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pí'etíženým nebo nléně schopným. N ebez'pečí je tÍln větší, čÍlu 
více obtíží púsobí aplikace zákona dosud nevyzkoušeného. 
. Teprve budoucnost arci ukáže, kterou cestou se dá zákono-
·dárná praxe a s jttkým úspěchem se set ká. 

r Praze ,dne 20. září 1928. 
Dl'. Vludimil' Solnař . 

. v 

Normy procesního práva na území·CSR. ' 
v desetiletí 1918-1928. 

Stát československý převzal vedle jiných i procesně-právní 
normy stáHl, na jejichž troskách vznikl. Ale už sanla skutečnost 
zániku staré státní organisace nutila k vydání 'nových nore'm 
procesního prá'Vla a ke zřízení nových soudů. ' 

Bylo nezbytno bez odkladu zříditi Nejvyšší soud (5/18 a 
216j19), určiti příslušnost rO'zhodování o nárocích proti státu 
a jeho částťiln (4j18) ,a, zříditi tribunál, který hy řešil konlpc
tenč.ní konflikty 111ezi. řádnými soudy na jedné a správními úřady 
na druhé straně a lnezi Nejvyšším správnÍ1n soudem a řádným 
soudeln (3/18, 635/20). MeZi nezbytnO'sti patřilo též zřízení vlast- , 
ního patentního soudu (305/19) a určení úředního listu pro uve
řejtlOvání zápisů do obchodního rejstříku (397/19). 

Vedle vyplňování lnezer organisačních přistoupilo se k při .. 
Z'pú50bení soudní organisace i platných norenl procesních ])0-

U'ebálll nového státu. Vláda byla zákonenl zmocněna, aby mě
nila počet, sídla i obvody soudů (6/18, 18S/19). Ohledně platných 
procesních norem ovládl názor, že ani rakouským ani uher
ským jako celku ne'lná b)'ti dána přednost, že jen prozatÍln Inají 
zústati v platnosti onlezeny na své staré obvody, dokud nebude 
kodifikováno nové, sjednocpné právo procesní na donlácích zá
kladech. K přípravě této kodifikace bylo zřízenO' samostatné 
ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organ~sace správy 
(431/19, 501/21) . Výjimkou na úe:emí odstoupeném Německou 

, l'íší (Hlučínsko) zavedeny byly normy rakouské (152/20, 18/21 a 
rtlZ. ) 253/21). V řízení exekučll1Íln byla pak stanoven31 stej'l1á vy
konatelnost veškerých exekučnich titulů vznildých v tom či 
01101n území Českoslovpnského státu (237/19) a" zrušena stará 
ustanovení o právní pOlnoci. . 

Pokud se týká jednotlivosti nové úpravy organisace soudní, 
jde tu jednak- o zřízení zvláštního oddělení pro Podkarpa;tskou 

, ,Rus při soudní tabuli v Košicích (634/20) , jednak o zavedení no 
yého jednacího řádu soudního na Slovensku a PodkarlPatsl{é 
Rusi (99/24) a konečně o celou , řadu zákonů , jimiž se zřizl.,I.jí 
noyé soudy, některé opět se naopak ruší, po případě doznávají 
Zll1ěn v rozsahu svého obvodu. Se znlěnallli v organisaci soudú 
jdou současně pronikavé změny v obsazení lníst soudců. Tito 
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mohou býti po dobu organisace přesazeni nebo dáni na odpo
činek (6/18, 77/19). Ir rychlénlu opatření dostateč:l1ého počtu 
soudcú zkrácena jest přílPravná služba soudcovská a unložúuje 
se přejímání SOUdcll z Bosny a Hercegoviny (77 a 124/19 ad.), 
dbá se OVŠClTI, aby soudci byli znalí státního jazyka (76/19). 
K zachování č,istoty v soudnictví směřují zákon proti úplatkářství 
a porušování úředního tajemství (178/24) a: nařízení, aby platy 
odváděny byly jen prostřednictvínl Poštovního úřadu šekového 
(125/21). Soudy nejsou nadále ani úřady depositními, i ' tato 
funkce přechází na Poštovní úřad šekoV}T (88 /24, 164/26). Při 
n'chnínl zelTIském soudu v Praze zřizují se 2 disciplinární kb-, 
mise a personální senát (56/14). 

Organisaci advokátú a l10tářú dostává se rovnez ,nové 
úpravy. I lu jest v začátcích třeba opatřiti dostatek sil. Pro Slo
vensko a Podkarpatskou Rus zavádí se subsidiárně ustanovení 
rakcuská o způsobilos,ti k úřadu veřejných notářú (196/19). 
Také advOlkátllm a kandidátlll1'l advokacie umožňuje se přesídliti 
z území rak. advokát. řádu do úzenlÍ uherského adv. řádu 
(83/20). Přípravná prakse se zkracuje i na! území rak. adv. ř. na 
pět let (40/20). Činnost advokátních a notářských komor na 
Slovensku jest zcela nově upravena (167/20). Dochází také 
k nové úpravě advokátního .tarifu (498/19). 

Vedle nov}Tch úprav v organisaci soudů, advokacie a 110, 

tářství dochází ke Zlněnám i v normách procesních, upravených 
jurisdikční normou, civilnÍln řádenl soudnínl, řádem exekučním, 
konkursním, vyrovnacínl a řádem o říze!l1í ve věcech nes,por
n~Th. Jsou to úpravy a změny jen částečné, nikoliv rozsáhlé, 
ale při tDnl přece velmi pronikavě působící na celkový charakter 
soudního řízenÍ. Byly určeny pro dobu přechodnou, aby pokud 
mcžno přizpůsobHy naléhavým potřebáln nového státu staré 
právní nDrmy do té doby, než dojde ke l\:odifikaci nov}Tch . 

Uvedené znlěny lnají své vůdčí nlyšlenky. Vedle 0'ds:l:rarnění 
llstan vení ystahujících se na !privilegia zapuzené dynastie, jsou 
tu ustanovení, jež slněřují jednak k r:acionalisaci soudního řízeni, 
jednak k propiijčení více volnosti obČantllll a konečně k uplatnění 
zřetelů sociálních. R a c i o II a I i s.a c í řízení nazývám zrychlellÍ 
a zlevnění postupu řízení za současného šetření silami soudeú. 
Postoupilo se k ní novelami č. 161/21 .a 123/23. Jimi zvýšena byla 
hranice pro řízení ve věcech nepatrných v řízení spornénl na 
300.- Kč, v ří.zení konkursním na 10.000.- Kč, řízení upomí
nací stalo se přípus.tn)'TlTI až do· 5000.- Kč, příslušnost okresních 
scudů až do hodJn0'ty 5000.- Kč a to i pr0' věci směnečné (vzor 
c. ř. s. uh.), opravné prostředky v c. ř. s. uh. II při věcech 
luenší hodnoty obnlezeny, vzdání se ústního jednání odvolacího 
pcdporoyáno, lhllty zvl. v c. ř. s. uh. nově upraveny a prodlu
žoyání jich obmezeno. To ,::šc směřuje kry chl é m u IP o s tup u 
a z I e vně n í ř" í'Z e n í. Set ř e n í s i 1 a m i s o li d C II lná za 
účel ust8novení samosoudcú u sborových SOUdll .při věcech až do 
20.000.- Kč, dále ye sporech lnanželských a při konkursu, pří 
pustnost vydávání rozsudkú pro zmeškání, uznání a vzdání se 
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nároku na rubrikách k žalobě, vypuštění skutkového děje z ob
sahu rozsudku jako jeho samostatné č.ásti (vzor c. v. s. uh.), pře
nesení vyřizování jednoduchých věcí v řízení exekučním, porn
čenském a opatrovnickém i pozllstalostnÍIn na úředníky kance·· 
láře a konečně nucené používání notářú jako soudních komi
sařů ve věcech pozůstalostních v sídlech sborových soudů. 
Vět š í vol n o s t ob č a n II m se !propl~ljču.ic upravením fOrInule 
přísahy osob bez lwnfesl', dále ponecháním stranám na vůli, 
chtějí -li si připraviti projednání pozůstn]osti samy, zrušení po
kusú o smil' ve sporech o rozvod manželství a zrušení obhájce 
svazku manželského při řízení o neplatnost a rozluku manželství 
a konečně d'ání lnožnosti jednati před soudem bez advokáta ve 
věcech až do 2000.- Kč. S o ci á ln J z ř e tel e došly uplatnění 
ve zvýšení nezabavitelného lninima při exekuci na platy zaměst 
nanců a jejich vdov (314/20), dále při exekuci na v~Tměnky 
(66/25), v ustanovení o odkladech exekučního vyklizení (409/20 
ad.), v přiročí živnostníkům, býv. vojákům válkou upadlýnl 
pro pohledávky před 31. XII. 1918 (~93/20 a d.) a zvýšenÍln 
částky služného, požíyujícího v konkursu 1. pořadí (190/22). 

Konečně přichází celá řada rozptýlených ustanovení, která 
není sice možno podřaditi pod všeobecný název, která však 
jsou vehni důležitá. Jsou to zejména': 

Zákon, kter}Tm se lnění a doplňují ně,která ustanovení zák. 
o soudním řízení ve věcech občanských a O' řízení exekučnÍnl 
(23/28), zavedení lnetric;ké míry na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi (386/22), elektrické vedení všeužiteč. podnildl předměteJn 
zaplSU do pozemkových knih co příslušenství nen~ovitos ti 
(187/22). úprava některých částí c. ř. s. uh. (164/24) , prohlášení 
za n1.rtvého účastníkfl v~lky a spojení s žádosti o ně žádosti o roz
Juku m anželství (252/21), peněžité závazky v rak. korunách mezi 
ČSR. a Rak. rep. , nevymáhatelné za jistých podmínek (173i20), 
reforma poručens.kého a opatrovnického práva na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi (123(23), neodkladné opatření ohledně jmění 
pozůsta] ostního (123/23), obecný soud pro naše úředníky v ci
zině (161/21), příslušnost pro spory z poměru rodičského a lnan
želského, nemá··li zde manžel ani obec. a zvl. soud, ev. není již 
příslušnfkem (161/21), určení nejnižší částky vyrO'vnací a kon
kursní (18 a 99/23) a následky prodlení s kvotami (99/23). 

Zvláštní zmínky zasluhuje provedení ~ 105 ústavní listiny 
o právu těch, jichž soukron~oprávní nároky v řízení administrač
ním byly -- podle jejich názoru -zkráceny, k podání žaloby il1a 
platnění oněch nároků před řádnými soudy (214/25,). 

Revoluční situace dává také vznik celé Ďadě zvláštních 
soudťl. Jde tu nejen O' úpravu rozhodčích soudů bratrských po
kladen (242/22) a o soudy hornické (170/24), nýbrž o nové vyněH 
řady právních poměrll z příslušnosti řádných soudů. Vznikají 
rozhodčí soudy dělnické pro rozhodování o náhradě škody pro 
vypuzení z práce nedovoleným nátlakem (662/19), rozhodčí soudy 
mzdové u stavebních živností (45/22), rozhodčí komise pro zá-



ob
pře
)r1.1-

lce·· 
Hlll

ldů. 
luIe 
vůli, 

po
ájce 
[ství 
1 ve 
lění 
lěst
nky 
9/20 
lým 
ním 

terá 
išak 

zál,
nÍlu 
tské 
~ tenl 
tosti 
[šení 
roz
ne?-l 
i20) , 
(U a 
nění 

v ci
nan-
í již 
kon-

;tiny 
traé
y na 

ních 
. po-
VněH 
ikají 
pro 

)udy 
) zá-

21 

vody se závodnhni výbory (330/21) a rozhodčí soud Státního po
zemkového úřadu (196/26). 

Bezpečnost soukromorprávních styků s cizinou zajišťují me
zinárO'dní únlluvy o právní pomoci. Úmluvy tO'ho druhu má če
skoslovensk)'r stát .s Belgií l78/28), Bulharskem (58j27), Eston
skem (26j28), Francií (46/26), !talií (1~6/26), Polskem (26), Ru
ll1unskem (171/26), Švýcary (9/18), Velkou Brit~nií a Irskem 
(70/26). Právní pomoc ve styku s Německ)Tnl Rakouskem a 
Německou říší jsou upraveny na základě reciprocity (145; 19 
rEsp. 131/24). Exekuci podle spisú a listin zřízených · v cizině 
upravuje II nás zák. 23/28. . 

Jak výše byla učiněna již zmínka, byly staré ra,kouské a 
uherské procesně - právní l10nny novýnl státem. podrženy jen pro 
d obu přechodnou. S p,řípravnýúli pracclni ke kodifikaci nového 
ylastního práva bylo započato již v prvém roce' republiky a práce 
ty - pochopitelně velmi obsáhlé - za O'rganisace lnillisterstva 
pro sjednocemí zákOl1odflrství a organisace- správy se schylují 
k zakončenÍ. . 

F Praze dne 21. září 1928. Dl'. Jan Procházka. 

Decenium československé finanční 
politiky. 

Pl:ehlédnouti prvé desetiletí čsl. finanční politiky je radostno 
n ejen proto, .ie jedná se o desetilet)r ·vj'Tvoj financí n a ~ e h o 
v 1 a s t n í h O' slátu, nýbrž - a to zejnléna - z toho dúvO'du, že 
desetileté úsilí a obětavá práce · řady lidí dO'šla plného úspěchu 
y kc-nsolidovánÍ mechanismu tak slO'žitého jako jest veřejné fi
nanč i.1 Í hospodářství moderního státu, nota bene státu bez vlastní 
tradice státně -politické a finančnÍ. V desátéln jubilejním roce re
pnbEky nlúžeme konstatovati plll.1:)T zdar tohoto díla, jež vlivem 
mimořádných okolností zdálo se často1a ~1t h\'ti nad naši sílu a 
jež k zdárnénlu výsledku přivedl jen nezdoln~r optimismus práce 
vedoucích j podřízenj'rch sil a- obětavá dúvěra občanstva ve 
v]a~;tní stát. 

I. Úkoly, jež na PQlli finančnÍln bylO' novému stMu p'ři jeho 
yzniku zdolávati, vynucovaly si okanlžité a neodvrab1é řešení 
v celé řadě odvětví najednou, aniž tu bylo zkušeností, prostředků 
a sil , nutných k řádnému jejich zdolání. V prvé řadě v1l1ucovala 
se k neprO'dle'l1élllU řešení otázka O' r g a 11. i s a c e f i n a II ční ch 
ú řad ll. Šlo tu předevšÍln o vybudováni nejvyššího orgánu ve 
yěcech finančních, ministerstva financL jež mělo pi~evzíti po 
SYéUl ustavení řízení finančních záležitosti nO'vého státu. V tonlto 
směru lze považovati za štěstí, . že před válečná česká positivní 
politika, ironic.ky často zvaná »drQlbečkovO'u « , dovedla přivésti 
(o·eské úředníky do ústředních úřadú vídeňsk)Tch , čÍlnž zajistila 


