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Univ. prof. dr. Karel L aš t.o v k a : 

Repu.blili.ace p:rávních nO:reDl pfed. 
. · pfe~l:atových.. . 

L Profesorský shor právnické fakulty university Komen
ského v Bratialave predložil r. 1935 verejnosti Memo r a n
<;lum o potrebe unifikace právního rádu včsl. 
rep u b l ice. (Sr. Prúdy Čís. 7/1935.) 

Memorandum byl o ve verejnosti príznive prijato a i vlád
ní kruhy venovaly mu , ve svých officielních projevech , po
zornost a s potrebou unifikace projevily plný souhlas. 

V memorandu požaduje se sub L) rep u b l i k a c e 
pre d pre v r a t o v Ý ch nor e m v jazyku státním a sub 
II.) u n i f i k a c e pr á v n í hor á du. Z celého kontextu 
jest však patrno, že hlavním a prvým účelem memoranda 
byl0 upozorniti na to, že .jest treba provésti v prvé rade 
s nejvetším urychlením. rozsáhlou unifikaci právního rádu v 
celé republice, pfi čemž bylo navrhováno, 
a) které obory právní nutno co nej dríve unifikovati, 
b) j ak má býti unifikace provádena, 
c) jak má býti zjednán pro :ní právní podklad. 

VedIe toho, ale spíše jen pro d o č a s n o u dobu, bylo 
v memorandu doporučováno, aby byly dosud platné predpi
sy takoU'ské a uherské vydány, tedy republikovány v jazyku 
státním a to jednak z Quvodu prestižních, jednak z di'ivodli 
praktických pro pokračujícf neznalost jazyka nemeckého a 
maď arskéh'O, v ' nichž normy byly vyďány a posléze j próto, 
aby byla odstranena dosavadní nevhodná a nekdy grotesk
ní novelisace, kteráž zpusobila, že v autentickém textu ji
nojazyčném se vyskytují jednotlivá slova nebo vety a od
stavce v jazyku státním. Ph tom byl v memorandu navr
hován tento postup: 

a) Pfi všech nových zá:konech, kterými se znení dosa
vadních rakouských nebo uherských zákonu mení, budiž zá
roveň celý nyní platný text starého zákona a všech platných 
provádecích nafÍzení k nemu vydán v jazyku státním jako 
autentickém .. 

b) Dosud platné zákony al nafÍzení rakouská a uherská, 
v prvé rade ty, jež byly po roce 1848 vydány, buďtež prelo
ženy do jazyka státního a vydány ' nejlépe ve zvláštní pfí-
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loze ke Sbírce zák. a nar.' a to na základe 'zmocnení zvlašt
ního ' zákona, který by zejména ustanovoval: »ľokud platí 
zákony Ca ovšem i narízení) v této príloze uvedené, platí 
ode dne účinnosti zákona ve znení v jazyku státním v této 
sbírce vydaném«. Zákony a naffzení mély by býti vydány 
současne v jazyku českém i slovenskémo Redakci textovou 
by mohlo obstarati ministerstvo unifikace v dohode s prí-
slušnými resorty. ' 

c) ľokud jde o normy, vydané v zemských zákonících 
zemí českých a statuty župní ha Slovenskú 'a Podk. 'Rusi, 
bylo by účelné, abY' v zemích českých byly dosud platné 
zemské zákony a normy vydány ministerstvem vnitra ve 
'zvláštní sbírce a aby na Slovensku ' 'a ľodk. Rusi byly príliš 
četné statuty o jednotlivých obor'ech právních , zrevidovány 
po prípade nahrazeny statuty novými pro celé Slovensko 
resp. Podk. Rus platnými. ľokud známo, zemské úrady na 
Slovensku a ľodk. Rusi se práce té již ujaly. 

II. Otázkou vy h l á š en í . dosud platných predpisu ra
kouských a uherských , v jazyku státním se podrobne a kri 
ticky Z'abýval nedávno zemrelý min. rada min. vnitra dr. 
Kalousek, v článku: O vyhlašování predprevratových noren1 
,\7 jazyku státním (vyšlo v Právniku Čís. 5 a 6 roč. 1936). 
Kalousek nejprve upozorňuje, že »a U ten t i c k Ý text pred
prevratových norem máme jen v nepatrné části i v jazyku 
československém; , úrední, avšak [l e a u ten ti c k Ý text 
one:ch norem v j a'zyku českém a slovenském máme sice 
v rozsáhlé míľe, avšak preklady.ty vyhovují jen z části«. 
Zjev tento vyžaduje nápravy. ' 

Kalousek rozhodne se vyslovuj e proti tomu, aby byly 
proste preloženy a republikovány buď všechny sbírky, v 
nichž byly pred prevratem právní normy publikovány neb 
aspoň nejduležitejší z nich totiž zákoníky rakouský a uher
ský a aby byly preloženy buď všechny a celé nebo jenom ty 
.predpisy, jež dosud částečne ,u nás platí. »Bylo by to česko
slovenské vydání puvodních zákoníku po prípade vykucha
ných.« ľroto nutno republikaci upraviti tak, že by bylo pfi
hlíženo vhodným zpusobem ke zmenám, jež na nich pro
vedlo pozdejší zákonodárstvÍ.« To by se mohlo ,státi zpu
sobem dvojím, 

a) buď tak, že, byla-li určitá norma pozdeji zmenena, 
byly by republikovány v č a s. o v é m por a d í za sebou 
'\"šechny dotčené normy, avšak jen, pokud dosud platí (even
tualita L); 

b) nebo tak, že by byly v š ech n y zrne n y s lou -
č eny v jediný celek republikováním konečného znení pu
vodní normy (eventualita II).. Ovšem normy nebylo by ú
čeln'0 resp. možno republikovati ve sledu chrónologickém 
nýbrž dIe .príbuznosti obsahu. )) Určitý svazek republika.ční 
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sbírky by ' obsahoval všechny normy z určitého obo'ru~ na pr. 
z óboru správy policejní, ~dravotní atd. a to buď tak, že by 
byly vždy za sebou uverejneny normy se doplňující (even": 
tualita I.) nebo že by zmeny a doplňky byly organicky včle
neny do normy puvodní {eventualita II.).« 

Které z obou republikačních norem by ' mela býti dána 
prednost, záleží na tom, ,»jakým zpusobem byly faktiCky 
jednotlivé normy novelisovány.« Pro normy, kde jedinou 
,základní normou jest upravena určitá materie a tato !Ilorma 
nebyla pozdeji buď vubec menena nebo jen nepatrne no
velisována (ma pr. právo spolkové a shromaŽ1ďovací), hodí se 
eventualita II, li norem, kde jedinou základní normou jest 
upravena :určitá právní materie a tato norma byla pozdeji 
podstatne menena (na pr. rakouské právo tiskové), byl o by 
in concreto rozhodovati ·se mezi eventualitou L a II., posléze 
pro normy, kde určitá právní materie jest od počátku upra
vena v celé rade norem, jež byly pozdeji meneny (na pr. 
české matriční a úrednické predpisy) , hodí se eventualita I, 
a nekdy by tu bylo .treba republikovati jednotlivé normy 
v plném "znení, tfebas platí jen částečne. Ty to úvahy vedou 
Kalouska k tomu, že se vyslovuje proti r o z s á h l é repub
likaci predprevratových norem a že ji naJnejvýše doporuču
je jen vn1Í'ľe omezené. 

A tu se Kalousek zabývá problémem, jak formálne by 
tato republikace v této mÍfe omezené mela býti provedena. 
Kalousek 'zjišťuje, že k republikaci u nás docházelo u zákonú 
často novelisovaných, takže jejich konečný text se stal vel.,. 
mi neprehledným a težko 'Zj istiteiným, tedy z duvodu pre -
hlednosti textu. A tu se v právu objevují 3 druhy re
puhlikace. 

a) Ministr {vláda) jest v zákone naposled novelovanénl 
'zmocnen, aby sestavil a ve Sbírce zákonu vyhläsil úplné zne.:. 
!l1í zákona v úprave provedené pozdejšími zákony. Repubo:. 
likace byl a pak provedena ve forme zvláštní ministerské vy:.. 
hlášky }ak'o samostatné číslo Sbírky. {Srov. na pr. 123/1933, 
30/J934, 189/1934.) 

b) Vláde bylo uloženo, aby ve Sbírce vyhlásila úplné 
znení zákona zároveň s ním jako jeho prílohiľ. (Srov. ria pr. 
125/1927, 126/1927.) V prípade a) ib) nešlo ovšem o preklad, 
nýbrž 'o sloučení dosavadních !Ilekolika zákonu poprevrato
vých vydaných již v jazyku státním v jedno úplné znení. 

c) V novelovaném zákone se proste praví, ' že príloha k 
nemu obsahuje antentický text určité normy predprevratové 
(srov. zák. 50/1923 a 51/1923). Tento zpusob doporučuje Ka
lousek i pro republikaci norem predprevratových, má-li býti 
československý text autentickým; ovšem ,to predpokládá, že 
každá republikovaná norma nebo skupina musí býti kry ta 
zvláštním 'zákonem (zákoll1em plášťovým) a to tak, že by buď 
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pfi novelisaci určitého predprevratového zákona bylo záro
veň uverejneno jeho konečné znení jako príloha dotyčné 
novely nebo, že by byl vydán zvláštní zákon jen za tím úče
lem, aby mohl býti uverejnen v príloze k nemu autentický 
text toho kterého ,zákona resp. skupiny 'zákonu. Naproti to
mu Kalousek se vyslovuje proti nejakému v š e o ib ecn é m u 
'zákonu zmocňovacímu, ať již by to byl obyčejný 'zákon !(jak 
navrhuje memorandum) nebo zákon ,ústavní !(jak navrhuje 
Ininisterstv-o unifikací). Není pochyby, že, byla-li republi
kace provedťna na základe zákonného zmocnení samostat
nou vyhláškou nebo naľí'zením nebo i v prílo:z'e k novelova
né'mu záklOnu, I(ale bez autentického textu), že jest vždy sou
dun~ ponecháno zkoumati, zda republikace ta S'ouhlasí se 
zákonným zmocnením zejména po té stránce, Izda byl text 
správne preložen a zda, bylo-li prihlíženo p,fi republikaci i 
k pO'zdejším zmenám, nebylo snad zmenenú více než-li zá
kon dovoluj e. 

'Otázkou jest, jak by tento nedostatek mohl býti ;odstra
nen. Kalousek soudí, že vždy by musel býti na základe 
zmocnení určitého zákona j ako príloha tohoto zákona vy
hlášen nyní platný autentický text. 

Po Iném soudu vše 'záleží na formulaci tohoto zákonného 
zm'ocnení, tak, že by po prípade nebylo treba, aby byl auten
tický preklad vždy součástkou zákona jako jeho integrující 
prílO'ha, ale j sem si vedom oibtíží forn~ulace tohoto zákonné
ho 'Zmocnení a i toho, že by se 'Z'ákonodárný sbor k príliš 
dalekosáhlému zmocnení sotva odhodlal. ' 

ObtÍže stakovouto republikací spojené vedou proto Ka
louska k t'Omu, že doporučuje, aby »na n~ísto porízení auten
tického textu predprevratových norem v úprave provedené 
pozdej ším zákonodárstvím se pfikročilo pouze k vyd á -
n í úr e dní m une b a s poň pod ú red ním ,d o' h l e
h led e m duležitých predprevrat'ových norem v jazyku 
českém I(slovenském) pfihlížejíc pfi tom ke zmenám poz de
ji nastalým«. Jakýmsi vzorem múže tu býti rakouský Rechts
archiv des Burgenlandes nebo naše Sbírka zákonu a ... pro 
státní službu stavební. Nejde tu o vydání autentické, ný
brž jen o vydání -o fi cie Iní h o prekladu, pfi čemž auten
tický text 'Zustá vá nedotčen. 

III. Jemná, kritická studie Kalouskova zasluhuj e vší po
zornosti. Dr. Kalousek se vyslovuje rozhodne pro urychle
nou unifikaci právního rádu a to moderními úpravami kaž
dé n~aterie a v tom se memorandum s ním plne, shoduje. Co 
do další otá'zky {vÍce podružnejší), totiž autentický republ1-
kace nor ern predprevratových v jazyku státním, Kalousek 
,nepokládá ji nyní po I8ti lete ch trvání republiky sice již za 
zvlášteduležitou, než prece jen významnou, ale doporuču
Je, aby byla republikace provádena v In í reo me 'z e n é 
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"» od prípadu k prípadu bll;ď ph novelisaci určitého záko
na predprevratového nebo po prípade i zcela samostatne«. -
»Ovšem i zde by bylo lze se ríditi určitým plánem a bylo . by 
11ložno republikaci provádeti ve vetším ponekud merítku, 
l1ež dosud. Yelikých výsledku ovšem na tomto poli očeká-
vati nelze.« .. 

Nlemorandum shoduje se s Kalouskem, že žádá jako on, 
aby ph každé novelisaci predprevratového predpisu ' byl 
vždy vyhlášen i celý nyní platný text, naproti tomu šlo dále 
(než-li Kalousek) v tom, že požadovalo, aby dosud platné 
zákony rakouské a uherské byly preloženy do jazyka s.tát
ního a preklad prohlášen zvláštním zákonem za a u ten -
ti c k ý. Kalousek uvádí, že by republikace v jazyku stát
ním jako autentickém vyžadovala nepome:rne veliké a Z'od
povedné práce a dlouhé doby, že by mohla, byla-li by pro
vedena, ohroziti další moderní unifikaci a petrifikovati do
.savadní dualismus, pone;vadž by úredníci museli se veno
.vati prekládání a byli tak oddalováni od vlastní práce uni-
fikační a posléze že postupujícím z.ákonodárstvím dualistic
.kých norem podstatne ubývá. 

N ámitky Kalouskovy čerpané ze zákonodárné a úrední 
prakse musíme uznati za oprávnené. Proto se i nám Z'amlou
vá návrh Kalouskuv, aby byly na místo republikace pred
prevratových norem v autentickém jazyku státním vydává
ny radéji o fi c i á Iní pre k l a dy duležitých predprevra
tových norem v jazyku státním, ovšem s príhledem k zme
nám pozdeji nastalým. Praktického účelu, který byl v me
ľl10randu sledován, totiž aby úrady i občanstvo mely po ru
ce text predprevratových norem v jazyku státním, by ph 
-o ficieh;lÍch pr~kladech bylo také docíleno, ale vec by bylo 
Jze pr'"ovésti mnohem rychleJi. ' .. ' . - .' " , . 

. Prekladu norem p'redprevratových máme totiž dosti, 
,o všem ne všechny zcela správné a sluší proto schvalovati 
jJredpis uherský, že vydávání pouhých prekladu zákonu a 
naf.ízení {nek'Omentovaných) bylo vyhraženo j én lninister
:stvu. Šlo by jen o to, aby byly pofízeny nové správné pre
'klady, po prípade dosavadní preklady byly odborn e revido
vány a revidovaný preklad prohlášen za oficielní. T ím by 
bylo dostate'čne vyhorveno dané potrebe; vidíme na príklad, 
že v praksi se skoro výlučne již jen v p rekladu používá i 
zákonu rozsáhlých na pr. 'Z'ákoníka občanského, soudního i 

·exekučního rádu a pod. a ku textu autentickému se sahá jen 
-výjimečne. ,Yydání oficielních prekladu jest zvlášte nutno, 
j ak správne uvádí Kalousek, pfi právu uherskénl na Slo
-vensku platném, kde nekteré preklady jsou dosti nepresné 
: ,~. preklady zejména naŤÍ'zení a statutu n ám vúbec chybej í. 

. 'Ovšem vydávání prekla·dlI musí býti vhodne o r g a 11 i ·s o -
"V á no. Y y dávání by musilo b ýti soustfedeno u n ekterého 
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miJ;listerstva i(vnitra nebo unifikace) a po pHpade ve spoji
tosti se zaHzením, které se práve v komisi pro zhospodárne
ní správy projednává. Projektuje se totiž zHzení ústredního 
místa, kde by normy v republice Československé dosud plat
né byly vedeny v stálé evidenci v jazyku autenHckém i stát
ním a to chr'onologicky i po stránee obsahové a odkud by 
úrady i strany mohly dostati presné poučení o tom, zda a 
pokud ta která norma platí. Má to býti tak zvaný le g i s -
l a t i v n í are h i v a spojení jeho s vydáváním o.ficielních 
preÍdadu norem predprevratových bylo by jiste ve'ci na pro
spech. 

,Ovšem vždy treba vycházeti z toho, že preklady tre
bas bficiální nen1ají a nesmejí býti ·ničín1 jiným než pre 
cho d!ll o U V Ý p o moc í pro pohodlí úradu i orbčanstva a 
že tedy nesmejí snad vésti k petrifikaci dualismu a retarda- ' 
ci unifikace, nýbrž naopak že zákonodárství musí lníti stále 
ma mysli vudčí princip, že jed not a a mod ern í u n i -
fikace právního rádu pro celou republiku 
jes t vec í h l a vn í, kterou treba sledovati s mejvetší du
'sledností a rozhodností, a že Heba tedy využíti každé príle
žitosti, aby byly zásadne na místo rúzných predprevrato
vých noren1 vydány nové jed not n é zákony pro celo II 
republiku a jen výjimečne" nebylo-li by to možno, a bylo 
nutno jen novelovati predprevratové zákony, a:by pfi no
velisaci takové byl vždy vydá:n nový platný text jako 
autentický. 

JUDr. Ar.nošt Moškovič, adv. osnovník, Vranov n /T.: 

Ku:rátorsRé 'útraty l.l od''QolacolD. a. 
dO'llolacolD. p~kJ:ačovaní.. 

I. R,ozhodnutím Čís. Rv III 324/27 (Cs. J. rok 1928, str. 314) zahájil 
najvyšší súd novú 'prax ohľadne poskytnutia preddavku na kurátorské 
útraty, vypovedajúc zásadu, že § 434 osp. sa na dovolacie pokračovanie 
nevzťahuje. Ten .istý princip je vyslovený aj v rozhodnutí ČÍS . Rv III 195f 
1928, pojatom pod Čís. 96 do úradnej sbierky, kde právna veta znie: 
»§ 434 osp. v dovolacom pokračovaní neplatí«. 

Svoje stanovisko odôvodňuje n. s. takto: »Podľa § 543 osp. v otázke 
útrat dovolacieho pokračovania má byť použitý § 508 osp.; tento para
graf dovoláva sa len ustanovení§§ 424--433 osp. z čoho plynie, že § 434 
osp. v dovolacom pokračoval~í neplatí.« 

Poneváč však § 508 osp. upravuje otázku útrat odvolacieho pokračo
vania, plynie z· horejšieho odôvodnenia samo sebou aj to, že § 434 osp. 
neplatí ani v odvolacom pokračovaní, čo aj vyslovil najvyšší súd v roz
hodnutí Čís . Rv IV 304/34 uverejnenom v Cs. J. rok 1935, str. 326. 

Podľa tejto praxe teda neZtaväzujú odvolacie a dovolacie súdy tú 
sporovú stranu, procesný úkon ktorej bol príčinou vymenovania 
kurátora - pravidelne je to žalujúca strana - abyposkyt1a preddavok 
na útraty odvolacieho resp. dovolacieho pokračovania, pochádzajúce 
z menovania kurátora - pravidelne pre žalovanú stranu na neznámom 
mieste sa zdržujúcu - . 

Ako ukazujú rozhodnutia najv. ' súdu Čís. Rv III 681 /33, Rv III 1111 /33 
a Rv IV 612/33 stala sa táto - dra ,môjho skromného názoru na nespráv-
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nom a mylno 
be'z toho, že 
ktorú zasluhuj 

II . Chcem 
- trochu ne 
ho argume 

U 
súd. por. (z 
ustanovenia 
vellia o útra 
ných pravidl 
odst. 3, 110 

Kým t 
s jednej 
látky, n 
zák. ustanov 
me s druhej 
pojaté aj 
stranu a v 
té jednajú 
povahy (§ 
ne §§ 314, 
základe než 

Ak o 

o znášaní pr 
pisom rieš 
postupovať 
o znášaní ú 

Kdežto 
hy, je nahra 
ny .a má t 
nie § 435 
len tým, 
lUý,ffi z 
kvalifik 
priamo aleb 
11 0 príkazu, 
~a sporu 
a konečn 




