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Právny Obzor 
Čís. 15 .. roč. XIX./1936. 

K problému publikace všeobecných 
právních norem. 

-(Poznámky ke knize Dr. Ervína Hex ne ra: »štúdie k problému publi
kácie všeobecných právnych predpisov«. Bratislava 1936, str . . 88. Cena 
20.- Kč. Nákladem vydavatelstva casopisu »Hospodárstvo a právo« v Bra
tislave.) 

I. Nloderní státy rozšírily svoji pusobnost, svoje úkoly 
velmi podstatne a zasahují do nejruznejších oboru lidského 
života, zejména i hospodárského. Zásahy ty jsou velnú roz
manité a co do intensity i ruzne silné. \ ' e státechovláda
ných zásadou zákonnosti správy se uznáva, že princip r o v
n o s t i v š ech p 'r e d z á k one nl jest nejlépe ve státe za
bezpečen, jsou-li pro chování obyvatelstva vydávány vse
obecné generální normy ana základe nich pak teprve k011-

krétní prík:3'zy adresované na jednotlivé subjekty právni. 
Ponevadž ve správe j de velmi často o zásahy do sféry osob
ní nebo n1ajetkové občanovy, jest k ton1U treba ve státech 
,právních podkladu zákonného, to jest zákol11a nebo norn1y 
od neho odvo'Zené. Tím. se vysvetluje ono již neprehledné 
lnnožstvl všeobecný.ch právních predpisô, kterými se moder
ní právní rády vyznačujL Obyvatelstvo jest povinno, aby 
svoje chování podle techto predpisii upravovalo. A tu' jest 
prvou podlnínkou, aby obyvatelstvo predpisy ty. znalo, to 
jest, 'aby kdokoli a kdykoh mohl si nepochybne zjjstiti, zda 
ten který určitý predpis jest skutečne v určité ddbe právnínl, 
pro občany závazným predpisem, to j est zda byl od prísluš
ného orgánu Ť ,ádne vydán a vyhlášen. A tu vzniká · problénl 
pub l i k a c e všeobecn~rch predpisll právních. Ponevadž 
není možno, aby každému obyvateli byl príslušný predpis 
ind .i v i due l II e sdeIen, predepsal právní rád určit~T ZPll
s0b publikace a spojil s ním právní fik c:i , že tln1to p·redepsa·
ným zpusobem publikace nabyli o norn1e VedOlTIOsti i vši ch
'ni obyvatelé státu; to jest tak zv. formáiní publikace. 

O.tázka 'publikace nebývá v právních rádech Ca ani ne 
v naš~m) všeobeone .pro vše,chny genere.lní l1®r,my upravena, 
'nýhrž úprava jest zá'sadne rúzná podle druhu obecný.ch 
p~redpisu (zákony, naiíizení) a u nafízení ope,t ;z,načne ,TIúzná 
podk toho, kdo nar~zení to vydává. To jest príčinou, že 
pro1llén1 publikace generelnich nore.ro by.l u .nás dosttd stu-
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dován vždy jen pri výkladu jednotlivých druhu 1ll0reln (Zeis, 
W eyr, Kalousek). 

II. Prvým pokusen1 v naší literatufe otázku pu blikace 
generelních norem prostudovati v celém jejím rozsahu t. j. 
z jednotného hlediska ochrany občanovy a aspoň pro všech
ny závažnejší generelní normy jest svrchu uvedená kniha 
Hexnerova. 

Kniha obsahuje úvod a 3 části; část I. jest označena jako 
thearetická část, část II. jako positívnoprávní část, část III. 
jako právnepolitická. Kniha jest, I jak se v úvodu uvádí, 
»sbírkou souvislých studií o' problému dosti kOlnplikova-

, ném a v literature jen z;fídka ex pro'fesso zkoumaném«, to
tiž, I»či musí nékdo, kdo chce svoje chování pfizpusobiti 
právním predpisum, míti m o ž n o s t se dovedeti, j ak se Iná 
chovati, aby se, vyhnul následkúm neposlušnosti, najlué 
když má fysické a intelektuálné možnosti 'pochopiti pred
pis«. Jest v souhlasu s celým založením autorovýn1, že i po
sitivne právní otázky snaží se vždy Izasaditi do rámce vše
obecných úvah právne :filosofických. Tím jest dáno vysvet
lení k části teoretické, v níž jsou probírány tyto otázky: 

1. zjev právo (prepracovaná stať z Weyrova časopisu 
1936, 

2. vyjádrení právní norn1y ve vnejším svete, 
3. publikace, 4. co j estgenerelní predpis, 5. k typologii 

čsl. generelných právních n1orem. 
Autor tedy vykládá, co j sou to generelní nOTlny vubec, 

a pr'Oč se musí publikovati a jaký význam tato ]Jubikace 
ve všeobecnosti má. Vývody aUÍ'orovy se tu celkeln shodují 
s panujícími názory; 

Generelní predpis jest predpis, jehož skutková podstata, 
s nímž norma spojuje právní účinek, není konkretisována 
(ohledne osob, ča'su, prostoru). PrO'tivou ku generelnímu 
predpisu jest norn1a individuelní, totiž norma, která určuje 
nebo umo~ňuje konkretisovati hypotetickou 'skutkovou pod
statu co do času, prost'Oru a téch osob, kterým se tato skút-
'ková postata má individuelne pripočísti. (Str. 32.) 

Požadavek, že norma n1á býti generelní, byl zprvu vše
obecne UJznáván. V právním státe s delbou mocí bylagene
relnost normy 'zprvu pOlkládána za politický požadavek k Iza
bezpečení rovnosti, za základní príznak zákona v materiel
ním slova smyslu (tedy Izákona i nafízení), kdežtO' v pozdej
ší liteirature prestala generelnost b)Tti essentiale zákona a 
nabylo prevahy hledisko formáiní, totiž že zákonem jest to, 
co bylo od zákonodárného orgánu v predepsané forme usne
seno nehledíc k tomu, zda 'Obsahuje generelní predpis. Ge
nerelní norma muže býti buď skutečne všeobecná nebo 0'
n1ezená na všeobecne označenou skupinu osob (vojsko, stát .. 
ní zamestnanci) a tu mluvín1e o generelních služebních in
'strukcích. Generelní norma muže podle svého pomeru k ji-

394 

D)T111 subj 
-individu 
dividuelní 
~enerelní. 

, Normy 
typologie t 
l.'iizné typ 
-povaném 
ňuje, že 
na pr. k ' 
'vání záva 
n1zda v 
pbsice N 

Hexner 
re byly za 
uznávány 
bylo sn 
nejak 
-vala záhy, 
})ouští i uj 
K'urtzig 
11erelní 
tu čeká 
rejného pr 

'Hexner 
dy jako s 
ňovacího 
jichž pla 
té stránce 

Čá!st 
ce), má n 

V pr 
Autor ro 

a) r 
tí zásadne 
~l'ádu naší 
Tecep 
na pr. na 

b) p 
,do druhé 
:sko a P. 
1920 a 

c) zn 
-vyhláš 
'vl. nar. 
1931. 

, Nejdu 
'T)Tln mela 



In (Zeis, 

ublikace 
ahu t. j. 
o všech
lá kniha 

~na jako 
část III. 

L! uvádí, 
plikova
énl«(, to
pusobiti 
k se Iná 

najnlé 
lti pred
že i po
[lce vše-
vysvet
otázky: 
~asopisu 

ypolo,gii 

T vôbec, 
tubikace 
shodují 

odstata, 
:isována 
~relnímu 
í určuje 
'ou pod
to skut-

'vu vše
la gene
ek k iza
lateriel
pozdej
ikona a 
jest to, 

le usne
)is. Ge
nebo 0-
':'0, stát .. 
lÍch in
ru-k ji-

n~Tnl subjektunl nebo k jiným normánl nabýti rázu i normy 
-individuelní na pr. povolení obecní dávky jest pro obec in
dividuelní norm'ou, pro občany dávce podrobené normou 
~enerelní. 

NornlY generelní mívají v praxi zvláštní označení, ale 
typologie ta nebývá vždy presná a jednaká. Hexner uvádí 
l'uzné typygenerelních norem v našem čsl. právu i v reci
lJOvaném právu bývalého Rak. Uherska a správne UpOZOT

ňuje, že hospodárský a sociainí V~TVOj prinesl i nové typy 
na pr. kollektivní smlouvy podle mimor. nar. 102/1935, určo
'vání závazných cen stavebního nlateriálu podle nar. 27/1936, 
l11zda v donlácké práci podle ' zák. 29/1920, všeobecné dis
posice Národní banky na o'chranu meny, ap. 

Hexnerovi treba dáti za pravdu, že v dosavadrní literatu
re byly za generelní norlny (a prameny práva správníhO') 
uznávány zákon y, nafízení a statuty, právrní 'Obyčeje a že 
bylo snahou všechny generelní normy do toholto rozdelení 
n ejak vklíniti, ale bohatost rozvoje hospodárského ukazo
-vala záhy, že dosavadní roztfídelIlí plne nestačí. Fleiner pri
lJOuští i ujednání (Vereinbarung str. 82, rovnež Hatschek
Kurtzig str. 60, Kohler 60) a lnoderní doba 'zavádí i další ge-
11erelní normy. Správne Hexner podotýká (str. 38), že teorii 
tu čeká veliký tikol vpracovati tyto disposice do našeho ve-
rejného práva. . 

Hexner lituje str. 38, že není publikován jednací rád vlá
,dy jako sboru a to proto,že vláda nyní na základe zmoc
ňovacího zákona vydává mnohá a dalekosáhlá nafízení, 
jichž platnost mají soudové podle § 102 ústav. listiny i po 
té stránce zkoumati, zda byla rádne vládou usnesena. 

Čálst druhá (p o s i t í v n epr á v n í, v níž' leží težište prá
-ce), má nékolik kapitol. 

V prvé se jedná o r e cep č n í c h pre dpi s ech. 
}\utor rozeznává rU!zlllé ~formy recepce: 

a) recepci hr o mad n o u (in conlplexu), to jest prevze
tí zásadne celého dosavadního právního rádu do právního 
'i'ádu naší republiky a to buď v cel é republice podle 
Teceponího zák. Čís. 11/1918 nebo jen v nekteré její části 
na pr. na Hlučíns~u, 

b) presuny v tomže ôsl. právnínl ráde z jedné části státu 
·do druhé, in concreto zpravidla ze zemí českých na Sloven
:sko a P. Rus. Sem náležejí zejm.éna tyto prípady: zák. 269/ 
1920 a 270/1920, § 18 vl. nar. 247/1922,276/1921, 

c) znovuuvedení v platnost normy, která byla již rádne 
--vyhlášena a pak zrušena; na pr. vl. nar. 46/1924 bylo zrušenO' 
'vl. nar. 209/1928, ale znovu v platnost uvedeno vl. nar. 152/ 
1931. 

, Nejduležitejší jest -ovšeIi1 recepční zákon 11/1918, kte-
Týru mela býti zachována soúvislost dosavadního právníhO' 
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i;ádu se staveln novým, n1aterielní souvislost v osobních a 
hospodár-ských pon1erech občanuv. Recepce znamená, že 
normy, které byly o pulnoci z 27./X. na 28./X. 1918 platné 
»v území, j~ž náleží k státu československén1u«, v ten n10-
n1ent ustrnuly, aby se hned v následujícím okamžiku stal\' 
součástkou čsl. právného porádku krytého »novou« ústavou ,. 
čili jinými slovy recipované predpisy n1usí vyhoveti nejen 
predpisum predešlé ústavy, nýbrž i naší nové ústavy str. 40. 
Recipovány byly jen predpisy »platné«. K teré predpisy jsou 
platné, možno posuzovati s dvojího hlediska a to a) s hle
diska historickoS'ociologického, to jest platné jsou ty predpi
sy, jež za platné byly liden1 v živote obecne (konveneionel
ne) uznávány, nebo b) s hlediska čiste právnického, to jest 
platná jest jen »ta norma (jako část prävního rádu rakous
kého nebo uherského), která vyhovovala predpokladlnn a 
podmínkán1 vzniku (v dobe v,zniku) a existence (trv~ní) ob
saženým v ústavách rakouské a uherské platné v té to relaci 
naposled o pulnoci s 27./X . na 28./X. 1918«. Naše recepce má 
na mysli jen recepci s hlediska právnického str. 41. 

Recepce teor~ticky vyžaduje, aby ten, kdo má existenci 
normy zkoumati, mohl si ji obsahove verifikovati, to jest 
Ino hl si zjistiti, zda ta která nonna n1uže býti skutečne po
kládána za recipovall1ou. Al .. tu autor není s aašín1 stavenl: 

,právnín1 s hledi-ska legislativní techniky str. 45 spokojen,. 
trebas by nedostatky ty p' r o prvou dob u pre v r a t o -
vo u omlouval str. 46. Autor vytýká zejluéna, 

1. pfi r e cep č n í In zákone, že j est príliš úzký, pone
vad.ž mluví jen »0 dosavadních ľíšských a zemských záko
nech a naľízeních« resp. »0 platných zákonech a naľízeních«, 
Hexner by si prál, {str. 43), aby se zákonodárce vyslo.viI 
o recipování práva obyčejového (nepsaného), vojel1Sk~TCh 
predpisu, služebních instrukcí, autonomních predpisll salUO
správy úzen1ní a zájn1ové, ba i o individuelnich právních not'
luách a situacích, o tak 'zvaném me'Zinárodnélu právu a o ji
ných normových kon1plexech, jestliže recipbvané právo sa-
111:0 na ne nepoukazovalo {v textu on1ylen1 poukazovalo) a 
i o decesiích uherských nej vyšších tribunálu, ale mysl)Tn1, že
to bylo treba jen pro uherské právo obyčejové. Právní pra
vidla v uherských decisiích se pokládají IZla projev obyčej 0-
vého práva. Že pfi všeobecné reeepci vzejdou mnohdy po
chybnosti o ton1, které norn1y by ly rádne publikovány a jsou 
tedy platné, jest samO'zrejmo a reše-ní pochybností tech bude 
často i pro routÍ'novaného právníka nesnadné. Odtud snaha 
autorova o evidenci platných predprevratových norenl ve 
formč tak zvaného legi-slativního archivu. 

2. ' že prenášení práva v zen1ích. českých platného na Slo
vensko dálo se často jednak tak, že není vždy jasno, které 
predpisy byly na Slovensku zavedeny (sr. na pr. zák. 269f 
1920 o právu úrednickém), jednak tak, že byl proste jen ei-
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tován zákon, kter)T se na Slovensko rozširuje, aniž byl záro
veú text jeho publikován (sr. na pr. § 13 odst. 2. ústav. zák. 
136(1920, v kterém byly na Slovensko prevzaty predpisy ra
kouské dOITIOvské novely Čís. 222/1896 r. z. o nároku na na
bytí domovského práva nebo nar. 8/1927, kterým byly r a
kouské universitní predpisy rO'zšíreny i na universitu bra
tislavskoti) . I--!exner vytýká, že tento zplIsob nevyho
vuje požadavku plné bezpečnosti právní, ponevadž 
jednak pfi rúzných Inateriích nráva není vždy nepochybno, 
které predpisy byly recipovány na pr. pri úrednickém právu, 
jež nenj dosud kodifikováno a obsahuje vedIe norem moder
l1ích i nOľlTIy z doby absolutistické, jednak i predpisy ra
kouské na Slovensko rozšírené neITIlIŽe si občan ihned v au
tentickém textu opatfiti, aby n10hl se jím fíditi. 

3. že nekdy odkazuje {srov. na pr. § 13 zák. 2811928) na 
vojenské predpisy, které občanlIm právníklIm a politickým 
úredúíklIm nejs'ou ani vždy pfístupny. Ale to jsou jen úvahy 
účelnosti, ale publikace sama byla de lege lata správne 
provedena. Ovšem treba tu pro futuro zje,dnati nápravu; 
selll náleží republikace predprevratových noren1, zrízení 
Jegislativního archívu, nové vydávání celého, poprevratovou 
novelou dotčeného zákona a pod. 

Y dalších kapitolách autor pojednává o duležitejších pu
blikačních predpisech; nejprve probírá predpisy českoslo
venské, (výtah z kapitoly té vyšel i jako separát), pak pred
pisy uherské do prevratu, pak predpisy vojelllské a predpisy 
yydané n1inisterstveITI s plnou ITIOcí pro správu Slovenska. 

Pokud j de o pub l i k a č n í pre dpi s y č e s ;k o s l 0- · 

v e 11 s k é, nenlán1e v naší republice v š e obe cn é h ú 

predpisu o zpusobu uverejňování generelních norem {str. 46), 
nýbrž jsou tu predpisy značne ruzné. Jest to stav pro občana 
y-eln1i tíživý a jest s podivem, že ani zákonodárství a ani 
theorie právní tOlTIutO problému pro občana tak duležitému 
nevenovala z celkového hlediska dosti pO'zornosti. Z pred
pisu tech padají hlavne v úvahu S b í r k a z á k o n u a n a -
ríz e n í podle zák. 139/1919 a 500/1921 Sb. {Kalousek v Slov
níku verejného práva naJznačil, jak byla praxí ustanovení 
Izákona o Sbírce zákonu a nafízení pozmenena.) HeXJner u
pozorňuje, že druhá veta odst. 1. § 5 zák. 139/1919 nebyla 
provedena to jest, že nebyla vydána o tom všeobecná usta
novení. Ale zákon ITIluví j en o pod rob nej š í c h II S t a
n o v e n í ch, ale nežádá ani ustanovení všeobecných ani 
ustanovení ve forme nafízení. V praxi to bylo provedeno in
dividuelnín1i výnosy. Ovšem uznávám, že by n1ela býti sbír
ka vyložena u nekterého úradú k verejnému nahlédnutí. 

Zajímavy j'sou výklady otom, kdy (kterým m'omenten1) 
jest zákon vyhlášen a o vacati'O legis. 

ústavní listina v § 49 naHzuje, že k p l a t II o s t i zákona 
jest treba, a) aby byl zákon N. S. usnesený a presidentem po-
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depsaný vyhlášen b) a aby vyhláška se stala zpúsobem pres
ne stanoveným, to jest tím. zpúsobem, jak ustanovuje (co d o 
jazyka, úpravy sbírky a p.) zákon. Zákonem tím jest právč 
zák. 139/1919 novelovaný zákonem 500/1921. Nebyl-li nekte
rý zákon vyhlášen tak, j ak ustanovuj e publikační zákon 139/ 
1919, nebyl vubec vyhlášen a jest tedy neplatný a nezávaz
ný. Jakmile byl však predepsaným zpusoben1 vyhlášen, jest 
platný. Podle § 3 zák. 500/1921 platí za den vyhlášení zákona 
. den v částce označený, kdy bylo ľOlzesláno puvodní její 
znení, to jest v j azyku státnÍln. ~'\. tu V'znikají nekteré po
chybnosti: 

a) Zákon tedy žádá, aby byl v každé částce označen den,. 
kdy bylo ro-zesIáno plIvodní její znení, ale v jednotlivých. 
částkách se neuvádí, že částka byla rozeslána tím a tím 
dnem, nýbrž pou!ze že, částka byla vyd á n a dne. Po mél1l. 
soudu j est to nepresnost dosti 'závažná. 

b) Ale i když bychom pripustili, že den rozeslání se 
rovná dni vydání, vzniká otázka, zda rozhoduje, ukáže-li se ,. 
že částkabyla rozeslána jindy nežli v den na částce udaný,. 
tento den na částce udaný, či den skutečného rozeslání. Ji-· 
nými slovy jest rozhodným faktem den skutečného rozeslá
ní a den na částce udaný jest jen potvrzenÍln této okolnosti 
to jest jejím osvedčením, jež ovšem muže býti: neshoduje-li 
se se skutečností, kdykoli vyvráceno, či rozhodným jest 
vždy den na částce udaný? 

c) Jest treba k pojmu r o z e s l án í, \ aby byla príslušná 
částka poslána týž den všem adresátÍlm, či stačí, když bylo 

. rozesláno aspoň nekolik exempláhlv. Shoduji se s Hexnerem: 
str. 49, že nutno žádati, aby príslušná částka opustila tiskár
nu jako vec, která má býti r o z e s I á n a to jest, aby byla . 
poslána adresátun1 buď prímo posIem nebo poštou a' t 0' 
v š ech n y exempláre. Kdy pošta prevzatou zásilku skuteč
ne pošle, jest po lném soudu již de lege lata lhostejno. 

d) účinnost {závaznost) zákona, ' nebylo-li nic jiného sta
noveno, platí pro cel é území republiky nehledíc k ton111 ,. 
kdy do toho kterého území príslušná částka skutečne došla , 
a počíná se 30 dnu po vyhlášení. Zákon chtel stanoviti pro 
vakaci plných 30 dnu (lhuta tedy počíná dnem, který násle
duje po dni vyhlášení a to v pulnoci a končí uplynutím celé
ho 30. dne a to rovnež o pulnoci). 

Vyhlášení a účinnost zákona jsou dva rúzné pojmy, jež 
treba odlišovati. účinnost zákona nastává 30 dní po vyhláše-· 
ní, ' »nebylo-li nic jiného stanoveno«; to »jiné« môže však po 
rném soudu záležeti i v tom, že se účinnost retrotrahuje ke 
dni pred vyhlášením, t. j . pred platností zákona. 

I tu Hexner n1á pravdu, že naše úprava publikace zá
konu má značné nevýhody pro ten prípad, když vakační lhu
ta jest príliš zkrácena, zejména když zákon nabývá účinnosti 
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dnem vyhlášení (to jest dnem, kdy byla pŤÍslušná částka 
z tiskárny dána na poštu resp. odeslána adresátúm poštou), 
ponevadž se adresáti zejména Ize vzdálených končin d0vedi 
o norme pozde, když již 'záknn nekolik dní platí a občané 
za:tím mohli predsevzíti jednání, jež dosud byla dovolena, 
ale novým zákonem j sou zakázána a pro než mohou býti 
trestáni bez své viny. pfimočará úprava naší publikace te
dy nevyhovuje zájml'un obyvatelstva a právní bezpečnosti, 
ponevadž zákon zavazuje všechny 'Občany na celém úzenlí 
státu, i když je 11aprosto jisto, že nemohli o ne'm ješte na
býti presné vedomosti. Jest to sna:d neúčelné, ale že by to 
bylo nemožné ani logicky ani právnicky (str. 49) a že by 
soudce mel zákon pokládati za vyhlášený od momentu, kdy 
jest to logicky a právnicky možné (str. 53) pochybuj i; lex 
dura sed lex. Závady ty se pociťují i v jiných státech a za:
jíIIlavé jsou nekteré francoulZské návrhy na legislatívní úpra
vupublikace, které autor uvádí v trétí části (p r á v n e p o -
l i t i c k é) a které chtejí účinnost publikace více pľi
bHžiti skutečným pomerum životním. 

Pokud j de o naŤÍzení n1:oci vládní a výkonné, není v ústa
ve sice predepsáno (jako u 'zákona § 49), že i na'rízení jest 
platným, jen tehdy, bylo-li rádne vyhlášeno, ale podává se 
to z § 102 ústavní listiny (arg. a maiori ad minus). Pokud 
jde o vyhlašování naŤÍzení, mají býti ve Sbírce zákonu vy
hlášena naľÍ'zení ústredních úradu státních, a narízení zem
ských úradú, ale jen tehdy a) pokud obsahují obe c II e z á -
vaz n á pravidla, b) pokud takovéto jejich vyhlášení zákon 
nafizuj e. Zákon má na mysli 

a) co . do úradu jednak ú str e dní ú rad y s tát n í a 
to všechny {vládu, mŕnisterstva, jiné ústrední úrady, na pr. 
patentní, plavební), jednak Izemské úrady a to patrne všech
ny, jež jsou pro obvod Zenle zrIzeny tedy nejen zemské úra
dy politické, nýbrž i zemské finanční, ovšem pokud mohou 
podle . § 55 ústavní listiny a konkretních zákonu vubec vy
dávati naľÍzení. Hexner počítá k ústfedním úradum i presi-
derita republiky pfi jeho narí'Zeních vojenských, . 

b) co do obsahu ' obe c n e z á v a'Z n á pra v i d l a .. 
Obecne závazný:ťni pravidly rozumejí se v praxi nafÍzení 
prá v n í pro 'Občany určené a contr. naŤÍzení sp r á v n í c h 
určených pro internum správy. Hexner jest názoru, že to 
nejsou jen pravidla všeobecne pro občany určená, nýbrž i 
pravidla pro užší okruh občanu zejména i pro tak zv. mo
censké pOnlery. To souvÍsí s náizorem 'Hexnerovým, že Í tak 
zv. mocenské pomery jsou pomery právem upravené. My
slím, že tento názor jest nyní všeobecne uznáván. Ve veci 
j est však prece rozdíl mezi oibcany jako takovými, kte:fí j sou 
podrobeni normám práve proto a jen proto, že jsou občany 
resp. obyvateli státu a mezi občany, kte:fí jsou ve zvlášte 
sesíleném pomeru právním vuči verejné moci; to jsou tak 
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zv. n10censké pomery policejní, ústavní, finanční, úrednické. 
I tyto pomery jsou upraveny 'zákonen1, ale na základe zá
"leona mohou býti vydáváJny bližší predpisy 'o POmeTU tom a 
ponevadž predpisy ty nejsou obe cn e z á vaz n é pro 
všechny občany, nen1usí býti publikovány, jsou-li vydány od 
ústfedních nebo zemskJ'Tch úradú, ve Sbírce, nýbrž jinakýn1 
zpusoben1. Zde padají v úvahu četné ú 'rední Listy, Vestní
ky n1inisterstev a jiných úradu. Uznává se, že techto ú ,red
ní ch Listu a Vestníku jest j iž trochu mnoho a že by bylo j iž 
z d·Ltvodu úspornosti účeino počet jich zmenšiti, a co Iná b)Tti 
v nich publikováno, presneji normovati. V tom smeru pod
nikla akci i komise pr'0 zhospodárnení verejné správy. 

c) N aľÍzením rozumí se všechny normy obecne závazné 
vydané úrady ústfedními a zernskýn1i, ať se označují jak
koli tedy i vyhlášky ministerské ap .. Ovšem ty bývají puhli
.kovány zpravidla na základe zvláštního ustanovení zák'0n
ného. 

Naproti tomu nemán1e obe c n Ý c h predpisu pro pu
blikaci obecne závazných noren1 u o s t a t n í ch s tát n í c h 
ú rad u a ~ a m o sp r á v n Ý chú t var u, verejných ústa
vÍl a f.ondu, nýbrž jsou tu jen predpisy pro nekteré katego
rie úradu a korporací (obcí, okresu a 'Zemí ap.) a jest to znač
.nou závadou (str. 54). Bude úkolem teorie tyto preruzné 
predpisy sebrati a v system uvésti. Z praxe mne jest zná
Ino, jakou roli hraje na pr. vyhlášení '»zpús'0bem V míste ob
vyklým« ve vecech honebních a pod. a jaké figle se tu vy
sky tují, a pokládám tu stejne s Hexnerem str. 54. nápravu 
za nezbytne nutnou. Po mém soudu, není-li zvláštního p'red
pisu {zákona, narízení, statutu), jest povinností dotyčných 
úradu, aby vnitrne samy určovaly zpúsob publikace svých 
noren1 generelních {na pr. ve svých úredních listech ap.) 
s hlediska, aby bylo účelne zabezpečeno, aby občané nabyli 
o nich normální vedon1osti. 

VedIe generelních noren1 vydaných za republiky Česko
slovenské platí v naší republice na základe zákona recepční
ho i normy vydané pred prevratem v Rak'Ousku a Uhersku 
(a ve velmi malé míľe i na Hlučínsku), ovšem byly-li podle 
predpisu, kdy byly vydány, rádne publikovány. 

Ty to generelní normy byly jednak 'Zákony, jednak naľÍ1ze
ní otgánu moci vládní a výkonné (úradu státních i autonom
ních. 

Pokud jde o predpisy bývalého R a ko u s k a, zabýval 
se jÍlni HeAmer v článku: »Publikacie niektorých rakúskych 
predpisov recipovaných« v Právném Obzoru 1936 Čís . 1 až 3 
opíraje se tu v podstate o Mayrhofera 1. dí1. 

Pokud j de o generelní predpisy z bývalého TJ her -
s k a, jde tu o zákony, nafÍzení panovníkova, naľÍzení ústfed
ních úradú, statuty samosprávných svazu ap. Hexner si vší-
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má pouze noren1 druhotných, j ichž typologie jest dosti pe
strá str. 55. a 'z nich jen narízerií ústľedních úradu (panovní
ka, vlády, ministerstva). Vývody jeho (sr. i článek: Paznám
ky k problému publikacie panovnických nariadení a naria
dení ústredných úradov v Uharsku da prevratu; Verejná 
správa Čís. 1/1936) znamenají pfi pomerné neprístupnosti 
literatury maďarské pro naši literaturu velmi cenný prínos. 
Hexner liší správne dobu do roku 1848, dobu od roku 1848 
do ríjrnavého -diplomu r. 1860, pak dobu do zrnovuzrízení stá
tu uherského (1867) a dobu po roku 1867. 

Pokud jde o dobu do r. 1848, zasluhuje pa'Zornosti mínení 
Hexnerovo (pazn. 131) , že zákonu z té to doby platných jest 
jen velrni Inálo; jest to nekolik zákonu a ve:cech fideikomis
ních a náboženských společnostech. Dále z norem druhot
ných padají v úvahu tficátkový rád z roku 1788 a instrukce 
k nernu z 1'. 1842 (naľízení panovnické), kdežto z narízení 
jiných státních argánu a ze statutu autonomních kôrporací 
neplatí prý již nic. 

Ale zdá se mi, že nekteré zákony pred r. 1848 vydané 
nudou i nyní duležitým pramenem, na pr. ve vecech nadač;
ních, kde mohou být i podkladem pro úpravu mocí naľÍzo
vad. 

V dobe absolutismu po 1'. 1848 do ľÍjnového diplomu r. 
1860 platily o publikaci predpisy rakouské v ľíšském záko
níku publikované (sr. cís. pat. 153/1849, 473/1850, pak od 
1. 1. 1853 ds. pat. 260/1852, 51/1853 a od 1. I. 1860 3/1860). 
Když byl vydán ľÍjnový diplam (226/1860) r. z. a na základr~ 
jeho únorová ústava Čís. 2011861, r. z., byly znovu zrízeny 
Nejvyššími listy z 20. X. J 860 zvláštní úrady uherské, (uher
ská dvorská kancelár, místodržitelství, komitáty a tím pra
vb'moc dosavadních ústredních n1inisterstev (vnitra, sprave
dlnosti, kultu a vyučování) omezena jen na Rakousko . Celo 
státní 'zákony podle § 10 únorové ústavy upravujícízejména 
vojenskou povinost,. uvernictví, pene'žnictví, cla, obchodní 
veci, základy pošt, telegrafu a železnic a ríšské finance, byly 
publikovány v Reichsgesetzblattu a tam také byla publiková
na naľízení ústľedních úradu k ten1to společnýn1 vecem se 
vztahující. Po sistaci ústavy únorové ds. manifesten1 88/1865 
a ds. pat; 89/1865 byla vláda poverena, aby učinila neodklad
ná opatrení .zejména ta, jichž vyžaduje finanční a národo
hospodárský zájem státu a opatrení ta byla publikována 

nadále v Reichs,gesetzblattu. 

, Naproti ton1U nemáme predpisu o tom, kde mela být i 
v této dobe {r. 1860- 1867) publikována nar í zen í uh e r -
s k Ý chú rad u. Místodržitelství, jež byl0 pro vnitrní sprá
vu Uher ve smy slu zák. čl. 97, 98, 101 a 102 z r. 1723 a se zŤe
.l1Ín1 n a zpusobilost k úradum pro všechny tfídy státních ob
čanu podle čl ánku 5 z r. 1843/44 zľízeno , mel0 býto organi-
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sováno ve smyslu čl. 14 a 17/1790 a uherský dvorský kanclér 
lnel o tom predložiti panovníkovi návrhy. 

Rovne:ž i kOlnitáty byly v starých hranicích znovuzrí ~eny 
a v každém komitátu ustanoven vrchní župan, výbor komi
tátní, a magistráty a mela býti pro jejich úradování vydána 
provisorní instrukce. 

Aby však prechod z dosavadní správy a soudnictví k ob
novené správe byl nroveden bez ujmy a škody pro stálost 
správy a soudnictví, mely všechny dosavadní úrady a sou
dy dále svoji pusobnost vykonávati, dokud nebudou nový
nli orgány nahraženy a rovnež mají býti všechna dosavadní 
naŤÍzení a zejména všechna civilneprávní a trestní ustano
... (:,nÍ a IzafÍzení v plné sHe dále pusobiti a mají býti s plnou 
rozhodností provádena, dokud nebudou nlodifikován2 nafÍ
zením panovníkovým nebo usn~sením snemu. (Sr. Bernat
Izile Osterr. IVerfassungsgesetze str. 228 a násl., 315 a násl.). 
Z toho by bylo lze souditi, že pro Uhry platily i po r. 1860 
rTO zemské úrady nar. 3/1860 a zejména 65/1860. 

Podle Čís. nar. 3/1860 pro celou fÍši byly zrušeny Landes
re·gierungsblätter a v § 4 ustanoveno, že nafÍ'zení zemských 
úradu {Verordnungen der Landes1?ehärden) k vyhlášení urče
ná mají býti na podnet zelnské politické správy v zemských 
j azycích vytište.na a podle potreby úradum -a obcínl roze
slána Ca to na náklad zemského fondu). Jinak zlIstala usta
novení cís, pat. 260/1852 r . z. nedotčena. K provádení § 4 to
hoto nar. bylo pak narizením lninisterstva spravedlnosti~ 
"nitra a financí z 14. III. 1860 Čís. 65 r. z. pro celou fÍši usta
noveno, že nafÍzení zemských úradu v § 4 nar. 3/1860 r. z. 
uvedená, pokládají se za zákonne vyhlášená tím dnem, kte
rého in das .zu ihrer Verlautbarung bestimmte Verordnungs
blatt eingeriickt erscheinen. 

Zpravidla mají zemské úrady ph každém v jejich pusob
nosti vydaném nafÍ'zení presne udati den, kdy nafÍzení to 
nabývá účinnosti; nestalo-li se tak, začínázáva'Zná moc tech
to narízení počátkem 15. dne po uplynutí toho dne, v nen1ž 
bylo naŤÍzení publikováno. 

Jest známo, že v jednotlivých rakouských \zemích {'Sr. Zeis) 
byla k pr'Ovedení nar. 3/1860 vydána od zenlských úradu pro
vádecí narízení, podle nichž byly vydávány Verordnungen 
und BekaIlJntmachungen tedy to, co sluje v nar. 65/1860 r. z. 
Verordnungsblatt. Jest nesnadno zjistiti, zda v Uhrách byl 
tento Verordnungsblatt vydáván resp. zda to byl v jazyku 
nlaďarském Rendeletek Tára a j akým zmenám byl podro
ben resp. zda byl zmenen na Budapesti Siirlgäny resp. Buda
pesti Käzläny. K tomu by bylo treba studií archiválních a 
studie ty jsou značne stíženy tím, že státní archiv v Rakous
ku pri požáru justičního paláce r. 1923 shorel. 
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Teprve po znovuzŤízení státu uherského r . 1867 jde o 
zvlátšní p redpisy uherské. O publikaci z á k o n u byly vy
d ány zák. čl. III/1868, XIII/1870 a pak na n1ísto nich zák. čl. 
LXVI/1881, o publikaci nar í ze n í zák. čl. LIII!1880. T en
to zákon mluví o V erordnungsarchivu CrRendeletek Tára) a 
vydávání jeho a p rodej vyhražuj e výlučne vláde. A le t ento 
.zákon nic neurčuje o tom, zda a která naŤÍzení Inusejí býti 
v Rendeletek Tára publikována a kdy nabývají účinku. 
Možno proto souditi, že o publikaci zustaly v platnosti ra
konské starší predpisy z r . 1860. Hexner rovnež uvádí, že II 
·narízeni ústredních po r. 1867 nebylo presného predpisu, kde 
lnaj í býti nafÍzení ta publikována. Otázka se točí kolen1 to
ho, zda puhlikačním orgánem byl Budapesti Käzläny n{ťb 
·Rendeletek Tára a ani zákony a ani literatura uherská, jak 
autor pečlive zjišťuje, nejsou tu jednotny. Pro právo pred
p revratové autor hájí ve shode s naším správním soudelll 
(str. 57), že to mohl býti i Budapesti Kä'Zläny i Rendeletek 
'Tára a po prípade IV estníky nekterých ministerstev, pri 
<čen1'ž upozorňuje na nesnáze s počítáním vacationis legis 
v .zhledem k tomu, že R. T. nevycházela v pravidelných ob
d obích. Nejvyšší soud uznává za publikační orgán Buda
pesti Käzläny (pozn. 136). ' Uherská literatura poprevrato
-vá kloní se k názoru, že obyčejovýn1 práveln stal se ' publi-
1<ačním orgánem pro nafĽzerií ústfedních úradu Budapesti 
Käzläny. Jest patrno, jaké nesnáze tu za tohoto pochybné
ho stavu pro applikaci práva vznikajL Hexner tvrdí, str. .56, 
.že uherské právo nečinilo presného rozdílu mezi nafízeními 
}Jrávními a správními (instrukce). Ale zdá se mi, že zák. čl. 
LIII/1880 v § 4 rozlišuje, jako se dosud dálo, mezi naľÍze
:ními; jež mají pľijíti do sbírky narízení (R. T. a mezi in
,strukcemi o službe a fízení, jež jednotliví ministri i nad á
"1 e pro svuj vlastní resort vydávajL 

4. Zvláštní pozornost venuje Hexner publikaci voj en -
;s k Ý c h pre dpi s u v i proto, že se sám již dŤíve ruznými 
,otázkami vojenského práva zabýval. 

President má vrchní velitelství veškeré branné moci ~ 64 
čÍs. 10. ústavy. Toto velitelství jest aktem mocí vládní a 
'výkonné a potrebuje ku své platnosti kontrasignace od
povédného člena vlády § 68 ústavy. V literature se vojen
.ským vecem s hlediska právnického nevenovalo dosud mno
ho pozornosti a vojsko {vojáci) se pokládají spíše za objekty 
]Jráva, nežli .z:a subjekty. Hexner str. 64 a 65 správne upo
' zorňuje na vážné závady tohoto nazírání pro cel)! život ob
-čanský. 

Pojem vrchního velení jest dosti neurčitý a ohraničení 
jeho naproti ostatním aktum vojska se týkajícím (vojenská 
administrativa) vždy velmi nesnadné. Jest jisto (a správne 
to rekl Hoetzl), že, sverila-li ústava presidentu vrchní vele
:ní, nemuže býti president prostým zákonodárstvím v kruhu 
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své pusobnosti omezován. Hexner hájí, že do pojmu vrchní
ho velení náležÍ" vydávati všeobecné predpisy (ovšem n1usí 
b~Hi kontrasignovány od 111inistra národní obrany). Pone
vadž president má vr ch 11 í velení, jest samolz'h~jmo, že jS0u 
i velitelé n i Ž š í, kteŤí také n1ají velení, ovšem jen na zákla
de delegace vrchního velitele a že tedy v mezích delegace 
n10hou také vydávati všeobecné predpisy. Ponevadž každ~T 
predpis vyžaduje ke své platnosti publikace, jest velmi ože
havou otázkou, jak jest li vojenských všeobecných norenl. 
publikace upravena. Hexner tu velná podrobne Str. 70 vyliču
je, jaké druhy vojenských predpisu v naší republice ználne a 
jak jsou pubBkovány. Není pochyby, že by president mohl 
sám otázku publikace 'Zcela samostatne upraviti; dokud však 
tak neučinil, pokládá Hexner za to, že tu treba užíti predpisu 
zák. 139/1919 a to pro narí'Zení presidentova i nafÍzení lni
nistra národní obrany. 

5. Poslední kapitola positívneprávní části týká se dispo
sic min i str a s pln o u moc í pro s prá v u S l o -
ve n'S k a a publikace jeho predpisu. Jest pravda, že vznik 
našeho státu byl s hlediska dosavadního práva rakouského. 
nebo uherského rev o l u c í, ale nový stát ela] si sám hned 
svuj práv-ní rád (zák. 11/1918) a pro jisté části území (Hlu
čínsko, Slovensko, Podkarpatskou Rus) zavedi jakýsi rád mi
n1.orádný. Na Slovensku to byl ministr s plnou mocí, který 
podle § 14 zák. 64/1918 dostával od vlády »plnou n10C, aby 
vydával nafÍ'zení a konal vše na udržení porádku, konsolido-· 
vání pomeru a na zabezpečení rádného státního života«; 
obdobne sr. vl. nar. 65/1920 o Hlučínsku, zrušerné Čís. 5/1927) . 
N a základe této plné moci pak ministr s plnou lTIOcí sku
tečne vydával celou radu prerúzných aktô generelních i kon
kretních, které :zasáhly hluboce do pomeru na Slovensku. 
Samo sebou se rozumí, že 'Záhy vznikla otázka, zda všechny 
ty to akty a zejména četná narízení byla 'vždy kry ta dočas
ným právním rádem Československé republiky. Hexner na 
..,tr. 76 probírá jednotlivé problémy týkající se príslušnosti 
ministra s plnou mocí, ale hlaVNe se zabývá, problémem pu
blikace eredpisuv ministra s plnou mocí. Jele tu o publikačnf 
orgán: Uradné Noviny (str. 81.). 

Problémy. ty byly predmetein i četných studiích teoretic
k~TCh (srov. poznáInku 217) , aniž se tu došlo k jednotnéIllU 
názoru. Jest zajín1avo, že judikatura by la tu Hll10hem liberál
nejší než-li theorie - snad i na škodu pro formalistiku prá\" 
ního rádu v dobách normálních str. 75 - ovšem z dôvo dú 
praktických (srov. poznámku 205). 

Hexner pHpouští, že n1in10rádné pOlTIery na Slovensku ,. 
jež trvaly roku 1919 a 1920, vyžadovaly i 111iIl10rádných pro
stfedkuv k jich úprave, ale vzhleden1 k stálén1u vývoji 11a

. šeho právního rádu zejn1éna od ústavy jest pochybl1o, zda. 
a do jaké l11.íry a jak dlouho tato mimorádná práva potrva-
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la a zda tedy všechna naÍ'Ízení ministra s plnou mocí j sou 
kryt~ zákonen1. Rešiti tuto otáiZku v jednotlivých konkret
I1ích pľípadech bude vždy velmi choulostivo a proto nutno 
plne souhlasiti s Hexnerem., že by mel býti nyní za normál
l1ích pomeru proveden zákonem porádek asi podle vzoru vl. 
nar. 17/1 934 to jest buďtež všechna nafÍ'zení ministra s plnou 
TI10cí sesbírána a všeobecne prohlášeno, že se zrušují mimo 
na,ľí'zení, jež by byla výslovne prohlášena za dále platná. 

Kniha Hexnerova se označuj e jako studie k problému 
publikace, ale tento skromný výraz dosti nepfiléhá, neboť 
Hexner usiluje po stránce positivne.právní na všechny hlav
ní otázky upoz·orniti a s mnohým.i se také podrobne. vyporá
dává, pfi čemž všude opírá se odukladnou -znal-ost literatury 
i judikatury. Zvlášte cennými jsou studie Hexnerovy, po
kud j de o uherské právo a literaturu. 

Jest velikou zásluhou Hexnerovou, že ukázal, jaký pre
duležit~T význan1 má i v právním státe otázka publikace no
rem pro občana a pro bezpečnost právní a že problém ten 
na nejduležitejších druzích generel'ních norem prostudoval 
.a objasnil a to ,'z jednotného hlediska právne -filosoHckého 
i positivne právního. V~Tvody jeho nejsou pro náš platný 
právní rád, který chce býti právnÍln státem, zvlášte lichoti
vé, ale nepochybHji, že budou jednak východiskelll a pev
nýnl podkladem pro studia další, jednak i podnetem k vhod-
né úprave legislativní. Laštovka, 

Dr. Lad.isl,av W [n t e r, Nové Zámky: 

Zmena 'll osobe dlžní~a pri ~aučDej 
hypotéKe .. 

K z·aistell1'iu h YP'otekárnych iPoM,adáv.ok slúžia dv,a lsmluvné ty;py, a to: 
<:Hžil1é újpisy,a .listirny -o ,z'riadeIllÍ k ,auanej ihYlPotéky. Z týJc'hto dvoch tY1P'o'V 
kp,šie vyhovujú !potreb-áru úv,er-o:vého IÍl'hu lI1a Slovensku, a p-reto. sú p,e
il'í.aŽlnými ústavmi -v pre-válž-nej časti :polUiŽÍvaJné hstiny o zriadení kau,ooej 
hypotéky, lebo záložné právo na základe dlžného úpisu v16žeúé zaniká 
jediným vyčerp.anhn ,a lza!plrate[l'ím IPÔŽi.čtky, kldelŽ:to záloŽ11é p'rávo Ik.a:u~č.n()iil 
hJ"poté:k-ou Izai.stené môže Ibyť v iackráJt !po s·elbe vy:čerpamé; IkJrome toho: 
ponevá,č de obyč.ajne .aj zmelllkoru :kryté, IZ 'aJľUlč'llje väč.šilu molh:iHtu p;re ve
ri,teľa. 

V ,dôslkdklu 'Populámeho rozlšÍTenia t,ejto' :práJV,nej ust,ano'v,iz:ne vy,skytla 
-sa Yi,aCikl'áJt otázJka, či je ;pr~pustíllá .pri bllučT1ej h ypotéke Z-IDCiI1a v otS'obe 
veriteľa a dlžníka a či platné právo súkromrié apozemnoknižné nevylu
·čujetakúto zmenu. 

V ,dôsle:dku k ,olíslavej súdn-ej !p-raxe zlaobe.raLa: s·a :s tout,o otázk,olU z dô
vedu IP,rávrnej jed:no,tnos;ti býv. uhoľlslká l}Guria a v s'vojolIIl ;r,ozhodlll'lltí z 19. 
II . 1916, Č. 8*) (v jeho výw!k:ovejča.sti) vy:r},e:kl:a zá,s,adu, že zmellllU v OIS1Oibe 
osobného d lžníka do knihy pozemkovej zapísať nie je možno. V odôvod-

11eLÍ tohoto r·ozho,duUltia li-šla všaoc Kuri,a ad d~alej , ta vyslolVila náiz.or. že 
ač,k·oTv,ek takáto zmen:a v osobe -dlžníka ,alebo ve,rmt-e-ľ,a ))p:ľiavtdl,ami 'Z'ávruz
kovén.o :práv.a ll1ie je vy:l-účená«, ))po-dľa dne,šlllého :nášho ipozemnollm.ižlllélho 
p"áv,a tre:b.a :pokla:dať za vylúče:né,a.by účiil1no-sť !k:,a'učného h,YlPotekáľineho 
zá lo-žll1ého ,právIa - ktoré ,holo v}'ože,ne alebo zazmamenail1é l11.a zá!klade -da-

*) Sbier·ka zás.adn)T.oh rozhodnutí Fajnor-Zátur,e'cký, s't rana 132. 
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