
Matka mimo manželstva narodeného dieťaťa, ktorá hneď po porode 
n avedie druhú osobu, aby usmr t ila jej novorodené dieťa, a táto čin pre
vedie, je návodkyňou k zločinu usmrtenia dieťaťa ' podľa , §§ 69, čís : ~ . 
284 trz. a jej čin neľze podriadiť p od ust. § 279 trz. ( Zm III 363/34, 
z 10. apríla 1935.) 

K § 70 t rz.: 
Ten, kto je pachateľom v smysle § 70 trz., nemoze sa súčasne previ

niť ako účastník v tomže trestnom čine podľa § 69 trz. Srv.: Pr. Obz. 
1926, str. 45. (Zm IV 1/35, z 23. apríla 1935.) 

K § 71 t rz.: 
Ustanovenie § 71 trz. stanoví len toľko , že páchateľovi a návodcovi 

m á byť vymeraný trest podľa tej ž e t r e stn e j s a d z b y; o výške 
t restu treba pri každom obžalovanom uvažovať zvláš te podľa predpisov 
o vymeraní trestu {§§ 89 a nasl. trz.) . - (Zm IV 659/34 z 14. marca 1935.) 

K § 79 trz.: 
Užil-li obžalovaný ku svojej obrane pri priamom útoku rovnaký m 

spôsobom rovnakej zbrane, akej proti nemu použil útočník (poškodený), 
jednal v oprávnenej obrane, akú má na mysli § 79 trz. {Zm IV 45/35, 
zo 16. marca 1935.) 

K § 81 trz.: 
Ide o právny (nie skutkový) omyl, ktorý neomlúva trestný čin, mal-li 

o bžalovaný za to, že kniha je nezávadná, poneváč štátne zastupiteľstvo, 
ktorému ju predložil k cenzúre, nemalo proti jej vydaniu námietok. {Zm 
III 629/34, z 28. marca 1935.) 

Rozhodnutí Nejv. Spr .. soudu. 
Zákon č. 455/1919 o zrušení celibátu učitelek neplatí na Podkarpatske 

Rusi. Nss se tu odvolal na duvody svého nálezu Boh A 4255/1924, jímž 
bylo vysloveno, že zákon č. 455/1919 neplatí na Slovensku, ježto právní 
pomery učitelek na Slovensku jsou stej né jako právní pomery učitelek 
na Podkarpatské Rusi. {Nález ze 4. XI. 1935, č . 14.601/34.) 

Pastevní statut obce Spišské Belé nepozbyl platnosti tím, že Spišská 
Belá byl a podle nar. č. 275/1922 pretvorena s mesta se zľízeným magi
strátem na velkou obec. - Nss se odvolává na duvody svého nálezu Boh 
A 11559/1934, jímž byla táž zásada vyslovena pro stavební statu ty bý
valých mest s regulovaným magistrátem. (Nález z 9. XI. 1935, č. 17.181/35.) 

Proti vydržovateľom konfesionálnych škol ľze uplatňovať cestou ad
ministratívnou nie len služobné pôžitky učiteľov, ktoré boly im vydr
žovateľom školy vokatorom, resp. dôchodkovou zápisnicou zabezpečené, 
ale i správcovský prídavok podľa zákona č. 104/1926. - Podľa § 1 zák. 
čl. XXVII: 1907 sú učitelia cirkevných škol vydržovaných cirkvou podľa 
§ 11 zák. čl. XXXVII I : 1868 verejnými úradníkmi a ich zákonom stano
vené platy sú zaistené administratívne. Príslušnosť správnych úradov v 
platových veciach učiteľov cirkevných škôl plynie z ustanovenia § 30 zák. 
čl. XVI: 1913, ktoré bolo pozdejšie z,ákonodárstvom zmenené len potiaľ, 
že miesto kompetencie administratívneho výboru nastúpila kompetencia 
okresného úradu a miesto kompetencie ministerstva kultu a vyučovania 
kompetencia zemského úradu (arg. § 6 zák. č . 126/1920 Sb ., ~§ 4 a 5 a čl. 
8 zák. č. 125/1927 Sb . a § 2 vlád. nariadenia č . 96/1928 Sb.). Z ákon Čís. 
104/1926 Sb. o úprave platových a služobných pomerov učiteľstva obec
ných a občianskych škôl poskytol učiteľom určité nadlepšenie platové 
oproti pôžitkom dosavádnym. V § 1. odst. 1. tohoto zákona sa stanoví, 
že zákon ten platí pre učiteľov štátnych obecných a občianskych škôl, 

'ďalej pre učiteľov verejných obecn)Tch a občianskych škôl uvedených 
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v 2. odst. čl. XIV. 
pričlenených k štá 
dobná úprava p 
rejných škôl obe 
kevné ľudové školy 
do tej doby platia 
kona a dosavádne s 
Č. 104/1926 Sb. majú 
sku odo dňa účinnos 
rok na požitky podľa 
dy zákon Č. 104/1926 
nároky na určité na 
ktoré nadlepšenia 
čítať i správcovský 
to p latové nadI 
nároky plynúce z 
o k torých prísluší 
19.315/35.) 

Rozhodnutí o 
ochranné hráze 
1885 s konečnou 
čl. XVIII : 1913 je 
prípade, k d y žne 
ne bo ve s mys 
nedošlo-li mezi s 
nebo kdo se domáhá 
pak podle odst. 2 cit. 
správního úradu na 
o d š k o d n é h o, ve 
slušné soudní stolici 
ňovacím zákone ohi 
padech je tedy výr 
nečné rozhodnutí 
s. s. a k § 105. 
prípustná. Z l1", t'<Innu,,,,l 

stanoviti adIItiniistI~atii'tl 
ního zákona nebo 
odst. druhý, který je 
slovené, má na mysli 
netýká predpokladu 
sadne nárok na o 
hodovati. V tomto 
tím konečným. Že 
1885 i v jiných 
(§§ 30., 65. a 66 
~iste police 
ním, a není ž 
otázce meIo býti 
čí i odkaz § 26. odst. 
v yvlastňo vacíh 
do kompetence sou 
určení náhrady za 
(propujčení vyvlastň 
vlastnení) ponechává 
hodnutím konečným, 
soudu prípustná. {N 

Pojem ľíčního 
na onu část terainu, 
vodní ' nikde výslovne 
zeznává však v č 
9, 26, 40, 41 , 45, 53, 



o. dieťaťa, ktO.rá hneď po. pO.rO.de 
nO.vO.rO.dené dieťa, a táto. čin pre
enia dieťaťa' pO.dľa §§ 69, Čís. 1,. 
l ust. § 279 trz. {2m III 363/34, 

rz.: 
70 trz., nemO.ze sa súčasne previ

le pO.dľa § 69 trz . . Srv.: Pr. 'Obz. 
1935.) 

:rz.: 
:O.ľkO., že páchateľO.vi a návO.dcO.vi 

tre stn e j s a d z by; o. výške 
uvaŽO.vať zvlášte pO.dľa predpisO.Y 
- (Zm IV 659/34 z 14. marca 1935.) 

trz.: 
ne pri priamO.m útO.ku rO.vnakým 
nemu pO.užil útO.čník (pO.škO.dený), 
na mysli .r§ 79 trz. (Zm IV 45/35, 

trz.: 
ktO.rý neO.mlúva trestný čin, mal-li 

Iná, pO.neváč štátne zastupiteľstvo', 
) prO.ti jej vydaniu námietO.k. {Zm 

r. Spr. soudu. 
u učiteIek neplatí na PO.dkarpatske 
éhO. nálezu BO.h A 4255/1924, jímž 
neplatí na SIO.vensku, jeHo. právní 
tejné jako. právní pO.mery učitelek 
[. 1935, č. 14.601/34.) 

nepO.zbyl platnO.sti tím, že Spišská 
vO.rena s mesta se zfízeným magi
O.lává na dÔvO.dy svéhO. nálezu BO.h 
·yslO.vena pro' stavební statuty bý
fl. {Nález z 9. XI. 1935, č. 17.181/35.) 

v-ch šk o.I ľze uplatňO.vať cesto'u ad
'ky učiteľO.v, ktO.ré bO.ly im vydr
~hO.dkO.VO.U zápisnicO.u zabezpečené, 
:O.na č. 104/1926. - PO.dľa § 1 zák. 
l ŠkO.I vydržO.vaných cirkvO.u pO.dľa 
li úradníkmi a ich zákO.nO.m stanO.
te. PríslušnO.sť správnych úradO.v v 
škôl plynie z ustanO.venia § 30 zák. 

ákO.nO.dárstvO.m zmenené len pO.tiaľ, 
teho' výbO.ru nastúpila kO.mpetencia 
ie ministerstva kultu a vyučO.vania 
) zák. Č. 126/1920 Sb., ~I~ 4 a 5 a čl. 
riadenia . Č. 96/1928 Sb.). ZákO.n Čís. 
llžO.bných pO.merO.v učiteľstva O.bec
čiteľO.m určité nadlepšenie platO.vé 
O.dst. 1. tO.hO.tO. zákO.na sa stanO.ví, 

lych O.becných a O.bčianskych škôl, 
'ch a O.bčianskych škôl uvedených 

v 2 . . O.dst. čl. XIV. zák. Č. 251/1922 Sb., ako' i pre učiteľO.v cvičných škôl 
pričlenených k štátnym učiteľským ústavO.m. PO.dľa O.dst. 2. tO.hQtO. § O.b
dO.bná úprava platO.vých a služO.bných pO.merO.v učiteľstva O.statných ve
rejných škôl O.becných a O.bčianskych .(ku ktO.rým zrejme náleži!i j cir
kevné ľudO.vé škO.ly na SIO.vensku) prevedie sa zvláštnym zákQnO.t:n; »až 
do' tej dO.by platia pre tO.to' učiteľstvo' platO.vé ustanO.venia tO.hO.tO. - zá
k O.na a dO.savádne služO.bné predpisy,«. PO.dľa § 1. O.dst. 1. a 2. zákO.na 
č . 104/1926 Sb. majú tedy učitelia cirkevných škôl ľuqO.vých na SIO.ven
sku O.dO. dňa účinnO.sti zák. č. 104/1926 Sb., t. j. O.d 1. januára 1926, ná
rO.k na pO.žitky pO.dľa platO.vých ustanO.vení tO.hO.tO. zákO.na. PO.skytuje te
dy zákO.n č. 104/1926 Sb. učiteľO.m verejných ľudO.vých škôl cirkevných 
nárO.ky na určité nadlepšenia platO.vé O.prO.ti platO.m dO.savádnym, medzi 
k tO.ré nadlepšenia platO.vé, pO.skytnuté týmto' zákO.nO.m, dlžné je pripO.
čítať i správcO.vský prídavO.k v smysle § 15 cit. zákO.na a nárO.ky na tie
to' platO.vé nadlepšenia a na správcO.vský prídavO.k sú tO.hO. charakteru, ako. 
nárO.ky plynúce z predO.šlých zákO.nO.v, t. j. charakteru verejnO.právnehO., 
o. ktO.rých prísluší rO.zhO.dO.vať úradO.m správnym. {Nález z 9. XI. 1935, 
19.315/35.) 

RO.zhO.dnutí o. tO.m, že majitelé PO.zemku jSO.U PO.vinni trpeti zfízení 
O.chranné hráze bez nárO.ku na O.dškO.dnení, náleží PO.dle zák. čl. XXIII: 
1885 s kO.nečnO.u platnO.stí správním úľadum. - PO.dle § 26 O.dst. 1. zák . . 
čl. XVIII: 1913 je VO.dO.právní úrad, jenž vO.dní zarízení pO.vO.luje, v každém 
prípade, kd y žne k o. m u buď t o. ves mys l u z á k. č L XXIII: 1885 
n e b o. ves mys l u to' hút o. z á k o. n a patrí O.dškodnení, stanoviti, 
nedošlo-li mezi stranami k dohode, zároveň obnos odškodného, uchazeč 
nebo' kdo se domáhá odškodnení, anebo pozemnoknižní interesent môže 
pak podle odst. 2 cit. paragrafu v 15ti dení lhôte po tom, co rozhO.dnutí · 
správního úfadu nabylo právní moci, žádati za s o udn í s t a n o v e n í 
o. d š k o. dn é h 0., ve kterémžtO. prípade pak úfad správní zašle spis pfí
slušné soudní stolici, aby šeUíc pfimerene fízení stanoveného ve vyvlast
ňO.vacím zákone ohledne odškO.dnení stanovila O.dškodné. V techtO. pfí
padech je tedy výrO.k úfadu správníhO. toliko výrokem provisorním, ko
nečné rozhodnutí prísluší sO.udu, a je pak vzhledem k § 3 lit. a) zák. o. 
s. s. a k § 105. úst. listiny stížnost k nejvyššímu správnímu soudu . ne
prípustná. Z ustanovení odstavce 1., podle nehož jest obnos odškodného. 
stanoviti administrativní vrchností tehdy, když nekomu ve smyslu vod
ního zákO.na nebo ve smyslu tohO.to zákona odškodné patrí, plyne, že 
údst. druhý, který je jen pO.kračováním myšlenky v odstavci prvním vy
slO.vené, má na mysli jen určení ob n o. s u odškodného sO.udem a že se 
netýká predpO.kladô nároku na odškodnení vôbec, takže o otázce, zda zá
sadne nárok na odškodné jest dán či nikoli, nemohou fádné soudy roz
hO.dovati. V tomto smeru je tedy rozhodnutí úfadô ,správních rozhodnu
tím konečným. Že tomu tak je, tO.mu svedčí úvaha, že vO.dní zákon z r. 
1885 i v jiných pfípadech pripouští výkon určitých práv bez odškodnení 
(§§ 30., 65. a 66.), ačkO.li jde v nekterých z pfípadô tech o opatrení rázu 
~iste policejního, o kterých nesporne pfísluší rozhodO.vati úradôm správ
ním, a není žádného legislativního dôvodu, proč by rozhodování o. téže 
otázce melo býti svereno i fádným soudum. KO.nečne pro názor ten sved
čí i údkaz § 26. O.dst. 2. zák. čl. XVIII: 1913 na fízení pod l e z á k o. n a 
v y v l a s t ň o. v a c í h 0., jeHo. zák. čl. XLI: 1881 o vyvlastnení prikazuje. 
do kO.mpetence soudu jenom tretí stadium rízení vyvlastňovacího, t. . j_ 
určení náhrady za vyvlastnení, kdežto ostatní dve stadia vyvlastňovacího 
(propujčení vyvlastňO.vacíhO. práva a stanO.vení predmetu a rozsahu vy
vlastnení) ponechává ,úradum správním. Je tedy nafíkané rozhodnutí roz
hodnutím kO.nečným, proti nemuž je stížnost k nejvyššímu správnímu 
sO.udu prípustná. {Nález z 13. XI. 1935, Č. 18.421/35.) 

PO.jem fíčníhO. kO.ryta ve smyslu zák. čl. XXIII: 1885 nelze O.meziti 
na O.nU část terainu; kterO.u zaujímají nejnižší vO.dní stavby reky. Zákon 
vO.dní · nikde výslO.vne nevymezuje pojem rečište nebo fíčního koryta, 1'0-

zeznává však v četných svých predpisech jednak koryto {na pr. §§ 4, 6, 
9, 26, 40, 41, 45, 53, 65, 142 a j.), jednak brehy (na pr. §§ 4, 6, 40, 41, 45, 
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53, 65, 68, 70, 142) a konečne zátopové (inundační území na pr. S§ 47, 70, 
71, 81, 104, 107 a násl. 115). Na nekterých místech staví vodní zákon 
pojmy tyto vedIe sebe (§§ 4, 6, 40, 41, 45, 53, 65, 68, 70) a mluve o zá
topách (na pr. §§ 68, 70, ~1, 82 a j.) má na mysli inundaci, takže územím 
zátopovým dlužno rozumeti území inundační. Z té okolnosti, že vodní zá
kon rozeznává mezi kory tem reky (rečištern), brehem a územím inull
dačním, plyne, že rečište nemuže býti územím inundačním a naopak, a 
že hranicí mezi obema je breh, takže rečištern dlužno rozumeti onu č ást 
prohloubeniny v zemském terainu, kterou jako znatelnou stopu odtoku 
fíčních vod si ľíční tok vyhloubil, a která je ohraničena brehy. Všechny 
vody ríční, které brehy mohoL! pojmouti, jsou tedy vodami tekoucími v 
rečišti, kdežto zátopou nebo inundací jest rozumčti ony vody, k t e r é j i ž 
z brehu ľíčních vystoupily. Jestliže tedy voda vrece stľída r e 
klesne a jest1iže tok soustľedí se jen na nejhlubší část rečište, neztrácí 
tím ostatní část rečište mezi brehy povahu rečište a nestává se tak po
zemkern pobrežním. Poobný názor zastával i judikát bývalé soudní ta
bule v Bratislave ze dne 18. kvetna 1903, Čís. 44" jehož se ostatne dovo
lávají i stežovatelé. V judikátu tom dovozuje se z povahy veci, že okraj 
hrehu koryta nemuže býti čára, menící se dIe dočasné (každočasné ) hla
diny den ze dne, a to tím méne, ježto v tomto prípade by se i 3 m široké 
pásmo {o nemž jedná narízení bývalého uher ského ministerstva vnitra Č. 
45.689/85), musilo den za dne meniti ... , a tak tato definice by odporovala 
účelu a duchu cit. zákonné normy. Judikát ten považuje jen tu čáru 
charakter stálosti mající za okraj brehu koryta nekteré reky nebo poto
ka, která nehledíc k tomu, jaká je toho kterého času hladina, sousedí 
.s plochou, kterou zaujímá koryto, ji obrubuje; kory tem nekteré reky 
však není prostor zaplavený z času na čas menlivou hladinou, nýbrž ten 
.prostor, který zaplaví obyčejná záplava reky nebo potoka. Z celého ob
sahu tohoto judikátu je tedy zrejmo, že rečištem se rozumela ona část 
iíčního toku, která je ohraničena brehy, a že je nerozhodno, jest1iže sku
tečná hladina vodní v tomto prostoru se den ze dne mení. Nelze tedy po
jem koryta ľíčního omeziti na onu část terainu, kterou zaujímají nejnižší 
vodní stavy. (Nález z 13. XI. 1935, Č. 18.421/35.) 

V rízení podle § 41 lit. c) zák. čl. I: 1890 není možno s úspechem 
uplatňovati, že povinnost príspevky na vicináiní silnice platiti zanikla jich 
opetovným neplacením. - Zmeny aktu, jímž byla príspevková povinnost . 
a její výše určena, lze se dovolávati jedine v ľízení podle § 36 zák. čl. 
I : 1890. Akt ten však nezaniká tím, že povinnost príspevková fakticky 
nebyla plnena. (Nález z 15. XI. 1935, č. 19.568/35.) 

Urad rozhodující o odnetí doplňku príjmu duchovnímu podle § 7 zák. 
čl. XIV: 1898 je povolán právne posouditi čin, pro který byl duchovní 
rozsudkem trestního soudu, nebo cestou disciplinární odsouzen. - Podle 
ustanovení § ? ,odst. 1 lit. b) zák. čl. XIV: 1898 ve znení § 4 zák. čl. 
XIII: 1909 ztracl na dobu v predpisu tom určenou doplnek príjmu ten du
chovní, který se provinil težkým mravním prečinem, príčícím se jeho po
stavení, nebo který projevuje chování státu nepfátelské a proto byl roz
s':ldk~m trestního soudu nebo cestou disciplinární odsouzen. V tomto pred
plse Je tedy stanovena právní kvalifikace činu, které pusobí ztrátu ná
roku na doplnek príjmu duchovního, musí tedy ten Mad, který predpis 
·te:q .na konk:etní príl?a~ applikuje. - když není výslovného predpisu ji
nakeho - sam provestI subsumpcl skutkové podstaty, zjištené v trest
ním nebo. disciplinárním rozsudku, na kterou je ovšem vázán, pod zá
konné pOjmy »težký mravní prečin, príčící se postavení duchovního« nebo 
»projev chování státu nepfátelského«. Správnosti tohoto názoru nasvedču
je úvaha, že trestní nebo disciplinární soud provádejí právní kvalifikaci 

's~ut1<:ové po~staty s hlediska predpisu jiných {trestních nebo služebních), 
mkoh s hledlska ustanovení § 7 cit. zák. článku, takže z trestního nebo 
~is~ip!inárního rozsudku nebude eV~~1y. vôbec patrno, zdali trestní {discip
lmarm) s.?~~ uz~~J, ~kutek, pro ~eJz byl duchovní odsouzen, za težký 
mravm pre cm, pnClCl se postavem duchovního, nebo za projev chování 
.státu neprátelského. (Nález ze 16. XI. 1935, · č. 19.414/35.) 
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Ve veci volby 
n odnutí okresního 
pustné odvolání k 
Boh A 10.667/33 
úredníka na Slo~ 

Rozhodovati 
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ustanovení § 5 zák. 
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zŤÍzené v sídle sb 
2. tohoto zákona) 
to poručenské (s 
zákona ze dne 19. 
§ 61), podle § 56 
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cástky reservního 
soud; avšak nikoli 
který nebyl zrušen 
nými ustanoveními 
nované, jeiichž 
statne, nýbrž se 
petence ministerstva 
§ 56 odst. 5. zák. Č. 1 
ských a opatrovnick 
poručenských a op 
stru vnitra, náleží 
také schvalovací 
1877 dfíve ministr 
o opatreních v tomto 
obou uvedených o~g 
schváleným minis 
k ové ro7.hodnutí p 
19.944/35.) 

Dr. Ľudovít Erne l' y, 

Niekoľko pozná 
Dra Drbohlava9 

na terna »Ná 
účelom návrhu j 

medze~ím právneho 
ministratíve bez ods 
medzením právnej p 

Tie isté zjavy 
protivilo by sa úč 
dov všeobecným 
sa zakázalo obciam 
nisterstva . 



lnundační území na pr. §§ 47, 70, 
rých místech staví vodní zákon 
45, 53, 65, 68, 70). a m~uv~ o ~á
na mysli inundacI, ta~ze uze~IllI? 
ačnÍ. Z té okolnosti, ze vodl11 za
;ištem), brehem a územím inUll
územím inundačním a naopak, a 
~čištem dlužno rozumetí onu č~st 
ou jako znatelnou . stopu ~dtoKu 
,rá je ohraničena brehy. Vs~c~ny 
~i, jsou tedy vodami tekoucl,m.I . ': 
it rozumeti ony vody, kt e re J l ~ 
:stlíže tedy voda vrece strída, r ~ 
la nejhlubší část recište, neztracI 
ahu rečište a nestává se tak po
.ával i judikát bývalé soudní ta-
3, Čís. 44" jehož se o~t~t~e dovo~ 
Tozuje se z povahy veCI, ze okraj 
se dIe dočasné (každočasné) hla-
tomto prípade by se i 3 m ~irokyé 

I uherského ministerstva vl11tra c. 
a tak tato definice by odporovala 
ldikát ten považuje jen tu čáru 
l koryta nekteré reky. nebo poto: 
ho kterého času hlad1l1a, sousedl 
obrubuje; kory tem nekte!é yreky 
čas menlivou hladinou, nybrz ten 

l reky nebo potoka. ~ celého y~b 
že rečištem se rozumela ona cast 
, a že je nerozhodno, jestliže sku
e den ze dne mení. Nelze tedy po
: terainu, kterou zaujímají nej nižší 
~.421/35.) 

I. I: 1890 není možno s úspechem 
vicináiní silnice plaHti zanikla jich 
I, jímž byla príspevková pov~nnoyst. 
jedine v fízení podle § 36 zak. cl. 
~e povinnost príspevková fakticky 
S. 19.568/35.) 
príjmu duchovnímu podle § 7 zák; 

,uditi čin, pro který byl duchovm 
IU disciplinární odsouzen. - Podle 

XIV: 1898 ve znení § 4 zák. čl. 
)m určenou doplnek príjmu ten du
ním prečinem, pnčícím se jeho po-
státu nepfátelské a proto byl roz

sciplinární odsouzen. V tomto pred
<ace činu, které pusobí ztrátu ná
musí tedy ten úrad, který predpis 
když není výslovného predpisu ji-

cutkové podstaty, zjištené v tres~
l kterou je ovšem vázán, pod za
íčící se postavení duchovního« ;le?O 
Správnosti tohoto názoru nas:,~dcu~ 
í soud provádejí právní k::-ahfI~acI 

jiných {trestních nebo sluzebl11ch), 
~ák. článku, takže z trestního nebo 
. vubec patrno, zdali trestní {di~:iP: 

byl duchovní odsouzeI?-' za tez}(~ 
lchovního, nebo za proJev chovam 
. 1935, · č. 19.414/35.) 

Ve veci volby obecního zamestnance n~ ~loven~kuv ~ení ins.ta~ční rov~
b odnutí okresního úfadu rozhodnutím ko~ecnym~ nybrz ~e ,p~otI nem~ pľl
pustné odvolání k zemskému úradu. - Duvody J~ou s,teJne~, ~ak.o v nal~zu 
Boh A 10.667/33, ve kterém šlo o spor stran sluzebl11ch PľlJmu obecmho 
úI'edníka na Slovensku. {Nález z 18. XI. 1935, Č. 19.615/35.) 

Rozhodovati o žádosti stran výplaty úroku schovacích poplatku z re
servního fondu sirotčí pokladny prísluší za platnosti zákona. č. 326/1922 
krajským soudum a to se schválením ministra sprav,edlnostI. o ---: P~?le 
ustanovení § 5 zák. čl. XXI: 1901 musí býti z reservmch fondu SHOtCICh 
p okladen, jež vzniknou podle schválen~ roční ~ilanc~ tec~t~ pokladen, 
o na část výtežku {vlastní úroky reservmch fondu, m~n~pulacl11 ~ s,c~,~alo
vací poplatky a manipulační prebytek), která nem vazana pro J1l1~ ucele, 
p oužita na opatrovnické útraty opuštených detí dotč.ených žup, ~est neb 
obcí. Paragraf 298 zák. článku XX : 1877 zarazený ': Je~? IX. oddIle, u~ta
novoval, že opatrení v príčine reservního fondu Slrotcl "pokl,adny a. Uľ?
k u z neho činí municipální výbor, resp. v mestech se Zľlzenym magIstra
t em jejich zastupitelstvo se schválením ministerstva vnitra .. Tato rozho
d ovací kompetence municipálních výboru a mestských zastupItelstev byla 
§ 32 vlád. nar. č. 326/22 Sb., vydaného k provedení zákona o prozatímn! 
úprave poručnické a opatrovnické agendy n~ Slovensku a Podkarpat~ke 
Rusi č. 246/22 Sb. prenesena na poručenské (sirotčí) úrady II. stohce, 
zrízené v sídle sborového soudu I. stolice {se drie) pro jeho obvod (§ 2 č. 
2. tohoto zákona). Pôsobnost, kterou vykonávaly mimo opravné r!~~ní ty~ 
t o poručenské (sirotčí) úfady II. stolice, prešla pak. ode dne uC1l1nosh 
zákona ze dne 19. června 1931 č. 100, t. j. ode dne 1. hstopadu 1931 {srov. 
§ 61), podle § 56 odst. 3. tohoto zákona na krajské soudy. Za platnosti 
zákona č. 326/1922 byl tedy podle jeho § 56 odst. 3. o žádosti o výplatu 
Částky reservního fondu kompetentním rozhodovati príslušný krajský 
soud' avšak nikoli samostatne, ponevadž podle § 298 . zák. čl. XX: 1877, 
k terý nebyl zrušen zák. Č. 100/1931 Sb. (viz § 57 odst. 3., kde mezi zr.uše
nými ustanoveními tento § 298 uveden není), orgány v tomto ~ 298. Jme
nované, jejichž kompetence prešla na krajské sou dv. nerozhodovaly samo
statne, nýbrž se schválením ministerstva vnitra. Tato schvalova~í kom
petenee ministerstva vnitra prešla pak na ministra spravedlnosh podle 
§ 56 odst. 5. zák. č. 100/1931 Sb., kde se stanoví, že pusobnost v poručen
ských a opatrovnických vecech, vyhražená v zák. čl. XX: 1877 o úprave 
poručenských a opatrovnických vecí a v ustanoveních pozdeiších mini
stru vnitra, náleží ministru spravedlnosti. Podle . té to normy prísluší tedy 
t aké schvalovací kompetence; kterou vykonával podle § 298 zák. čl. XX : 
1877 dríve ministr vnitra, nyní ministru spravedlnosti, takže rozhodování 
o opatr-eních v tomto paragrafu uvedených deje se t. zv. úhrnným aktem 
obou uvedených or1gánu, t. j. usnesením príslušného kraiského soudu, 
schváleným ministrem spravedlnosti. Teprve tímto schválením stává se ta
k ové T()zhodnutí perfektním a právne účinným. (Nález z 30. XI. 1935, Čís. 
19:.944/35.) 

Hliadka a<:ivo~átov .. 
Dr. Ľudovít Eme r y, advokát, Bratislava: 

Niekoľko poznámok k prednáške p. senátneho p,rezidenta 
D ra Drbohlava9 konanej dňa 2'5. m. m. v Právnickej Jednote 

na terna »N ávrh zákona o N ajvyš'šom Správnom Súde.« 
účelom návrhu je obľahčiť prácu Najvyššieho Správneho Súdu ob

medze:p.ím právneho postupu, t. j. podviazať nezdravé zjavy v našej ad
ministratíve bez odstránenia základných príčin ešte nepriaznivejším ob
medzením právnej pomoci. 

Tie isté zjavy preťaženia vyskytujú sa v každom obore správy a 
p rotivilo by sa . účelnosti riešiť otázku preťaženia na pr. stavebných úra
d ov všeobecným zákazom podaní alebo Ministerstva vnútra -tým, že by 
sa zakázalo obciam vynášať rozhodnutia, ktoré podliehajú schváleniu mi
nisterstva . 
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