
34 

Prof. Dr. K. Laštovka: 
,' , . 'V 

Rozhodnutí N. Spr. S. R.C. S. 
Neoprávněný výčep Uhovin na Slovensku. . 

. '" J,~ . 

Stěžovatel byl odsouzen pro přestupek § 11. zákona ze: di1e 10. ' pro-o 
since 1918, č. 64 Sb. z. a n., spáchaný tím, 'že čepoval· li);lOVit1(y,. 

Rozsudek tento byl nálezem spr .. soudu ze dne ' 1.2 . . června 1923 čís .. 
10.086 zrušen z těchto důvodt\v: 

Podle § 1. zák. čl. XL. z r. 1879 přestupkem jesť takový čin, který 
za přestupek prol11ašujé ' buď zákon, ' buď ministerské nařízení (za podmínek 
§§ 7. ; až 9. téhož zákona) \nébo 'statuty tam blíže označené. Podle § 2; uh: 
pol. tr. řádu ' (naříze'nrí 'hýv. · uh. ministra vnitra a spravedlnosti Č. 65.000(09) 
náleží v obor příslušnosti. ' správníCh úřadů - jako policejních trestních 
soudů.- ~ ~přestupký uvedené v 1. a 2. bodě § 19. zák. čl. XXXIV. z r. 1897, 
pak 'přestupky, ktere iiné zákony odkazují pravomoci úřadů správních 
stanovené v ' ministerských nařízeních, IPlOkud nejsou výslovně přikázány 

pravomoci okresních soudů a posléze přestupky stanovené v municipiálních 
nebo městských statutech. 

Podle § 111. ústavní listiny ze dne 29. úoora 1920, č. 121 Sb. z. a ll: 

lze tres~y hroziti a je ukládati pouze na zákIadě zákona. 
Aby na Slovensku nějaké jednání mohlo býti trestáno, nestačí tedy 

pouhý zákaz, nýbrž jest nutnou podmínkou, aby přestoupení toho kterého 
zákazu bylo pro h I á š e n o z a t r e s t ll! Ý čin, zákaz musí tudíž býti 
spojen 's trestní sankcí, též musí býti stanoveno, že s,pll'ávní úřady k trest
nímu soudnictví o těch kterých činech jsou příslušny. 

Všechny tři stolice subsumovaly trestní čin pod us,tanovení § 11. zák. 
ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z. a n. V tomto zákonitém ustanovení 
jest však pouze vysloveno, že výčep lihových nápojů mimo pivo a víno 
se na Slovensku prozatím zakazuje. Zákon ten však nekvalifikuje přestou
pení zákazu toho jako ,p,řestupek ani neobsahuje trestní sankce ani výrok 
o příslušnosti správního úřadu jako policejního trestního soudu ke stíhání 
činů, zákazu tomu se příčících. 

Závodní výbo!"y dle zákona ze dne 12. září 1921, Č. 330. 

Podle nálezu spr. soudu ze dne 11. května 1923', Č. 8055 rozhodčí 
komise jest sĎCe dle zákona o závodních výborech oprávněna rozhodovati 
o důvodnosti propuštění dělníků, pracujících v závodě déle než tři léta 
a rovněž povolána jest k tomu udíleti neb odpírati souhlas k propuštění 
členů závodního výboru, ze zákona však nelze dovoditi, že by rozhodčí 
komlse měla také rozhodovati o tom, kdy počalo působiti propuštěni člena 
závodního výboru z práce, nebo jaké nároky má tento člen vůči zaměst

navateli, když mu odejmuta byla zaměstnavatelem příležitost k výdělku 
dříve, než propuštění ono počalo působiti. 

Kompetenci rozhodčí komise v této věci nelze opříti ani o ustanovení 
§ 26. cit. zákona. Ustanovení tohoto pa.ragrafu, že komise rozhoduje o prá-





36 

Povolení cizinci k stálému pobytu (Podkarpatská Rus) 

dle čl. V: 1903 udílí v prvé stolici úřady v § 14. uvedené, nikoH tedy přímo 
civilní správa Podkarpatské Rusi. 

Jestliže v první instanci rozhodl úřad jiný než úřad po smyslu 
§ 14; zák. čl ánku V. z r. 1903 k tomu povolaný, jest rozhodnutí takové 
protizákonné. 

Nález Nejv. spr. soudu ze dne 29. května 1923, čís. 9163,. 

Obecní (obvodní) notáři na Slovensku. 

Nejv. spr. soud vyslovH v .náleze č. 9162/23, jakož i v prejidikatech 
ze dne 27. ledna 1922 Č. 1023, ze dne 28. ledna 1922 Č. 2567 a Č. 2721 
a ze dne 20. října 1922" Č. 7576, právní názor, že zákonem ze dne 
22. března 1920, Č. 2.11. Sb.. z. a n. a nařízením ze dne 4. června 19120, Č. 383. 
Sb. z. a n. v právním postavení obecních a obvodních notářů jen potud na
stala změna, že úřady ty ode dne 1. srpna 1920 mají obstarávati jen státní 
úředníci . podle tohoto zákona ustanovení. 

V těchže nálezech vyslovil dále Nejvyšší správní soud, že dosavadní 
obecní a obvodní notáři nestali se tímto z,ákonem státními úředníky a že 
tudíž ti notMi, kteří byli ustanovení podle uherských zákonů před 28. 
říjnem 1918 a podali po smyslu § 5. zákona ze dne 22. března 1920 Č. 211. 
Sb. z. a n. žádost za ustanovení notářem, stanou se státními úředníky 

teprve, když je' ministr vnitra podle § 4. notáři jmenuje. 

'Zákon veterinářský čl. VII. 1888. - Kdo rozhoduje o odškodněni 
za poražené koně? ' 

Rozhodnutím s'lúžnovského úřadu přiznáno bylo stěžovateli dle bodu 
a) § 106. zák. čl. VII. z r . 1888 a na zá;kladě nálezu správního soudu 
č. 1630/1899, uveřejněného ministersk~~m nařízením č. 61.100/899 odškod
nění na účet československého státu za dva koně následkem podezření 

z nákazy ozhřivkové poražené. 
Rozhodnutí toto předloženo bylo ministerstvu zemědělství ke schválení. 
Rozhodnutím ministerstva zemědělství byl výměr služnovského úřadu 

zrušen. 
Toto rozhodnutí bylo zrušeno nálezem spr. 'Soudu ze dne 29.!V. 1923, 

čÍs. 9226/23 z těchto důvodův : 
Stížnost Inamítá', že žalovaný úřad nebol kompetentním ve vecl 

rozhodovati, poněvadž strany opravného prostředku nevznesly a usta
l10vení § 109. odst. 2. zák. čl. VII. z r. 1888 bylo § 157. zák. čl. XXVI, 
z r. 1896 zrušeno. 

Proti rozhodnutí slúžnovského úřadu nebyl podán ,opravný prostře

dek, zejména státní zvěrolékař se z rozhodnutí toho neodvolal (§ 293. nař. 
býv . . uherského ministerstva orby, průmyslu a obchodu Č. 40000/88) . 

Vzniká tudíž otázka, mohl-li zde žaJovaný úřad zasáhnouti mocí 
úřední. K tomu by jej oprávňovati mohlo toliko, ustanovení § 109. od'st. 
2. zák. čl. VII. z r. 1889. 
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příslušnosti správních úřadů jako policejních trestních soudů přestu!}ky 

uvedené v bodu 1. a 2. § 19. zák. čl. XXXIV: 1897, přestupky, které jiné 
zákony odkazují do právomoci úřadu s!}rávních, přestupky stanovené 
v ministerském nařízení, pokud nejsou výslovně přikázány právornoci 
okresních soudů a konečně přestupky stanovené v municipálních neb měst
ských stat.utech. 

Z těchto předpisů jde zcela nepochybně na jevo, že na území Slo
venském jest jednou z nezbyt'l1ých -podmínek trestnosti nějakého jednání 
jako přestupku stihatelného, správními úřady v řízení policejnětrestním, aby 

·dotyčné jednáTlÍ bylo prohlášeno za přestupek v některé z oněch právních 
norem, jež citované předpisy t a x a t i vně uvádějí jako právní normy, 
v nichž vůbec lze nějaké jednání prohlasovati za trestný čin. 

K těmto právním normám nenáležejí však, jak z jasného znění § ( z., 
čl. XL : 1879 a § 2. uh. pol. tf. řádu vychází, nařízení županů. 

Na tom nemůže měniti ničeho ani okolnost, že snad župan vydal zmÍ
ňené nařízení jako vládní komisař ve smyslu § 4~ z,álk. čl. LXIII: 1912 ; 
i kdyby byl župan tímto nařízením vydal předpisy o jazykové úpravě 

nápisů na obchodech a jiných místnostech jako vládní komisař , nebyl 
by býval oprávněn prohlásiti sám porušení těchto předpisů za pfe
stupek, neboť podle § 15. zák. čl. LXIII: 1912 může pouze ministr nařízením 
prohlásiti za přestupek p,orušení oněch předpisů, které vydávají vládní 
komisaři. 

Obnova řízení v řízení vyvlastňovacím. (Slovensko). 

Stěžovateli expropriatu šlo o obnovu vyvlastňovacího řízení, jež 
_ prý bylo na ex-propriatu vylákáno. 

Rpzhodnutím úřadu ministra (vládní referát pro veř. práce) byla 
žádost jako opozděná zamítnuta, poněvadž podle § 10. odst. 3. z. čl. XX. 
z r . 1901 jest žádost za obnovu řízení -pří'pustna jenom do jednoho roku 
od vynesení nebo doručení právoplatného konečného rozhodnutí. 

Stížnost podanou do tohoto rozhodnutí Nejvyšší správní soud zamítl 
náJ.ezem ze dne 24.!V. 1923 Č. 8721 z těchto důvodů: § 10. z. čl. XX. z r. 1901 -
praví, že ve sporných záležitostech správních jest přípustna obnova řízení, 
a v odst. 3. stanoví, že žádost za obnovu dlužno podati do jednoho roku 
od vyhlášení nebo doručení právoplatného rozhodnutí v hlavním řízení 
.vydaného. 

Stížnost namítá, že toto ustanovení, o něž žalovaný úřad se oplra, 
platí jenom ,pro správní záležitosti spo-rné, a že ho nelze užítí v daném 
případě , kde jde o obnovu řízení vyvlastňovacího a tedy o obnovu řízení 
ve věci nesporné. 

S tímto nálZorem nelze však souhlasiti. 
Zákon sám nepraví, které záležitosti dlužno ve smyslu cit. § 10. 

pokládati za sporné. 
Prov. nař. z 18. prosince 1901 Č. 4600. vymezujíc okruh záležitostí 

sporných počítá k nim především ony věci, které v z. čl. XXVI. ex 1896 
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Iicencií, po.necháva ale inak úradom vofnosť rozhodovánia a že nemožno 
ustanovenie toto vykladat tak, že , by ono zakladalo právo kohokolvek 
na udelení licencie. 

Vdovský plat, náležející dle odst. 5. § 2. zák. čl. XXVII. z r. 1907 vdově 
a sirotkům řádného učitele, působivšíbo na obecné škole konfesionelní 

na Slovensku. 
Z nálezu spr. soudu ze dne 23. června ] 923, ai 11.097/23. 

Svrchu uvedený předpis stanoví, ze vdova a sirotci požívají po půl 

roku od smrti učitelovy »celého platu« a bytu. 

Stížnost tvrdí, že vdOVě po řádném učiteli obecné konfesionelní školy 
přísluší po půl roku od smrti učitele veškeré služebni požitky, tedy i mimo
řádné přídavky, které učitel pobíral. 

Naproti tomu zastává žalovan)T úřad náhled, že pod výrazem » cel~T 

plat«, jenž v cit. odst. 6. použit jest, rozuměti dlužno toliko »služné a místní 
přídavek« a nikoliv též drahotní :přídavky. 

Dle citovaného zákona sestávaly řádné služební požitky učitele obecné 
konfesionelní školy ze »základního platu« (§ 2.) , starobního přídavku (§ 3.) 
a z bytného, příslušejícího v případě, že učiteli nebyl poskytnut naturální 
byt (§ 2., odst. 4.). 

Zák. čl. XVI. z r. 1913; jímž ponechán byl cit. předp;sl § 2., odst. 6. zák. 
čl. XXVII. z r. 1907 v platnosti (arg. § 33., odst. 1. a contr.) byly novč 
upraveny platy učitelů elementárních škol komunálních a konfesionálních. 
§ 3. tohoto zák. čl. pak předpisuje, že »plat« v zákoně stanovený platí na 
místo »základního platu« a starobního přídavku zák. čl. XXVII. z r. 1907 
zavedeného. 

Další přídavky, vyplacené řádným učitelům obecných škol konfe
~ionelních, spočívají na předpisech pozdějších, nabyvších platnosti po vy
dciní zák. čl. XXVII. z r. 1907, resp. zák, čl. XVI. z r. 1913 a poskytovány 
jsou za podmínek v příslušných předpisech stanovených, hlavně z důvodů 
mimořádných poměrů , válkou způsobených, jen těm učitelům, kteří na 
školách působí, tudíž po dobu jich činné služby. 

Přídavky takové nejsou součástí řádn~rch požitkú služebních, nýbrž 
jsou to zvláštní, samostatné, od řádných požitků rozdílné služební příjmy, 
což patrno již z toho, že úprava a výše jich spočívá podstatně na jiných 
zásadách, než požitky stálé, že některé z nich zavádějí se pouze na určitou 
dobu (drahotní přídavky) a že jsou vyhrazeny pouze učitelům v činné 

službě se nalézající~. 
Takové 'mimořádné přídavky nemohl míti zákonodárce na mysli při 

vydání zák. čl. XXVII. z r. 1907. 
Výrazem »celý plat« v odst. 5. § 2. zák. čl. XXVII. z r. 1907 mohl 

a chtěl . zákonodárce označiti jen onu část služebních požitků , které zákon 
tento sám řádným učitelúm škol konfesionelních přiznal, tedy základní 
plat, ,»starobní přídavek«, a »bytné «, kteréžto součástky platové zahrnuje 
zák. čl. XVL z r. 1913 v § 3. pod slovem jediným »plq.t«. 

Ve smys'lu § 22. zák. čl. XVI. z r. 1913 náleží zpravidla udržovateli 






