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Lite r atura. 
Dr. Hynek Bul í n ml. : Dovolání l)odle p,ráva československého, ně

meckého a f ra ncou zského. Sbírka spisů. právnických a národohospodář
ských s'v . LXXV. Brno-Praha 1935. Stran 1- 450, cena 60 Kč. 

A ) Obsah spisu : 
Rozvrhspisu: 
Autor přistupuje k svému tématu, dovolání, jako k dílčímu problému 

opravných pros1tředků. v civilním ří.zení soudním, který je opět součást 
širší a obecnější otázky po p.rávní moci, pojaté jruko relativní nezměnitel
nosti konkretních právních norem. Takto určený problém dovolání probírá 
na předpisech u nás platných (na právu zemí historických a právu slo
venském) a na osnově unifikovaného civilního řádu soudního a připojuje 
stručné výklady odovolání podle práva německého a o kasační stížnositi 
podle práva francouzského. V závěru své knihy věnuje několik kapitol 
úvahám de lege ferenda, jak Ityto plynou ze srovnání jednotlivých positiv
ně-právních úprav institutu dovolání. Československá novela ok. c. ,ř. s . č . 
251/1934, která zastihla autorovo dílo v tisku, je zpracována ve zvláštní 
kapitole. 

D i s P o s i c e autorova díla je stručně tato: 
Autor vysvětluje pojem opravného (instančního) nzení a pojem dovo

lání a pak podává výklad československých právních předpisů. o institutu 
dovolání. Tento výklad rozděluje do 10 paragrafů., jednajících o přípust
nosti dovolání (po stránce objektivní, subjektivní a co do dovolacích dů.
vodů.) , vzdání dovolání, dovolacím spisu, dovolací odpovědi, účincích dovo
lání, dovolacím soudu, řízení o dov,olání, ro,zhodnutí dovolacího soudu, čin
nosti nižších stolic po rozhodnutí dovol. soudu a o dovolání ve sporech p r a
covních. Paragrafy zde naznačené podávají zpravidla napřed výklad před
pisů. našeho práva, pak práva slovenského a v závěru rozbor osnovy. Par a
g raf o dovolacím .řízení je rozdělen na oddíly vyličující řízení o dovolání 
před soudy jednotlivých instancí. Oddíl o řízení před soudem dovolacím má 
samostatné pododdíly, jednající jednak o normat. obsahu tohoto řízení, jed
n ak o jeho formách (tajné zasedání, dovolací přelíčení). Paragraf o rozhod
nutí dovolacího soudu vyličuje odděleně obsahovou a formální stránku to
hoto rozhodnutí, při čemž, pokud jde o obsahovou stránku, samostatné pod
oddíly jsou věnovány rozhodnutí o předmětu sporu a rozhodnutí útratové
mu. Revise v právu německém je zpracována v paragrafu o předmětu do
volání, dovolacích dů.vodech, formálních předpokladech pro podání revise~ 
připojeném dovolání, řízení dovolacím a o rozhodnutí dovolacího soudu. Do
datek o. kasační stížnosti v právu francouzském vytýká povšechnou charak
teristiku tohoto opravného prostředku a vyličuje předměty, podměty, dů.vo
dy a materiální zásady stížností a prů.běh kasačního .řízení. Část de lege 
ferenda obsahuje výklady o vhodné úpravě přípustnosti dovolání a dovo
lacích dů.vodů., jedná o decentralisací dovolacího soudnictví, řeší otázku 
vhodnosti veřejného a ústního dovolacího přelíčení v protikladu k neve
řejnému z3!sedání, otázku kasace a reformace, a vysvětluje předpoklady 
a výhody It. zv. revise per saltum. 
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Přehled knihy umoznu)e rejstřík věcný, rejstřík právních předpisů a 
seznamy použité literatury a judikatury. 

2. Povšechná charakteristika spis,u : 
Bulínova práce podává především zevlrubný a úplný systém právních 

předpisů upravujících právní institut dovolání, a je tedy práce dog m a
t i c k á (úvahy de lege lata) . Dále klade vedle sebe positivně-p.rávní úpra
vu institutu dovolání, resp. analogického opravného prostředku, v právu 
našem, slovenském, v osnově unifikovaného civilního řádu soudního, v 
právu německém a francouzském (srovnání posiUvně-právních úp1rav) . 
Obsahové zvládnutí těchto jednotlivých ,soustav dovolání umo'žňuje Bulí
novi, a by zaujal stanovisko k hlavním legislativním otázkám při úpravě 
civilní revise se vyskytujícím (úvahy de lege ferenda). Bulínova kniha ko
nečně nepostrádá též úvah, v nichž autor snaží se 'Zachytiti právní institut 
dovolání a další souvislé instituty ,civilně procesuální v rámci jednotné 
lwncepce práva, vycházející z pojmu právní normy (úvahy z obecné nauky 
právní) . 

3 . . Ú vah y d e l e g e I a lt a . 
Pro rozsah Bulínovy publikace nemohu ve svém referátu zachytit 'Vy

čerpávajícím způsobem všechny autorovy dogmatické výtěžky Ukázkou 
uvádím pouze některé, jež pokládám zanejzávažnější: 

Bulín vysvě1tluje význam § 502 'Odst. 2 c. ,ř. s . (který hledíc k § 501 a § 
517 odst. 2 c. ř. s . zdá se býti zbytečný ) tím, že za "nepaJtrné věci" podle 
tohoto předpisu pokládá nejen věci, jež, byly bagatelní od původu, nýbrž 
i ty, jež se jimi staly průběhem řízení, ať už omezením žalobní prosby 
podle § 453 odst. 2 c. ř . s., nebo rozštěpením náJroku rozsudky nižších stolic, 
resp. teprve dovoláním (str. 20) . Autor zde, stejně j'ako při výkladu § 502 
odst. 3 (rolZhoduje předmět dovolání) , přejímá vládnoucí judikaturu (Váž
ný Č. 346 a j.). Vhodně upozorňuje na důležitou otázku individualisace 
předmětu rozepře, jejíž řešení však nepodává. 

Autor správně kritisuje dnešní znění § 521 s. pot: Pro slov. pr ávo nemá 
významu výjimka v druhé větě tohoto §u stanovená, neboť její podmínky 
nemohou nastati (slov. právo totiž nezná usnesení odvolacího 8(mdu, kte
rému nelze odporovati, poněvadž nebyl vyhrazen rekurs, a jímž se . r <;>z 
h odnutí I . soudu ruší a věc vrací se závazným právním posudkem 1;. stoL). 
S Ho r o u (Civilní řád 'soudní na Slovensku, 1922, str. 130') má za ' t.o, že 
druhá věta § 521 s . poř. dostala se do slov. práva nedopatřením zákono
dárce (str. 26) . 

Autor vytýká pojem . roz·sudečného nálezu (normativní část rozsudku, str. 
30 ) a zaujímá stanovisko k otáJzce opravných prostředků proti ro:zhodnútí 
soudu o privilegovaných o branách. Má za to, že revisní r ekurs je zde 
zásadně přípustný (str. 32) a že předpis § 261 odst. · 3 c. ř~ S. (nutnost 
použíti odvolání, resp. dovolání) dopadá jedině na případy, když se odpo
ruje zároveň jak rozhodnutí o priv-. námitkách, tak rozhodnutí o věci h,lav.: 
n í (str. 33, 'rep. nál. 193, Ho.ra, Odvolání, str. '10). Na str. 37 zdůrazňuje , 
že ona čásltJ dovolání, která napadá výrok o privilegovaných obranách, po
suzuje se podle pře,dpisů o rekursech, zejména podle § 528 .c. ř. s. ' a nikoliv 
§ 502 (Hora, Odv., str. ' ll, po,zn. č ; 8). Opačný výklad vedl by ik nežádoucí
mu výsledku, totiž k přLpustnosti d o v.o lán í proti potvrzujícímu rozho'd
nutí IŮ privilegovaných obranách, když by předmět rozepře přesahoval 7000 
Kč (při čemž dovolací rekurs zůstal by vyloučen) . 

V k apitole o POdmětech dovolání BulÍn upozorňuje na r ozdíl / pojm u 'db
volavatele podle našeho a slovenského práva. Naše právo dává přednost 
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formálnímu pojmu strany, kdežto Islovenslké přiklonilo sek pojetí ma
teriálnímu. Pokud je pojem dovolavatele závislý na, pojmu strany, bude 
jím tudíž podle našeho práva každý, koho procesní právo povolává, aby 
svým jménem jednal ve sporu jako strana; kdežto podle práva slovenské
ho jest jím ten, kdo podle práva občanského má alespóň povšechnou 
právní způsobilost (str. 45, Hora II., str. 6). Dále jde o určení, kdo má 
in concreto aktivní a pasivní legitimaci k dovolání. Prvou legitimaci má 
strana, kit.erá se svým věcným návrhem v odvolacím řízení, byť i jen 
částečně, podlehla (Hora, Odvolání, str. 14), anebo v jejíž neprospěch od
volací soud - na odvolání odpůrcovo - změnil prvý rozsudek (str. 51). 
Pasivní legitimace přísluší procesnímu odpůrci (str. 50) . Z pojetí aktivní 
legitimace k dovolání (neuspokojenost strany odvolacím rozsudkem) plyne, 
že této nemá sltrana, jíž bylo přisouzeno víc e než žádala (jinak Hora, 
Odvolání, 14, 1.5), ani ten, kdo je odvolacím rozsudkem plně uspokojen, 
byť by tento rOZlsudek trpěl zmatečností (str. 52-53), Hora, Odv., str. 15). 

K pasivní legitimaci B. podotý.ká, že opravný prostředek může směřo
valti jen proti 'procesnímu odpůrci, tedy proti straně hlavní, nikdy proti 
vedlejšímu intervenientovi, který nemá samostatné pasivní legiti~ace 
(str. 94, Hora, Odv., 17), nebo proti společníkovi, který tvoří tutéž stranu 
j~ko dovglrutel (str. 55, Hora, Odv. 17). 

Za dovolací důvody pokládáme skutečnosti, pro něž může býti podáno 
dovolání. Je to pojem užší, resp. jiný, než pojem skutečností, pro něž odvo
lací rozsudek musí býti zrušen (viz zejména n~s judicata a litispendece). 
Dovolací důvody jsou vesměs určité vady odvolacího rozsudku nebo odvo
lacího řízení, vypočtené u nás taxativně v §503 c. ř. S . , a můžeme je /t:říditi 
na vady skutkového :zjištění (§ 503č. 2 a 3), právního posouzení (č. 4) a 
na nezařaditelnou skupinuzmatečn:ostí (č. 1), resp. na vady práva pro
cesního (č. 1-2) a práva hmotného (č. 3-4). 

Dovolacím důvodem je zmatečnost jak dovolacího rozsudku, tak odvo
lacího řízení (Hora II!., str. 142), neboť zmrutečnost odvolacího řízení zna
mená současně vždy zmatečnost rozsudku na něm založeného (str. 57). 
I zmatečnost v I. stolici sběhlá a dosud nepozorovaná působí zmatečnost 
řízení a rozsudku odvolacího, pokud se tento rozsudek zakládá na zmateč
ném řízení neb zmatečném roZ!sudku prvého soudu (str. 58, Hora, II!. 142). 
Tak B. správně vykládá te:xJt § 503 č . 1 c. ,ř. s., kde se mluví jen o zmateč
nosti odvolacího rozsudku. 

Když zmatečnost podle § 477 č. 6 (nepřípustnost pQřadu práva) záleží 
v tom, že bylo ,rozhodnuto o věci prutřicí do řízení nesporného, neplatí 
podle doslovu zákona na tento 'případ 42 ůdst. 3 j. n. (nepřípustnost vyslo
viti zmatečnost, překáží-li jí závazné dosud rozhodnutí tého·ž nebo jiného 
soudu o důvodu zmatečnosltti) . § 42 odst. 3 j. n. lze tu užíti jen per a na
logiam (str. 59). 
Zmatečnost ve smyslu §§ 503 č. 1 a 477 c. ř. s. nejso.ulitispendence, res 

judicata a nedostatek zvláštního zmocnění k vedení rozepře. Nejsou do
volaCími důvody, ale, byl~li 'rozsudek odvolacího soudu napaden dovoláním 
formálně přípustným, musí dovolací. soud z úřední moci k nim přihlížeti 
a vyvoditi z nich důsledky (str. 60 a 61, Hora' II!., 142). 

Pr:i rozboru dovolacího důvodu ,§ 503 č. 2 c. ř. s. ' B. do'Vozuje, že i u to
hoto q,ůvodu, tak jako u o,dvplacího důvo,du podle § 496 č. 2, po.žaduje zá·· 
kon příčinnou souvislost mezi vadou, řízení a jeho .výsledkem (Hora III., 
str. 142), to v tom smyslu, že nesprávný obsah rozsudku musí se jeviti jako 
následek oné vady (srovn. slova "vada .. Způsobilá .. " v § 503 č. 2 a slova 
"vadYr Které zabránily" v § 496 č. 2). Rozdíl mezi vadami "způsobilými 
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zameziti" úplné vysvětlení rozepře a vadami, kJteré tomuto vysvětlení 
"zabránily", mizí, neboť předpokládáme, že jen ty vady k tomuto výsledku 
byly zpilso bilé, které jej skutečně zpilso bily (str. 62). 

Dovolací dilvod § 503 Č. 3 je dán tehdy, jde-li o t. zv. kausální odpor 
se spisy: Mezi zjištěným skutkovým podkladem .odporujícím procesním 
spisilm a růzsudečným výrokem musí býti !takůvá sůuvislůst, že .onen jest 
dilvodem nesprávnéhů rozhodnutí (str. 65). Mylně zjištěné a spisilm .odpo
rující skutečnosti (nesprávná kůnkretní skutkůvá podstata) byly soud
cem subsumovány půd abstraktní skutkůvou podstatu a tak došlo k ne
správnému růzhůdnutí. Při tům je nerůzhůdno, zda nesprávné skutkové 
zjištění bylo vy1Vůláno tím, že .odvůlací sůud hleděl k něčemu, ců ve spi
sech není, nebů naůpak, že ůpůminul přihlédnůuti k tomu, ců v 
těchtů spisech je. V zákůně není podkladu prů rozlišování těchtJo dvůu pří
padil, ba naůpak slova zákona: "je v .odporu" na ně oba stejně důbře do
padají. Zde B. správně kritisuje .opačný názor Ottilv a Hůrilv, kteří-, .od
v olávajíce se na Kleina, vidí v opominutí relevantní skutečnosti ve spisech 
.obsažené .důvůlací dů:vod § 503 Č. 4, Zapomínají, že tOltJo opominutí je va
dou ve skutkovém zjištění a nikůliv v nůrmativním hodnocení (právním pů
s.ouzení). 

P.o'kud jde o vadné volné .ocenění dilkazil, je toto .odvolacím dilvodem 
Č. 3 jen !tenkrát, přihlížel-li při něm odvolací soud zjevně ke skutečnosti, 
která spisťu:n odporuje, nebo nepřihlížel-li ke skutečnoslti , která ve spisech 
je obsažena, to vše za předpokladu, že vadný skutkOVý předpoklad měl 
v liv na obsah rozsudku (str. 70-71, Ho.ra, lIL, str. 143). 

Jednal-li soud proti § 405, jde o dovolací dilvod § 503 Č. 4. Schází vy
světlení, zda a ja~ým dt'llVodem d.ovolání je porušení zákazu novot. K UJmu 
v iz pozn. na str. 270 a Neumann, Komm. 1915, str. 1495 a 1498, jež je radí 
pod § 503 Č. 3. 

NespráJvné právní posouzení B. definuje jako .omyl při aplikaci právní 
n ormy na konkretní skUltlkovou půdstatu (str. 71). Soud s'kutkové výsledky 
procesníhů řízení nesprávně hodn.otí, buď proto, půněvadž používá nehů-' 
dícího se právníhů předpisu, nebo 'proto, poněvadž právní předpis nesprávně 
s i vyložil (Hora, III. 144). Nesprávnou aplikací právních předpisil je též 
Hornv (III, 144) případ, kdy soud "ze skutečn.ostí najisto postaveny-ch vy
v odil nesprávné závěry" (str. 72). Pod § 503 Č. 4 patří též nesprávné práv
nické posouzení předběžných .otázek rázu věcného, na př. otázky dilkazní- . 
h o břemene, 'nikoliv ' však nesprávnůst při právnickém posouzení předběŽ- ' 
né .otázky procesní, pokud ,se netýká předměltu rozepře (StT. 74) . Mylné je 
omezovat dosah § 503 Č. 4 na posuzování věci pouze s hlE~dfska práva 
h mot n é h .o (viz žaloba .o zmatečnůst a obnovu). Zde B. upozorňuje na 
nepřesÍlost rozlišování práva hmotnéhů a průcesního, resp. na nepřesnůst 
další distinkce hmotnéhů a formálníhů práva procesního, ale blíže ji ne
r ozvádí (str. 75) . Pojmem "věci" v § 503 Č. 4 použitým rozumí skutkový 
základ, na němž byl nesprávný rozsudek vybudůván. Blíže však tento po
jem nevysvětluje. 

V kapitole "Jak se lze důvolání vzdáti" B. řeší mezi jíným starou Spor;. 
nou otázku, jaký právní význam má zřeknutí opravnéhů prostředku před 
prohlášením nebo doručením rozsudku. Má za to, že takůvé zřeknutí je pů
dle našeho (a contr. slovenskéhů) práva přípustné a že .jest je po,sllZovati 
podle .obecných zásad práva .občanskéhů (žádá se smlouv~sůdpilrcem) 
{str. 95 a Ii. Hora, Odv. st'r. 21~26) . 
Ustůupiti od dovolání niilže dovolatel až do" té dOby,- než se růzhodnutí 

soudu odevzdá kanceláři k písemnému vyhotůvení,' resp. koná-li se Výjinieč-
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ně ústní jednání, až do konce tohoto (str. 103), a to nejvhodněji podáním 
k soudu dovolacímu '(str. 105). Ustoupení od dovo,lání vylučuje nové dovo
lání, i když lhůta dovolací dosud neuplynula (Hora III. str. 111). K právní 
moci a vykonatelnosti napadeného odvolacího rozsudku je hleděti tak, jako 
by dovolání vůbec nebylo bývalo podáno (lhůtu ke splnění dlužno počítati 
již od dne tohoto rozsudku, str. 107, Hora, III. 111). 

Ve výlkladech o dovolacím spise B. řeší spornou otázku, lze-U v dovolací 
lhůtě podati více dovolacích spisů (str. 112). Odvolává se na striktní (?) 
znění §§ 505 a 465 a z toho souhlasně s Kleinem, Neumannem a judikatu
rou (Vážný č. 2463, 4015) vyvozuje, že každé straně př1s1uší v dovolacím 
(resp. odvolacím) řízení toliko jedno podání (opačně Hora, III. Sltr. 32) . 
Pokud jde. o dovolací lhůtu, má za to, že dovolání lze podati i před jejím 
počeltím, t . j. před doručením odvolacího rozsudku, ovšem až po jeho prohlá
šení (str. 114, Hora, III. str. 27). Nedostatky dovolacího spisu běžně se roz
lišují na formální a obsahové. Toto dělení nemůže se však opříti o zákon
nou definici, takže v praxi je ponecháno soudu na uváženou, k1teré vady 
podání chce považovati za formální a které za materiální. Bulín pokládá 
za formální nedostatky všechny 'vady dovolacího 'Spisu, které záležejí v 
opominutí nebo poruše,ní jednak obecných náležitoSltí podání (§ § 75, 77, 
80 a 81), jednak náležitostí předepsaných v § 506 č. 1 a 4. Jen mi Ityto je 
použíti ustanovení o nápravě formálních vad podání (§ § 84, 85) . Porušení 
předpisů jazykového 'práva je sice vadou formální, ale má 'za následe,k od
mítnutí dovolání, přičemž soud nesmí postupovat podle §§ 84 a 85 (str. 
118, Hora III. str. 28 a 36) . 

Nedostatek logické 'Souvislosti mezi dov,olacím důvodem a dovolacím ná
vrhem vede k zamítnutí dovolání, byť byl dovolací důvod o sobě po prá
vu; soud je vázán návrhem a tomu nelze vyhověti. Dovolací návrh je však 
vykládati liberálně, podle smyslu a nikoliv podle slov (str. 124, Hora, Odv. 
str. 40). 

Na Slovensku má dovolatel též možnost, aby se ve své dovolací odpovědi 
k dovolání připojil, t. j. aby 'stejně jako dovolatel žádalo změnu či zrušení 
napadeného rozsud!ku. p,ří.pustnost tohoto připojovacího návrhu je však 
omezena jak po stránce ,objektivní (ve sporech do Kč 2000.- je připojení 
vyloučeno), tak subjekltivní (připojiti se může jen odpů:rce odvolacím roz
sudkem plně neuspo.kojený). Nevadí však, že se odpůrce dovolání zřekl a 
že tudíž nemá legitimace k samostatnému dovolání. Koncentrační zásada je 
mírněji provedena než u nás, ,neboť odpůrce dovolatelův mŮže doplnit před
nesy, obsažené v dovolací odpovědi, novými ,s'kutečnostmi a průvody ještě 
při ústním jednání, osvědČÍ-li, že jich bez svého zavinění n~ohl učinilt v 
dovolací odpovědi. Osnova institucí připojeného dovolání nepřijala. 

V kapitOle -o účincích dovolání Bulín dovozuje, že dovolacích návrhů nelze 
dodatečně rozši,řovati, to ani ve IhůJtě dovolací (str. 146), a vyličuje slo
venskou úpravu, podle níž dovolání včas podané staví až do vyhlášení do
volacího ro~sudku právní moc -celého odvolacího ro:zsudku, i když j.e napade
na jen jeho část (Hora lIL, str. 33), a klterá připouští t. zv. předběžnou vy·· 
konatelnost rozsudku. Osnova 'žádnou-z těchto slovenských zvláštností ne"· 
přijala. Při -výkladech o dovolacím soudě Bulín jedná o kompetenčních spo
recl:1 inezi oběma druhy dovolacích soudů,které mohou na Slovensku ve 
třetí stolici rozhodovati, totiž mezi soudy vrchními a soudem nejvyšším (Ho
ra III., str. 154). Řízení o dov.O,lání rozděluje se mi. tři části; na řízení před 
soudem procesním, odvolacím a dovolacím. Procesnímu soudu I. stol. pří
sluší "zkoumati dov:oladspis jak co do' včasnosti jeho podání, tak co do pří
pustnosti (na" rozdíl od řízení ,odvolacího, str. 163). Opožděnou dovolací od-
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pověď má odmítnouti již procesní soud I. stol. (nesprávná je odpověď min. 
práv k § 468 c. ř. 'S., jaJk upozornil již Obt, viz též Hora, III., str. 38) . Pro
cesní soud předkládá spisy soudu odrvolacímu, nečekaje na výkaz o doruče
ní dovolací odpovědi dovolateli, 'poněvadž tento výkaz nelt:řeba předkládati 
(str. 170 a odpověď min. práv k § 469) . Odvolací soud má ihned na to spisy 
předložiti soudu dovolacímu. Pouze výjimečně toto předlo,žení odloží, byla-li 
n avržena oprava důvodfi odrvolacího rozsudku (viz § 508 odst. 2 v proti
k ladu k § 485, odst. 2, platícím pro řízení 'odvolací) (.str. 172). 

Dovolací s oud přezkoumává rozsudek odvolací podle § 504 v mezích ná
v rhfi v dovolacím řízení učiněných. Poněvadž v pochy bnostech třeba čer
pati vysvětlení a bližší určení dovolacího návrhu z dovolacích dfivodfi, jichž 
logickým závěrem má býti ,právě dovolací návrh, vzniká otá2'Jka, zda je do 
volací soud vázán též dovolacími dfivody a v jakém směru. Bulín tuto otáz
ku řeší kladně (sltr. 177) a blíže vysvětluje, co znamená rozhodovati na 
podkladě dOlVolacích dfivodfi. N e u man n uvádí, že dovolací soud mfiže 
rozhodovati ,též u v nit ,ř dovolacího návrhu podle právního a skutkového 
podkladu. To je myslitelné při návrhu na změnu odvolacího T.ozsudku při 
dovolacím dfi'V'odu nesprávného právního posouzení věci, když dovolací 
soud zjistí, že věc byla skutečně 'posouzena s hlediska právního nesprávně 
a že nižší soud byl by musil - při správném právním posouzení - spor 
r ozhodnouti jinak, avšak nikoliv tak, jak nyní navrhuje dwolatel. Ne u
m a n n má za to, že v tomlto případě nemá soud dovolání zamítnouti, nýbrž 
r ozhodnouti tak, jak je .třeba při správném posouzením právním. To je roz
hodnutí uvnitř dovolacího návrhu. Bulín s Neumannem nesouhlasí, neboť 
dovolací soud je vázán dovolacím navrhem. Připouští jediné, že soud smí 
vyhorvěti dovolacímu návrhu, objekJtivně odfivodněnému, ale nesprávně 
(právně) založenému (str. 180, pNklad: dovolatel Vyltýká nespráv né právní 
posouzení, ale je opírá o nepatřičný předpis 'zákona; dovolací soud použije 
správného předpisu zákona, s jehož hlediska odvolací rozsudek trpí ne
správným právním posouzením, a návrhu dovolacímu vyhoví) . 

Bulín dále rozvádí thesi o vázanosti soudu dovo.lacím návrhem takto: 
Dovolací soud je tímto návrhem (vázán bezvýjimečně ve směru k van t i

ta It i v ním. Co není dovoláním napadeno, stává se pravoplatným a mfiže 
býti zruešno jen mimořádnými opravnými prostředky (§ § 529, 530) , resp. 
podle § 42 j. n. -

Pokud jde o 'k val i t a t i vn í vázanost (otázku, jak se má díti přezkou
mání), nesmí dovolací soud 'zásadně rozhodnouti jinak, než jak je navrho
váno. Výjimku však činí 'zmatky § 477, litispendence, res judicata a ne
dosltatek procesních předpokladfi, při nichž všech dovolací 'soud má zrflšiti 
rozsudek, byť by snad , byla navrhována to.liko změna. Další výjimku 'zna
mená případ, k dy , dovolatel uplatňuje nesprávné právní posouzení á navr
huje změnu r ozsudku, ale dovolací soud přes oprávněnost <;lovolacího dfi
vodu nemfiže návrhu ihned vyhověti, protože skutkový děj nebyl odvolacím 
soudem v dfisledku jeho odchylného právního názoru zjištěn. Zde musí soud 
napadený rozsudek zrušiti (ač byla navržena změna) a věc odkázati nižší 
stolici. H ora (Odv. str. 40) o těchto. případech praví, že zrušení rozsudku 
je ve službách navržené změny a je proto v návrhu na změnu obsaženo 
(str. 185) . ' .. ; -:i - ':ilitJi I ~ 

Jinak Bulín výjimek nepřipouští. <- " , - , 

Pokud jde 'o vázanost dfivody dovolacími, nemfiže dovolací soud přezkou
mávati napadený rozsudek z jiného než uplatňovaného zákonného dfivodu 
dovolacího s výjimkou zmat~čnosti, Htis pendentls a rei judicatae.- Dále,- má 
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dovolací soud přezkoumruti význam změnitelných usnesení pro obsah napa
deného rozsudku, vydaných v řízení rozsudku předcházejícím, třebas jich 
dovolatel výslovně nenapadl (str. 186, Hora, Odv. str. 64 a 65). 

Bulín v dalším pro'bírá meze přezkoumání skutkového stavu a zásadu 
nepřípustnosti novot s výjimkami (manželské řízení). Zmiňuje se o t. zv . 

. procesních disI>osičních úkonech, které pro dovolací řízení připouští (str. 
194, Hora, Odv. str. 72). 

V kapitole o formách dovolacího řízení Bulín vytýká jeho základní rozdíly 
od ,řízení odvolacího, zmiňuje se o provádění dfikazfi a přerušení řízení a 
řeší negativně, stejně jako Hora (Odv., str. 96), otázku po přípustnosti vý
slovně ujednaného klidu dovolacího řízení. V tomto vidí jednak porušení 
směrnice § 491, jednak rozpor se 'základním principem opravného řízení, 
který záleží v tom, že napadeny rozsudek má býti v zákonném rozsahu bez 
prŮltahu prozkoumán, a konečně upozorňuje na nesrovnalost, která by na
stala mezi případy smluveného klidu před podáním opravného prostředku 
(ten nemá účinku na běh konečných lhůt) a případy, kdy klid byl smluven 
těsně po podání dovolání (str. 207). 

PH výkladu o ústním jednání před soudem dovolacím Bulín probírá zá
sadu zákazu změny žaloby a vyličuje, jak mohou býti dovolací dfivody a 
návrhy při ústním jednání za souhlasu odpfircova změněny, rozšířeny nebo 
jinými nahrazeny (str. 214, stejně Hora, jinak Neumann). To se mfiže státi 
jedině v těch částech rozsudku, které jsou v dovolacím spise napadeny. Po
kud jde o změnu nebo doplnění skutkových .přednesfi a prnvodních pro
středkfi, uvedených v dovolacích spisech k dolíčení ne b vyvrácení dfivodfi 
~ 503 č. 1 a 2, platí zde § 506 č. 3 a § 507, odst. 3., podle nichž nelze k 
později uve9.eným skutečnostem a dfikazfim přihlížeti. Proto dovolatel bude 
moci při ústním přelíčení provésti s úspěchem jen takové změny a doplň
ky dovolacích návrhfi a dfivodfi, k jejichž dolíčení a podepření :stačí skuteč
nosti a dfikazy, uvedené v dovolacím spise (,str. 216, odp. min. práv. čís. 3 
k § 483). 

Forma řízení před dovolacím soudem podle práva slovenského je pra
vidlem ústní. Četné výjimky stanoví však § 530, odst. 4 a § '545 ve znění 
zák. č. 164/24, takže dnes pouhá nečinnost obou stran stačí k tomu, aby o 
dovolání bylo rozhodnuto bez ústního jednání. Slovenské právo v případech, 
kdy se koná ústní dovolací jednání, připouští provodní řízení před soudem 
dovolacím, jež mfiže provésti nejen soudce dožádaný, nýbrž i vyslaný. Ze 
zásady kvantitativní vázanosti, u nás absolutně platící, připouští slovenské 
právo výjimky (§ 505 čís. 1~3, totiž když v ,řízení před odvolacím soudem 
některá strana neměla procesní zpfisobilosti nebo zákonného zastoupení, 
když za ní jednala třeltí osoba bez zmocnění, anebo když některá strana 
vědomě dala předvolati odpfirce jako na neznámém místě bydlícího, zaml
čevší jeho pobyt, nebo známé dědice odpfircovy dala předv'olati jako nezná
mé), takže soud doyolací musí tu ze zjištěných nedostatkfi vyvoditi dllsled
ky bez zřetele n:;t rozsah dovolacích, resp. připojených návrhfi, i v části 
ne napadené těmito návrhy (str. 231). Dovo~a:cími dfivody je slovenský do
volací sou<;l zásadní vázán až na výjimky, obdobné našim zmatečnostem- , 
podle § 477 civ. ř. s. (str. 233). V této souvislosti Bulín řeší rozpor § 542, 
odst. 2 a § ·54Q, a to ve prospěch předpisu posledního, jenž je jasnější, urči
tější a časově pozdější (str. 236). Při otázce, pokud lze podle práva sloven
ského napadati skutkový stav, Bulín podrobně zabýva se zmocněnjm dovo
lacího soudu k přehodnocení výsledkfi prfivodního řízení (§ 534, odst. 3). 

Bulín podává přehled a rozbor jednotlivých typfi rozhodnutí dovolacího 
soudu, pokud jde o rť1zný jejich obsah, . vytýká, kdy dovolacímu soudu pří-
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sluší dovolání odmítnouti (str. 252) a kdy zamítnouti a pak podrobně ro
zebírá případy, v nichž se dovolání vyl10vuje a napadený rozsudek odvo
lacího soudu, po př. i rozsudek první stolice ruší nebo mění. . § 510, odst. 2 
vykládá v t om smě:~, že vě<: je v,rátiti soudu I :, stolice jen tenkrát, v trpí-!~ 
už řízení v t éto stOllCl zmatecnosb podle § 477 c. 1, 2, 4, 7, 8, 9, kdezto pn 
zmatečnostech § 477 Č . 3, 5, 6, má dovolací soud žalobu vždy přímo odmít
nouti (str. 261, odp. m in. práv k § 478 Č. 2). Vrácení věci přímo první sto
lici je důsledek zásady pr?cesní ~konomie (s~r. ?62):. Překážky lit,ispe~,den= 
ce nebo rei judicatae m aJl za nasledek zrusem celel10 dosava dmho nzem 
a odmítn utí žaloby. Zde Bulín naráží na případ, kdy překážka právní moci 
vznikne teprve během určité rozepře, aniž tu byla při zahájení sporu v e 
formě litispendence. I t akový případ vede k zr ušení celého dosavadního ří
zení a k odmítnutí ža loby (st r. 265). Z případfi, kdy dovolací soud změní 
rozsudek odvolacího soudu, sám rozhoduje o věci, jest vytknouti § 510, odst. 
1. Podle tohoto předpisu má dovolací soud ve všech případech zmateč
nosti odvolacího r ozsudku (vyjma zmatečnosti § 477 Č. 4 a 5), pokud se 
m ohou v odvolacím řízení vyskytnouti, zmatečné rozhodnutí druhé stolice 
n ahraditi r ozhodnutím vlastním. Tak dochází k vyloučení jedné stolice z 
instančního postupu, protože odvolací řízení jako zmatečné nelze do počtu 
stolic počítati. Teoreticky správnější bylo by vrátiti spor odvolacímu soudu. 
~ 510 dává však z dfivodfi procesní ekonomie přednost věcnému rozhodnutí 
dovolacího soudu všude tam, kde skutkový materiál, zjištěný v nižších sto~ 
licích, toto rozhodnutí umožňuje. Proto i při zmatečnostech § 477 Č . 4 a 5 
jest rozhodnouti ve věci , pokud pro vyřízení věci není třeba nového jednání 
před odvolacím soudem. Naproti tomu v případech , kdy zmatečnost zasa~ 
huje již řízení v I . stolici, musí vždy věc býti vrácena této stolici, neboť for
mální správnost i obsahová úplnost řízení I. stolice je nezbytným předpo
ldadem věcného rozhodnutí (str. 268) . 

Bulín pojednávaje o jednotlivý ch zmatečnostech, j ež se mohou vyskyt
nouti v odvolacím řízení , zmiňuje se též o zmatečnosti pro nepří,pustnost 
pořadu práva ( § 477 Č . 6). P raví o ní, že nemfiže nastali tep r ve v odvola
cím řízení, protože z pojmu pořadu práva podává se logicky, že je tento 
pořad buď přípustný nebo nepřípustný pro celé řízení (str. 269 ). Zde by 
zasluhoval zmínky případ dodatečné změny legislativy a § 29 in f . j . n. 

V kapitole o formách rozhodnutí dovolacího soudu řeší Bulín spornou 
otázku, zda hledíc k textu § 511 má se státi vyřízení revise rozsudkem i 
tehdy, zruší-li dovolací soud napadený rozsudek, aniž sám rozhoduje in m e
ruto (Hora lIL, str. 153). Praví, že z § 511 nelze souditi na nějakou zvláštní 
"soustavu" dovolacího řízení, odchylnou, pokud jde o formu (rozsudek -
usnesení) , od stěžejních zásad civ. řádu (str. 286). 

Pojednávaje o rozhodnutí dovolacího soudu na Slovensku, Bulín vytýl-\:á 
případy, kdy musí dovolací soud zrušiti odvolací rozsudek i v části nenapa
clené dovolacími nebo připojovacími návrhy (str. 289), upozorňuje, že slo
venský dovolací soud nikdy nemůže zrušiti rozsudek I. stolice a vrátiti jí 
věc k novému .jednání (Hora, III. str. 154), a rozebírá dvě skupiny zrušu
jících akJtfi , totiž rozvázání a zbavení účinnosti rozsudku. Toto rozlišení po
ldádá za t eoreticky vadné a dává jemu dnes význam pouze systematický.· 

Následuje kapitola o činnosti nižších stolic po rozhodnutí dovolacího sou
du, v níž Bulín zejména probírá zásadu vázanosti těchto stolic právním ná
zorem dovolacího soudu; Tato ' zásada platí jen za předpokladu , že se po 
zrušení napadeného rozsudku skutkový podklad rozepře nezmění takovým 
zpfisobem, k terý vylučuje aplikaci právního hlediska nejvyššího soudu n a 
novou skutl{Qvou podstatu (str. 303, Neumann II., str. 1343). Vázanost 
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platí nejen pro soud, jemuž byla věc vrácena, nýbrž i pro stolice opravné. 
Novoty jsou přípustné jen v rámci dů.vodů., z nichž byla rozepře vrácena 
(str .. 304 a n.). 
Při dovolání ve sporech pracovních jest spornou otázka, mů.že-li u nás 

dovolací soud zrušiti též rozsudek I. stolice v oněch případech, kdy rozsu
dek odvolacího soudu má býti zrušen pro kusost ,řízení a jest patrně třeba 
. ed ,1.áni. v 1. stolici. aby věc ~·e .stal a zralá k rozhodnu'~ í. Bulín, hledíc k pří
pustnosti novot v řízení před odvolacím soudem (sc. ve věcech pracovních ), 
pokládá to za. neúčelné (str. 315, Vážný, Pracovní soudy, str. 60). 

Při výkladu novely č. 251/1934 Bulín zabývá se podrobněji ustanovením 
o nepřípustnosti dovolání, " jde-li o výměr výživného ze zákona" (str. 319) , 
a. výjimkami ve prospěch sporů. pracovních. 

V dodatku o revisi v právu německém probírá Bulín mimo jin'é instituci 
t. zv. revise per saltum (dovolání proti konečným rozsudků.m p r vn í sto
lice) (str. 326), vysvětluje, co je to t . zv. "revisibles Gesetz" (str. 328) , 
ka,usální porušení zákona (str. 330), absolUltní dů.vody dov'olací (str. 331) , 
projednává instituci připojeného dovolání (str. 334), rozsah přezkoumání 
(str. 337), přípustnost novot (str. 340) a druhy dovolacího rozhodnutí (ka
sační a reformační, str. 343-5). 

V dalším dodatku o kasační Sttížnosti v právu francouzském autor po
dává povšechnou charakteristiku tohoto mimořádného opravného prostřed

ku, jehož účelem je zrušení civilních rozsudků., porušujících zákon (str. 
347), vyličuje předmět zrušovací stížnosti (jsou to rozsudky poslední in
stance), legÍJtimaci k jejímu vznesení (přísluší vedle strany též veřejné
mu zástupci), dů.vody 'kasace, materiální zásady kasačního řízení a jeho 
bližší postup. 

4. Ú vah y d e 1 e g e f e r e n d a. 
V úvahách de lege ferenda Bulín přimlouvá se za další omezení přípust

nosti dovolání. Budiž přijat princip tří skupin majetkových sporů., urče
ných hodnotou předmětu sporu, kombinovaný t. zv. principem difformity. 
V první skupině, analogické našim věcem nepatrným, ať rozhoduje zásadně 
jedna stolice a odvolání budiž připuštěno toliko pro určité zmatky, v druhé 
ať rozhodují zásadně odvolací soudy s konečnou platností a dovolání budiž 
možné jen tehdy, připustí-li je výjimečně soud odvolací, protože jde o věc 
zásadního významu; . v třetí skupině bylo by pak lze stanoviti pro přípust
nost dovolání hranici podle toho, zda jde o dovolání proti potvrzujícímu či 
měnícímu rozsudku odvolacího soudu (princip difformity). Autor se Itedy 
přimlouvá za spojení soustavy našeho práva se soustavou práva německého. 

Bulín zásadně schvaluje dovolací dů.vody našeho práva, v němž porušení 
hmotného práva opravňuje vždy k revisi, kdežto porušení procesních před
pisů. opravňuje k ní jen v míře omezené, a v němž jen výjimečně lze napa
dati správnost skutkového zjištění. Kdticky posuzuje dodatek naší osnovy 
lc ustanovení o dovolacích dů.vodech (§ 508, odst. 2 osnovy), jež připouští, 
aby skutkové zjištění odvolacího soudu mohlo býti napadeno, je-li nespráv
né v dů.sledku: a) nepoužiti nebo mylného použití právních předpisů., b) 
rozporu se svými skutkovými předpo,klady, c) rozporu se zásadami rozum
ného uvažování. Vytýká zejména nejasnost pojmů. "skutkových předpokla
dů (str. 4;03) (tvrdí, že tujde v podstatě o nesprávné, spisů.m odporující 
předpoklady skutkového zjištění) a "rozumného uvažování" (jasnější je 
předpis slov: práva o "zřejmě nesprávném skutkovém závěru", str. 405). 

BuFn doporučuje decentralisaci soudnictví ve třetí stolici pO' vzoru práva 
slovenského, neboť taJto decentralisace zachovává přirozený instanční po
stup mezi jednotlivými stupni hierarchie soudních orgánů., přispívá k zvý-
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šení úrovně vrchních soudfi a čelí přetížení nejvyššího soudu. Nejednot
nosti judikatury se neobává, ba naopak očekává od decentralisace ušlech
tilé zápolení v řešení jednotlivých otázek právních mezi soudy třetí instance. 

Při řešení otázky, zda je zavésti veřejné a ústní dovolací přelíčení či za
chovati dnešní stav práva zemí historických, jenž prakticky ústní dovolací 
jednání téměř vfibec vylučuje, dává Bulín přednoslt omezené přípustnosti 
ústního dovolacího přelíčení , jak ji celkem přijalo právo slovenské. Při 
otázce, zda třetí instance má mí!i výlučnou funkci kasační (Francie), či 
pravidelnou funkci reformační (CSR., Německo), vyslovuje se Bulín pro 
náš systém , který lépe hoví procesní ekonomii, a žádá, aby zpfisob věcného 
rozhodování byl rozšířen na všechny případy, kdy na základě skutkového 
materiálu, sneseného v řízení před nižšími stolicemi, lze dovolacímu soudu 
bez dalšího řízení rozhodnouti přímo ve věci. Konečně Bulín doporučuje in
stituci revise p er saltum, to však za předpokladu, že přípusltnost tohoto 
zpfisobu dovolání bude vázána na výslovný souhlas obou stra;n, omezena 
jen na ty případy, kdy jde výhradně o řešení otázek hmotného práva a 
zúžena principem r evisní sumy. 

5. Ú va h y z ob e c n é n a u k y P r á v n í : 
Autor zabývá se ve své knize též povšechnou konstrukcí dovolání a 

opravných prostředkfi vfibec, tedy úvahami z obecné nauky právní. 
V předmluvě poznamenává, že problém opr avných prosltředkfi v civilním 

řízení soudním p oklá dá za součást širší a obecnější otáz,ky právní moci, po
jaté jako ot á zky p o změnitelnosti nebo nezměnitelnosti konkretních práv
ních norem. Své výklady o dovolání vkládá do rámce pojetí právního řízení 
jako děje n or motvor ného. V civilním řízení soudním vidí zvláštní druh nor 
motvorného procesu, líŠÍcí se od jiných druhfi právního ,řízení jednak svým 
výsledkem (civilním rozsudkem), jednak zpfisobem, klterým toto řízení do
chází k svému výsledku (obligatorností normotvorby, autoritativní aplikaCí 
práva). Rozdíl mezi řízením soudním a správním (jež se rovněž vyznačuje 
obligatorností normotvorby a autoritativní aplikací práva) spatřuje - s 
l\ferklem -- v organisačních znacích soudfi a správních úřadfi . Prvé jsou 
relativně nezávislé, neboť n ejsou vázány příkazy j iných; instančně neb o 
administrativně nadřízených soudfi. 

Instanční řízení j e Bulínov i taková úprava normotvorného děje, při níž 
tento se prodlužuj e za určitých podmínek o řízení před jinou, vyšší instan
cí. Tato úprava je příznačná pro ony druhy procesfi, které záleží v autori~ 
ta:tivní aplikací práva, kde se tedy v rámci normotvor ného řízení uplatňuje 
intelektuální činnost a plikujícího činitele , vyvozujícího závěr ze zjištěné 
kon kretní skutk ové podstaty a obecné právní normy. Vyšší stolice má zde 
m ožnost op raviti n esprávný úsudek nižší sltolice , a to bud' jen co do práv
n ího posouzen í, nebo i co do skutkového zjištění , 'a podle výsledku oprav
ného úsudku bu d' změniti n ebo zr ušiti právní normu nižš í stolicí stanove-' 
n ou. Ovšem pojmově je instanční postup možný v k aždém normotvor ném 
řízení. Rozumnou vš ak bude instanční organisace tvorby norem jenom tam, 
kde tvfi r ce deleg ované normy je obsahově vázán normou delegující. 

Při instanČní úprávě nor motvorného 'děje vzniká ' otctzka, kdy právní ~or
ma je ,.hotova", zda již rozhodnutím první instance, či teprve právní ,mocí 
rozhodnut í. Podle Bulína (str. 12) obě konstrukce mají sr,tejné op.rávnění.' 
V řízení před vyšší s tolicí možno totiž vidět bud' nové pré\vní řízení, kt~rý:r:n 
se tvoří právní norma měníCí nebo rušící normu nižší stolice, nebo možno 
s~atřovati ve v šech stolicích jednotný ~ 'jediný proces normotvorný; jehož 
~y~ledkem j e stanovení nezměnitelné právní normy. Obě tyto konstrú~ce' 
11S1 se diametrálně od s t anoviska tradiční procesní nauky, která spatřuj e v 
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.opravném řízení toliko přezkoumávání rozhodnutí nižší stolice, a zapomí
ná, že jeho výsledkem je nová právní norma (str. 12-13). 

Dovolání čili revise je opravný prostředek, kterým se strana nebo osoba 
jí v tomto směru na roveň postavená dožaduje zrušení nebo změny odvola
cího rozsudku z dfivodfi v zákoně vytčených. Jako procesní úkon je skutko
vou podstatou, která zakládá určité soudní povinnosti. Je t. zv. opravným 
prostředkem řádným, neboť míří proti rozhodnutí, jež dosud nenabylo 
právní moci. Ovšem je to bludný kruh, když řádné a mimořádné opravné 
prostředky rozlišujeme podle formální právní moci a tuto definujeme po
mocí pojmu řádného opravného prostředku, tO/tiž jako nezměnitelnost roz
hodnutí tímto opravným prostředkem (str. 16). Ostatně náš právní řád zná 
jen opravné prosrtředky, kterými rozumí odvolání, dovolání a rekurs, takže 
úsudkem z opaku plyne, že t. zv. mimořádné opravné prosrtředky vfibec 
nejsou opravnými prostředky ve smyslu civ. řízení soudního (str. 17). 

Rozhodnutí dovolacího soudu Bulín označuje za konkretní právní normu, 
kterou se jiná právní norma - rozsudek nižší stolice, po př. oba rozsudky 
nižších stolic .- mění nebo ruší. Odchylné rozhodnutí dovolacího soudu v 
téže věci deroguje (mění, nahrazuje) dřívějšímu rozhodnutí soudu odvola
címu podle zásady "lex posterior derogat priori". Právní normou je i tako
vé rozhodnutí dovolacího soudu, jímž se rozhodnutí odvolacího soudu pouze 
ruší. To je norma nesamostatná, jejíž normativní význam objeví se teprve 
ve spojení s normou zrušenou. Zrušující norma ochudila dosavadní stav o 
normu zrušenou, tedy v tomto právním stavu přivodila změnu. Naprorti to
mu rozhodnutí dovolacího soudu, jímž se dovolání nevyhovuje, ať z formál
ních či meritorních dfivodfi, nemá samostatného normativního obsahu (až 
na výrok útratový). Nepřidává nic obsahově nového k napadenému roz
hodnutí, nepřinášejíc k dosavadnímu právnímu stavu žádný nový norma.:tiv
hí obsah ani positivní (stanovení nových povinností), ani negativní (pou
hé zrušení dosavadních povinností), nýbrž činí jen napadenou právní nor
mu relativně stálejší, t. j. Odolnější vfiči možným změnám, modifikujíc ni
koliv její obsah, nýbrž její formální vlastnost: normativní sltálost (str. 346). 

Při posuzování povahy soudních rozhodnutí Bulín rozlišuje logickou 
stránku hotového aktu a psychologickou stránku jeho tvorby. Logicky jeví 
se rozsudek jako druhotná a konkretní právní norma, která vznikla apli
lmcí obecné normy na konkretní skutkovou podstatu, zjištěnou orgánem k 
tomu povolaným v řízení právním řádem upraveném. Zmíněnou obecnou 
normou, jakož i nOTmami - rovněž obecnými -- upravujícími zpfisob, jak 
má soud zjišťovati kQnkretní skutkovou podstatu rozhodnou s hlediska oné 
vyšší a obecné normy, jest orgán "nalézající právo" více méně determino
ván. In concreto jest obsah jeho rozhodnutí určen dále přednesy stran a j.e
.iich věcnými návrhy. Soudce mfiže vydaJti jen takovou konkretní normu, 
která je materiálně obsažena v návrzích stran, při čemž nesmí přisouditi 
ani více ani něco jiného, než je navrhováno (str. 379). 

S hlediska psychologického, t. j. se stanoviska orgánu, který "nalézá prá
vo", je soudní rozhodnutí na Itolik akt volní, pokud delegující norma po
skytne tomuto orgánu více možností pro stanovení konluetních povinností, 
nebo pokud svým nejasným nebo víceznačným obsahem připouští několik 
rfizných výkladfi (str. 379-80). Zásadně lze přezkoumávruti toliko výsled
k y intelektuální činnosti soudcovy, jak se podávají z procesních spisfi. 
Volní činnost přezkoumávati nelze. Poněvadž však rozsah delegace k vol
nému určení obsahu normy (t.zv. volné uvážení) musí býti pojmově vy
mezen, lze · alespoň přezkoumaJti, zda delegát nevyb0čil z rámce příslušné 
delegace (str. 382). Z těchto úvah plyne i zde možnost opravného řízení. 
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B. Posudek spisu: 
Obsah Bulínova spisu podal jsem podle schematu: 
1. Disposice spisu; 2. Dogmatická část; 3. úvahy de lege ferenda; 4. 

Dvahy z o'becné nauky právní. Podle téhož schematu přikročuji ke kritice 
jeho díla. 

V disposice dogmatické části spisu autor celkem se přidržuje Itradičních 
systémů předpisů o řádných opravných prostředcích. Autor jedná (obdob
ně jako na př. Hora, Čsl. civ. právo procesní, díl III.) o předmětu, podmě
tech, formě a účincích dovolání, pak o dovolacím řízení, o rozhodnutí dovo
lacího soudu, o činnosti nižších stolic po rozhodnutí dovolacího soudu a o 
odvolání ve sporech pracovních. 

Vhodné je, že autor přihlíží k předpisům osnovy. Výklady o dovolání po
dle práva německého a o kasační Sltížnosti podle práva francouzského obo
hacují sice obsahově Bulínovu práci, ale nemají a nemohou míti význam 
pro zpracování vlastního Bulínova thematu (dovolání podle ,práva čsl.). 
Autor mohl jich použíti jen v kapitolách de lege ferenda a poněkud v úva
hách teoretických. 

Kniha je opatřena zevrubným věcným rejstříkem a rejstříkem právních 
předpisů, jež usnadňují její používání. Má též přehled lilteratury a použi
tých sbírek judikatury. Přehled literatury je vskutku obsáhlý (asi 120 
autorů), avšak překvapuje, jak této literatury poměrně málo bylo použito 
v tex.rtu. Autor dovolává se, pokud jde ° právo československé, namnoze 
jedině prací Horových, Ottových, komentáře Neumannova a sem tam ji
ných autom (Kleina, Ftirstla, Wachtla, Gerlicha, Pollaka, Rintelena, Hor
tena, Petscheka, Schrutky, TrutJtera, Vážného, Říhy), pokud jde o právo 
německé, prací Rosenbergových a SChmidtových, a ve výkladu o právu fran
couzském prací Cuche-ových, Morelových a Glasson-Tissier-a. úvahy z 
obecné nauky právní jsou bez odkazů literárních (až na sporý odkaz na 
Merkla a Weyra, str. 9, 244), což mohu si vysvětlit jedině tím, že autor 
v nich podává výtěžky učení normativní školy, dnes již přivržencům této 
školy zcela běžné (resp. autorem za běžné po'kládané). Naproti tomu je 
nutno uznati, že autor pilně si všímá judikatury, materialií zákona a 
praxe soudů. 

Dikce Bulínova spisu je jasná, avšak někdy až příliš rozvláčná (občas 
se též opakuje). Kniha se jemu rozrostla na 450 stran, to ovšem nejen po
měrnou rozvláčností, nýbrž též zařazením úvah o právu německém, fran
couzském a partie de lege ferenda (cca 120 stran). 

Dog mat i c k á část je vskutku dfikladná. Autor v ní svědomitě vyložil 
zákon, prostudoval judikaturu a dovedl též na některých místech obhájiti 
odchylky svého výkladu od učení svých předchůdců (Otta, Hory a Neu
manna). Shora jsem některé z těchto odchylek demonstroval. 

Naproti tomu Bulín často uniká dogmatickým otá'zkám, jež souvisfúžeji 
s povšechnými právními problémy. Tak na př. hned na -počMku své práce 
na str. 23 naráží BUlín na otázku, co je "předmět rozepře" a jak je tento 
individualisován. Odpovídá stručně a bez dalšího vysvětlení - podle judi~ 
katury -, že "zásadně platí za samostatný-předmět sporu každý samo
statný nárok, t. j. každý nárok, opírající se o samostatný lskutkový a práv": 
ní základ". Zde bych očekával 'Od stoupence normativní školy samostatnější 
a hlubší vystižéní dotčeného pojmu. Nebo na str. 75 Bulín se tážé, zda pti 
dovolacím dtlVodu § 503, Č. 4 c. ř. s. m"fiže jíti jen o posuzování věci s hle
diska norem práva hmotného nebo též s hlediska práva formálfiího, a od'"'
povídá citací Horý, aniž by šel hlouběji do problému. Na str. 86 Bunn 'Vhod"; 
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ně upozornu]e na zajímavý případ ze slovenského práva, jež dovolacímu 
soudu ukládá povinnost hleděti k vadám § 505, č. 1- 3 s. por. i tenkráte, 
týkají-li se oné ,části rozsudku, která nebyla vů.bec napadena (§ 541, odst. 2 
s. por.). Zde bych čekal, že autor z tohoto místa vytěží illustraci k relativ
nosti pojmu materiální právní moci jako nezměnitelnosti rozhodnutí. U nás 
je pravoplatné rozhodnutí materiálně nezměnitelné s výjimkou případů. po
užiJtí mimořádných opravných prostředků. a § 42 II. j. n. Na Slovensku, 
jak uvedeno, nalézáme další zajímavou výjimku v § 541, odst. 2. Na str. 181 
a n . Bulín polemisuje s Neumannem, který má za to, že pro t. zv. privile
gované obrany jest zrušiti celé řízení bez ohledu na to, byl-li napaden celý 
rozsudek nebo jen jeho část. Zde Bulín, obdobně jako Hora (Odvolání str. 
63), hájí opak a velmi šťastně - což konstaituji v protikladu k str. 86 -
využívá normativního pojetí právní moci jako relativní nezměnitelnosti roz
sudku. Na str. 207 B. řeší spornou otázku, zda v dovolacím řízení je pří
pustný ujednaný a oznámený ldid řízení. Je pro řešení záporné, odvolává 
se na mínění Horovo (Odvolání, str. 96) a judikatury (Vážný č. 4852) , a 
své stanovisko odů.vodňuje směrnicí § 491 a tendencí zákona. Zde B. n e
vyvrací dů.sledky plynoucí z §§ 513 a 463 (není-li odchylek, platí předpisy 
o řízení před I. stol.) a bez rozpaků. přijímá za interpretační pomů.cku 
;,směrnici" a "tendenci" zákona. Na str. 212 zmiňuje. se Bulín o změně žalo
by, která je v opravném řízení zakázána. Parafrasuje § 235 c. ř. s . a mluví 
o žalobním dů.vodu , ale tento teoreticky tak zajímavý pojem nevysvětluje, 
ba. ani neodkazuje na žádnou literaturu. 

Z Bulínových úvah de lege ferenda je výstižná kritika § 508, odst. 2 osno
vy, jenž rozšiřuje přípustnost napadruti dovoláním nesprávné skutkové zjiš
tění. Osnova připoůští- mimo jiné -, aby skutkové zjištění odvolacího 
soudu bylo napadeno, je-li v rozporu se svými skutkovými předpoklady, 
neb příčí-li se skutkové závěry tohoto zjištění zásadám rozumného uvažo
vání. Bulín právem vytýká nejasnoslt ustanovení a zejména neurčitost 
pojmu "rozumného uvažování" (str. 405). Jinak Bulínovy návrhy de lege 
ferenda vhodně hledají cestu k ulehčení přetížení nejvyššího soudu (úpra
va přípustnosti dovolání, decentralisace dovolacího soudnictví), k zvýšení 
významu, autority a odpovědnosti odvolacích soudů., k zesílení dů.věry'obe
censtva k nejvyššímu soudu (ústní odvolací přelíčení) a k procesní ekono
mii (revise persaltum, omezení přípustnosti dovolání). Ovšem návrhy de 
lege ferenda jsou vždy relativní. Jejich odů.vodněnost je závislá na řadě 
zájmů., jichž vzájemný poměr jen těžko mMeme odvažovati. S tohoto hle
diska mám na př. pochybnosti, zda by se doporučovala decentralisace do
volacího soudnictví, když jednoltná judikatura je nadmíru cenná hodnota 
pro právní život ve státě. Dále mám za to, že ústní dovolací přelíčení je pro 
technické překážky těžko proveditelné. B. to ostatně více méně uznává 
(str. 413) . 

V úvahách z obecné nauky právní Bulín hlásí se již v předmluvě k ryzí 
nauce právní" (It. zv. normativní škole) a též v textu spisu zapojuje své dog
matické výklady do rámce základních normativních pouček. Nemohu však 
říci, · že jeho teoretické úvahy výtěžky normativní školy podstatně oboha
cují. Bulín se namnoze spokojuje rekapitulací toho, co normativní -teoreti
kové o civilním sporném procesu napsali, při čemž ještě leckterou norma
tivní konstrukci opomíjí, ač by dobře zapadla do jeho výkladů. (na př. kon
strukCi" předmětu procesu,. věci, žalobního dů.vodu, práva formálního a ma
teriálního), -a k tomu celkem volně přiřazuje dogmrutické výklady, jež-jsou 
mnohdy neseny duchem- tradiční (nenormativní) právní vědy. Takto z jeho 
knihy odnášíme si dojem, že normativní _ teorie dosud podstatně nepřispěla 
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k dokonalejšímu pojetí civilně procesní látky a k řešení jejich jedn'Otlivých 
problémů. Pak ovšem její kritici (na př. prof. Hora) přes ni přecházejí k 
dennímu pořádku a vidí v ní jen jakési ozdobení dogmatických výkladfi. 
Ovšem na druhé straně jsem povinen spravedlivě uznati, že je nadmíru 'Ob
tížné i pro starší normaJtivní teoretiky opr'Ostiti se při zpracování tak širo
ké látky, jakou je dovolání, od tradičních výkladfi, překonstruovati ob
vyklý systém a v každém směru pronikn'Outi osobitým pojetím normolo
gickým do speciálníoh právních problémfi. To se celkem dosud podařilo 
jen mistrfim normativní školy na př. Kelsenovi, Weyrovi a Sedláčkovi. 
Tento fakJt nás nutí k tomu, abychom buď 'zatím spokojovali se s povlov
ným normativním adaptováním dosavadních systémfi práva nebo se ome
zovali na mnografická zpracování jednotlivých právních problémfi. 

K tomu v podro·bnostech dodávám: 
Bulín převzal z Kelsena, Weyra a Merkla pojetí právniho řízení jako 

procesu normotvorného la pojetí civil. řízení soud. jako normotvorby úrgan
ní (povinné), vykonávané relativně nezávislými orgány. Ponechává však 
zcela stranou normotvorbu neorganní, pokud se tato projevuje v kreaci 
smluvních i mimo smluvních konkretních norem, jež je eminentně dfiležitá 
pro vysvětlení civilního sporného soudnictví. Sporné civilní soudniCltví je tú
tiž tvoření konkretních právních n'Orem podle daného předprocesního práv
ního stavu, jinými slovy, soudce je při výkonu své funkce vázán oněmi 
smluvními a mimosmluvními konkretními právními normami, jež sice pře
zkoumává, ale jimiž, nalezne-li na jejich právní existenci, je povinen při 
stanovení obsahu svého rozhodnUltí se .říditi (srov. W e y r, Studie k pojmu 
€xekuce, Roč. VIII, str. 17, pozn. č. 3, Sed I á č e k, Obč. !pr., sltr. 243 a mfij 
Žalobní dfivod). To ovšem neznamená, což zde k uvarování nepochopení ji
nak nadbytečně podotýkám, že soudcova činnost je deklaratorní. Vždyť je 
zajisté Túzdíl mezi deklarováním právního stavu a mezi tvořením núvé núr
my púdle nalezeného právního stavu. Též nezapomínejme, že soud, "nalé
zaje" právo, často se od danéhO' právníhO' stavu 'Odchyluje, a to v dů.sledku 
vadného skutkového zjištění, nesprávného právního posouzení, nebo dispú
sičních úkonfi stran. To vše je známé, ale v podstatě nic to nemění na thesi, 
že soudce daný právní stav přezkoumává a podle něho vydává své 
rozhodnutí. 
Uvědomíme-li si právě dotčený úbraz civilního sporného soudnictví, PTl

blížíme se též k jasnějšímu pojetí t. zv. řízení opravného. TOlto je rovněž 
tvoření normy, a to podle 'přezkoumávané normy nižšího soudu. Jeho rfizné 
typy jsou zpravidla dány rozsahem řečeného přezkoumávání. 

K tomu blíže uvádím: 
KO'nkretní právní norma, jak vyjde z dílny prvého soudce, je předmět 

úpravného řízení. Opravná instance je povolána, aby ji předepsaným zpfi
sobem přezkoumala, tu v užších, tu v širších mezích (na př. u It. zv. plného 
'Odvolání), 'a vydala nú VQ u právní normu ---:- proto i činnost úpravné in
stance je konstitUtivní -, která prvou normu, hledíc k výsledku p,řezkúu
mání, mění, ruší nebo potVTzuje (o normovém charakteru nálezu opravné 
stolice viz níže). 

Č}nD;úst opravných instancí je tedy, Itak jako činnost soudu první stolice, 
tvorem konkretních právních norem. Tatú tvořivá činnost je po obsahúvé 
stránce vázána - cúž zní na první poslech paradoxně - normou nižšíhO' 
s<?udu, jež je předmětem opravnéhO' řízení. Opravná stolice má totiž za po
VInnost kontrolovati vznik núrmy nižší stúlice, a nalezne-li ji v pořádku, 
podle ní se při vydání své normy říditi. 

Kdo pozoruje tento O'bsah činnústi opravných stúlic s hlediska o b s a h 0'-
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v é h o (jak známo, obsahové hledisko je lidskému duchu značně bližší než; 
hledisko formální), je veden ke koncepci, jež důraz klade na přezkUÍllnou 
či!1ndslt opravných instancí a zatlačuje činnost normotvorfiou. PřezkumI1á 
čiřmost normotvorI1ého orgánu je totiž při civilním soudnictví zvlášť nápad
ná a toto z veliké části vyčerpává. I Bulíh do jisté míry obsahovému hle
disku podléhá. To na místě (str. 246), kde tvrdí, že zamÍ!tnutí opravného 
prostředku nepřidává nic obsahově nového (kromě výroku útrátbvého ) k 
néipadenému rozhodnutí, nýbrž činí je jen relativně odolnější vfiči možným 
změnám (o tom viz ještě níže). 

Zdfirazněním obsahového hlediska docházíme k tradiční koncepci oprav
ného řízení jako přezkoumávání rozhodnutí nižší stolice. Bulín se této kon
strukci brání (viz na pro str. 12-13), ale v textu své práce jí neuniká (viz: 
na př. str. 187, 195, 243 a j.). Na str. 12 o ní však praví, že se diametrálně 
liší od jeho pojetí instančního postupu jako děje normotvorného. Konstruk
ce opravného řízení jako přezkoumávání rozhodnutí nižší stolice je prý po
chopitelná jen s hlediska aplikace práva, t. j. není proti ní logických námi
tek, vidíme=-li V řízení před první stolicí činnost zásadně jen i!lJtelektuální 
(úsudkovou) a v řízení opravném přezkoumávání této úsudkové činnosti. 

Mám za to, že Bulín zde ne zcela správně vyhrotil rozpor o bou koncepcí 
(se. vládnoucí nauky a normativní teorie). I když v řízení před první sto
licí vidíme činnost normotvornou, mfižeme v opravném řízení (vedle dalŠÍ 
činnosti normotvorné) spatřovati přezkoumávání rozhodnutí nižší stolIce" 
to v tom směru, že opravná stolice, dříve než vydá s vou normu, ,přezkou
mává vznik (řízení) a obsah normy nižšiho soudu. Konstrukce opravnéhO' 
řízeni jako přezkoumávání normy nižšího soudu je tudíž nesprávná jedině 
prOlto, poněvadž přehlíží normotvorný charakter opravného řízení a přes
příliš zdfirazňuje přezkumnou činnost vyššího soudu. Správně vzato, vyšší 
soud přezkoumavá normu nižšího soudu a podle výsledku své přezkumné 
činnosti vydává svou normu vlastní. Přezkoumávání normy nižšího soudu 
jeví se pak v tom, že vyšší stolice předepsaným zpfisobem 'Se presvědčuje , 
zda norma nižšího soudu správně byla vytvořena. Je tokontroia vzniku R 
obsahu normy a nikoliv jen Isoudcova úsudku. 

Obhajuji-li zde pojem přezkumné činnosti, nečiním tak z potřeby hledaJt 
mosty k vládnoucí nauce. Jde mi však o to, abychom nebourali právní 
pojmy a konstrukce, jež lze po shledání vad opravit, řekl bych přizpfisobit, 
když - nota bene - těchto adaptovaných konstrukcí ve SVýCh speciálních 
výkladech užíváme. Tomu je tak při pojmu "přezkoumávání". Poznamenal 
jsem, že ostatně i Bulín jemu při dogmatických výkiadech nikterak ne-
uniká. ' 

Pojem ; ,přezkoumávání" mfiže nám býti v dogmatickýcn výkladech 
vbbdnou pomfickou k bližšímu vysvětlení opravného řízení a jeho druhfi. 
Podle positivních ,předpisfi !koIÍstatujeme r o z s ah přezkoumávání u jednot
livých druhů opravného' řízení: jsou to odvolání podle našeho práva, slo
venské oqvolání plné,' dovolání a mimořádná opravná řízení, je to odvolání 
a dovolaní ve sporech pracovních, říšskůněmecké revise a francouzská kása
ce. Vyjasní se nám též poměr opravného řízení k řízení před první stoiicí. 
Dále ostře se nám osvětlí přípustnost opravných prostředkfi, zejména pO' 
stránée objektivní a S -ohledem na dovolací dfivody (zde jde o oitázku; cd se 
píezkoumává a v jakém směru). Konečně, p-okud jde {} ostatní látku pro
cesuáltlí-, pocho.píme jasněji pojem prejudiciality, poměr jednotlIvých dru
hú řízeni (na př. trestního a správníhg k civilnímuh § 42 j . n .) pojem práv
ní moci atd. Ba mů~eme jíti i dále za hranice civilního procesního práva. Ve 
známém rozdíiu mezi soudcem a spřávním úřadem, při ' čemž prvý je "vá-
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.zán" jen zákonem nikoliv též vládním nanzením, není v .podstaltě nic ji
ného nežli rozdíl o přezkumné kompetenci. 

Nyní se vracím ještě k některým podrobnějším námitkám proti Bulíno
vým právně theoretickým vývodům. 

Na str. 12 Bulín projevuje pochybnost, zda právní norma je "hotova" již 
tehdy, provede-li se předepsané řízení v první stolici, či teprve, když roz
hodne stolice poslední, anebo - což je totéž, - není-li už in concreto !pří
pustné řízení před vyšší stolicí. Prý obě konstrukce mají stejné oprávně:p.í. 

Mám za to, že p o u ze p r v á konstrukce je správná. Vždyť přece i 
zrně nit e 1 n á norma je normou "hotovou". Bulín na několika mísltech své 
knihy správně podotýká, že i pravomocné rozhodnutí je jen relativně ne
změnitelné (viz mimořádné opravné prostředky a § 42 j. n.), takže liší se 
.od rozhodnutí nepravomocného pouze stupněm své nezměnitelnosti, resp. 
změnitelností. Proto není důvodu, abychom rozhodnutí relativně více podlé
hající změně vylučovali z kategorie norem. Ostatně, zdá se, Bulín se více 
kloní k thesi o hotovosti nepravomocné normy, jak plyne ze str. 243 a n. 

Bulín na str. 243 až 6 správně dovozuje, že norma vyšší stolice buď na
hrazuje (mění) nebo deroguje (ruší) (řekl bych spíše abroguje, poněvadž 
jde o zrušení úplné) normu stolice nižší. Bulín zde též správně pozname
nává ( nač zde upozorňuji, hledíc k poznámce Horově při kritice Gerlichova 
spisu v Právníku 1936) , že i zrušovací rozhodnUltí vyšší stolice je právní 
norma, arciť nesamostatná, neboť jeho normativní význam objeví se t eprve 
ve spojení s normou zrušenou (str. 244). Na to obírá se theoretickou pova
hou soudních rozhodnutí vyšší stolice, kterými se opravný prostředek buď z 
:formálních důvodů a limine odmítá nebo po meritorním prozkoumání zamí
tá. V obou případech podle Bulína nedochází ke změně dosavadního právní
ho stavu,. takže uvedená rozhodnutí nemají samostatného normativního ob
sahu, až na přísudek útratový. Tato usnesení činí prý jedině napadené roz
hodnutí relativně odolnější vůči možným změnám (Sltr. 246). 

Bulínovy vývody zanechávají pochybnosti v otázce, zda tedy ona odmíta
vá, resp. zamítavá rozhodnutí vyšších stolic mají tvořivý charakter. V po
měru k obsahu napadeného rozhodnutí toholto charakteru nemají. Ale přes 
to ono "zvětšení relativní stálosti" napadené normy, jež s sebou přinášejí, 
jest jakýmsi pohybem v dosavadním právním stavu. Soudy napříště jen v 
-daleko omezenějším rozsahu jsou povolány přezkou'mávati napadené roz
hodnutí a je nahraditi nebo abrogovalti rozhodnutím novým, a dále jsou 
povinny ono napadené, nyní relativně stálejší rozhodnutí respektovati při 
povolování exekuce. Proto mám za to, že i odmítavým a zamítavým roz~ 
hodnutím opravné stolice tvoří se n o v Ý právní stav, totiž právě ona rela
tivně zvětšená nezměnitelnost konkretní právní normy, resp. též její tu 
omezenější (po odmítnutí, resp. zamítnutí Odvolání), Itu širší (dovolání) 
vy kona telnost. 

Zde otvírá se nám pohled do rel a It i v n o s t i pojmů konstitutivnosti a 
-deklaratornosti právních aktů. Vládnoucí nauka, vedena opětně již zmíně
ným obsahovým myšlením, zjednodušila si problém a uznávala na déklara
torní povahu právního aktu všude tam, kde mohla konsta;tovati přibližnou 
obsahovou totožnost přezkoumávaného právního stavu s nórmou podle vy
sledku tohoto přezkoumávání vydanou. Proto neochvějně učí, že i první in
sltance jen deklaruje daný právní stav, neboť svůj výrok vydává (resp. má 
vydati) presně podle tohoto stavu, jak jej v předépsaném řízení zjistila. 
Normativní škola správně tuto koncepci odmítla, poněvadž zajisté právní 
stav, daný před soudním rozhodnutím', a toto rozhodnutí nejsou idem. Ale 
~rávě z téhož důvodu musí přiznat konstitutivnost i rozhodnutí vyšších 
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stolic, byť se jím napadené nižší r.ozhodnutí jen potvrzuje, neboť toto vyš
ší rozhodnutí -, jak shora bylo doloženo - v určitém směru předchozí 
stav právní alteruje. Jinak by upadla do téh.ož omylu jako vládnoucí n_auka. 
která z kvantitativních rozdílfi (z rozdílu ve kvantu změny) usuzuje na. 
rozdíly kvalitativní. Mám za to, že Bulinovi tyto jemnosti unikly, a to v ne
poslední řadě proto, poněvadž opominul promysliti podstatu deklaratornosti 
a konstitu:tivnosti právních aktfi, které mají prvořadý význam pro pocho-· 
pení justice. 

C. Závěr: 
Bulínovu pTáci p;řes námitky shora naznačené pokládám za vynikající 

monografii z oboru československého civilního procesního práva. Vyniká 
nejen rozsáhlostí zpracovaného materiálu, nýbrž i dfikladným zpracováním 
látky, doloženým odkazy na judikaturu, právní praxi a základní odbornou. 
literaturu. Tvoří do ji$té míry protějšek k Horovu Odvolání a poslouží S" 

plným uŽÍ!tkem naší právnické praxi. Přináší též vědecký -rozbor předpisfi. 
osnovy nového československého civilního řádu a hodnotí je s hlediska de 
lege ferenda . Dogmatické výtěžky jsou četné a autor v nich projevuje' 
schopnost k samostatné vědecké práci. Svědčí dále o tom, že autor prostu
doval a pochopil teoretické základy právní vědy, jak je podává normaltivní 
škola. S plným respektem je nutno se vysloviti o neobyčejné píli autorově , 
s kterou již na počátcích své vědecké dráhy zdolal značně obtížnou látku. 
Při tom autor prokázal, že svfij obor, československé civilní procesní právo, 
ve všech jeho úsecích zevrubně ovládá. 

Bulínova práce, pokud je mně známo, nebyla dosud podrobena odborné· 
kritice*. Zdá se, že objem knihy je tomu na překá;žku. I mfij posudek z té
hož dfivodu mohl se .omeziti jen na základní otázky v Bulínově knize řeše
né, neměl-li přerfisti obvyklý rozsah. 

Jsem však přesvědčen, že odborná kritika, i když v některých jednotli
vých úvahách autorových bude odchylného mínění, musí uznati nesporné 
klady knihy a uvítati ji jako záslužné obohacení naší právnické literatury.' 

Adolf Pro c h á z k a. 

Giorgi0' del V e c chi 0', profesor university v Římě, Lezioni di filosofia. 
del diritto, Řím, 1936; 399 str. V poměrně 'velmi krátké době' - první 
vydání spisu vyšlo roku 1930 - dochází k Itretímu vydání, které autor 
znovu prohlédl a rozmnožil. Skutečnost ta je novým dfik3JZem velkého 
zájmu, kterému se těší filosofie v novodobé právní vědě italské. Jak velmI: 
liší se v tomt 0' směru na p'ř. od francouzs'ké! Zvláštního uznání zasluhuje, 
že autor všímá si dost podrobně i písemnictví cizího (viz str. 130 - 177) , 
a to francouzského,angliClkého, amerického, něme'ckého, španělského, ru-· 
munského', maďarského., řeckého, holandského, ze slovans:kého pak pol
ského, ruského, česlkoslovenskéh0' (str. 172- 174), jugoslávského a bulhar-

. ského. TÚn nabýVá jeho dílOI, v prvé řadě určené pro italské studující 
práv, i značného významu pro každého, kdo chce se povšechně informovati 
o stavu právně-filos0'fické literatury osvěltové. F. VY. 

Doc. dr. Vladimír Fa j nor a dr. Adolf Z á tur e c k ý, Nás,tin 'súkrom
ného práva platného na Slov ensku a Pod,ka.l'ipaJtskej Rusi so zreltelom .aj na 
banské právo a na právne predpisy o pozemkovej reforme (s příslušný
mi oosťami návrhu čsl. všeobecného zákoníka občianského, zhotoveného-

* Po napsání této recense vyšla ve Všehrdu kritika Bulínova spisu z péra. 
dra Uhdeho. 
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superrevíznou komisiou). II. přelpracované, judikaturou sahající do r . 
1935 doplněné vydání. Bratislava, 1935, 600 str. Nákladem Právnické jed
noty na Slovensku a Podkarpatské Rusi v Bratislavě, v gener. ,komisi Práv
nického knihkup. a rraklad. V . Linhart, Praha II., LUtzowova 35. 

Edmund P II och a s k a "Ratengeschafte nach dem tschechoslowakischen 
Rechte" (Rudo1f M. Rohrer, Brtinn, 1936, 'str. 54) . ptsemniClbví o novém 
čs. zákoně o spláJtkových obchodech, o němž byl podán přehled v časopise 
"Právný obzor" č . 20 z r. 1935, bylo ro·zmnoženo velmi praktickým spis
kem rady nejvyš. soudu Ermunda Prochasky, který uveřejnil již v loňské 
brněn. Juri'Sten Zeitung č. 14 menší článek o novém zákoně splátkovém. 
V poslední své knize uvádí autor v předmluvě, že se snažil vy
hnouti se teoretickým úvahám a řešení sporných otázek a že mu šlo pře
devším o t o vyložiti normy nového z'ákona srozumitelně širším vrsltvám. 
Tomuto účelu odpovídá spisem velmi dobře, vyniká však zvláště velikým 
množstvím judikátfi nejvyššího soudu československého i bývalého ra
kouského, které se přirozeně vztahují pouze k starému rakouskému zá
konu splátkovému. Autor p,řihlížel však také k slt.arší i novější odborné 
literatuře . O jeho dfikladnosti svědčí, že pozornosti jeho neušel ani článek 
dr. Oswalda a red'akční poznámka v "Mitteilungen des Hauplt.verbandes 
der Industrie" právnickým kruhfim dosti málo známých, o zajímavé otáz
ce, zda předpisy § 12 nového splátkového zákona upravují smluvní su
diště či samostatné sudiště nové. K olťázce této zaujal ostatně již sta
novisko dr. Reissmann v Juristen-Zeitung č. 23/1936 v článku "Ein arger 
Redaktionsfehler im neuen Ratengesetz und seine Folgen" a v poslední 
době vrací se k této oltázce opět dr. Winternitz v Soudcovských listech č. 

5/1936 v obšírném článku "Mfiže se proti splátkovému kupci uplatňovati 
sudiště § 88 odst. 1. j. n . ?" Novou práci P 'rocthaskovu lze doporučiti 
praktikfim i z té p,říčiny, že obsahuje nejen teXlt nového i starého zákona 
splátkového, ale také text zákona. ze dne 30. června 1878 č. 90 ř. z. s pří
slušnou judik8iturou a text zákonného . článku XXXI z r. 1883. 

. Dr. Al. C h Y t i 1. 

Dr. Jan S I á m a, Konec rako.usko-uherského. s,tátního d,luhu. Příspěvek 
k dějinám sukcesí státfi a ,státních bankrotfi. (Sbírka spisfi práv. a náro
dohospodářských, sv. LXXIX), Praha-Brno, 1936, 371 str. Cena 80 Kč. 
1. Sukcese 'Státfi a státní dluh, II. SIt'átní· dluh rakouský a uhersky v letech 
1867-1918, III. Rozpadnutí Rakousiko-Uhe:rska a mírové smlouvy, IV. 
Rozdělení předválečného dluhu nezajištěného, V. Rozdě,lení předválečného 
dluhu zajištěného, VI. Počátek odpovědnosti nástupnických státfi za p,řed
válečný dluh, VII. Převzetí rozděleného předválečného dluhu nástupnický
mi státy, VIII. Válečné pfijčky, IX. Dluhy administrativní, X. Sukcese ve 
'státní dluh a státní bankrot. 

Dr. Josef Ho f f ID a II n a dr. Jos. N etik Zákon o. jízdě motoro.vými Vo.

zidly s ,prováděcímd. ·a vedlej'šími předpisy (Československý kompas, s'v. 42), 
1935, 1195 str. Cena 95 Kč. - Jde o podrobný .komentovaný !text zákona 
ze dne 26. března 1935, č. · 81 Sb. z. a n. o jízdě motorovými vozidly ve 
znění vládního nařizení ze dne 25. června 1935 č. 132 Sb. z. a n ., jímž 
se vydávají některé p,ředpisy o jízdě motorovými vozidly. 

Jindřich Mayer, Miloš Horna, Antonín šourek: No.vé směry v ob
cho.dní politice (hospodářský yl8icionalismus - clearing - kom,pens'8;ce). 
Sbírka spisfi právn . .a národohospodářs-kých, sv. LXXVIII. Nakladatelství 
Orbis, P raha , 1935, 145 str. Cena 40 Kč. 




