
lunebo v podnájmu. -
a je Ipřjpus1.ný, ať bytu 
Zabere-li se dle §. 8. č ~ 

1 IObmezen v disposici s 
g. cit., od doby, kdy ná
vÝJllOvědí. (Nález ze dne-

zjednání přístupu k ne
lpno jest jen zabranym1 
í vozhodnouti. (Nález ze· 

ta 1919. Č. 592. sb. z. a n. 
z okolností stranou l1'.Te
ednal za souhlasu pro

S. 4674.) 

rtu nelze tuto část jeho· 
}l9. Č. 592. sb. zák. a nař ~ 

§. 1. odst. 2. zák. ze dne· 
již proto, že ji vlastník 

ýV,ání. (Nález' ze dne 4~ 

,dléhá samo o sobě za-
19. č. · 38. sb. z. a n. ani 
'. a n. (Nález ze dne 11. 

pI'loti rŮlzhodnutí zabíra
náj emce zabraného bytu 
dne 14. června 1920. Č. 

, možnost záboru lze po
(N ále.z ze dne 14. června 

než pěti lze zabráti ~e-
9. zák. ze dne 30. října 
nů domácnosti. (Nález ze 

. 3. vlád. nař. ze dne 22. 
utvořený zabráním části 

lu. aniž by stanovil po
)ho určil, jaká poměrná 
ll, vypadne na byt nově 
;403.) 

Tslu §. 33. odst. 1. posL 
z. ,a n., .provedeno tím, 

lveden v skutek. (Nález 
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Jazykový zákon a pozemková kniha. 
Píše J o ze f K r a j čí k, vedúci pozemkovej knihy v Bratislave. 

Vyskytla sa otázka jazyka knihov)Tch záznamoy, o ktorej malo 
by sa pojednávať nielen z toho ohradu, že je istým menšinám právo 
užívania vlastného jazyka zabezpečené, jako to učinil r . najv. s. Dr .. 
J. Hausmann, ale aj z ohradu technického. 

Predbežne si dovolím v krátkosti opísať pozemkové knihy na 
Slovensku a ich vzniknutie. 

I. Máme pozemkové zápisnice (hárky) v 2800 obciach sostavené 
na základe patentu z 18. apríla 1853, vedené na základe patentu z 15. 
decembra 1855. Tieto boly prerobené, - kde bol a komasácia, - na zá
klade min. nariadenia Č. 2579. z roku 1896. 

Tieto zápisnice boly sostavené v reči nemeckej (kde-tu sloven
skej) a boly vedené asi do roku 1870-ho (doba Bachova) nemecky,. 
do doby 1918 novembra maďarsky (doba maďarsklá) a od prevratu už 
čiastočne slovensky (doba československá). 

II. Máme knihovné vložky v 81.6. obciach sostavené na základe 
starých pozemkových kníh a na ~áklade zovrubného k atastrálného , 
vymerávania. Práca to moderná. Zakladanie týchto vložiek sa vy
bavovalo na základe z čl. XXIX. 1886, XXXVIII. 1889 a XVI. 1819. -
Na celom Slovensku je to ale - pre nedostatok odborného personálu 
a katastrálnych pI1ác - ešte nie prevedené. I 

Ako som poznamenal, máme teda dobu nemeckú, maďarskú a 
československú: totižto v týchto troch rečiach sa zaznačovaly zá-· 
pisy do pozemkových kníh, ale chronologicky a nie rpiešane: t. j. do, 
roku 1870-ho nemecky, do 1918-ho maďarsky a od tej doby slovensky. 

Prehrad a zápis do pozemkovej knihy už aj dnes činí ťažkostf 
aj tým, ktorí sú na to povolaní lebo vyžaduje ovládanie reči nemec
kej, maďarskej a slovenskej. TWm vačšie ťažkosti to činí jednotlivcom 
a verejnosti. 

Civilný spor, trestná záležitosť, pozostalosť sú záležitosti viac
menej súkromné, ktorých aktá: po vybavení idú do archívu. Ale 
pozemková kniha, buď stará, alebo nová, je sostavená nie len pre te
rajšiu, ale i pre budúcnu dobu, pre verejnosť, do ktorej sa nemóžu, 
ba a ni nesmú zapisovať nariadenia výroku v tom jazyku, v ktorom 
je pre stránku na základe jazykového zákona vydaný, lebo z toho by 
ohromný chaos povstal a bola by to bezprávnosť, spáchaná proti ve
rejnosti - pre ktorú je vlastne pozemková kniha založená. 

DOViorujem si to odóvodniť nasledovne : 
Zakladanie a sostave.nie starej, ba aj novej pozemkovej knihy 

bolo "jednotné" a bolo "jednotné dielo". - Čo sa budúcnosti týka:
"dle sdělení ministerstva spravedlnosti ze dne 29. března 1920. Č. 
100090. zamýšlí justiční správa prov\áděti zakládání pozemkových knih 
na Slovensku jednotně, t. j., aby i pozemkové knihy již založené stej-· 
ně byly phzpůsobeny našim, právě tak, jako knihy, které bude třeba 
teprve založiti. K tomuto účelu bude třeba jednotného knihovního 
zákona, jakož i zákona o zakládání pozemko\'~vch kníh pro Sloven
sko. Na zákonech těchto se pracuje a ministerstvo spravedlnosti 
doufá, že bude možno ještě letos je projednati. Po tomto zákoně te-o 
prve přikročí justiční správa k zakl,ádání nových knih v jednotlivých 
okresech." 

Či sa to dá predsta.viť, že by pre Slováka bola založená v tom is
tom okrese, kde je majorita slovenská - slovensky a na príklad pre' 
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20 percentovľl menšinu - povedzme - maďarsky? Nie, to je Yy
lúčená vec, to sa může založiť len jednotne, teda v jazyku štátnom, 
lebo vložka Jána ' Mésároša je nie len pre majitera sostavená, ale. aj 
pre jeho' veriterov, teda pre verejnosť. - ,Ján Másároš o 2 roky pre
stane byť majiterom a kúpi to Juraj Slimák; či sa vtedy zas a má 
prerábaf táto jedna vložka? Jestliže áno, čo bude o 10, 20 alebo 30 
rokov? Pri stálom a verkom obrate pozemkov? 

To· si z technického ohradu ani predstaviť nemůžeme . 

ČO sa verejnosti týče, tu musíme poznamenať, že v pozemkovej 
knihe majetková podstata súvisí s vlastníctvom a ťarchami, ba často 
jedna vložka s druhou. Na strane B. C. jeden zápis súvisí s pred
l?ežným zápisom, ba aj závisí od predbežného z,ápjsu. Ako by to vy
padalo, keď by každý zápis bol v inej reči? A jako by k tomu 
-verejhO'sti prišla, ktorá má tiež sv,oj práva k prehradu pozernkovej 
m ihy - keď by boly zápisy miešane zavedené? Či by to nebol a bez
práv·nosť spáchaná proti verej·nosti? Ja myslím, že áno. 

Ako si musíme osvojiť to stanovisko, že sa pozemkové knihy 
maj]Í zakladať jednotne, teda v reči štátnej, tak sa musíme zaujať 
aj toho stanoviska,· že aj vedenie pozemkových kníh musí ostaf jed
notné, teda tiež len v reči štátnej. Ináč by povstal chaoS', omyly a 
pozemková kniha by prestala byL základom právnej bezpečnostL 
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Všeobecné učetníctví. Napsal univ. prof. Dr. D I' ach o v s k y. 
Autor sezn:;tmuje nejprv čtenáře, spůsobem stručným ale látku vy
čerpávajícím s základními pojmy právními a národohospodářskými 
v účetnictví se ,vyskytujícími, tak s pojmem věci a statku a jich po
Ín<"ru k osobám, o pojmy hodnoty a ceny, vlastnictvím pohledávkami 
a s hospodářením. V dalším obsahu podává soustavně a podrobně 2 
nej důležitěj ší soustavy účetnictví, kameralistickou a dopickou a ob
jasnuje účtování při hospodářstvích složitl'rch. Podrobně zabývá se 
k:ont,rolou účetní ,a ku konci se zminuje o jiných způsobech účtova
<;fch. Tím nestává se kniha jen teoretickou pomůckou akademickéhO' 
studia, ale nalezne vní hodného a hledaného poučení, nejen účetní 
praktik, ale každý pořádku milovný občan, ktarý ve svém hospodá
hmí chce míti také účetní přehled. Lze proto knihu tuto jenO'm do
poručiti. Vydali knihkupci Bursík a Kohout v Praze; Václavské nám. 

. Opravy: Na vysvětlenou poznamenávame, že , náš časopis se sází 
strojem, -následkem čehož nelze Thám zameziti ani několikanásobnou 
opětovnou korektůrou nepříjemné žerty sazečského šotka podporo
vaného v jeho rejdech nedostatkem slovenských sazečů. Tiskárně 
pak jak nám sděluje, není možno vypomoci si sazeči českými, pro
tože jest vázána kolektivní smlouvou a musí v prvé řadě zamestniti 
sazeče ze· S}ovenska, pokud ,isou bez zaměstná_ní. . 




