů, z nichž dva jsou členy nejv.yššího soudu a dva ad
vokáty (§ 10 zákona o nejv. s.). Disciplinární senát jest přes to, 
že zasedají v něm dva advokáti, senátem nejvyššího soudu a platí 
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proto i pro jeho úřadování tytéž jazykové předpisy, jež platí pro ú
řadování nejvyššího soudu vůbec, najmě pak obdobou JZi:3:;rkové 
předpisy o úřadování nejvyššího soudu ve věcech trestních (čl. ;.>6 
nařízenO. R.ozhodnými budou jazykové poměry soudního okresu, 
v němž má obviněný své sídlo. Ustanovení o možnosti jednati a vy
řizovati jen v jazyku menšinovém, nelze tu použíti. Musí proto vy
řízení disciplinárního senátu býti vyhotoveno ve' státním jazyku, 

a pokud jest to přípustno (hlava III. nařízenO, též v jazyku menši
novém. 

2.) Kár n é říz e n í pro t i not á ř ů m a k a n d i dát ů m n 0-

t á ř s tví provádí v prvé stolici disciplinární senát vrchního zem
ského soudu, sestávající výlučně z jeho členů, v druhé stolici disci
plinární senát nejvyššího soudu, v němž obdobně, jako jest tomu 
u advokátů, zasedají dva notáři. Veřejným obžalobcem jest v prvé 
stolici vrchní státní zástupce, v druhé stolici generální prokurátor 
(§§ 160 a 161 not. ř. z roku 1871 a § 10 zákona o nejv. s.). Poněvadž 
disciplinární senát i prvé i druhé stolice jest organickou jednotkou 
soudu, tudíž soudem, jest se mu povšechně říditi jazykovými před
pisy o úřadování soudů. Pochybno jen, zda - jak předepsáno jest 
(čl. 98 nařízenO prO' kárné řízení proti soudcům - jest se discipli
nárnímu senátu v kárném řízení prO'ti notářům a kandidátum notář
ství říditi obdobně výlučně podle příslušných ustanovení hlavy 1., 
či též hlavy III. nařízení. Pravda O'všem, že notářský řád (v §u 161) 
ustanovuje, že co dO' kárnéhO' řízení nutno obdobně použíti předl1isll 
zákona o kárném řízení prO'ti soudcům. V tčchtO' předpi~!ech, jež 
citací §§ se vypočítávají, není však ustanovení o pOlJŽ,Íy{jnÍ jazyků 
v řízení kárném. Jakkoli tedy bylo na snad~, hy jal.ykoyJ'r předpis 
pro kárné řízení prO'ti soudcům byl vztažen i 1Ia notáře, nestalo se 
tak. Z toho dlužno usuzovati, že nestalO' se tak úmyslně a že prO'to 
v kárném řízení proti notářům a kandidátům notářství dlužnO' obdob
ně použíti příslušných ustanO'vení I. a III. hlavy nařízení. R.ozhod
nými budou jazykové poměry soudního okresu, v němž má nO'tář 

své sídlO'. 

§ 14. Ochrana ,stran (§ 8, odst. 2 zák., čl. 95 nařízenO. 

Bylo již (při výkladu čl. 21 nařízení) k tomu poukázáno, že stra
na, jíž, ač měla na to vrávo, z jakéhokoli důvodu, zejména prO'tO', 
že nepředcházelo její podání a sO'udu nebyla známa její jazyková 
příslušnost, nedostalo se vyřízení též v jejím menšinovém , jazyku, 
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může dodatečně žádati, by jí vyřízení bylO' dodáno i v jejím jazyku. 
Zákon však (§ 8 odst. 2) nad to uložil vládě, by v prováděcím 

nařízení postarala se vhodnými předpisy O' ochranu stran před 

právními škodami, jež by jim z neznalosti jazyka vzejíti mohly. 
/ Provedením této zásady jest, mimO' jiné, zejména ustanovení o 

odíraně stran (čl. 95 nařízenO. 
" Soudům ukládá se všeobecně za povinnost dáti stranám poučení , 

aby byly uchráněny právních újem, jež by jim z neznalosti jazyka 
mohly vzejíti (čl. 95 (1) nařízenO. Tím jest řečeno~ že soudy, jako 
jinde, i zde mají býti ochotnými a vlídnými rádci obecenstva a že 
bylo by zneuznáváním této povinnosti, kdyby soudce zatarasil se 
za strohý předpis jazykovéhO' práva a nechal stranu pro jazykovou 

její neznalost tápati ve tmách a odcházeti od soudu s tísnivým vě
domím, že pro neznalost jazyka vlastně neví, co se na ní požaduje, 
jak se proti ní rozhoduje atd. Soudu ovšem náleží, by dbal přesně 
předpisů jazykového práva. Jakmile jim však vyhověl, počíná proň 
officium boni viri, nastává proň pO'vinnost, stranu jazyka neznalou 

poučiti a dáti jí srozumitelné objasnění věci. 
Zvlášť zmiňuje se nařízení (čl. 95 (1) nařízenO o případě, dosta

lo-li se stranám vyřízení v jazyku, jehož neznají. Nařízení má zde pa
trně na zřeteli, že strana nemá nárO'ku, by jí bylo dodáno vyřízení 
i v jejím jazyku. Přísluší-li jí tentO' nárok, nechť zachová se podle 
čl. 21 (2) nařízení. Dostalo-li se straně vyřízení v jar,yku, jehO'ž ne
zná, může přes to, že nemá nárO'ku na vyřízení i ve svém jazyku, 
žádati za vysvětlení věci nebo za ústní překlad dodaného vyřízenÍ. 
Stačí tudíž, bude-li straně volně ztlumočen v jejím jazyku podstatný 
obsah vyřízení. Za tím účelem', nechť se strana obrátí (ústní žádostO 
buď na příslušný soud, jímž bylo jí vyřízení dodáno, nebo na 'soud 
místně nejbližší, tudíž zpravidla na okresní soud, v jehož obvodu 
bydlí nebO' se zdržuje. Soud jest povinen takové žádO'sti vyhO'věti , 

arciť jen, pokud jeho jazykové znalosti k tomu stačí. 

Zvláštní ustanovení k ochraně stran, v pravdě však také v zájmu 
pfíslušneho soudu, obsahuje nařízení pro případ, kde by »ta neb 
ona věc působila příslušnému soudu při vyřizO'vání značné jazyko-

, vé obtíže« (čl. 95 (2) nařízenO. Míněny jsO'u zde patrně případy, kde 
strany mají právo používati menšinovéhO' jazyka, u příslušného SO'U
du není soudců nebo dostatek soudců, znalých tohoto jazyka, míně
ny jsou však zajisté i případy, kde soudu náleží, by postupoval po

dle všeobecných ustanovení o úřadování (I~lava I. nařízenO, ale stra
na nebo strany nejsO'u mocny státního jazyka a jazyka tohO' nejsou 
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mocni ani svědci atd., a soud nemá po ruce tlumočníka jazyka stran, 
svědků a pod. V těchto případech budiž hledána odpomoc vhodným 
způsobem, na př. přikázáním věci na jiného samosoudce téhož o
kresního soudu, změnou ad hoc v sestavení senátu, rozvrhu práce 
a podobně. 

Nelze-li jazykovým obtížím jinak odpomoci a jd,e o případ zvlášt
ní důležitosti, může příslušný nadřízený soud buď 

a) delegovati (z moci úřední) jiný soud k projednávání věci nebo 

b) naříditi, by vyslán byl od jiného soudu v jeho obvodu soudce 
s příslušnou jazykovou znalostí, by věc u příslušného soudu pro
jednal. Tímto způsobem bylo by lze postupovati jen v řízení před 
okresními soudy a to tak, že k projednání věci byl by opatřením 
presidenta vrchního zemského soudu vyslán jazykově způsobilý 
samosoudce, jmenovaný pro obvod dotyčl1~l!(j vrchního zemského 
soudu. 

§ 15. O sporech o užívání jazyka, o dohledu a opatřeních k zacho

vání předpisů (§ 7 a § 8 poslední odstavec zálwna, díl III., 

hlava XVII., čl. 96 a 97 nařízenO. 

A) S por y o u ž í v á n í j a z y k a (§ 7 zákona, čl. 96. nařízenO . 
Praxe b}~valého nejvyššího dvoru soudního ve Vídni v posledních 

desetiletích před státním převratem ustálila se v názoru, že otázka 
užívání jazyka při soudech jest se všemi z toho plynoucími důsledkv 
otázkou judikatury. .. 

Nelze zajisté popříti, že tento názor ves v Ý c h d ů s led c í c h 
vedl v závažných směrech k výsledkům a zjevům naprosto neu
spokojivým a vyvolal tudíž zcela oprávněné stížnosti a důtklivé 
hlasy po nápravě, Jak právě zdllrazněno, nebyla to sama zásada, 
jež vyvolala stesky a volání po nápravě, nýbrž byly to strohé dů
sledky oné zásady, jež vyvrcholily v naprosto neudržitelný stav 
co do ochrany jazykového práva v řízení soudním. 

Důsledkem oné zásady bylo především, že soudy i v jazykové 
otázce rozhodovaly samostatně a neodvisle. To mělo v zápětí, že ' 
soudy i v jazykové otázce byly vázány právním názorem vyšší 
stolice, najmě i nejvyššího dvoru soudního, jen ve věci, v níž ja
z:vková otázka stala se spornou, nebyly však oním právním názorem 
vázány do budoucna v jiných věcech a nebylo lze, dávati jim do 
budoucna závazné pokyny v jazykových otázkách anebo dokonce 
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dokročiti na ně řízením kárným z důvodu, že přes opáčné, opěto
vně a souhlasně projevené stanovisko vyšší stolice zůstávaly při 

svém již opětovně ve vyšší stolici odmítnutém názoru. Tím živena 
byla přímá revolta nižších soudů proti jazykovému právu. 

I 

,( Nejzávažnějším, zároveň ovšem nejpovážlivějším a zcela ne-
udržitelným důsledkem oné zásady bylo, že přípustnost opravných 
pr'ostředků i v jazykových otázkách byla posuzována podle pří sluš
nÝ'ch povšechných ustanovení procesního práva, takže tam, kde ve 
věci samé byl opravný prostředek vyloučen (na př. ve věcech ne
patrných, proti srovnalým usnesením ve sporech a řízení exekučním 
a pod.), byl vyloučen i v otázkách jazykových. Bylo známo, že v 
otázce jazykové, řešené bývalým nejvyšším dvorem soudním na 
prospěch češtiny, ve zněmčeném území Čech do předu již litogra ·· 
ficky vyhotoveným usnesením okresní soudy češtinu ze soudního 
řízení vyloučily a krajské soudy usnesení taková potvrzovaly. A 
proti tomu v řízení sporném a exekučním nebylo lze domoci se ná
pravy ani dovolacím rekursem na třetí stolici (§ 528 c. ř. s.), ani 
dozorčí stížností, poněvadž k otázce hledělo se prá v ě jakožto k o
tázce judikatury a přezkoumávati věcnou oprávněnost řešení této 
otázky jest mimo obor působnosti orgánů dohlédacích. 

Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, jest zcela pochopitelno, ;~e 

zákonodár'ce jazykového zákona uznal posavadní právní stav za ne
udržitelný a poohlédl se po cestě schůdnější a bezpečnější. 

Ustanovil proto zákon (§ 7): »Spory o užití jazyka při sou
dech .. .. vyřizují příslušné státní orgány dohlédací jako věci státní 
správy odděleně od věci, ve které vzešly.« 

Jakkoli dlužno upřímně vítati tento pokus zákonodárce o vyře
šení otázky, nelze ubrániti se pochybnostem, zda zvolená cesta jest 
"hodnou a ve shodě s platným právem procesním. 

Pochybno jest především, zda jest prakticky možno a provedi
telno, by spor o užití jazyka byl v soudním řízení oddělen od věci, 
ve které vzešel, a přenesen na orgány dohlédací, orgány správní. 
Pochybno dále, jaký vliv má podání jazykové dozorčí stížnosti a 
řízení o této stížnosti na soudní řízení ve věci, v níž jazykový spor 
vzešel. 

V onom směru budiž jen příkladmo poukázáno k tomu, že stra
na, nevyhověvší soudnímu příkazu, by učinila podání jazykově bez
vadné, ztrácí s hlediska pr()cesního práva možnost podání ještě 

učiniti, že k straně, jež nevyhoví soudcovu příkazu, jednati v ja
zyku, podle soudcova poukazu jedině přípustném, hledí se tak, jako 
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by se byla k roku vůbec neodstavila, a že stranu v ' tom i onom prí
padě stihnou následky procesuální neposlušnosti, jimž s účinkem 
nelze čeliti jazykovou dohlédací stížností, nýbrž jen opravnými p ro

středky procesního práva. 
Jinak ovšem měla by se věc, kdyby jazykové dohlédací stížno

sti byl přiznán odkladný vliv na další soudní říze,ní _ o věci, v níž 
jazykový spor vzešel. Pro tento postup se však nařízení nerozhod
lo a zajisté učinilo tak vším právem, poněvadž by jinak bylo umož
něno, by jazykovými dohlédacími stížnostmi bylo soudní vyřízení 

věci do nekonečna oddáleno. 
Po těchto poznámkách budiž , přikročeno nyní k rozboru platných 

předpisů o sporech o užívání jazyka při soudech. 
1.) Spory o užití jazyka při soudech vyřizují příslušné o r g á 

n y do hl é d a c í (§ 7 zákona, čl. 96 (1) nařízení). Dohlédací orgá
ny justiční správy uvedeny jsou v zákoně o soudní organisaci (§ 
78). O tom byla již řeč. V řízení trestním platí kromě toho o dozor
čích stížnostech zvláštní ustanovení (§ 15 tr. ř. a § 97 zák. o soud. 
org.). Pochybno, zda nařízení má na zřeteli také tyto dohlédací 
stížnosti, či zda pro spory o užívání jazyka platí i v trestním řízení 
pouze ustanovení zákona o soudní organisaci a jazykového zákona 

a nařízení. 
2.) Strana, která má za to, že bylo porušeno její jazykové prá

vo, může si stěžovati u o r g á n u, jen ž (podle § 78 org. zák.) j e s t 
p o vol á n v y k o n á va tip ř í m o do h I é d a cíp r á v o nad sou
dem (soudcem, soudcovským úředníkem), do jehož opatření si stě 

žuje (čl. 96 (2) nařízení). Další dodatek nařízení (čl. 96 (2) naříze
rtí): »pokud úřadu dohlédacímu také náleží rozhodovati 0' stížnostech« 
nemá pro soudní řízení významu, poněvadž podle zákona o soudní 
organisaci přímý dohlédací úřad jest vždy oPl'á-vněn o dohlédací 
stížnosti rozhodovati (§ 78 org. ' zák.). 

3.) Stížnost nutno podati do 15 dnů (čl. 96 (2) nařízení). Zákon 
o soudní organisaci neváže dohlédací stížnost na lhůtu. Plně schva
lovati dlužno, že stanovena lhůta alespoň pro dohlédací stížnost v 
otázkách jazykových. Tím zabráněno tomu, by takovéto stížnosti 
nebyly sll@.d podávány až po drahné době, dokonce snad až po pra

"oplatném vyřízeni věci. Lhůta 15 dnů na místo 14tidenní lhůty, jež 
jest v historických zemích pravidlem pro opravné prostředky v 
soudním řízení , přikloňuje se k 15tidenní lhůtě pro opravné prostřed

ky v soudním řízení na Slovensku a v Podkarpatské R.usi. O tom. 
od kdy se 15tidenní lhůta ke stížnosti na 0'patření soudu má p očítati , 
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nahzení se nezmmuJe. Věc nebude pochybnou, směřuje-li stížnost 
proti písemně doručenému soudnímu 0'patření, na př. proti usnese
ní, jímž písemné podání bylo straně vráceno s poukazem, by je ~ l

činila v jazyku státním. Tu počne 15tidenní lhůta dnem po doručení 
soup.ního písemného opatření. Není však zcela jasno, od kdy počíná 
lhůta ke stížnosti v případech, kde str ana má za to, že bylo poru-

-šeri~:; její jazykové právo ústním opatřením soudu na př. jeho výzvou, 
by ' při přelíčení jednala jazykem státním. Poněvadž pro stížnost na 
porušení jazykového práva neplatí ustanovení procesního práva, 
dlužno lhůtu ke stížnosti počítati od ústního prohlášení soudcova 

jazykového opatření, Droti němuž stížnost směřuje . 

4.) Shledá-li o r g á n, u něh o ž byla stí ž n o s t pod á n a~ 
že ne n í pří s 1 u š n Ý m, odstoupí stížnost ihned příslušnému or
gánu a zp raví o tom stěžovatele (čl. 96 (3) nařízení) . 

5.) Jak naložiti dlužno se stí ž n o stí o p o zdě n o u, naříze
ní ničeho neustanovuje. Má -li však určení lhůty ke stížnosti míti 
vůbec smysl, nutno trvati na tom, že opozděnou stížnost dlužno bez 

zkoumání její věcné op rávněnosti ihned odmítnouti. 

6.) ·0 říz e n í u d o h I é d a c í h o o r g á n u obsahuje nařízení 

jen dvě velmi sporá ustanovení: 

a) zpravidla budiž dohlédacím orgánem rozhodnuto na základě 
pouhé stížnosti. O vyřízení budiž dohlédacím orgánem zpraven soud, 
na který si bylo stěžováno, a jeho prostřednictvím i stěžovatel (čl. 
96 (3) nařízení). Rozhodnutí staniž se co nejrychleji; 

~ b) není-li ze stížnosti a jejích dokladů věc zcela nepochybnou, 
zpraví dohlédací orgán o tom, že byla stížnost podána, neprodleně 
soud, na který byla stížnost p0'dána, s vyzváním, aby do přiměřené 
lhůty předložil (jednací) spisy. Dohlédací úřad jest pak povinen 
co nejrychleji rozhodnouti a vydati rozhodnutí straně i orgánu (sou

du) , na který si stěžovala (čl. 96 (4) nařízení). 

O postupu při dohlédací stížnosti v řízení soudním ,obsahuje zá
kon o soudní organisaci (§ 78) jednak odchylné, jednak další předpi
sy. Těchto předpisů dlužno zajisté dbáti i při sporech o užívání ja

zyka v řízení soudním. 

I.) O o b s a h u r o z II o dnu t í dohlédacího úřadu, jímž uznána 
s tížnost opodstatněnou, nařízení (čl. 96 (3) nařízenO ustanovuje, co 
dohlédací úřad zaříditi jednak má, jednak učiniti nemůže: 

a) dohlédací úřad nařídí pří pad n ě nápravu, k t e ráj e st 

p odle povahy věci ještě možna, 

18 
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b) nemůže však sám vydati vyříz~ní s pr á v ním i účinky vy
řízení příslušného soudu, zejména prvý výrok zrušiti a nahraditi 
v fTrokem jazykově správným. 

Poněvadž, jak řečeno, stížnost pro porušení jazykového práva 
nemá na další průběh soudního řízení vlivu odkládacího, nebuut 
v soudním řízení podle povahy věci náprava zpravidla již možna. 
Nebude zejména lze, by ke stížnosti pro porušení 'jazykového práva 
byly dohlédacím úřadem odčiněny procesuální důsledky, vyply nuv
ší z porušení jazykového práva. Nebude na př . lze naříditi , hy ústní 
jednání, v němž neprávem stěžovateli neby lo přiznáno právo u7.1-
vati menšinového jazyka, by lo znovu provedeno a tím stěžovate li 

byla poskytnuta možnost, použíti menšinového jazyka; nebude lze 
zrušiti rozsudek pro zmeškání, vydaný na základě toho, že strana 
odepřela jednatí jinak než menšinovým jazykem a soud, uznav její 
stanovisko neoprávněným, hleděl k ní tak, jako by se k roku nedo
stavila. Pro soudní řízení nastanou účinky doručení doručením vyří
zení i jazykově nesprávného a ode dne tohoto doručení bude nutnc 
čítati lhůty, zejména lhůty k opravným prostředkům. Dohlédací ú
řad nebude oprávněn, by k úspěšné stížnosti pro porušení jazykové
ho práva nařídil, že za den doručení má platiti den doručení vyří
zení jazykově bezvadného a že teprve od tohoto dne mají se pu
čítati lhůty soudního řízení. Toho nařízení neustanovuje a ustanoviti 
nemohlo, poněvadž by takto proti zásadě §u 96 (1) ústavní listiny 
zmocňovalo orgány justiční správy, zasahovati do otázek judika
tury. Podobně jako při ústním styku, nebude v nejzávažnějších pří
padech ani při písemném styku soudů se stranami v řízení soudním 
možno, by k úspěšné stížnosti pro porušení jazykového práva byla 
dohlédacím úřadem zjednána náprava. Bylo-li na př. podání na 
soud, vázané lhůtou, pro jazykovou závadu pravoplatně odmítnuto 
(čJ. 4 a 6 nařízenO, nastanou účinky procesuální neposlušnosti a ú
Činky ty dohlédacím úřadem odčiněny býti nemohou. 

Budou tudíž účinky úspěšné stížnosti pro porušení jazykového 
práva ponejvíce záležeti v akademickém výroku dohlédacího úřa
du, že napadeným postupem soudu bylo porušeno stěžovatelovo 

jazykové právo. Prakticky znatelného úspěchu mohl by stěžovatel 
na př. docíliti tím, že by dohlédacím úřadem bylo soudu uloženo, 
by své vyřízení, doručené stěžovateli jen v jazyku státním, doručil 
mu dodatečně i v jeho menšinovém jazyku. 

Z toho, co řečeno, vyplývá, že strany a účastníci soudního říze
ní nedojdou dohlédací stížností v nejzávažněj ších případech účinné 
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ochrany proti tomu, oč při porušení jazykového práva hlavně a v 
prvé řadě se jedná, totiž proti nepříznivým důsledkům porušení 
jazykového práva. Hledati nápravu proti těmto důsledkům lze jen 
právními prostředky soudního řízení. Pro vyřízení těchto právních 
p'rostředků bude otázka užívání jazyka otázkou předurčující. Ji ja
kQ takovou vyříditi , a to samostatně vyříditi, bude pro soudy nezbyt
ným a bude je jich právem a povinností přes ustanovení §u 7 jazyko
vého zákona a čl. 96 nařízení , poněvadž nebyl a podle povahy věci 
ani nemohl býti zrušen § 190 c. ř. s. , opravňující soudy, by pro 
svou potřebu samostatně vyřešily si i předurčující otázky práva 
veřejného, tudíž zajisté i práva jazykového. 

8.) P o u če n í o op r a v n Ý c h pro s t ře d c í c h. V rozhcd
nutí dohlédacího úřadu buď vždy poučena strana o právu stížnosti 
k vyššímu úřadu a o tom, kde a do jaké lhůty jest stížnost podati 
(čl. 96 (5) nařízenO. 

9.) Op r a v n é pro st ř e d k y. Do rozhodnutí dohlédacího ú
řadu může si strana stěžovati k úřadu, jenž je nejblíže vyšším úřa· 
dem dchlédacím a tak postupně až k nejvyšší stolici. O řízení a lhů
tách platí předpisy pro tyto úřady jinak závazné. Není-li předpisll 

takových, jest stížnost podati do 15 dnů od doručení u úřadu, do 
jehož rozhodnutí jest si stěžováno (čl. 96 (3) nařízení). Tak tomu 
jest zejména při dohlédací stížnosti v řízení soudním, pro niž není 
(v §u 78 org. zák.) předepsána lhůta. Vyjmouc poslední dohléda
cí stolici (ministerstvo spravedlnosti), jsou i nadřízené dohlédací 
úřady povinny, by poučily stěžovatele (viz bod 8.) o opravných 
prostředcích (čl. 96 (5) nařízenO. 

Praxe nejvyššího správního soudu připouští proti rozhodnutí 
ministerstva spravedlnosti v jazykovém sporu stí ž n o s t na ne J
vy š š í spr á v ní s o u d. Otázka není zcela nepochybnou. V jina
kf'ch případech dohlédací stížnosti podle §u 78 org. zák. uznává se 
stížnost na nejvyšší správní soud za nepřípustnou a není zákonné 
opory pro úchylku při dohlédacích stížnostech jazykových. 

B) D o hle d a o pat fe n í k z ach o v á n í p ře d p i s ů o j a
z y k o v é m p r á v u (§ 8 po sl. odstavec zákona a čl. 97 nařízenO. 

Zákonem (§ 8 poslední odstavec) uloženo bylo vládě, by do. na
řízení pojala také předpisy, potřebné k tomu konci, aby se zabezpe
čilo úspěšné jeho provádění. 

Podle tohoto příkazu ustanovilo pak nařízení: 
1.) Shledá-li dohlédací úřad i mimo případ stížnosti, že sond 

anebo soudní orgán, jeho dohledu podřízený, porušil jazykový zá-

18* 
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kon anebo nařízení, jest povinen mu to vytknouti a může vhodným 
opatřením zjednati nápravu (čl. 97 (1) nařízení). Zjednati nápravu 
může ovšem dohlédací úřad jen pokud jest možnou. Platí zde totéž, 
co po této stránce bylo uvedeno při sporech o užívání jazyků. Prá
vo a povinnost k výtce a po případě k odpomoci přísluší (podle § 1.3 
zákona o nejv. s.) též · nejvyššímu soudu, ač jinak není dohlédacím 
úřadem justiční správy (§ 78 org. zák.). 

2.) Proti soudcům a orgánům soudním, kteří porušují proti před
pisům zákona a nařízení jazykové právo, bude postupováno kárným 
řízením bez újmy ustanovení § 25 zákona ze dne 19. března 192.:\ 

čís. 50 Sb. z. a n., na ochranu republiky (čl. 97 (3) nařízení). Samo 
sebou se rozumí, že nebude lze zakročiti kárným řízením pro mylný 
výklad záko,na a nařízení nebo pro přehlédnutí toho kterého rozhod
nutí v jazykové otázce. Bude tu přicházeti v úvahu zejména případ~ 
kde soudce (soudní orgán), byv pod pohrůžkou kárných opatření 
dohlédacím úřadem vyzván, by k oprávněné jazykové stížnosti 
strany zjednal nápravu, výzvy neuposlechne (§ 78 org. zák.) , jakož 
i případy úmyslného porušování jazykového práva. V těchto přípa
dech (úmyslné porušení jazykového práva) může dokonce s kárným 

stiháním sbíhati se stihání podle §u 25 zákona na ochranu republi-· 
ky. Podle tohoto zákonného ustanovení trestá se, není-li čin jeho· 
přísněji trestný, za přestupek pokutou (do 10.000 Kč) nebo vězením 
(do tří měsíců) orgán moci veřejné, který vykonávaje svůj úřad 

ú mys I n Ý m jednáním neb ú mys I n Ý m opomenutím proti záko
nům ústavním nebo proti zákonům a nařízením, vydaným na prove
dení zákonů ústavních, o hro ž u jez á j m y v e ř e j n é spr á vy. 
Předpokládá se tudíž kromě jiného jednak úmyslnost (ať jednáni~ 

ať opomenutí), jednak ohrožení zájmů veřejné správy. Trestati prD 
tento přestupek nepřísluší však soudu, nýbrž přímo nadřízenému 
dohlédacímu úřadu správy státnÍ. 

§ 16. O jazykové způsobilosti soudců a soudních orgánů 
a o jazyku zkoušek. 

1. O jazykové způsobilosti soudců a soudních 
o r g á n ů (§ 1 poslední odstavec zákona, hlava XII., čl. 60 až ó8 
nařízení). 

Zákon (v posledním odstavci § 1) ponechal vládě, by nařízením 
upravila podrobnější předpisy o povinnosti úředníků a zřízenců stát-o 
ních atd., aby uměli československy. 
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V nařízení pak upravena byla věc takto: 

1.) K jakékoli službě, ať definitivní, zatimní, přípravné, výpomoc
né, může býti u soudů nově ustanoven, připuštěn anebo jmenován 
jen ten, kdo jest úplně znalý státního jazyka tak, že jest s to, aby 

sam.ostatně a i ve věci správně úřad nebo službu konal a se stra
nami. jednal (čl. 60 (1) nařízení). 

Také od bor n Ý m s o u d c e m I a i k e m ·a pří sed í c í m 
může státní správa zpravidla jmenovati jen toho, kdo jest (v ozna
čeném shora rozsahu) úplně znalý státního jazyka (čl. 60 (2) na
řízení). 

Ú k ony s o u dní h o k o m i s a ř s tví mohou býti přikázány 
jen notářům, kteří jsou způsobilí uřadovati ve státním jazyku (čl. 
67 (4) nař.). 

2.) Z n a los t stá t n í hoj a z y k a m ů že uch a z e č p r o
k á z a t i buď: 

a) vysvědčením veřejného učiliště s vyučovacím jazykem stát
ním, jež s prospěchem navštěvoval , je-li nepochybno, že od té doby 
znalosti státního jazyka nepozbyl, nebo 

b) vysvědčením, že vykonal s prospěchem některou praktickou 
zkoušku pro svůj služební obor (soudcovskou, kancelářskou a pod.) 
zcela nebo částečně F~ .'Itátním jazyku, anebo 

c) vysvědčením o jazykové zkoušce, vykonané před zvláštní 
zkušební komisí (čl. 62 (1) nařízení) . O zkušební komisi, zkoušce 
a jejím opakování obsahUje nařízení (v čl. 63) zevrubné předpisy, 

Zkou$ku může ministr spravedlnosti uchazeči prominouti ; je -li 
z dosavadního zaměstnání nebo z jiných okolností uchazečova úplná 
znalost státního jazyka nepochybna a potvrdí-li to přednosta soudu 
oprávněného přijmouti uchazeče (čl. 62 (2) nařízení). ' 

3.) Výjimečně může v oborech, kde jest nedostatek odborně 
vzdělaných, úplně jazykově kvalifikovaných sil, a kde tím ani výkon 
služby ani styk se stranami netrpí, se souhlasem ministra spraveci!
nosti do služby (soudcovské přípravné služby, právní praxe, příprav
né praxe) zatímně býti přijat neb soudním orgánem zatímně býti 
ustanoven také uchazeč, který zná alespoň částečně státní jazyk, 
s podmínkou, že se pí.semně zaváže, že do roka prokáže úplnou zna
lost, lze-li od něho očekávati, že tuto podmínku splnÍ. Tuto lhůtu ml1-
že ministr spravedlnosti na žádost ze závažných důvodů nejvýš.e 
o půl roku prodloužiti (čl. 61 (1) nařízení). Také jen v jednoroční 
po případě prodloužené lhůtě lze jazykovou zkoušku opakovati (čj: 
63 (4) nařízení). 
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Nevykáže-li uchazeč v určené nebo prodloužené lhůtě úplné ja
zykové způsobilosti, budiž příslušným úřadem zatímní služební po- ' 
měr ihned rozvázán. Uchazeč může býti zatímně přijat jen s touto 
výslovnou výhradou, již dlužno pojmouti do jmenovací (ustanovo

vací) listiny (čl. 61 (2) nařízení). 
4.) S o u d c o v é, soudní úředníci, čekatelé a jiní soudní zaměst- , 

nanci, již u s t a n o ven í, musí týmž způsobem jako uchazeči (p o
dle čl. 62) prokázati do 6 měsÍCŮ, kdy' nařízení nabude účinno sti , 
že znají (jak toho vYžaduje čl. 60 nařízení) státní jazyk (čl. 64 Ci) 
nařízení). Nejsou-li s to, by vykázali znalost státního jazyka vy
svědčením, prokáží ji buď při praktické zkoušce nebo jazykovou 
zkouškou (podle čl. 62, čís. 3 a čl. 63 (1) až (3) a (5) nařízení). Prů~ 
kaz ať tou, ať 'onou zkouškou musí býti zjednán v řečené šestimě
síční lhůtě. Zkoušku jazykovou lze jednou opakovati ve lhůtě ko
misí určené, nejdéle však do roka od zkoušky prvé (čl. 64 (3) na-

řízenO. 
Výjimky: 
a) p r ů k a z z n a los t i stá t n í hoj a z y k a m ů ž e min 1-

str spr a v e d 1 n o s tip r o min o u t i soudcům a soudním orgá
nům, u nichž z dosavadního jich zaměstnání nebo z jiných okolno~tí 
jejich úplná znalost státního jazyka je nepochybna (čl. 64 (1) na-

řízenO; 
b) z k o u šky m o h o u být i ministrem spravedlnosti z p r 0-

š t ě n i soudcové a soudní orgánové, kterým v den, kdy nařízení 
naby lo účinnosti, bylo již alespoň 50 let a vykazují aspoň částeč
nou znalost státního jazyka, zjedná-li si ministr přesvědčení, že m o
hou býti dále ve službě zaměstnáni, aniž tím trpí služba, stejnoměr
né rozdělení práce a zájmy stran (čl. 64 (4) nařízení). 

5.) S o u d c ů m a soudním orgánům u m o žní j u s ti č tl í spr á
v a, b y n aby I i d o s t a teč n é j a z y k o v é z p ů s o b i los t i. 

Za tím účelem 
a) lze je služebně přiděliti na dobu k výcviku přiměřenou; 
b) mohou býti, pokud možno, konány u jednotlivÝch soudů cvi

čební jazykové kursy, jež upraveny budou vÝnosem ministra spra

vedlnosti (čl. 65 nařízenO. 
6.) Ú čin k y, jež nastávají, ne byl a-I i pro k á z á n a zn a

los t stá t n í hoj a z y k a ne bod e p ř e-l i s o u d c e v y k 0-

r: a t i z k o u šku. 
a) Ne pro k á ž e-l i s o u d c e (s o u dní o r g á n) v u s t a n o-

ven é I h ů t ě n á lež i t é z n a los t i stá t n í hoj a z y k a, 
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a) nelze mu ani propůjčiti samo'statného nebo vedoucího místa, 
ani ho jmenovati do vyšší hodnostní třídy; 

(3) neznalost státního jazyka jest pokládati za důvod pro při

znání kvaJifíkace méně uspokojivé nebo neuspokojivé, nebo za dů 

voq, aby byl soudce (soudní orgán) považován za trvale nezpůso .. 
bil é1}.o zastávati své služební místo a aby přeložen byl podle plat
llJ'T~h předpisů na trvalý odpočinek. U smluvních zaměstnanců 

neprokázavších znalosti státního jazyka, jest služební poměr roz~ 
vázati (čl. 66 (1) nařízení). 

b) Odepírá-li soudce vykonati zkoušku ve lhůtě nebo vykázati 
jinak znalost státního jazyka, je to důvodem, aby jej kárný soud 

dal do výslužby pro nezpůsobjlost úřadovati (čl. 66 (2) nařízenO . 

c) U soudcovských čekatelů je tato okolnost hrubým porušením 
služebních povinností podle odst. 3 §u 17 zák. o soud. org. (čl. 66 
(2) nařízenO . 

7.) Státní správa jest zavázána, šetříc přesn~ zásadních před· 
pisů zákona a nařízení , obsazovati jednotlivá služební místa podle 
~kutečné potřeby soudci a soudními orgány jazykově způsobilými 
(čl. 68 ( 1) nařízení) . . 

V soudních okresech, v nichž podle posledního soupisu lidu 
obývá alespoň 20% státních občanů téhož, avšak jiného jazyka nežli 
če skos lovenského, jakož i u sborových soudů nadřízených soudům 
1/ oněch okresech, ustanoví justiční sráva také soudce a soudní 
orgány , kteří vykázali způsobilo~t úřadovati a jednati se stranami 
také v jazy ku této jazykové menšiny (čl. 68 (2) nařízení) . 

II. O j a z y k u z k o u šek (hlava XIII., čl. 69 nařízení) . 

] .) Soudcovské a jiné pro službu u soudů předepsanf- odborné 
zkoušky (jako knihovní, kancelářské a pod.), dále zkoušky, přede
psané k tomu konci, aby bylo dosaženo auto-risace potřebné pro 
orgány republiky (čl. 2 (2) nař . ) , jako zkoušky notářské a j., konají 
se státním jazykem (čl. 69 (1) nařízení). 

2.) Na žádost kandidátovu může býti zkouška vykonána t a k é 
č á s teč něj a z y k e mně k t e r é n á rod ním e n š i n y (hla
va II.) v obvo dě, pro který je zřízena zkušební komise (čl. 69 (2) 
nařízenO . I 

3.) V y s věd č e n Í vydá se ve státním jazyku. Vykonal-li kan
didát zkoušku částečně i v jiném jazyku, buď ve vysvědčení potvr
zeno, zdali prokázal dostatečnou znalost tohoto jazyka. Toto vy
svědčení jest (podle čl. 68) vysvědčením o způsobilosti' úřadovati 
i v tomto jazyku (čl. 69 (3) nařízenO . 



DODA TEK ll. 

Náprava výroků úřadů správních 
o nárocích soukromoprávních 

pořadem práva. 

§ 1. Úvod. 

Ve čl. 15, odstavec prvý bývalého rakouského základního zá
kona státního o moci soudcovské ze dne 21. prosince 1867, čís . 144 
ř. z., bylo ustanoveno: 

»Ve všech případech, kde úřadu správnímu podle zákonů, kte!é 
již jsou nebo budou vydány, náleží rozhodovati o odporujících si 
nárocích osob soukromých, má ten, kdo takovým rozhodnutím zkrá
cen jest ve svých právech soukromých, na vůli domáhati se odpo
moci proti straně druhé pořadem práva.« 

Toto velmi nejasné a v podrobnostech ani v prosincové ústavě 
ani zvláštním zákonem nepropracované ustanO'vení zavdalo přiroze
ně podnět k nesčetným sporným otázkám a obsáhlé literatuře. Ze
vrubné poučení a přehled příslušné literatury a judikatury podává 
Pražák ve svém jedinečném díle »Spory o příslušnost mezi soudy a 
úřady správními«. Díl první, stránka 134 a násl. 

Ústavní listina ČeskO'slovenské republiky ohsahuje (ve hlavě- čtvr 

té, moc soudcO'vská) toto ustanoNenÍ: 

§ 105. 

(1) Ve všech případech, ve kterých úřad správní podle zákonů 
o tom vydaných rozhoduje o nárocích soukromoprávních, volno jest 
straně tímtO' rozhodnutím dotčené po vyčerpání opravných prostřed
ků dovolávati se nápravy pořadem práva. 

(2) Podrobnosti upravuje zákon. 
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K tomu podotknuto v důvodové zprávě k vládnímu návrhu ústav
ní listiny (příloha tisku 2421/1920, k § 105, stránka 30) toto: 

»Předpis článku 15 byl v rakouském zákoně stylisován velmi ne
jasně. takže nazval jej Unger plným právem sfingou. Leč přece ne
byl0 možno v nynější ústavní listině jej zcela vYmýtiti, poněvadž by 
tu povstala mezera v otázce, zda a jakým způsobem lze se dovolávati 
soudů tehdy, rozhodují-li podle platného práva o nárocích soukromo
právních výjimečně úřady správní. 

Příslušný předpis je nyní přesněji upraven, neboť mluví se tu nyní 
výslovně o nárocích soukromoprávních, dále o tom, že teprve po vy
čerpání o·pravných prostředků lze se dovolávati ve lhůtě přesně sta
novené rozhodnutí soudního, a konečně, že může býti podle okolností 
podána žaloba určovací nebo žaloba o plnění.« 

Zákonem, o němž zmiňuje se § 105 (2) ústavní listiny, jest zákon 
ze dne 15. října 1925, čís . 217 Sb. z. a n. , jímž se provádí § 105 ústavní 
listiny (zákona ze dne 29. února 1920, čí s. 121 Sb. z. a n.). Tento zá
kon v dalších výkladech bude k vůli stručnosti jmenován prováděcím 
zákonem. 

Právní věda ve výkladech k článku 15 rak. zákona rozcházela \;je 
v otázce, zda-li ho lze použíti bez prováděcího zákona, či je-li pro
váděcí zákon nutným. 

Táž sporná otázka vznikla i ohledně § 105 ústavní listiny. Nyní, an 
prováděcí zákon byl již vydán, stala se otázka bezpředmětnou. Sta
čí proto podotknouti, že oproti opačnému stanovisku prakse z doby 
před prováděcím zákonem (nejvyššího soudu, nejvyššího správní
ho soudu a senátu pro řešení kompetenčních konfliktů) zákono
dárné sbory při tvorbě prováděcího zákona vzhledem k § 105 (2) 
ústavní listiny PGvazovaly otázku za kladně vyřešenu tímto ustano
vením samé ústavní listiny. 

§ 2. Předmět řízen í. 

Předmětem nápravy pořadem práva jsou náToky soukromopráv
ní, o nichž pedle zákonů o tom vydaných bylo rozhodnuto úřady 
správními (§ 105 (1) ústavní listiny, § 1 (1) prováděcího zákona). 

Předpokládá se, že úřad správní podle zákonů o tom vydaných 
rozhodl vlastně na místě soudu, nikoli v oboru působnosti jemu po-
všechně zákonem přikázané. -

Správně bylo již v nauce k článku 15 rak. zákona poukizáno K 
tomu, že zákon má tu na zřeteli případy, v nichž úřady slJrávní'na 
základě positivního práva rozhodují dle notem práva soukromého o 
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sporných nárocích náležejících vlastně před soud; že jde tu o kor
rektiv judikatury přikázané úřadům správním nikoli ve srovnalosti 
se zásadami všeobecnými, nýbrž pouze na základě singulárního u
stanovení práva positivního; že takové přikázání dělo se namnoze z 
důvodů opportunity, kde poměry práva soukromého nějak, třeba jen 
zevně, souvisejí s nějakou věcí práva veřejného (Pražák 1., stL, 

137, 138). 
Poučnými jsou mO'tivy vládníhO' návrhu zákona o zřízení správní

ho dvoru soudního (ze dne 22. října 1875, Č. 36 ř. z.), kde se praví: 
»V převalné části moderních států vykazují správní úřady kromě 
své přirozené příslušnosti ve věcech správních ještě příslušnost v 
určitých věcech soukrO'moprávních, jež positivními předpisy byla 
na ně přenesena. Tokem dějinného vývoje mnohé, co svou pO'dsta-· 
tou patří do oboru sO'udnictví, přesunuto na správu, jakož i naopak 
mnohé věci patřící o sobě do oboru správy, na př. věci pO'ručenské,. 

péče o rodinná svěřenství, byly po několikastéleté zvyklo1sti svěřeny 
soudům« (Kaserer, Gesetze mit Materialien, 26. svazek, str. 29 a 30) r 

Požadavek nauky k článku 15 rak. zákona, by případy, na něž 
pravO'moc soudů má ' býti rozšířena, byly uvedeny zevrubně, nikoli 
pouze pO'všechným obsahem článku 15 (Pražák 1., str. 139), zůstal 

za R.akouska nesplněn. 
Zachovati se podle tohoto požadavku neuznalo však za potřebné 

ani zákonodárství Československé republiky. 
V důvodové zprávě k § 1 vládního návrhu prováděcího zákona 

(tisk poslanecké sněmovny 2002/1921), podotčeno po této stránce 
totO': »Materielní podmínky, za nichž lze se dovolávati § 105 ústav- . 
ní listiny, jsou v tomto ustanovení vytčeny s dostatečnou jasností.. 
Prováděcímu zákonu zůstanO'veno pouze upraviti vhodným způso
bem formu řízení.« Dále pak tam podotčeno: »Operuje V § 105 
ústavní listiny a v § 1 osnovy pojmem soukromoprávního nároku,
nemíní se ovšem zákonodárce mísiti do sporů o podstatě veřejného 
a soukromého práva, nýbrž počítá se skutečností, že rozdíl tento 
- třebas se vyskytují případy po-chybné - je uznán a vžit. Pojem 
tento nebude působiti větších obtíží, než pojem občanských věcí 
právních, jimiž určuje příslušnost řádných soudů § 1 j. n.« 

K tomu budiž již na tomto místě poznamenánO', že jest to právě 
pojem občanských ' věcí právních, jejž lze sice theoreticky po přípa
dě přesně a stručně formulovati, jenž však v praktickém životě 

právním působí ty největší obtíže. Stačí tu na oddůvodněnou let~ 
mý pohled do příslušné judikatury a literatury, najmě do díla Pra-
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žákova-o Z toho pak, že ponecháno bylo jurisdikční normou a civil
ním řádem soudním prostě praxi a nauce, by se s oněmi obtíže·· 
mi vYDořádala. nijak ještě neplyne, že tento postup dlužno uznati 
za následování hodllÝ i pro jiné případy. 

:Jeden cenný poznatek poskytuje však ona stať důvodové zprá-
vy ·a v tO'm dlužno jí přisvědčiti, že pojem soukrO'moprávních ná
roku v § 105 ú. 1. a § 1 (1) prováděcího zákona kryje se s pojmem 
občanské věci právní v § 1 j. n. Bude proto cennou a plně' upotře .. 
bite lnou i pro vymezení pojmu nároků -soukromopráv.ních ve smyslu 
§ 105 ú. 1. a § 1 (1) prováděcíhO' zákO'na bohatá . literatura a judika
tura k pojmu O'bčanských věcí právních. 

Také v zákO'nodárném sboru zaujato stanO'visko, upustiti v zákoně 
od výpočtu případů, spadajících pod § 105 Ú. 1. a § 1 (1) prováděcí
hO' zákona. V důvodové zprávě ústavně právního výboru poslanecké 
sněmovny (tisk 4973/1924) praví se: »Pokud jde o případy, kdy úřad 
správní rozhO'duje o nárocích soukromoprávních, uznal výbor ú
stavně právní ve shodě s názory subkomise, že přesné vypočtení 
všech těch případů není mo,žné.« V dalším pak uvádějí se tam pří
kladmo případy, jež dle vyjádření znalce (prO'fesora Dra Otta) sem 
spadají. 

Bylo by sice svůdné, není však v rozsahu těchto výkladů možno, 
zabývati se oněmi příkladmo uvedenými případy. Stačí upozorniti 
na to, že mezi těmito případy uvedeny jsou takové, kde odpomoc 
řízením soudním upravena jest v podrobnostech zvláštními zákony 
a není proto místa pro řízení podle prováděcího zákO'na. Sem zejmé
na patří určení odškodného při vyvlastnění k účelům železničním. 

Při jednání v poslanecké sněmovně upozornil zpravodaj na to, 
že: »Případy O'snovy sluší odlišovati od těch, kde podle výslovných 
předpisů zákona se připouští žaloba na zrušení nálezu správního r 

jako tomu na př. pO'dle zákona ze 6. června 1887, Č. 72 ř. Z. o zrušitel
nosti nálezů úřadů vojenských na náhradu podle § 2. TakO'vé speciel
ní zákony, připouštějící přímo možnost žaloby, aby nález správní 
byl zrušen, zůstávají tímto zákonem nedotčeny« (těsnopisecká zprá
va o jednání v 328. schůzi poslanecké sněmovny Národního shro
máždění dne 12. března 1925, str. 1301). 

Plně ovšem dlužno souhlasiti s názO'rem, že naznačený případ 
(čl. XI. uv. zák. k c. ř. s.) právě tak, jako případy čl. XXXVIII. uv. 
zák. k c. ř. s. a § 89, O'dstavec druhý služební pragmatiky nespa
dají pod prováděcí zákon. Nespadají tam však prostě proto, že v 
nich nejedná se o soukromoprávní nároky. 
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§ 3. Hmotné předpoklady použití zákona. 

Nápravy ve výroku úřadu správního o soukromoprávních ná
Tocích lze se (podle § 105 ú. 1. a § 1 (O prováděcího zákona) do
volávati za těchto předp okladů: 

1. Jde O' n á r o k s o u k r o mop r á v n í. O tom byla již (v před
'cházejícím § 2) řeč. 

2. O nároku rozhodl ú řad spr á v n í. Úřady správními, roz
hodujícími o soukromoprávních nárocích, nebudou zajisté obligatorní 
rozhodčí soudy, třebas jsou přičleněny k úřadu správnímu a třebas 
lJejsou označeny názvem rozhodčích soudú, nýbrž jiným názvem. 
Soudní odpomoc upravena tu civilním řádem soudním. 

3. Úřad správní rozhodl o nárocích soukromoprávních pod 1 ť 
Z á k o n ů o. tom vyd a n Ý c h, to jest, jak bylo jil, <{v § O blíže 
objasněno, mocí zvláštního zákona na místě soudu, kamž by věc 
jinak patřila. Obrat § 105 ú.1. »podle zákonů o tom v ydaných« vzbn·· 
clil domněnku, jako by soudní kontrola úřadů správních podle § 
105 ú. 1. byla obmezena pouze na zákony vydané (platné) v době 
vyhlášení ústavní listiny, nikoliv na zákony, jež pO'zději byly neho 
budou vydány (Všehrd, čís. 6/1924). Tento názor o-dmítnut byl v 
ústavněprávním výboru i poslanecké sněmovny i senátu. PodO'tčeno 
k otázce totO' : »Názor ten jest pochybený. Dle úmyslu zákonodárcova 
lJarafrasuje slovo »vydaných« vlastně slovo »platných« a sluší proto 
rozuměti pod výrazem »podle zákonů o tom vydaných« dle proje
veného úmyslu zákonodárcova i zákony, jež po platnO'sti ústavy 
byly nebo budou vydány.« 

4. Úřad správní o soukromoprávním nároku r o z hod 1. Tomu 
není tak v případech, kde se Úřad správní o soukromoprávním ná
Toku proti státu jako straně pouze vyj á dři 1, nárok ten zcela nebo 
z části uznávaje nebo odmítaje. Jde tu v podstatě o touž otázku jako 
-př i rozhranění oboru působnosti zemského civilního soudu v Praze 
podle zákona ze dne 2. listopadu 1918, Č. 4 Sb. z. a n. oproti ,oboru 
působnosti nejvyššího správního soudu podle § 2, Č. 6 zákona z téhož 
dne Č. 3 Sb. z. a n. I tu záleží na tom, zela správní úřad o veřejno
právním nároku proti státu nebo proti jeho jednotlivé zemi rO'zho
·duje nebo se jen vyjadřuje. Typickými případy, ve kterých se úřad 
správní o soukromoprávních nárocích proti státu jen vyjadřuje, 

jsou případy reklamačního řízení v dopravě železniční a po-štovnÍ. 

5. Str a n a v y č e r pal a o p r a v n é pr o s tře d k y říz e
II í spr á v n í h o. Toto ustanovení připomíná obdobné ustanovení 
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§ 4 zákona ze dne 2. listO'padu 1918, Č . 3 Sb. z. a n. Podle něho, 
kompetenční konflikt záporný tu jest, když otázka příslušnosti v 
předepsaném instančním postupu poslední přípustnou stolicí byla 
popřena. Požaduje, by strana vyčerpala opravné prO'středky řízen[ 
sprá"'ního, požaduje zákon (v § 105 Ú. 1. a v § 1 (O prováděcího- za
kona.~ ;· by nejen vyče~pala veškeré opravné prostředky řízení správ
ního, ' nýbrž by vyčerpala je takovým způsobem, že její opravný 
prostředek yyvolal věcné rozhodnutí administrativní opravné sto
lice o nároku soukromoprávním. Neby l by tudíž splněn tentO' před
poklad, kdyby administrativní opravný prostředek byl na př . odmít
nut pro opozděnost. Z povahy věcí, jakož i z dalších ustanovení 
prováděcího zákona [§ 1 (2) a (3)] vyplývá, že opravné prostředky 
správního řízení musel vyčerpati právě ten, kdo chce se dovolávati 
nápravy pořadem práva. Byl-li tudíž rozhodnutím správního úřadu 
uplatňovaný nárok z části přiznán, z části zamítnut a jen jedna stra
na vyčerpala proti rozhodnutí opravné prostředky správníhO' řízení , 

jest druhé straně uzavřena cesta § 105 Ú. 1. a prO'v. zákona. Oprav
ným prostředkem správního řízení není a není v zákoně (§ 105 Ú. 1., § 1 
(1) prováděcího zákona) míněna stížnost na nejvyšší správní sO'ud .. 
O PO'měru této stížnosti k soudnímu řízení podle prováděcího zákona. 
bude později ještě zvlášť pojednáno. 

6. Nápravy pořadem práva lze se dovolávati ve výr o k u správ-o 
ního úřadu o soukromoprávních nárocích. V důvoduvé zprávě k 
vládnímu návrhu prováděcího zákona bylo zdůrazněno, »že jedině 

strana, jež jest dotčena rozhodnutím správního úřadu ve svém ma
terielním nároku, může se obrátiti na soud, že však nelze tímto Zp{l-· 
sobem vytýkati správnímu řízení vady formální«. Řádné soudy ne
byly § 105 Ú. 1. a prováděcím zákonem povýšeny na opravnou stolici. 
vůči řízení správnímu. Bude ještě později poukázáno k tomu, že řád-

né soudy nepřezkoumávají rozhodnutí správního úřadu ani po for
mální, ani po věcné stránce, nýbrž rozhodují zcela samostatně o 
soukromoprávním nároku. 

7. Nápravy lze se dovolávati po řad e m p r á v a. Tím, jak2 
plyne z dalších ustanovení prováděcího zákona [§ 1 (4)] a jakž P()
dO'tčeno ve zprávě ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, . 

sluší rozuměti nejen řízení spO'rné, zahájené žalobou u řádných sou
dů, nýbrž i řízení nesporné: Pod pojmem » pořad práva« sluší tedy 
r ozuměti řízení u řádných soudů, sporné a nesporné, a contrario· 
řízení správního. 
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§ 4. Příslušnost. 

1. Podle vládního návrhu prováděcího zákona měla žaloba podána 
býti u věcně příslušného soudu, v jehož obvodu jest sídlo správního 
úřadu, jenž rozhodl v prvé stolici. Výlučná místní příslušnost tohoto 
soudu d0'P0'ručována úvahou, že jest záhodno, aby v případech , kdy 
obě strany dovolávají se soudu proti rozhodnutí správního úřadu, ' 

bylo řízení o obou žalobách soustředěno u jediného soudu, jenž 
by pak mohl řízení sloučiti k společnému projednání a rozhodnutí. 

K tomu budiž podotknuto, že účelu, jejž sledoval vládní návrh, 
nebylo by bývalo dosaženo určením výlučné místní a ponechání~ 
obecné věcné příslušnosti, nýbrž bylo by bývalo nutným, by sta
novena výlučná i věcná i místní příslušnost. 

Než v označeném směru nedošel vládní návrh souhlasu zákono
dárných činitelů (viz zpráva ústavně právního výboru poslanecké 
sněmovny tisk 4973/1924, k § 2) a zákonem stalo se toto ustanovení: 

»Žaloba nebo návrh buďte podány u soudu věcně a místně přísluš
ného pro uplatňovaný nárok podle obecných ustanovení« (§ 2 (4) 
prováděcího zákona). 

Soud, u něhož strana dovolává se nápravy ve výroku správního 
úřadu o soukromoprávním nároku, bude tudíž zkoumati svou věcnou 
a místní příslušnost, odmysle si předchozí řízení správní a hledě k 
věci tak, jako by nárok hned od prvopočátku byl uplatňován na řád

ném soudě. 

2.) Soud, jako v jiných případech, i zde zkoumá v prvé řadě, 

zda pořad práva jest přípustným, a teprve, zodpověděl-li tuto otáz
ku kladně, zkoumá dále, zda jest věcně a místně příslušným. 

3.) Zkoumaje, zda pořad práva jest přípustným, bude soud jako 
jindy i zde postupovati podle ustanovení § 42 j. n. a příslušných usta
novení civilního řádu soudního o otázce přípustnosti pořadu práva. 

Nemůže býti o tom pochybnosti, že bude pořad práva nepřípust
ným, není-li dle názoru soudu nárok, o němž rozhodl úřad správní, 
nárokem soukromoprávním. 

Není však v zákoně vyřešena otázka, jak náleží soudu postupo
vati v případě, kde sice jde o nárok soukromoprávní, ale strana opo
lnenula vYčerpati opravné prostředky řízení správního. Jest tu my
slitelným dvojí stanovisko. Buď vYčerpání opravných prostředků 

správního řízení jest podmínkou přípustnosti pořadu práva, nebo jest 
hmotně právním předpokladem žaloby (návrhu v nesporném řízenO. 
V onom případě mělo by nevyčerpání opravných prostředků správ-
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ního řízení týž význam a účinek, jaký má okoln0'st, že nárok, O' němž 
bylo rozhodnuto úřadem správním, není nárokem soukr0'moprávním, 
při druhém stanovisku nebyla by žaloba (návrh) pro nedostatek ono
ho hm0'tně právního předpokladu věcně odůvodněna a náleželo by, 
rozsudkem ji zamítnouti. 

Pro prv uvedené s tanovisko bylo' by lze uvésti obdobnou praksi 
senátu pro řešení kompetenčních konfliktů, jenž usnesením odmítá 
návrh na řešení záporného kompetenčního konfliktu, nevyčerpala-li 
strana v otázce příslušnosti všech přípustných opravných prostředků 
1 řízení soudního i řízení správního. Ovšem tu uvážiti dlužno různý 
doslov jednak § 4 zákona čís. 3/1918, jednak § 1 (1) prováděcího zá
kona. Tam se praví, že, nebyla-li otázka příslušnosti v předepsa
ném instančním postupu poslední přípustnou stolicí popřena, kompe
tenční konflikt záporný tu není, kdežtO' v § 1 (1) prováděcího zákona 
se prostě stanoví, za kterých podmínek lze dovolávati nápravy po
řadem práva. Arciť zákon nerozeznává mezi podmínkami, za nichž 
lze se dovolávati nápravy pořadem práva, a mluví dále o odmítnutí 
stížnosti nejvyšším správním soudem z důvodů, že jde o věc, patřící 
podle § 105 ústavní listiny do příslušnosti" řádných soudů (§ 2 (2) na
řízenO, a o rozhodnutí poslední soudní stolice, jímž byl pořad práva 
prohlášen za nepřípustný (§ 2 (3) nařízenO . Uvážiti dlužno ve pro
spěch pr,,: naznačeného stanoviska i to, že, nebyly-li vyčerpány o
pravné prostředky správního řízení (§ 1 (1) prováděcího zákona 
§ 105 ústavní listiny), ·soud věcnou oprávněnos tí nároku nesmí se za~ 
bývati, poněvadž jen za oné podmínky povolán jest ku kontrole vý
roku správního úřadu. V materiáliích k prováděcímu zákonu 
pamatováno ovšem v prvé řadě na rozpor mezi řádnými soudy a 
ne jvyšším správním soudem v otázce, zela jde o nárok soukromo
právní, či veřejnop rávní. Důležitým jest však odůvodnění vládního 
návrhu k § 3, jímž nařízeno, že »rozhodnutí správního úřadu, jemuž 
žaloba čelí, jest připojiti k žalobě v prvopise nebo ověřeném opise.« 
Na odůvodněnou pak uvedeno: »Třeba jest, aby soud hned v žalobě 
byl informován, Že podmínky § 105 ústavní listiny jsou splněny, ne
bo ť jinak Jest každou žalobu z nároku, o němž podle platných před
pisů mají rozhodovati úřady správní, odmítnouti pro · nepřípustnost 
pořadu práva a limine fori.« Tímto výrokem důvod0'vé zprávy k § 3 
osnovy, jíž dostalo se pak jen pozměněného a doplněného doslovu, 
bylo podle úmyslu zákonodárce zaujato shora na prvém místě ozna
čené stanovisko. 
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§ 5. Poměr ke stížnosti na nejvyšší spr(\vní soud. 

Bylo již k tomu poukázáno, že opravným prostředkem ve smyslu 
§ 105 ústavní listiny a § 1 (1) prováděcího zákona nemíní se též 

stížnost na nejvyšší správní soud. 

Tím však není řečeno, že jest straně zabráněno, podati tuto stíž
nost. Vždyť může býti pochybno, zda jest zde' příp ad . § 105 ústav
ní listiny (§ 1 (O prováděcího zákona) a zda tudíž dlužno dovolávati 
se nápravy pořadem práva, či stížností na nejvyšší správní soud. 

Podle prováděcího zákona (§ 2) může strana buďsi podati do roz-

hodnutí správního úřadu 

1.) stížnost k nejvYššímu správnímu soudu [§ 2 (O], nebo 

2.) neJPrve žalobu (návrh) k řádnému soudu [§ 2 (3)]. 

K čís. 1. Přípustnost této stížnosti, lhůta k ní a řízení o ní po
suzují se podle zákonných ustanovení o stížnostech k nejvyššímu 
správnímu soudu. Zejména dlužno 60tidenní lhůtu ke stížnosti počítati 
od doručení rozhodnutí poslední správní stolice (§ 14 zákona o neiv. 

spr. s. z roku 1875). 
K čís . 2. O žalobě (návrhu) k řádnému soudu bude ještě pojed -

náno. 
Byla-li do rozhodnutí správního úřadu podána (nejprv) stížnost k 

nejvyššímu správnímu soudu, dlužno rozeznávati dvojí přípatl: 

a) stížnost byla nejvyšším správním soudem »0 d mít n u t a z. 
t o hod ů vod u, ž e jde o věc, pat ř í cíp o dle § 105 úst a v
n í I i s ti n y d o pří s I u š n o s ti řád n Ý ch s o u d ů« (§ 2 (3) pro -

váděcího zákona), 
b) stížnosti dostalo se u nejvyššího správního soudu jiného vyří

zení, než uvedeno pod písm. a). 
K pí s m. a), Tímto výrokem nejvyšší správní soud vYslovil, že jde 

o nárok soukromoprávní, že o nároku tom bylo správním úřadem 
rozhodnuto a že stěžovatel vyčerpal opravné prostředky řizení správ
ního. To plyne z doslovu zákona, poněvadž jen za oněch tří před
pokladů může obstáti výrok nejvyššího správního soudu, že jde 
o věc, patřící podle § 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných 

soudů. 

Pro tento případ ponechává se straně, jež podala s tímto vý
,sledkem stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, by nyní žalobou 
(návrhem) domáhala se odpomoci na řádném soudě. Ovšem ale bylo 
nutno stanoviti pro žalobu (návrh) samostatnou, zvláštní lhůtu. Ne-
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bylo lze vystačiti se lhůtou , určenou v zákoně [§ 2 (O J pro příp a d, 
podala-li strana do rozhodnutí správního úřadu nejprv žalobu (ná
vrh) k řádnému soudu, poněvadž bylo třeba počítati s možností, že 
tato lhůta již prošla, než vydáno bylo řečené odmítavé rozhodnutí 
nejvJjššího správního soudu, čímž by straně bylo znemožněno do
volávati se nápravy pořadem práva, ač dle výroku nejvyššího správ
ního 'i,'oudu jest zde přívad § 105 ůstavní listiny . 

Us tanovuje proto prováděcí zákon [§ 2 (2)], že, byla-li stížnost 
k nejvyššímu správnímu soudu (jíž bylo stranou v prvé řadě po
užito) tímto soudem z uvedeného důvodu odmítnuta, jest podati žalo
bu (návrh) k řádnému soudu v propadné lhůtě třiceti dnů ode dne, 
kdy bylo dodáno straně ono odmítavé rozhodnutí nejvyššího správ
ního soudu. 

Samo sebou se rozumí, že řečená právě lhůta přiznává St pouze 
straně, jež s oním výsledkem podala stížnost k nejvyššímu správ
dmu soudu, nikoli též straně, jež rovněž týmž rozhodnutím správ
ního úřadu jest dotčena, ale dovolává se nejprv odpomocí u řád

ného soudu. Pro tuto stranu platí lhůta § 2 (O prov. zák. 
K p í s m. b.) Dostalo-li se stížnosti k nejvyššímu správnímu sou

du tímto soudem jiného vyřízení, než jejího odmítnutí z důvodu, 

že jde o věc, patřící podle § 105 ústavní listiny do příslušnosti 

řádných soudů (shora k písm. a), dlužno rozeznávati, zda nejvyšší 
správní soud vyřídil stížnost ve věcí samé, či zda odmítl jí z for
málního důvodu, arciť jiného, než že jde o věc, patřící podle § 105 
ústavní listiny do příslušnosti řádných soudů. 

a) Byla-li stížnost nejvyšším , správním soudem vyřízena ve věcí 
samé, bylo tím r ozhodnuto, že nárok jest veřejnoprávní. Lhostejn,l, 
zda nejvyšší správní soud zabýval se ex professo otázkou, zda jde 
o nárok veřejnoprávní, či soukromovrávní, či otázka ta, jeŽto k to 
mu nebylo podnětu, byla v rozhodnutí nejvyššího správního úřadu 
pominuta mlčením. Neboť i v tomto případě nejvyšší správní soud, 
podjav se věcného vyřízení stížnosti, alespoň implicite rozhodl, že 
nárok jest veřejnoprávní. 

V tomto případě jest, jak bude ještě zevrubněji uvedeno, výrok 
nejvyššího správního soudu, že nárok jest veřejnoprávní, pro soudy 
závazným (§ 4 prov. zák.) a tím straně uzavřena cesta, dovolávati 
nápravy pořadem práva; 

P) Byla-li stížnost nejvyšším správním soudem odmítnuta z dů
vodů formálních, vyjímajíc ar ci důvod shora zmíněný, najmě pro ne 
příslušnost, opozděnost anebo nepřípustnost, nelze ovšem tvrditi , 

10 
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že nejvyšší správní soud tím alespoň implicite rozhodl o otázct:, 
zda nárok jest veřejnoprávní či soukrol11oprávní; tato otázka zústá
vá otevřenou a není formální závady (§ 4 prov. zák.), by strana 
nepodala pak do rozhodnutí správního úřadu žalobu (návrh) k řád
nému soudu. Jenže v tomto případě nep c čítá se propadná lhůta k 
žalobě (návrhu) ode dne, kdy bylo dodáno straně rozhodnutí nej
vyššího sp rávního soudu (jak tomu podle § 2 (2) prov. zák., viz ' 
shora k písm. a), nýbrž platí tu propadná lhůta (§ 2 (1) prov. zák.) , 
čítaná ode dne, kdy bylo straně dodáno rozhodnutí správního úřadu, 
který rozhodoval s konečnou platností. 

Podala-li strana do rozhodnutí správního úřadu nejprv ža lobu 
(návrh) k řádnému soudu, dlužno rozeznávati: 

aa) soud pořad práva prohlásil za nepřípustný , 

(3(3) soud uznal pořad práva za přípustný. 

I( pí srn . aa. V tomto případě může strana nyní (podle zákon
ných předpisů a za podmínek přípustnosti stížnosti k nejvyššímu 
správnímu soudu) podati do rozhodnutí správního úřadu stížnost 
na nejvyšší správní soud. Pro tuto stížnost platí obyčejná (60tKlenní) 
lhůta, platící i jinak pro stížnosti na nejvyšší správní soud (§ 14 
zákona o nejv.správ. soudě v roku 1875). Aby však strana, do
volavši se s tímto výsledkem nejprv nápravy pořadem práva, ne
byla pro uplynutí lhůty připravena o právo stížnosti na nejvyšší 
správní soud, počítá se lhůta ke stížnosti na tento soud ode dne, 
kdy straně bylo dodáno rozhodnutí poslední soudní stolice, jímž 
byl pořad práva prohlášen za nepřípustný (§ 2 (3) prov. zák.). Z 
tohoto doslovu zákona a z dalšího ustanovení § 4 prov. zák. (in Hne) 
»a to i tehdy, když (řádné) soudy přípustnost pořadu práva v pře
depsaném postupu stolic popřely« dlužno usuzovati, že strana musí 
(podobně jako při záporném kompetenčním konfliktu) proti soudní
mu rozhodnutí, jímž byl pořad práva prohlášen za nepřípustný, vy
čerpati všechny přípustné opravné prostředky dotyčného soudního 
řízení. Proto také ukládá zákon (§ 2 (3) prov. zák.) straně, by ke 
stížnosti na nejvyšší správní soud připojila v prvopise nebo v ově
řeném opise ono rozhodnutí poslední soudní stolice. Nepoužila-li 
strana v otázce přípustnosti pořadu práva všech přípustných oprav·, 
ných prostředků soudního řízení, nepozbývá tím jinak jí příslušejí
cího práva ke stížnosti na nejvyšší správní soud, ovšem ale čítá se 
pak lhůta k této stížnosti pravidelným způsobem (o d doručení roz
hodnutí správního úřadu, který rozhodoval s konečnou platností). 
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Podala-li strana, jež nejprv dovolávala se odpomoci u řádného 
soudu, byla však se žalobou (návrhem) pro nepřípustnost pořadu 
práva odmítnuta, po té stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, mů
že zase nastati dvojí případ: Nejvyšší správní soud stížnost buďto 
odmjtne z dúvodu, že jde o věc, patřící podle § 105 ústavní listiny 
do příslušnosti řádných soudů, nebo vyřídí ji jiným způsobem. Tento 
příp~d nepřichází zde dále v úvahu. Zde dlužno zabývati se jen 
prvy m případem. Výrokem nejvyššího správního soudu, že jde o 
věc, patřící podle § 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných 

soudů, jsou soudy vázány (§ 4 prov. zák.). Pro novou žalobu .(no
vý návrh) u řádného soudu platí i tu (nová) lhůta třiceti dnů ode 
dne, kdy dodáno straně rozhodnutí nejvyššího správního soudu, jímž 
byla stížnost odmítnuta z toho důvodu, že jde o věc, patřící podle 
§ 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných soudů (§ 2 (2) prov. 
zák.). Ve zprávě ústavně-právního výboru senátu (tisk 2167/1925, 
str. 3) podotčeno v uvedených směrech toto: »Lhůta ta (§ 2 (2) 
platí i v těch případech, když řádné soudy přípustnost pořadu prá
va právoplatně, t. j. v předepsaném postupu stolic popřely. Od
mítne-li také nejvyšší správní soud svou příslušnost, budou se mu
siti řádné soudy vždy znova spornou věcí zabývati. Aby otázka ta 
nebyla spornou, navrhuje ústavně-právní výbor příslušný dodatek 
ku § 4 osnovy zákona toho,to znění: »a to i tehdy, když tyto soudy 
přípustnost pořadu práva v předepsaném postupu stolic popřely.< 

Nepochybným zdá se býti, že v uvedených případech bude stra
na musiti podati na řádném soudě novou žalobu (nový návrh) a že 
soudní řízení bude nově provedeno. Tak tomu bude zajisté i tehdy, 
když na př. v prvotním soudním řízení byla věc v nižších stolicích 
meritorně již zcela probrána a meritorně rozhodnuta a teprve po
siední soudní stolice pro nepřípustnost pořadu práva zrušila celé po
savádní řízení a odmítla žalobu (návrh). 

Zákon ponechává straně, zda chce do rozhodnutí správního ú
řadu podati nejprv stížnost k nejvyššímu správnímu soud.u, či ža
lobu (návrh) k řádnému soudu. Cítí-li se rozhodnutím správního 
úřadu dotčeno více osob, mohou nastati další komplikace tím, že 
některé dovolávají se nápravy nejprv u řádného soudu, jiné pal( 
zase nejprv stížností k nejvyššímu správnímu soudu. Osud žaloby 
(návrhu) na řádném soudě bude tu mimo jiné záviseti na stano
visku nejvyššího správního soudu ke stížnosti druhé strany, jež nej
prve u něho dovolávala se nápravy. Rozhodne-li ve věci nejvyš~l 

správní soud, jest jeho (výslovný nebo ve vejití do věci samé mlč-

19* 
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ky obsažený) výrok, že nárok jest veremolJrávní, právě tak, jako 
jehO' výrok, jímž byla stížnost odmítnuta z toho důvodu, že jde O' 

věc, patřící podle § 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných soudů, 
pro soudy závazným (§ 4 prov. zák.). V řízení na řádném soudě 
bude odpůrce strany, k jejíž žalobě (návrhu) by lo soudní řízení za
hájeno, o onen výrok moci opírati námitku nepřípustnosti pořadu 
práva, při druhém výroku bude tímto výrokem POdvl:ácena námitka 
nepřípustnosti pořadu práva. 

Zákon nezmiňLlje se o tom, zda může strana proti rozhodnutí 
správníhO' úřadu podati současně stížnost k nejvyššímu správní
mu soudu a žalobu k řádnému soudu. Poněvadž však zákon tuto 
možnost nevylučuje, lze onen postup připustiti , třebaže dlužno uzna .,. 
ti, že tím strana zastává v pravdě dvojí, úplně protichůdné stano
visko, poněvadž tato okolnost dotýká se věcného osudu obojíhO 
kroku, nikoli však jeho formální přípustnosti. Hledíc však k řečené' 

,,'-ázanosti řádnfrch soudů na výrok nejvyššího správního soudu bu
de zde pro řádný soud důvod, by přerušil soudní řízení až do roz
hod nutí nejvyššího správního soudu v otázce, ohledně níž jest řádný 
soud tímto rozhodnutím vázán. 

Zákon ponechává straně, zda chce proti r ozhodnutí správního 
úřadu podati nejprv stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, či ža
lúbu (návrh) k řádnému soudu. V pochybnosti dlužno se zajisté roz
hodnouti pro prve uvedenou cestu. Tím uchrání se strana nebezpečí" 

Ž,ť snad zbytečně bude věc s velkým nákladem projednávána na 
řádném soudě. 

Ustanovením prováděcího zákona (§ 4) O' vázanosti řádných sou
dů shora uvedenými výroky nejvyššího správního soudu pozměněn 
byl § 3 zákona z 2. listopadu 1918, čís. 3 Sb. z. a n. o nejvYšším 
správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů. Lze zajisté 
schváliti snahu, by takto bylo se uvarováno kompetenčních kon
fliktů, oddalování konečného rozhodnutí, zatěžování nejvYššího 
správního soúdu a řádných soudů a zbytečných útrat. Jiná jest však 
otázka, zda lze zvolenou k tomu cestu uznati za vhodnou. Že bude' 
namnoze zcela nepraktickou, bylo již dolíčenO'. Litovati dlužno, že 
takto porušena byla zejména parita nejvyššího soudu a nejvy ššího 
správního soudu. 

§ 6. Řízení na řádném soudě. 

1. Řízení na řádném soudě zahajuje se zpravidla žalobou, V:;T _, 
jimečně návrhem v řízení nesporném. 
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Žalobu (návrh) podati jest v zákonné propadné lhůtě. Tato lhů
ta činí zpravidla ,90 dnů ode dne, kdy bylo straně dodáno roz
hodnutí správního úřadu, který rozhodoval s Konečnou platností 
(§ 2 (O prov. zák.) . Výjimkou: 

l:~ činí propadná lhůta k žalobě (návrhu) třicet dnů oele dne, 
kdy,loJylo straně dodáno rozhodnutí nejvyššího správního soudu, 
jímž :by la stížnost (na tentO' soud) odmítnuta z toho důvodu, že jde 
o věc, patřící podle § 105 ústavní listiny do příslušnosti řádných 
soudů. O těchto p řípadech bylo již pojednáno. 

2.) platí v příslušném zákoně stanovená delší lhůta (§ 2 U) prov. 
zák.). Příslušným zákonem míněn jest zákonný předpis , podle n~· 
hož úřad správní rozhoduje výjimečně o nároku soukromoprá v
ním. Z doslovu zákona »není-li v příslušném zákoně stanovena de :
š í lhůta« vyplývá, že shora řečená devadesátidenní lhůta má bý ti 
lhůtou minimální, takže, kdyby v příslušném zákoně, jenž nabyl pů

sobnosti dříve, než prováděcí zákon, byla stanovena lhůta kratší, 
platila by nyní lhůta 90 dnů. 

Nápravy ve výroku úřadu správního o nárocích soukromopráv
ních budiž se zpravidla domáháno žalobou. 

Obsahem svým nesměřuje žaloba přímo proti výroku úřadu, ne
domáhá se svým návrhem toho, by tento výrok byl změněn anebo 
zrušen. Obsahem tohoto -výroku určuje se pouze obsah žalobního 
návrhu. 

a) Byl-li rozhodnutím správního úřadu přiznán straně uplatňova
ný nárok, může strana tím dotčená domáhati se určovací žalobou 
zápornou výroku, že nárok, uznaný rozhodnutím správního úřadu 
není po právu (§ 1 (2) prDV. zák.). Při této určovací žalobě zápor
né sproštěn jest žalobce samým zákonem povinnDsti, uložené mu 
jinak ustanovením § 228 c. ř. s., by tvrdil a dokázal právní zájem 
na tom, by bylo co nejdříve soudním rozhodnutím vysloveno, že 
nárok, uznaný rozhodnutím správního úřadu není po právu ; 

b) byl-li však nárok správními úřady zamítnut, může se ho stra
na jej uplatňující domáhati žalobou o určení neb O' plnění (§ 1 (3) 
prov. zákona). Otázku, zda dlužno podati žalobu O' plnění, či klad
nou určovací žalobu, dlužno posuzovati podle práva procesního (§ 
228 c. ř. s.); 

c) byl-li rozhodnutím správního úřadu uplatňovaný nárok jen z 
části uznán, z části však zamítnut, bude záporná určovací žaloba 
(§ 1 (2)) směřovati jen proti uznané, žaloba O' plnění (určení) pak 
jen proti zamítnuté. části nároku. Může se tudíž státi, že nápravy ve 
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výroku správního íiřadu o soukromoprávním nároku bude se žak
bou dovolávati více osob. 

Výjimečně dlužno dovolávati se nápravy v řízení nesporném: 
a) prováděcí zákon (§ 1 (4)) ponechává nedotčeny předpisy, jim~:i 

dovolávání se nápravy za podmínek, vytčených v odst. 1 (prov. zák.) 
odkázáno by lo na řádné soudy v řízení nesporném, 

Toto ustanovení není zcela jasným. Má na mysli ~vláštní zákon
né předpisy, v nichž strana, dotčená výrokem správního úřadu, od
kázána jest na odpomoc v nesporném řízení před řádnými soudy. 
V těchto případech nelze však zabývati se otázkou, zda jde o ná
rok soukromoprávní. Dosti na tom, že onen zvláštní zákon sám 
uvolňuje bez ohledu na tuto otázku cestu nesporného řízení scudní
~o. Rovněž jen podle oněch zvláštních předpisů nutno posuz0'vati I 

další předpoklady dovolávání se řádného s0'udu, zejména otázku, 
zda strana musí nejprve vyčerpati opravné prostředky řízení správ.· 
ního, Nedotčeny posléze zůstávají a nejsou nahrazeny prováděcím 
zákonem předpisy o soudním řízení, pokud jsou v onom zvláštním 
zákoně obsaženy; 

b) náleží-li nárok podle své povahy k řízení ve věcech nespor
ných, lze jej uplatniti pouhým návrhem podle obdoby předešlých 
ustanovení (§ 1 (4) prov. zák.). Při tom by lo zapomenut0', že v přípa
dech, přicházejících zde v úvahu, jde o sporné nároky soukromn
právní, že rozhodovati o takovýchto nárocích přikázáno jest (čl. 1. 
uvoz. zák. k c. ř. s.) zásadně řízení spornému, že řízení nesporné 
má místo jen tam, kde to zákon nařizuje (§ 1 nesp. říz.), že hranici 
mezi sporným a nesporným řízením nelze p0'šinouti p0'uhým po
ukazem k povaze nár0'ku a že posléze, kde není zvláštního zákona, 
soudce nesporný beztak bude nucen odkázati účastníky na pořad 
rozepře (§ 2 čís. 7 nesp. říz.). 

Co se týče vypravení žaloby (návrhu) stačí uvésti, že k žalobě 
(návrhu) nutno v prvopise neb ověřeném opise přip0'jiti rozhodnutí 
správního úřadu, jeho!ž předmětem jest nárok a v případech § 2 (2) 
prov. zák. též rozhodnutí nejvyššího správního soudu; zaroveň buď 
udáno, kterého dne byl0' straně dódáno ,(§ 3 prov. zák.). Opome
nutí v tom neb onom směru bylo by formálním pokleskem a pod
nětem k použití §§ 84 a 85 c. ř. s. a § 89 jedno ř. 

V důvodové zprávě k vládnímu návrhu prov. zákona ,(tisk 2002 
poslanecké sněmovny z roku 1921) p-odotčeno t0'to (k § 3): »Třeba 
jest, aby soud hned v žalobě byl inf0'rmován, že podmínky § 105 
ústavní listiny (§ 1, odstavec prvý této osnovy) jsou splněny, ne-
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boť jinak jest každou žalobu z nároku, o němž podle platných před
pisů mají rozhodovati úřady správní, odmítnouti pro nepřípustnost 
pořadu práva a limine fori.« 

Zkoumá tudíž soud v prvé řadě s hlediska přípustnosti pořadu 
prá""a jednak, zda žalobce (navrhovatel) vyčerpal 0'pravné pro
středky řízení správního, jednak, zda jde o nárok soukromoprávní. 
Sezná-li, že ta neb ona podmínka není splněna, není pořad práva 
přípustným, zachová se podle příslušných ustanovení soudního ří 

zení. Tu pak dojde po případě ke stížnosti na nejvyšší správní soud 
(§ 2 (2) a § 4 prov. zákona; viz § 5 těchto výkladů). Přicházejí zde 

v úvahu tyto možnosti: 
aa) řádný soud odmítl žalobu (návrh) pro nepřípustnost pořadu 

práva, poněvadž podle jeho názoru žalobce (navrh0'vatel) nevyčer
pal opravné l)rostředky řízení správního, nebo 

bb) řádný s0'ud uznal sice tento předpoklad za splněný, ale od
mítl žalobu (návrh) pro nepřípustnost pořadu práva, poněvadž podle 
jeho názoru ne jde o nárok soukromoprávní. 

K pí srn. aa. Dospeje-li nejvyšší správní soud k témuž důsledku. 
jako řádný soud, jest stížnost na nejvyšší správní soud nepřípust
ná (§ 5 zák. o nejv. správ. soudě z roku 1875) a bude jím odmít
rmta. Tím jest věc i pro tento soud, i pro řádné soudy s konečnou 
platností vyřízena. 

V opačném případě bude záležeti na stanovisku, jež zaujme nej
vyšší správní soud k dosud neřešené otázce, zda jde o nárok soukro
moprávní, či veře jnoprávní. Uzná-li, že jde o nárok veře jnoprávní, 

vyřídí stížnost a věc k řádnému soudu již se nevrátí. Pak-li dl~ 
jeho názoru jde o nárok soukromoprávní, jsou s jeho stanovíska 
splněny oba předpoklady § 105 ústavní listiny (§ 1 (1) prov. záko
na). V tomto případě odmítne nejvyšší správní soud stížnost z dů
vodu, že , jde o věc, patřící podle § 105 ústavní listiny do přísluš
nosti řádných soudů, a tímto výrokem bude vázán řádný soud, r.a 
který bude pak znova podána žaloba nebo návrh (§ 4 prov. zák.). 

K pí s m. bb. Podána-li pak stížnost na nejvyšší správní soud 
a nebyla-li jím odmítnuta z dllvodu formálních, najmě také, an neJ
vyšší správní soud není vázán opačným stanoviskem řádnýCh sou
dů, pro nevyčerpání opravných prostředků řízení spnlvního, bude 
záležeti na tom, zda nejvyšší správní soud ztotožní se se stanovi
skem řádného soudu, že jde o nárok veřejnoprávní, či zda zaujme 
stanovisko opačné. Podle toho bude pak další postup obdobný, jako 
pod písm. Ra 
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v § 105 ústavní listiny a v § 1 (1) prov. zák. není přípustnost 
pO'řadu práva učiněna závislou na tom, že žaloba (návrh) na řád
ný sO'ud bude podána v určité lhůtě. Nelze proto otázku, zda byl.l 
dodržena zákonná propadná lhůta, posuzovati s hlediska přípust

nosti pořadu práva, nýbrž tato O'tázka má i zde týž význam, jak~T 
má i při jiných žalobách (návrzích), vázaných zákonem na propad

nou lhůtu. Jde o otázku hmotně právní, kterou řešiti' jest sice řád
ný soud pO'vinen z moci úřední, ale která, byvši řádným soudem 
zodpověděna pro žalobce (navrhovatele) nepříznivě, nepovede k 
odmítnutí žaloby usnesením, nýbrž k jejímu zamítnutí rozsudkem. Z 
toho plyne další důležitý důsledek, že v otázce včasnosti žaloby 
(návrhu) rO'zhodují řádné soudy samostatně a s konečnou platností, 
že, došlO'-li v řízení před řádnými soudy k právoplatnému odmítnu
tí žaloby (návrhu) pro opozdě,nost, jest pořad práva straně s ko
l~ečnou platnO'stí odříznut, že strana může stížnost k nejvyššímu 
~právnímu soudu podati jen v obyčejné lhůtě, ač-li mezi tím nepro
~la, a nikoli ve výjimečné lhůtě § 2 (3) a § 4 prov. zákO'na, a že 

straně zůstane pořad práva i tehdy uzavřen, odmítne-li nejvyšší 
správní soud stížnost z důvodu § 2 (2) a § 4 prov. zákona. 

Žalobcem žaloby o plnění nebO' kladné určovaCÍ žaloby (§ 1 (.3) 
prov. zák.) bude strana, jež domáhala se bezúspěšně nároku v říze
ní správním, žalovaným bude ten, proti komu se domáhala nároku 
\' řízení správním. 

Žalobcem záporné určovací žaloby (§ 1 (2) prov. zák.) bude stra

na, d o t č e n á rozhodnutím správního úřadu, uplatňovaný nárok 
přiznávajícím, žalovaným bude zpravidla ten, komu byl rozhodnutím 
správního úřadu přiznán uplatňO'vaný nárok. 

Spletitější může se však věc státi, když ve správním řízení týž m:Í.
rok, z něhož podle povahy věci může jen jedna osoba býti oprávně
na a zavázaná, byl uplatněn souběžně několika osobami nebo protí 

r~ěkolika O'sobám neb obojí. Byl-li rozhodnutím správního úřadu 

uplatňovaný nárok přiznán jednomu z uchazečů proti jednomu z 
domněle zavázaných, bude na O'statních uchazečích jednak, by zá
pornou určovací žalobou domáhali se rozsudku, že nárok nepřísluši 

(není po právu) na prospěch tohO', komu byl přiznán rczhodnutlm 
správního úřadu, jednak, by žalobou o plnění nebo kladnou žalobou 
určovací domáhali se proti zavázanému plnění (kladného určení) ná
roku. ZárO'veň může ovšem ten, proti komu byl nárok rozhodnutím 
správního úřadu přiznán, proti tomu, komu byl přiznán, podati zá
pornou žalobu určovacÍ. Tyto a další ještě případy, jež daly by se 
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důsledným sledováním myšlenky ustrojiti, jsou ovšem procesnímu 
právu více méně cizí, nutno však uvedené možnosti připustiti, pon~
vadž by jinak mohlo dojíti k tomu, že zůstaly by vedle sebe na
dO'bro se vylučující výroky, jeden úřadu správního, druhÝ. řádného 
s Oliáu. 

00 do poměru řízení na řádném sO'udě ku předchozímu řízení 

správnímu shodli se veškeří zákonodární činitelé na tom, že řízení 
zahájené u řádných sO'udů jest řízením úplně samostatným od říze
ní správního, novum judicium, při kterém soud postupuje zcela sa
mostatně, aniž by byl vázán skutkovými zjištěními úřadu správního, 
takže se věc projedná u soudu úplně znova, jako by tu rozhodnutí 

úř-adu správního vůbec nebylo« (zpráva výboru ústavně-právního 

poslanecké sněmovny, tisk 4973/1924, str. 2., bod 7), že »řízení u 
řádných soudů, na které podá se žaloba nebo návrh, o věcech, jimiž 
.se již zabývaly správní úřady, jest řízením úplně novým, při němž 
soud zcela samostatně a neodvisle od řízení správního provádí 
.skutková zjištění a důkazy tak, jako by se správní úřad záležitostí 
tou vůbec nebyl zabýval« ' (zpráva ústavně-·právního výbO'ru senátu, 

tisk 2167/1925, str. 3, sloupec prvý, odst. 6). 

Toto zajisté správné stanovisko odůvodněno jest jednak úva
IlOU, že řízení na řádném soudě není vůči předchozímu správnímu 
řízení ani řízením opravným, ani jeho pokračováním, jednak obsa
hem žaíoby (návrhu) na soud, jak vymezen jest v § 1 (2), (3) čl 

(4) prov. zákona. 

Zdůrazniti však dlužnO', že jen říz e ní na řádném soudě prová
dí se zcela samostatně a neodvisle od předchozího řízení správního, 
že však c o d o pře cl m ě t u soudního řízení a str a n soudníhó 
řizení zůstává při těsné souvislosti obojíhO' řízení. Předmětem soud
n ího řízení zůstává nárok, jenž byl uplatňován v předchozím říZ8-:

ní správním a o němž a pokud o něm bylo rozhodnuto úřadem správ
ním, stranami (účastníky) soudního řízení zůstávají ti, jimiž a pro
ti nimž a pokud jimi a proti nim v předchozím řízení správním byl 
nárok uplatňován a rozhodnut. Bylo by pro nedostatek podmínek 
-§ 105 ústavní listiny (§ 1 (1) prováděcího zákona) nepřípustným, 
by žalobou (návrhem) na řádném soudě předkládán byl k rozhod
nutí nárok jiný nebo nárok, jenž byl by pozměněným, najmě pak 
rozšířenějším vůči nároku, jenž byl uplatňován a rozhodnut úřadem 
"Správním, nebo by dovoláváno se bylO' odpomoci pořadem práva 
·osobou nebo proti osobě, jež nebyla účastníkem správního řízeni 

nebo vůči níž nebylo správním úřadem o nároku rozhodnuto. Neboť 
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v oněch případech co do předmětu, v těchto CO' do subjektu není 
zde v pravdě rozhodnutí úřadu správního, prvé po.dmínky § 105 ([ .. 
stavní listiny (§ 1 (1) prováděcího zákona). 

Není tudíž zcela přesným O'nen výrok důvO'dové zprávy ústav
ně-právního výboru poslanecké sněmO'vny, »takže se věc projedná 
u soudu úplně znova, jako by tu r o z hod n u t í úř~du správního 
vůbec nebylo.« Přesnějším jest výrok ústavně-právllího výboru se· 
nátu »provádí skutková zjištění a důkazy tak, jako by se správní 

úřad záležitostí tou vůbec nebyl zabýval.« 

Zákon [§ 5 (1)] ukládá O'všem sO'udu, u něhož by la podána ža
loba nebo návrh, týkající se nároku, O' kterém již rozhodovaly úřady 
správní podle § 1, by oznámil to správnímu úřadu, který v prv~í sto

lici se touto věcí zabýval. 
Tím však není nijak řečeno, že tímto oznámením volal by se 

správní úřad jako účastník do sO'udního řízení, že byl by nebo mohl 
by se vůbec státi tímto účastníkem. Onen předpis má, jakž bude ještě 
uvedeno, význam jen pro exekuci na základě rozhodnutí úřadu 
správního, pro.ti němuž ve výroku o soukromoprávních nárocích bylo 
se dovoláno nápravy pořadem práva. 

§ 7. Exekuce podle rnzhodnutí správního úřadu. 

Rozhodnutí správního úřadu, jímž a pokud jím byl straně přiznán 
soukrO'moprávní nárok, stane se vyčerpáním O'pravných prostředků 
správního řízení vykonatelným a lze na jeho základě vésti uhražu
vací exekuci. Otázka, zda bude to exekuce soudní, či sprá'J ní (poli
tická) posuzuje se podle exekučního řádu (§ 1 čís. 10 ex. ř.). Záleží 
na tom, zda exekuce podle rozhodnutí správních úřadů o soukro
moprávních nárocích přikázána jest zákonným ustanovením sou
dům, čili nic. Je-li tomu tak, má místo exekuce soudní, jinak exeku
ce správní (politická). 

Zákonodárce prO'váděcího zákona dal si a vyřešil [v § 5 (2) Cl: (3)] 

tvto otázky. 
1.) Lze před uplynutím zákonné lhůty k žalobě (návrhu) podle 

§ 1, ale dříve ještě než byla podána žaloba (vznesen návrh) povo
liti podle rozhodnutí správního úřadu, jímž přiznán straně uplatněrl.Ý 
nárok, exekuci vůbec, zvláště pak exekuci uhražO'vací? 

Zákon [v § 5 (3)] zodpověděl otázku v ten rozum, že před po
dáním žaloby (návrhu) lze zahájiti exekuci uhražovací, třebas ještě 
neprošla zákO'nná lhůta k žalobě (návrhu). 
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2.) Jaký vliv má na zahájenou uhražovací exekuci napotomní 
podání žaloby (návrhu). V tomto případě může býti uhražovací exe
kuce na návrh odložena až do právoplatnéhO' rozhodnutí, prokáže-li. 
se, ~e bylo zahájeno řízení (§ 5 (3) prov. zákona). Pokud jde o soud
ní ~hražovací exekuci, nezmiňuje se prováděcí zákon o tom, zda 
projejí odložení platí ustanovení § 44 ex. ř. Dlužno proto úsudkem 
z opaku § 45, odstavec prvý ex. ř. a z doslovu § 5 (3) prO'váděcího 
zákona (m ů ž e býti odložena) dovozovati, že i tu dlužnO' dbáti usta
novení § 44 ex. ř. 

PředpO'kladem odkladu uhražovací exekuce jest průkaz, že bylo 
zahájeno/ řízení (scl. o žalobě nebo návrhu) . PochybnO', zda stačí, 

že byla žaloba (návrh) vůbec na soud vznesena, takže by soud, 
osvědčuje, že bylo zahájeno řízení, nesměl se pouštěti do otázky 
včasno.sti žaloby ' (návrhu) a přípustnosti pořadu práva. K otázce 
dlužno dáti odpověď kladnou, poněvadž ony otázky netýkají se za
hájení, nýbrž osudu řízenÍ. Rovněž nelze řízení považovati za za·· 
hájené teprve doručením žaloby odpůrci. Opačné stanoviskO' dalo 
by se hájiti se zřetelem k § 232 c. ř. s., kdyby pro dO'volávání se 
nápravy pořadem práva bylo předepsáno jen řízení sporné. Poně
vadž však přípustným jest i řízení nesporné a pro toto. jest neupo
třebitelným pojem zahájení řízení, jak pro sporné řízení vymezen 
jest v § 232 c. ř. s., dlužno s hlediska § 5 (3) prov. zák. pro oboií 
pHpad uznati řízení za zahájené touž událostí a jí může býti jen po
dání žaloby (žádosti) na soud. 

Odložena zůstane exekuce až do právO'platného rozhodnutí (o 
žalobě nebo návrhu). Tím nemíní se zajisté jen meritorní právoplat
né rozhodnutí O' žalobě (návrhu), nýbrž vůbec právoplatné ukončení 
soudního řízení, tudíž zejména i odmítnutí žaloby (návrhu) pro ne
přípustnost pořadu práva. Tomu nevadí okolnost, že věc násled
kem rozhodnutí nejvyššího správního soudu může znova dostati se 
před řádný soud. Neboť, stane-li se tak, jde o nO'vou žalobu (no
vý návrh), nikoli o pokračování v řízení o původním návrhu .(0' pů·· 
vodní žalobě). 

Podala-li str.ana do rozhodnutí správního úřadu nejprv stížnost 
k nejvyššímu správnímu soudu, má tato stížnost odkládací účinek 
jen výjimečně, byl-li jí úřadem správním na stěžovatelovu žádO'st 
přiznán (§ 17 zákona o nejv. správ. soudě z roku 1875). Tohoto u
stano.vení slušelo by se použíti i tehdy, byla-li žaloba (návrh) sou
dem pro nepřípustnost pořadu práva odmítnuta a strana teprve pak 
podala stížnost k nejvYššímu správnímu soudu. 
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3.) Jakmile byla podána druhou stranou žaloba nebo návrh, lzc 
podle rozhodnutí správního úřadu pro přiznaný nárok povolitI eXe
kuci ku zajištěnÍ. Pokud jde o soudní exekuci ku zajištění, předpo
kládá se, že jde o pohledávku peněžitou, poněvadž exekuční řád 
připouští (v § 371) exekuci ku zajištění jen pro peněžité pohledáv

ky, nikoliv i pro jiné nároky. Pochybno, zda při soud~í exekuci ku 
zajištění jest navrhovatel povinen, by osvědčil ohrožení pohledávky 
po rozumu § 371 ex. ř. Prováděcí zákon nezaujal k této otázce sta
novisko. Pro kladnou odpověď k otázce svědčila by úvaha, že smy
slem § 5 (2) prov. zák. jest, že podáním žaloby (návrhu) na řádný 
soud vyloučena jest exekuce uhražovací, nikoli též exekuce ku za
jištění, tato však že jest přípustnou jen za dalších všeobecných pod
mínek exekučního řádu. Pro opačný názor bylo' by lze uvésti, že 
jde o pohledávku, přiznanou právoplatným rozhodnutím úřaélu 

správního, že žaloba (návrh) podle § 105 ústavní listiny a prováděcí
ho zákona jest mimořádným právním prostředkem a že proto případ 
pro vnitřní příbuznost dlužno obdGbně přiřaditi k případům § 371 ex. 
ř., v nichž ohrožení pohledávky netřeba osvědčovati. Zákon pomlčel 
dále i o tom, zda při jiných nárocích než peněžitých pohledávkách 
lze po podání žaloby (návrhu) povoliti alespoň prozatímní opatření. 
Jak řečeno, těžisko ustanovení § 5 (2) prov. zák. spočívá v tom, že 
po podání žaloby (návrhu) nelze povoliti exekuci uhražovacÍ. Není 

tudíž závady, by, pokud vůbec lze zakročiti u řádných soudů o naří
zení prozatímních opatření a jsou zde předpoklady exekučního řá
du pro prozatímní opatření, tato nařízena nebyla. 

Samo sebou se rozumí, že obmezení exekuce vztahuje se jen na 

onu část nároku, přiznaného úřadem správním, která jest dotčena 
žalobou (návrhem) na řádný soud (§ 5 (2) prováděcího zákona). 

Pokud tomu není tak, lze pro nedotčenou část nálí'kll 1 po podání 

žaloby (návrhu) uhražovací exekuci povoliti a v povolené již uhra
žovací exekuci pokračovati. By bylo jasno, pokud nárok, přiznan.V 

správním úřadem, jest dotčen žalobou (návrhem) na řádný soucl, 
ukládá zákon, jak již podotčeno, soudu, u něhož byla podána žaloba 

nebo návrh, týkající se nároku, ve kterém již rozhádovaly správní 
úřady podle § 1 prov. zák., by oznámil to správnímu úřadu, který v 

první stolici se touto věcí obíral (§ 5 (1) prov. zák.). Tomuto ú

řadu pak náleží, by podle sdělení soudu v potvrzení, že rozhodnutí 
neb opatření (správního úřadu) není již podrobeno opravnému pru

středku, který by stavil jeho vykonatelnost (§ 54, poslední odstavec 
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ex. ř.), poznamenal, že a v jakých mezích byla podána žaloba nebo. 
liávrh (§ 5 (2) prov. zák.). 

§ 8. Přechodné ustanovení. 
! 
Zákonodárce uznal za nutné pamatovati zvláštním ustanovením' 

ha případY, ve kterých rozhodl s konečnou platností správní úřad 
po dni, kterého nabyla účinnosti ústavní listina (6. března 1920) a 
přede dnem, kterého nabude prováděcí zákon účinnosti (1. pro'since 
1925). Uváženo, že v těchto případech nebylo by možno dodržeti 
zákonnou lhůtu k žalobě (návrhu) na řádný soud a že jest proto 
nutno, odsunouti počátek lhůty na dobu pozdějšÍ. Ustanoveno proto,. 
že v oněch případech lze podati žalobu nebo návrh v dalších deva
desáti dnech, pokud se týče případů § 2, odst. 2 v dalších třiceti 
dnech po účinnosti prováděcího zákona (§ 6 prov. zákona). 

Rozborem tohoto ustanovení netřeba se zabývati, poněv8.dž mc
zi tím i prodloužená lhůta již dávno prošla. 
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(Číslicemi poukázáno na stránky.) 

§ 1. Poj e m c i v i 1 n í hop r o c esu. Svépomoc. Se· 
beobrana. Proces civilní. Procesní právo v objektiv
ním a subjektivním smyslu. PrávO' exekuční. Pro
cesní právo v užším .a širším smyslu. 

§ 2. I. Zd roj e pro c es n í hop r á v a. Procesní zá-
kony z doby před procesní reformou z let 1895/1896. 

Starší zákonné předpisy o soudním řízení. 

Zákony o zevní organisaci soudní 
Platné procesní právO'. Procesní zákony z reformy 

1895/1896. 
Procesní zákony z doby PO' procesní reformě. 
II. P r á v n í p o vah a pro c e sní h Ol P r á v a. Nut

kavý ráz procesního práva. Disposiční úkony 
stran. 

III. V Ý k 1 a d pro c e s u á 1 n í c h pře d p i s Ů. Histo-
rický výklad. 

Tak zvané zodpovědění otázek. 
Nálezy nejvyššího soudu. 
Právo obyčejové. 

IV. Mís t ním e z e pro c es n í hop r á va. Lex forL 
Otázky zdánlivě procesního, 'v pravdě hmotného 
práva. 

Čisté O'tázky procesuální. 
Poměr k cizině. 

Procesuální práva cizinců. Pormelní, materielní reci
procita, důkaz vzájemnosti. 

V. Č a s o v é mez e prO' ce s II í hop r á v a. Počá
tek účinnosti procesních zákonů. 

Povšechná hlediska. 
Soustava jednotnosti sporu, jednotlivých procesních ob

dob!, isolovaných úkonů procesních. 
VI. Pí sem nic tví pro ce sní hop r á va. 
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é á s t vše o b e c n á. Odd ě 1 e n í p r v II í. Pře d m ě t 

sporného řízení. 

§ 3. A. P o. měr říz e n í s por n é II o k t r e s t n í-
m u. Civilní bezpráví, trestní bezpráví. 24, 25. 

1. Jak uplatniti soukromoprávní nároky, opodstatně-

né činem trestním. 25, 26.-
2. Vzájemný poměr řízení civilního a trestního, jde-li 

zároveň o bezpráví civilní a trestní. Přerušení ci
vilní rózepře. Předurčující otázky soukromopráv-
ní v řízení trestním. 26, 27. 

3. Vliv trestního nálezu na rozhodnutí o nárocích sou-
krollloprávních. Nález zprošťující a odsuzující. 27, 28. 

4. Vliv trestního odsouzení na věrohodnost přezvěd-
ných osob v řízení civilním. 28. 

B) P orně r říz e n í c i v i 1 n í h o k říz e n í spr á v ním u. 

1. Poměr civilního soudu k mo.ci zákonodárné 
Civilní sO'udce není oprávněn, by zkoumal platnost zá

kona. (Opatření Stálého výboru.) 
Ústavní soud. 
Soudci náleží zkoumati, zda byl zákon (opatření Stálé

hQ výboru) řádně vyhlášen. Náležitosti řádného 
vyhlášenÍ. 

II. P orně r s o u d ů k moc i v Ý k o n n é. Mají právo 
zkoumati platno.st nařízení. 

III. P orně r s o u dni c tví k e spr á v ě. Soudnictví 
jest od správy ve všech sto.licích odděleno. Náro-
ky soukromoprávní a veřejnoprávní. 

Soud nesmí se zabývati věcí, spadající do správy (a 
naopak). Jinak jest řízení zmatečným. 

Výrok nejvyššího S0'udu o zmatečnosti pravoplatně za
končeného řízení civilníhO'. 

Soudové nesmějí prováděti důkazy, by zabezpečeny 

byly pro budoucí řízení správní, soudům zásadně 
nepřísluší výkon nálezů správních. 

Kompetenční konflikty. 
Výjimečné rnzhodování úřadů správních o nárocích 

soukromO'právních. Odpomoc pořadem práva. 
Výjimečná příslušnost zemského civilního soudu v Pra

ze pro nároky pro.ti státu (zemím). 

28. 
29, 30. 

30,31. 

31,32. 

32, 33. 

33. 

33, 34. 

34. 
34-36. 

36, 37. 

37, 38. 

Postavení soudu k předurčujícím otázkám veřejnopráv
ním. Přerušení civilního sporu. 

Výjimečná vázanost soudů na předurčující výrok úřa
dů ~právních. 

NárokY ' z pOlměru státních úředníků. Docházejí vyří
zení ; • cestou správní. Výjimečné přezkoumávání 
správního náhradního nálezu soudem. 

Služební poměry samosprávných úředníků a zřízenců. 
Syndikátní odPo.vědnost státu. 
Ručení státu za škodu z nezákonnéhO' výkonu veřej

né moci. 

Odškodnění za nevinné trestní odsouzení a za poško
zení ve světové yálce. 
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38. 

38, 39. 

39-41. 
41,42. 

42. 

43. 

43, 44. 

Odd ě len í dr u h é. PO' dně tyS o u dní h 0' říz e n í. Osoby 
hlavní a vedlejší. 

Pod odd ě 1 e n í p r v é. O s ob y hla v n í. li 1 a v a p r v á. 

Soudci. 

§ 4. O s o ude cha z á k I a d ech O' r g a n i s a c e 
s o u dni c tví. Pojem soudu. Soudy kausální. 

R0'zsudí. Poměr k řádnému So.udu. 
Soudní organisace. P0'jem. 
Zásady soudní organisace. Správní soudnictví. Pořad 

stolic. 
Kausální soudnictví. 
Soudci. Soudci z povolání. 
Pomocní soudci. 
Pomocníci soudů. Zapisovatelé. Soudní kancelář. 
Soudní zřízenci. Soudní schovací úřady. Notáři jako 

soudní komisaři. Obce. P0'šta. 
Způsobil0'st k soudcovskému úřadu. Přípravná služ
ba a zkouška soudcovská. 

Soudci mezi sebou příbuzní nebo sešvagřenÍ. 
Soudce předpojatý a vyloučený. Odmítnutí soudce. 
Jmenování soudcem. Přijetí do soudní prakse. 
Výsady soudců. 
Kárné řízení proti soudcům. 
Kárné řízení proti auskultantům, nesoudc0'vským úřed

níkům a zřízencům a proti dozorcům vězňů. 
Sborové soudy. Jich řízenÍ. SloženÍ. Senáty, 

45. 
46. 
46. 

47,48. 
48,49. 

49- 50. 
51, 52. 
52,53. 

52- 54. 

54. 
54, 55. 

55-58. 
58. 

58- 60. 
60-62. 

62,63. 
63- 65, 



Samnsoudci u sborových soudů. 

Řádné obsazení senátů. 
Zjištění výsledků porady. Pořad při hlasovállÍ. 
PDčítání hlasů. 

Pevné senáty. 
Senáty nejvyššího soudu. 
Samnsoudci nkresních soudů. Rozvrh práce. 
Služební dnznr. Dozorčí stížnost. 
Stížnost pro porušení jazykovéhO' práva. 
Zásady jazyko.vého práva. 
§ 5. O p r a v o moc i a pří s I u š n o s t i s a. u dní. 

Pravomoc soudnÍ. Správa soudnictvÍ. Obligatorní 
rozhodčí soudy. Zvláštní komise pro rozhodování o 
soukromnprávních nárocích. Vylnučení soudní pra
vomoci zvláštními výsadami. 

Osoby exterito.riální. 
Řádné a mimnřádné soudy. Soudy konsulárnÍ. 
Pojem příslušnosti. Věcná příslušnnst. Funkční přísluš

nnst. Místní příslušnO'st. 
§ 6. V ý jim e č n é u r č o v á n í pří s I u š n o s t i. 

I. R O' z k a zem vy š š í h o s o udu. 1.) určování 

místně příslušného soudu nejvyšším soudem. 
2.) Delegace. 
3.) Spnry o příslušnost mezi tuzemský mi soudy. 

II. P r a h I á š e ním mi n i str a spr a v e d ln o s t i. 
1.) Spory o příslušnost mezi tuzemskými a cizo
zemskými soudy. 
2.) V otázkách exteritnriality. 

III. S r o v n a I O: u v ů I í str a n. Prorogace. 
§ 7. Mez e pří s I uš n o s ti co, do č a s u, mís ta 

a ·0 b j emu. I. Mez e p ří s I u š n o s t i c o d o 
č a s u. Příslušnost napotomní změnou poměrů zů

stává nedntčena. Výjimky. 
II. Mez e pří s I u š n o s t i c O' d o in í st a. Působ

nost soudu je obmezena na přikázaný mu obvod. 
Výjimky. 

III. Mez e pří s I u š n o s t i c o d o o b j emu. Otázky 
p ostranné {incidenční). 

Otázky předurčující (praejudiciální). 
Podružná žaloba určovací. Žaloba navzájem. 
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65-68. 
68. 
69. 

69,70. 
70, 71. 

71. 
71, 72. 

73. 
73, 74. 

74-76. 

76, 77. 
77, 78. 

78. 

78, 79. 

79. 80 

80, 81. 
81,82. 

82. 
82, 8.3. 

83-85. 

86. 

86, 87. 

87,88. 
88. 
88. 

Žaloba o obnovu, pnvolení exekuce. 
Žaloby podle § 35, 36 a 37 ex. ř. Zajištění důkazů. 

Prozatimní opatření. 
§ 8. Z p ů s o b v y k on á v á n í p r a v O' moc i s o u-

Id e m. Soudce z příkazu činný. 
.soudce dnžádaný. Jurisdikční mandát. 
Přenesení pnručenství (opatrovnictví) podle § 111 j. n. 
§ 9. U važ o v á ní pří s I u š n o s t i s O' ud e m. Pří-

slušnost zkoumá soud sám od sebe. 
I. Ves por ech rozhodny jsou údaje žaloby. 
NezhoHtelná nepříslušnost. 
Námitka nepříslušnosti. Preklusivní prorogace. 
II. Úchylky v říz e n í nes por n é m, e x e k u ční m, 

k o n k u r sní map ř i pro z a ti m n í ch op a
tře n í c h~ 

Ul. N e pří p u s t n o s t p o ř a d u p r á v a. 
P o měr říz e n í s por n é h o k nes p O' r n é m u. 

§ 10. O d por o vat e I n o s t výr a. k u o pří s I u š-
n o s t i. Opravným pro'středkem jest rekurs. 

Vyloučení rekursu proti rozhodnutí o · příslušnosti. 
Závaznost výroku o nepříslušnosti pro jiné soudy. 
Rekurs nemá odkladného účinku. 

Rozhodování o příslušnosti odděleně a v souvislnsti ~; 

věcí samou. 
Žalobcův návrh na odstoupení věci příslušnému soudu. 
Pnměr kausální o obecné pravomoci. 

I. Pře dm ě t n á (v ě c n á) p ř í s I u š n o s t. 
§ 11. P o vše c h n á hle d i s k a. 
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88. 

88,89. 

89-91. 
91-94 . 
94,95. 

96. 
96, 97. 

97. 
98, 99. 

99. 
100,. 101. 
101, 102. 

102. 
102-104. 

104. 
104-106. 

106. 
106, 107. 

107-109. 

109, 110. 
A) Pře d m ě t n á pří s I u š n o s t řád n Ý c h s o u d ů. 

§ 12. Pře d m ě t n á pří s I u š n o s t s o u d ů o k r e s-
n í c h. I. P o cl leh o dno tys p O' r n é hop ř e d-
m ětu. 

II. Pod I e z v I á š t n í p o vah y s p o r n é hon á
r o k u. 1.) Nemanželské otcovství. 

2.) Určení neb oprava hranic nemovitostí, služebnost 
bytu, výměnek. 

3.) Rušená držba. 
4.) Věci nájemní. 
5.) Spory námezdní. 
6.) Plavba, povoznictví, hostinští. Věci Pnlabské. 

110, 111. 

111, 112. 

112, 113. 
113. 

113, 114. 
114-116. 
116, 117. 



7.) Vady dobytka. 
III. P u n k ční pří s I u š n o s t. 
§ 13. Pře d m ě t n á pří s I u š n o st · s b o. r o v Ý c h 

s o u d ů p r v é s t o I i c e. 
A) tI led í c k h od not ě s por n é h o. pře d m ě tu. 

B) Ii led í c k p o vaz e r Ol z e pře. 1.) Manželský 
původ děcka. 

2.) Spory o rozvod, rozluku a neplatnost manželství. 
3.) Spory z poměru rodinného. 
4.) Rodinná svěřenství, 5.) manský POlměr, 6.) spor soudců 
7.) Spory konkursní. 

8.) Spory z dílčích dluhopisů a z poměru svazového. 
9.) Nevinně vytrpěná vyšetř0'vací vazba. 
10.) Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na 

velkém majetku pozemkovém. 
II. F u n k ční pří s I u š n o s t. 

§ 14. Pře d m ě t n á pří s I u š n 0' s t o b c hod n í c h 
s o u d Ů. I. Ii led í c k h O' dnO' t ě s por n é h o 
pře d m ě tu. 1.) Spory z obchodů. 

Podnikatelé veřejných skladišt" 
Obchody bursovní. Burso,vní rozhodčí soudy. 

Státní železnice a pošty. 
2.) Spory z obchodních věcí. a) sp0'ry ze zcizení ob

chodního závodu, b) spory o právo užívati firmy, 
c) spory va.žiČů, měřičů, dohodců atd. 

d) spory mezi kupci a jich zaměstnanci. 
e) spo.ry obchodních zaměstnanců s třetími , f) spory z 

obchodního sp0'lečenského! poměru. 

3.) Sp0'ry ze směnek a šeků. 
4.) Spory z kupeckého zadržovacího práva. 

II. Pod lep o vah y n á r O' k u. 

1.) a Ochrana známek. 
b) V z0'rky a modely. 
c) Průmyslové patenty. 

2.) námořské lodě a plavba po moři. Potvrzení o. ne. 
hodě při plavbě. 

3.) usmrcení nebo pOJanění osob příhodou v dopravě 
železnic. Usmrcení nebo poranění železničního za
městnance. 
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117. 
118, 

119. 

119, 120. 
120, 121. 

121. 
121. 
122. 
122. 
122. 

122. 
123i 

123. 
123. 

123, 124. 

124. 

125. 
125, 126. 

126. 
126, 127. 

127. 

127, 128. 
128. 

128, 129. 

129. 

129. 

1.) Sp0'ry konkursní. 
5.) Zmatečnost nálezu rozhodčího soudu bursovního. 
6.) Zmatečnost usnesení valné hromady společností 

s o.. r. 
7.) SPo.ry z dílčích dluhopisů . . 

8.) Stor.y proti cedulové bance. 
III. P u n k ční pří s I u š n o s t. 
§ 15. Pře dm ě t n á pří s I u š n o s t s o u d ů hO' r

n í c h. I. Pří s I u š n o s t podle hodnoty r0'zepře a 
podle po;yahy nároku s o u d ů o k r e sní c h. 

II. Pří s I u š n o s t hor n í c h sen á t ů pod lep o
vah y n á r o k u. 1.) Věcná práva k horám. Míry 
dolové. Přebytky. Díla pomocná. Štoly revírní. 

Součástky horního vlastnictví na povrchu ležící. Příslu-
šenství hor. Právo kutací. 

2.) Spory o užívání hor. 
3.) Spory o stáří v poli. 
4.) Spor o vYzvání k vytčení pole. 
5.) Spory o propadlost horních oprávnění. 
6.) Vody d0'lo.vé. 
7.) Zvláštní oprávnění, upravená horním zákonem. 
8.) Společenské smlouvy. 
9.) Spory mezi těžařstvY a těŽíři. 
Podnikatel hor. Majitel (držitel, vlastník) hor. 
Iiorní (báňská) společnost. Těžařstvo. 
III. F u n k ční pří s I u š n o s t. 
§ 16. P r a v 0\ moc v i c h n í c h zem s k Ý c h s o u·· 

d ů. I. 1.) Vrchní zemské soudy j a k o s o u d y 
p r v é s t o I i c e. a) Spory syndikátní. 

b) Žaloby proti státu o odškodnění prO' neoprávněné od
souzení trestním soudem. 

c) Žaloby proti státu o odškodnění za protiprávní jed-
nání proti civilním osobám za světové války. 

d) Spory mezi státní správou a cedulovou bankou. 
~.) Vrchní zemské soudy j a k o op r a v n é st 0' I i c e, 
3.) P II n k ční pří s I tl š n o s t. 
§ 17. Pravomoc nejvyššího soudu. 1.) Ve 

druhé stolici. 
2.) Ve třetí stolici. 
3.) Funkční příslušnost. 
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129. 
12Y, 130. 

130. 
130. 
1.30. 
130. 

131, 132. 

132, 133. 

134, 135. 
135. 
135. 

135, 136. 
136. 
136. 
136. 
137. 
137 .. 
137. 
137. 

. 137, "138. 

138. 

138-,-140. 

140-142. : 
142. 

. 142. 
142. 

143. 
14.3. 

. :143. 
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B) Pře d m ě t n á pří S I uš n o S t S o u dům i moř á d n Ý c h. 
Soud nejvyššího dvorního marš.álka zrušen. Členové bý-

valého císařského rodu. Mimořádnými soudy pouze 
soudy živnostenské. 

§ 18. úst roj í a p r a v o moc s o u d ů ž i v no·· 
s ten s k é. Spory živnostenské. Podniky, k nim~ 
vztahuje se příslušnost živnostenských soudů. Po
jem dělníka. 

Živnostenské právní rozepře. 
Příslušnost živnostenského soudu je výlučná. 
Rozhodčí soud živnostenského společenstva. 
Vzájemná vázanost řádných a živnostenských soudů v 

otázce příslušnosti. 

143. 

144, 145. 
145. 
145. 
146. 

146. 
Místní příslušnost. 146. 

OstroH živnostenských soudů. 146, 147. 

C) Pře dm ě t n á pří s I u š n o s t řád n Ý c h s o·u d ů z ř í
zen1r ch mimo státní území. 

§ 19. P ů s ob n o s t s o u d ů k o n s u I á r n í c h. 

§ 20. K t e r a k s eur č u jeh o dno t a s por n é h o 
pře d m ě t u. Rovná se zájmu, který má žalobce 

. na tom, by zvítězil se žalobním nárokem. 
a) Rozhodnou jest doba, kdy byla žaloba podána. Roz

šíření žalobní prosby. 

b) Rozhodnou jest jen hodnota nároku hlavního. 
c) Rozhodnou jest hodnota žalobního podkladu v jeho 

celistvosti: a) žaloba o část jistinné pohledávky, 
(3) žaloba o přebytek ze vzájemných pohledávek. 

d) Rozhodnou jest jen hodnota; žalobního nároku. 
e) Několik samostatných nároků v téže žalobě. 

výpočtu netřeba: 

a) při nárocích peněžitých. 
b) při alternativa facultas a c) alternativa obligatio. 

Ocenění hodnoty žalobcem. Poměr odpůrce a soudu k 
žalobcovu ocenění. Jeho přezkum soudem. 

Oceňovací pravidla: 

].) Spory o věc. 2. Spory o zajištění pohledávek. 3. Spo
ry o úroky, důchody atd. 4.) Spory o existenci ná

- jemního poměru. 

147, 148. 

148 . 

148, 149. 
149. 

149, 15ú. 
150. 
150. 

150. 
150. 

150-152. 

152, 153. 

II. Mís t n .1 pří s I u š n o s t. 
§ 21. Vše ob e c n é p o zná m k y O mís t n í p ř í

s I uš n o s t i. Pojem sudiště. Zákonodárná hledi· 
ska. Osobní a věcná sudiště. Obecné sudiště. Zvlá-
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! štní osobní sudiště. Sucliště na výběr, sudiště výběrové 
§ 22. A) Ob e c n é s u d i š t ě. Pojem. Bydliště. 

154. 
155. 
155 . 
155. 

. 1. Bydliště osob fysických. Několikeré bydliště. 
Nucené bydliště neodvozené a odvozené. 
1.) Neodvozené nucené bydliště: a) osob vojenských a 

četníků; bezpečnostní stráž, finanční stráž. 
h) stéÍtnÍch zaměstnanců mimo státní území. 
2.) Nucené odvozené bydliště: a) manželky, 
b) nezletilých dětí manželských atd. 
Kdy selhává rodinné sudiště. 
c) nemanželských dětí. 
Sudiště dočasného tuzemského pobytu. 
Sudiště posledního tuzemského bydliště (pobytu). 
Poměr těchtOl dvou sudišf. 
II. Obecné sudiště osob hromadných. 
§ 23. Z v I á š t n í s u d i š t ě. I. Z v I á š t n í o s o b n í 

s u d i š t ě. 1.) Sudiště místa zaměstnání. 
2.) Sudiště podniku. 
3.) Sudiště podle majetku. 

II. Z v I á š t n í věc nás u d i š t ě. 
§ 24. 'Z v I á š t ní s u d i š t ě dle z mís t ně n í n á

r Ol k u. A) Drž b a. 
11) Věc n á p r á va are á I n í b ř e m e n a. 1. Sudiště 

dle polohy věci. 
2.) Sudiště věci obtížené. 
3.) Kupecké právo zadržovací. 
C) O b I i g a ční p r á v a. 1.) Sudiště místa splnění. 
I. Obyčejný soud splniště. 
II. Fakturové sudiště. 
III. Spory směnečné. 
2.) Sudiště dřívějšího bydliště. 

3.) Sudiště lodníků a lodního mužstva. 
4.) Sudiště pro spory z nájmu lodí, z námezdního po

měru lodního mužstva a z dopravy nákladu po moři. 
5.) Spory nájemní. 
6.) Spory z dílčích dluhopisů. 

155, 156. 
1~7. 

157, 158. 
158. 

158. 
158, 159. 

159. 
159~ 
159. 
160. 

161, 162. 
162-165. 
165-167. 

168 

168-170. 
170-172. 

172. 
173. 

173, 174. 
174 až 177. 

177, 178. 
178, 179. 

180. 

180. 
181. 

182~185. 



7.) Spory ze svazových poměrů. 
8.) Sudiště pro pohledávky kupců za zboží. 
9.) Sudiště pro nároky dle zákona o ručení železnic. 
10.) Sudiště pro žaloby na náhradu škody, způs obené 

provozem silostrojů. 

11.) Spo,ry proti pojistníkovi ze smlouvy pojišťovacÍ. 
12.) Sudiště pro spory syndikátní. 

D) P r á vor o d i n n é. 1.) Sudiště ve věcech manžel
ských. 

Přeměna rozvodu v rozluku manželství. 
Rczloučení manželství účastníků války, kteří byli pro

hlášeni za mrtvy. 

2.) Podpůrné sudiště pro žaloby z poměru mezi manže
ly nebo mezi rodiči a dětmi. 

E) S. u d i š t fl p r;ý š t í c )í z při taž I i v O' s t i fl e-
. s por n é hoř í z e ní. 

1. Sudgtě pro spory pozLtstalostní. 
2. SUdlště pro spory svěřenské a lenní. 
3. Suc1iště konkursní. 

f) S u d i š t ě, k o tví c í v s O' u v i s los ti jed n é 
věc i s d r u hou. I. Pod r u ž nás u d i š t ě v ý -

I u čn á. 1.) Sudiště pro zajištění důkazů. 
2.) Sudiště společenství ve sporu. 
3.) Sudiště hlavní rOlzepře . 
a) Pro hlavní intervenci. 
b) Pro žalobu o zmatečnost a obnovu. 
c) Pro povolení exekuce. 
d) Pro žalobu o bezúčinnost r01zhodčího nálezu. 
e) Spory exekuční. . 
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18.5, 186. 
186-188. 

188. 

188, 189. 
189, 190: 

190. 

190- 192. 
192, 193. 

193, 194. 

195-199. 

199-202. 
202. 
202. 

203. 
203-206. 

207. 
207, 208. 

208. 
209. 
209, 

II. PO' d r u ž nás u d i š t ě, d a n á n a v Ý b ě r. 
L) Sudiště hlavní rozepře pro žaloby prO'cesních zmoc- . 

něnců a zmocněnců pro doručO'vání. 209, 210. 
2.) Sudiště žaloby navzájem. 210-215. 
3.) Sudiště pro žalobu o náhradu škody (interesu) pro 

nesplnění závazku k jednání neb opO'menutí. 
G) S u d i š těž a lob s o u d c ů a pro t i s O' u d

cům. 

tl) , S u d i š t ě c i z i n c ů. 1.) Sudiště cizolzemských ú
stavů, společnO'stí atd. 

2.) Sudiště vzájemnosti. 

215. 

215, 216. 

217. 
217,218. 

DODATEK I. 
J a z y k o v é p r á vo v říz e n í s o u dní m. 

§ 1. Ú vod. Zákonné zdroje. Pojem soudů. Podkarpat
ská Rus. 

§ 2.1 Stá t n í j a z y k a j a z Y k o v é m e n š i n y. 
I .. Státní jazyk. Oficielní jazyk. Poměr češtiny 

k slovenštině. 
II. Jazykové menšiny. 
§ 3. Pří s 1 u š n o s t k n á rod n í a j a z y k o v é 

m e n š i ně. 
§ 4. Vše o b e c n á u s t a n o ven í o ú řad o v á n Í. 

Úřední styk se stranami. Vnitřní úřadování. 
I. ? O' dán í. A. P ojem. Výjimky 1, při O'sobních do-

tazech atd. , 2, v důležitém zájmu státu. 
B. J a z y k o v ě v ad n á pod á n í 
1. Ústnípodání. 
2. P í se m n á p o d á n í j a z y k O' v ě vad n á. 
Podání ve státním a jiném jazyku. 
II. Pří 1 oh y. 
III. Úst n í sty k. 
A. S e str a na m i a ] 1 n Ý m i ú č a st ní k y. 
AA. Děje se v jazyku státním. 
BB. Vyjímečně v jazyku strany. 
ee. Povinnost strany, zříditi 'si plnomocníka, zna

lého státníhO' jazyka. 
DD. Výslech stran k důkazu a obviněného v řízení 

trestním. 
.EE. Z á k o n n í z á s tup c i. 
B. S věd ci. 
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219, 220_ 

221, 222. 
222, 223. 

223-227. 

227, 228. 

228. 

228, 229. 
229- 231. 
231, 232. 
232, 233. 

233, 234. 
23.5. 

23.5. 

235, 236. 
236, 237. 
237- 239. 

e. Z n a l' ci. 239. 
§ 5. V ý jim e č n á u s t a n o ven í. 

1. O s o ude c h, j i c h ž p ů s o b n O' s t s e v z tah u jen a 
s o u dní O' k r e s s j a z y k o vou m e n š i n o u. 

Vnitřní úřadování. 239. 
A. Pod In í n k y pro použití výjÚnečných ustano-

vení. 240 .. 
B . O b s a h výjimečných ustano-vení 
AA. Podání. 
1. V menšinovém jazyku. 241. 
Dvojjazyčná podání. 241. 



2. Protokolární podání,' které má ·býti zasláno k pří
slušnému vyřízení jinému soudu 

3. Návrhy, na jichž vyřízení jest zúčastněno něko-
lik soudů. 

4. Knihorvní zápisy u ' několika soud1t 
5. Zápisy do veřejných rej stříků:. 

BB. Přílohy. 
CG,. ústní styk. 
DD. Věci trestní. 
.E.E. Vyřízení. 

PP. Rejstříky, záznamy, seznamy a spisové obaly. 
00. Zemí ozna~ní soudů. 

§ 6. O s o ude ch; j i c h ž p ů s ob n o s t s e v z t a
h u jen a ně k o 1 i k S Oi úd ní c h o k r e s ů. 

§ 7. O m o ž n o s ti jed n a t i a vy ř i z o vat i jen 
v j a z y k ume n š i n o v é m. 

§ 8. O ú řad ech a o r g á n ech, j i c h ž p ů s o b
n o s t s e v z tah u jen a m e n š í o b vod y, než 
j e s t s o u dní o k r e s, n e bon a č á s t i n ě
k o 1 i k a s o u dní c h o k r e s Ů, ne bon a s o u d
n í o k r e s cel Ý a č á s t o k r e s u j i n é h o. 

§ 9. O pro r o ga c i a de leg a c i. 

§ 10. D o p i s o v á n í s ú řad y c i z í chm o c n o stí. 
§ ll. Některá zvláštní ustano·vení. 
a) Vyšší soudy. 

b) Výklad vyřízení v různých jazycích. 
c) Vysvědčení a jiná úřední osvědčenÍ. 
§ 12. D o p i s o v á ním e z i s o u d y a ob c e m i. 
1. Dopisování obcí soudům. 
2. Dopisování soudů obcím. 

Poznámka 1. 
Jednací jazyk obcí. 

P o zná m k a 2. 
Povinnost obecních orgánů znáti státní jazyk. 

P o zná m k a 3. 
a) Okresní zastupitelstva a silniční výbory, b) Zem
ské (správní) výbory (komise). c) ústavY 'a pod
niky ve správě samosprávných úřadů. d) Zastu-
1Jitelské sbory župní a okresní. 

e) Veřejné korporace mimo úřady místní samo
správy. 
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241, 242. 

242-244. 
244. 
244. 

244; 245. 
245- 247 

247- 249. 
249-253. 
253, 254. 

254. 

254, 255. 

255-258. 

258, 259. 
259-261. 

261. 

261. 
261, 262. 

-~ 262. 

262, 263. 
263. 

263,264. 

264. 

265. 

265-266. 

:§ 13. Kárné řizení. 

Proti soudcům a soudním zaměstliancům. 
Proti advokátům. 
Proti notářům. 

§ 14 Och ran a str a n. 
§ 15~ S por y o u ž í v á n í j a z y k a, d ohl e d a o

p a tře n í k z ach o v á n í pře d p i s Ů. 
A. S por y o u ž í v á n í j a z y k a. 
B . D ohl e d a o pat ř e n í k z ach o v á n í pře d-
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266, 267. 
267, 268. 

268. 
268- 270. 

270- 275. 

p í s ů o j a z y k. p r á v u. 27,1), 276 . 
.§ 16. O j, a z y k o v é z p ů s o bil O' \S ti s 0' u d c ů a 

soudních orgánů a o jazyku zkoušek. 
1. O jazykové způsobilosti soudců a ' 

s o u dní ch o r g á n Ů. 276- 279. 
ll. O j a z y k u z k 0' uš e k. 279. 

DODATEK ll. 
Náprava výroků úřadů správních o nárocích soukromoprávních 

pořadem práva. 
.§ 1. úvod. 
§ 2. Předmět řízení. 
§ 3. Hmotné předpoklady použití zákona. 
§ 4. Příslušnost. 
§ 5. Poměr ke stížnosti na nejvyšší správní soud. 
. § 6. Řízeni na správním soudě. 
§ 7 . .Exekuce podle rozhodnutí správního úřadu. 
.§ 8. Přechodné ustanovení. 

OPRAVA: 

280, 281. 
281-283. 
284-285. 
286, 287. 

288- 292 . 
292-298. 
298-301. 

301. 

Na straně 246, c místo soukromé prot0'koly čti souhrnné pro
tokoly. 
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