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Univ. prof. Dr. Karel L a š t o v k a : 

K výkladu § 55 Čís. 7 matriční úpravy 
Čís. 80.000/1906 na Sloven.sku (Jiri, Juraj). 

L Každý člo!Vek má miti na Slovensku a P. Rusi dvojí 
jinénú totiž Jméno krestní (rodné, prední, vlastní) a jlménú 
rodinné a neS'mí podle § 44 matdčného zákona čl. XXXIII : 
1894 »užívati jiného jn1éna a jména rodinného. než toho, kte
ré bylo zapsáno v matdoe narozenýc'h«. 

Kdežto však r 'o d inn é jlméno dí.tete Jest již zákony 
sOuJkromý1mi rpr'elsne určeno, není tomu tak pfi jméne vlast
ním; díte musí miti vlastní jtm6no, ale zákon sám neurčuje, 
jaké. S1ce se uvádí že uf'čelIlí vl1astního jménla ditete jest vý
ronem vychorváva'cfhú práv'a (!Boh 6610'/1927, 784t2/1929), tak
že, zásadne kdož mají právo. -a povinnost díte vychovávati, 
mají právO' i po~innost dáti diteti jméno p'rední, ale urôení 
subjektu tech jest v zákonechmatdčních na Slovensku mo
difikováno. Podle téchto zákonu ,tfeba z,apsati do ffi,atriky 
ll1aroz,ený'ch podle § 9 ,matriôní noveHy (zák. čl. XXX,VI/1904) 
vedIe-jiný,ch dat i j mé no dítéte a to podle -OIznámení, kte
ré urči,té osohy 'a t'O v ur.čitém poradu .ffi3!jí podle § 35 ma'tr. 
zák . . učiniti. Ty 'Osoby, které tedy mají povmnost .hlášení, 
lnají i povLnnost ,dáti díteti jméno. K provedení matričních 
zákonu byl0 vy,dáJno nalrízení uh . . ministra VIIlitra Čís. 80;000'/ 
1906 R. T. Čís. 167/1906 na základe § 27 a 91 matr. zák. a 18, 
19; 29 ffi:atri'ční nO'veUy0t'ak zvaná m'atriční úprava: M. O.). 
J.akou povahu M. O. má, môže býti pochybno; muže tú být"i 
pouhá interní i n s tr u:k c e, jen pro úrady matriční určená 
(narízení správní) neho pra v é nar í'Z en í záv,az:né i pro 
oboany (n:aľízéní právnO; v' praxi se p'revážhe pokládá za 
naľízení prá v rr í. 

II. Co do zápi,su pfedního jména plaltí tyto predpisy 
a) § 82 M. Ú. ustanovttje,že matriká'r lIná z,aps'ati o h I á

š e 'll é Jmé.nú tedy to, jež 'Os-oha k hlášení povinná uvedla. 
AJe jsou tu omezení stanúvená z ohledll verejných Boh. 
7842/1929: 

l.maltrikár nesmí vubec ,~apsla'Íi 'Ca musí tedy "odepríti 
zápils) a) jméno, které hy se 'P r í ,č i 'I 'o mr a vn '0,8 ti. Sem 
by púdle púvahy veci patrne náleželo i dání jména ženského 
díteÍ'~muž'Ského pohlaví, (Boh. 10095fi!932) neho dání jména 
rodinného r'ôdiny jiné 'GBoh 6610/:1927). (Oba 'nálezy by'!y 
vydány pro IZle;mé české.) 
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b) jméno mazlivé; tu musí matrikář vyslechnouti stranu, 
j,aké jméno odpovídá j.ménumazlivému Ja -to jméno zapsati, 

2. ma\trikář -má působiti -k tomu, aby jméno, které dítě 
obdrželo při křtu nebo konfesním obřadě, shodovalo sa 
s jménem zapsan~~m do matriky. 

3. § 55. 'čís. 7 M. U., na který ,s'e S. 812 'Odvolává, ustano
vuje: »Ta j,ména, která se vyskytují i v malď:arské ~e~či, mají 
býti do matriky zapsána v řeči maď'a'rské. Avš·ak po vlast
ním jméně LZ,a;pisaném .ffiflJďarsky ,má ·se na žádost Qhla!š-ov.atele 
zaip1sati v zá'Vof'oe i jméno v Im'ateřské řeči ,dot!čeného. Na 
usnadnění správného 'Zápisu jrrtén 's,louží soupi,s pŤ'edních 
jmén -připojený pod C). S·a'mo sebou se 'rozumí, že do ma
triky mohou býti zapsán.a j.ako j.moo1a přední i j,ména, která 
se v seznamu nevy'skytují, ale jen v mezích UlvedenÝ'Jch v § 
82. Rovnéž jména 'cizího znění, jež vubec nem,ají formy ma
ď arské nebo nevy,skytuj í se v dotyčném s<e~na,mu, musí býti 
do m:3Jtdky zapsána v jejich původní f,ormě«. 

A tu vtzniká otátZl~a, jaký význ1am má předpis § SS čís. 7 
M . Ú. vzhledem k matričním záJkonům. Tu tř,eha . míti namy
sli, že m,atdční úprava jest pro:v á d ě 'c í m n:a ,ř í z e \ll í m 
k :ma'tdoním zákonům ,a že ,tedy ,musí býti vykládánarúa;k, 
aby vskutku šlo jen o provádění zákona . . Zákony m'atf'i.ční 
ustanovují, že jméno dítěti má dáti ohhllšiQIv,atel:a že <toto 
ohláš'ené }méno 'má býtidú, matriky zlapsm'O :a naiizují, že 
jména do matriky zapsaného jest dítě povinno užíva1ti. Ale 
poněvadž jedno -a totéž p'řední jmé,no může Imíti nejen v rů'Z
ný'ch jazycích, nýbrž i v tom-že j:azyku rllzné formy, 'a různá 
znění, jest v matriční úpravě nařízeno, aby, vyskytuje-li se 
ur,čilté přední Jméno i v m:alď,arské:m }azyku, byla tato m:a-

. ď:a:rská forma do m,atriky z,a'Psoo,a jako prv.ní. Te:nto před
pis rn.,á pa;trně namysli v or!vé ř:a,dě důvody adm,ini'St~altivlllí 
(zajišťuje přesné znění předního jména a to maďarsky, pro
to že úř,ado:vání hy:lo imad',ar:Slké a ImatriJky 'hylly 'Vedeny ma
d',arlsky). Prot.o taiké Ise tÍlmto piedpi'se1m 'ani neome!zrt.d,e právo 
'Ohlaš'Ovatelovo dáti ,dítě,ti určHé přední jméno, nýbrž upra
je se jen, v j a k é for m ě a z n ě n í má úřad toto dané 
jméno v matrice zapsati a ani se dítěti neukládá, aby uŽ·í
valo jména pouze ve znění, jak bylo v matrice zapsáno, ný
brž jen se vyslovuje, že dítě musí užívati jména v matrice 
zapsaného nehledíc k ton1u, v jaké formě a znění bylo toto 
jméno do matriky zapsáno. Dítě tedy Ínůže užívati přední
ho jména buď ve znění maďarském nebo ve -z!1ění v jazyku 

' lnateřském, poněvadž vždy tu jde o jedno a totéž jn1éno 
přední (třebas v různých zněních). ' S tím souhlasí i úprava 
v zemích českých. Jest známo, že na mnohých farách byly 
matriky vedeny jen latinsky, a že tedy křestní jméno dítěte 
bylo zaspáno (Georgius) latinsky a přece 'jest samozřejmo, 
že dítě může užívati křestního jména v mateřském jazyku 
(Jiří) a nejen latinsky (Georgius). 

217 



III. Po prevratu pra x e proste nahradila y predpisu § 55 
Čís. 7 M. Ú. (o zapisování jmén maďarsky) slovo maď a r
s k y sllovem s love n 's k y a tedy OIbdohne pož'a<ďuj e, lalby 
krestní Jména, která pri'cházejí v reči s 1 o' ve ol s ké, \byla 
zapisováIlJa do matriky v r'eči slovenské, pfi ,čemž ovšem 
muž,e býti v závorce na prání OIhlla'šolVate11ovo uvedeno i jmé
no v materské reči ohlašovatelove, tedy na pfíklad Juraj 
(Jifí) , ne tedy Jifí '0J'll~a'j). 

A tu vzniká otázka, zda tato zámena ma-ďarštiny za slo
venčinu se stala po právu. Tu treba uvésti: 

1. Zmena by mohla býti oprena o zákon ,z 23. VII. 1919, 
Čís. 449 'o zákonné ochrame českosllovenské republiky. Ale zá
kon ten stanoví toliko, že ustanovení zákonu ft nafízení fíší 
rakrouské, uher'ské 'arakousko'-uherské, k,terá byla v naší 
repuhlice recipována podle zákon'a 1<1/1918, chrání Old 28. X. 
1918 republiky československé v tech částech jejího území, 
pro ne'ž ustanovení t,a pla,tHa ia ž'e se prorto ve v,šech téchto 
zákonech a narízlenkh výDa!zy ~akoruský, uherský, Dakousko
uherský, dále císarský, cís. král, cís. a král, král. a p., na
hDažuj í výr:a!zy če1skoslovenský a československá rep'llibHka. 
Jin~mi slo'Vy, kde recipoVlané zákony ,mluvHy IQ státu ~a
kouskétm 'atd. nebo označovaly určité orgáJnya illl:stituce Ja
ko císarské, atď., nastupuje nyní stát československý a ozna
čení úradu j ako československých. Ale v našem pfípade nej de 
-o o:chDalllu ,státu neho 'o jeho Oflgány, nýbr'žo predpis. jlazy
kový a není proto možno nahražení slova maďarský slo
vem slovenský v § 55 Čís. 7 M. Ú. opJHti 'o zM~on 449(1919. 

2. Predpis o. 'z,apisQlváJní p:rednklh Jmén Imarďar'sky jelst 
zIariaden do části druhé Mlatdční úpria vy j ednající o: :vše
orbecný1oh predpisrecih o vedení ,matrik :a Z toiho l,ze SiQfU

diti, že tu j.de Jen o určitý z duvodu a<ď:ministDatiViních rr1a
fízený zpusob psaní určitého jména ohlašovatelem daného, 
tedy, že tu Jde 'o vec p.o uh é h.o ú r 'a d 'o V án í ú r la cl u 
mat r i č n í h o. 

Je-li však predpis § 55 Čís. 7 pouhým a k tem ú rad o -
v án í z duvodu správních vydaným, pak pozbyl platnosti a 
byl zrušen a) buď již zavedením státu československého jako 
státu národního (plenissimum Boh. V 1919), b) nebo nejpoz
deji podle § 9 jazykového zákona, ponevadž jazykovým zá
konem byly dnem 6. III. 1920 zrušeny všechny predpisy ja
zykové, jež byly v platnosti pred 28. X. 1918 a tedy i pred
pisy M. Ú. z 1906. Effekt jest tedy ten, že výjimka v pro
spech maďarštiny v § 55 Čís. 7 M. Ú. stanovená vubec IZ'a
nikla a zustalo pouze pravidlo § 82. 

IV. Ponevadž predpis § 55 Čís. 7 M. Ú. byl, 'pokud jde o 
p reip on de ralllci Jalzyka m.a ď a r is Ik é h 0, z,rušen, vzniká 
otázka, zda snad p.o pré v ra t e n~byla {pri pSllliní pred
ních jmen) nejakým prledpisem n!a ,místo preponderrance j,a-
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zyk'a mladarského ~avede11Ja pr.erponderance výlučne jazyka 
s 10 ve n sk é ho. To by se mohlo stá,ti (mehlede :k ceste 
záJkonmé) pouze buď a) nafízením ,min~stDa s plnou 'mo'cí, ne
bo vládním nrafízenÍJm podle § 91 matr. zák., tedy doprlňkem 
luatriční úpr>avy, nebo b) vládnÍ'm nafíz.enfm jlazykovým a 
mU/silo by býti 'O vš e m v o lb o u p r í p ,a d e 'c hrá drne 

\ vy h l á še no (publikováno). 
To 's'e v,šlak v žädmém pfípadenestalo. A,d la) ú ,r,a.dy pDa

xi svO'ji opír,ají oo knihu Dlug'Opol'ský: rPrieručka pre ,štá,t
ny,ch matrikárov, která s·e sama o~nalčuje jen j,ako »úrední, 
schvá!lené soukrO'mé vydání«, jež bylo pouze d 'o P or u č e -
n rO vÝ!l1osem o' dd ele rU í ·m i n. v n i tr la v Br,atiS'l'aJve z 
29. V'II. 1927, ,Čí,s. 12.594/11927 (ne tedy vlády). V kniz'e té by
lo pfi § 55čí:s. 7 nahrae,eno sloiV'o marď,ar:sky slOlvem s'loven
sky. A,le pOIne'V1adž kniha jest 'P0uze prací soukromou (ne te
dy naŤÍzenÍJm minis,trla ,s plnou m'Ocí nebtO vlády), nemá zá
va.znosti a tedy :arni z'meny v ní provedené. 

Ad b) Rovnež není jazykovéhO' predpisu, podle nehož 
tt·ena uží ti pfi psaní prednkh j mem t 'o 1 i k o joruzyka sllo
venského. PomeV1adž zá!pis j:mén,a do matrik jesrt ak-tem úra
dOlvání ,státrních úr'adu matričních, platí tu § 1 jlazyJk. zákona, 
podle nehož úradování úradu republiky (tedy státních) deje 
se jazykem státním t. j. českoslov, enským (a ne jen 
v Ý l u čn e slovenským). Ovšelu pla'tí tu i § 4 Jazykového 
zákona, podle nehož jednak ú rad y n.a Slovelnsku (tedy i 
st~tní matriční) užívajíce jazyka státního úradují zp r a -
vId l a po slovensku ( ne však v Ý l II Č neslovensky), jed
nak slovenské úrední vyfízení k podání českému pokládá 
se za vyfízení, jež se stalo v jazyku podání. 

Nutno proto souditi, a) že 'str.ana na Slovensku nemá ná
roku, äby j,ménO' dítete byl0 do iluatriky z,apsáno v ý.} u č n e 
česky, nýbrž úrlad na Slovensku 'díte zapisuje zprávidla po 
slo~'ernskua v,edle' toho: po prání strany v závorce i česky, 
b) .'ze není porušen predpis '§ 44 mrutričního zákona, jestliže 
zap'sané díte užívá v žÍJvote 'mílsto jmérn:a sJovenlsky zlapsa
ného jména českého, poneva,dž j de o jedno a totéŽ j mérn'O 
tfebas v ruzných j azycích ruzne formované. 

V. Jiná jest otázkla, zda se stnama (dO'tčená vesvém prá
vu dáti díteti Jmérno,futeré s.~m'a určí), muže brániti. 

Podle m3Jtri!oní novely tf~b.a rozeznávati dva pfípady: 
a) § 17, když matrikár v u be co dep 'r e ne'j'aký úkon 

do jeho pusob.nosti náležející, nechce tedy udané -iméno vu
bec zlapsati. Tu se strana ,muže domáhati náp~a'Vy stížnoS'tí 
u aoZ)or'čkh Ú'r,a,du m,atdčních. Sr. § 14 M. Ú., 

b) -§ 18, k,dyž ,m,atri:kár _ z á p i IS P r'0' ved la ukonči,l aJe 
j i n a rk v ~nežli str-ama chtel,a, to joest Z)ap:sal jiné jméno, ~ežH 
~!rana zada~~. ,T~ bude ná~rava zjednána nejprve dozorčími 
urady matncnlml a to bud ex offo anebo k žádosti strany. 
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p]}oti ' ]}o:zhO'dinutí zemskéhO' Ú'rladu ,muže se pak interesO'v'aJIlá 
str.ana domáhat:i nápr:avy podle § 18 ,ma,tr. nov. a na;ľÍ\zení 
21.00011906 u okresníhó soU'du. Proti rozhodnutí okresního 
soudu muže si pak stežovati strana nebo státní zástupce ke 
kra)skému soudu, který rozhoduje s konečnou platností. 

A tu vzniká otázk,a, z d:a j e IS t P f í p 'll stn a stí ž -
n 'o s t tk . s p r á vn í m u soudu podle § 7 j'alzyk. zák., který 
ustanovuje, že »spory o užití jazyka pfi .úradech státních vy
fizují . pHslušné státní úr:a,dy dolrlédací jako vec státní sprá
vy oddelene od veci, v níž vzešly«. účelem jazykového izá
kona Jest, aiby !~pO'r j.aJZykový byl od velci, 'v nílž v1zlešel, (to 
Jest. od zápisu do matriky) odloUlôen 'a 'slamostatne .podle čl. 
96 j1azyk. naľÍzení dohlédacími IÚ'r1ady a pa!k nejvyšš~m správ
nim úr'adem vyfŕízen. V daném prípade j SQU úrady dohléda
cími i o ve,ci j'a:zyko:vé tytéž úr:a,dy '(okresní a zemský), které 
ro'Zhodov1aly i .o zápisu s hledi-ska práva 'ma1td'čního.. AJe 
s bIedi'ska práva }azykového bylO' by palk možn.o proti vý
méru .zemského úr,adu ihned podati stížnost il< neivy.š,ší,mu 
sprá'v1,l1ímu soudil pro pO'ruš'ení práva Jazykového. t.o jest ve
rejnéh.o práva 's,:ubjektívního na zápis jména j.a!zykém ,čes -
~Ý,m. . 

. Ale proti tomutIO názoru Imožno duvodne' na,mítnouti, že 
z .kOlm'P'etenlce správního :soudu jlsou v,y,loU'čeil1Y podle § 3 Ht. 
a) záikollJa o správním ,soude »v~'ci, -o k,terých príS'luší ro.zho
dovati rádný:m soudúm«. Ponevaď:ž rádní soudové rO'zhodu
jí, ,když Jde o. op ra v u z.á p isu j i Ž uk ,ol nč ern ého 
(§ 18 mat. nov.), nebyla by v tomto prípade stížnost k správ
nímu soudu prípustrna. Nlapľ'Oti tomu by byl,a stíinost móž
na, .když by šIlO . V ub e c -o od e 'P r en í zápisu. Ov'šém 
upozorňuj i, že sprá!vní soud ' v nálezu ze dne 4. I. 19316, 'Čís. 
20.50'3(19'35 prfprusUI stíž,nost .k správnímu ,slOudu i když šilo 
o zápi~ provedený zpusohem, kterého ste'žovatel nechteI. 
(Stra~a žáda)a na Podk. Rusi za zápis jména predního: Jen'o, 
János, Lajos, MikJos tedy v Ja~zyku ffiwď'arlslkém, kdežtO' imat
ri<ční .úrad povolil zápis jen ja:zykem československým, totiž 
Evžen, Jan, Ludvík, Mikuláš). , . . . 

Dr. Karel Laštovka, ·univ. prof.: 

Nékolik pOznámek k výkladu vl'ád~ nar. 
116 '1935 a '1e;271935 Sb .. -

Druž,stvla na SlO'vensku možno POsuz.ov,ati sdvojiho hle
diska, jednak podle práva o hc h·o cl n í ho, ' ·jednak podle 
práva ž i v n o ste n s .k é ho. ' 

A) Pomery družstev s hlediska práva' obc h o cl n 'í h o 
'jsou upraveny v obchodním zákone (§ 223 a násl. zák. čl. 
XXXVII: 1875). Podle tohoto zákona mohla družstva pťá-
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vozovati svou 
ne jenom pro 
šteno provoz 
rozTíšení hl 
stenského z 
podle § 248 o 

D~užstvo
ny -do rejstr I 

ský 'Soud záp 
prO'zkoumalti. 
muže si . r. ,,"'~ __ ':.<jJ 

muže ;si ' 
zení no.vého 
chodního rej 
nosti nr:1L1Z~~ltP.Vlnl 

a) vl. nar. 
čenstev, družs 
smejí svoji 
t,eihdy, není-J,i , 
j est, bude-li to 
není ze Istanov 
na čIerny. N 
jest palk 'tres 
a j est podle s 

b) vl. na:r. 
o.dvetvich p 
zHzování no 
činnosti mís 
nových provo 
té svazy v 

slovily, zda zr 
prodejen a pr 
prohlášením s 

Ty to ,svazy 
'Svaz, kterému j 
bernio, j est čl 
j iffi enov,a:ný ch , . 
stvo podrob 
hoduj e prohláš 
duje vyjádrení 
stvem vnitr:a. 

Vyjádrení 
družstvo velmi 

a) krajský 
vý pOIbočný zá 
zfízení rnového 

b) chée-li 
prodejnu ,a vyj 




