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PUBLIKACIE ministerstva pre siednotenie 
zÍík. a ofllanizAcie správy. 

Výklad ministra pro sjednocení 
Msgra Dra Jana Srámka v rozpočtovém 

výboru poslanecké snemovny N. ' S. 
dne 13. listopadu 193H. 

Československé právní sjednocení a '~áležitosti mi~ ~e~~'!.vc~(iľ. 
nisterstva pro sjednocení nejsou - jak by se na prV~7 1. Kd.e j ~tí-

hl d d ' l . k h ' tk' k t v v cl' stavU! zodp~-po e IZI a o a J a se mno ym . a e s u ocne z a - vednost , 

j eclno a totéž. 
Loňské projevy - hlavne i pT'ojevy, k nimž došlo 

ve snemovnách - spatfovaly často v ministru pro 
sjednocení jediného nebo alespoň hlavního činitele ':ta 
porádek v oboru právního sjednocení ústavne zodpo
vedného a zákon č. 431/1919 Sb. z. a n. ministerstvo pro 
sjednocení zrídivší, si patrne takto veci v 'Oboru práv
ního sjednocení i preds1tavoval. Ve skutečnosti tentO' 
zákon úkol právního sjednocení lninisterstvu pro sjed
nocení nesveril, ponechal jej n3}opak v prvé rade v ru
kou vlády jako celku a vláde jako celku ve vecech 

' právního sjednocení ponechal pak samozrejme i 'Vlast
ní zodpovednost. 

Vláda v intencích ci"'Ovaného zákona mela ovšem 
upraviti pusobn'Ost, príslušnost a práva ministra pro 
sjednocení tak, aby ministr pro sjednocení byl v po
predí zodpovednosti za porádek v oboru právniho 
sjednocení. Slyšeli jsme však pred rokem z úst predse
dy ústavne-právního výb'Oru snemovny poslanecké, že 

, vládní nafízení č. 50111921 Sb. z. a n., príslušnost mini
sterstva pro sjednocení upravující, svým nadmíru 
úzkým vyme.zením této príslušnosti po názoru ústavne
právního výboru intencím :Z'ákona č. 431/1919, jímž mi
nisterstvo pro sjednocení byllO 'zŤÍzeno, prímo odpoTu
je, a že vláda tedy zákon č. 431/1919- po názoru 
ústavne-právního výboru - ve skutečnosti vlastne ne
provedia. Zodpovednost Iza právní porádek ve ve.cech 
právního sjednocení ve ISvé podstate nebyla tedy na 
ministra pro sjednocení ,ovšem také prenešena a 21U
stala v prvé rade u vlády j ako celku. 

Veci právního sjednocení tak, jak si stojí, ve sne- ;;10;:; hľ:3.i 
movních projevech chváleny nebyly a vytýkalo se: . na ny~ej~í 

v . , , • d ' , . d l stav pravnl-ze pravnl sJe nO'covanl J e poma u, ho sjednocení. 

že nepokročilo dosud, aby prestalo býti pro · stát 
pr'Oblémem závažným, 
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že práce v oboru p'rávního sjednoc~ní nejsou podlo
ženy .promyšleným plánem, dokonce pak ne již plá-~ 
nem terminovaným a co do svého p'r'orvádení kontro-
le , zá,konodárných sho'ľl'l podrobeným, ' 

že u nesjednoceného práva zustávají ke škode stát
ní ,správy i občanstva 'platné predpisy v autentických 
textech cizojazyčných, 't. j. v textech sepsaných jiným 
jazykem než jazykem státním a 

'že práVlIlÍ predpisy jsou nad míru spletité, neprí-
stupné a nesrovnané. 

3: Jak se ~i- Všechny t)'lto výtky souhlasily V podstate s tím~ 
mstrprosJed- " .. . cl ' , . l' k l 

l noc~ní staví nac mlnllstr pro sJe nocenl po eta pou azova - ve' 
k vi:;:b~ý~t snemoVlnách, ve vláde i j inde - a svými námety hle
problémťIm. del napraviti, do čeho . samostatne činne zasahovati 

však nemohl, protože nehyl k tomu . pHslušným. 
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Loňské snemovní projevy bY1ly nlLnistru Pl"o' 'sjed
nocení vítanou pŤÍležitostí, aby k svým drívejším ná
metúm se vrátil, ruby je shrnul do predloh, určených 
vláde i sbonl1m zákolllodárným. Predlohy již koncern 
roku 1935 a počátkem roku 1936 predloženy vláde k roz
hodnutí. Jsou to predlohy: o nové úprave: príslušnosti 
ministerstva pro 'sjednocení, 'o r epublik aci, o- úp-rave 
systemisace v ministerstvu pľlO Isj ednocenía o lepším 
vybavení tohoto 'minilsterstva prostredky Hnančními. 

Na vyrízení svých predloh p'O celý rOlk ministlr pro 
sjednocení na'léhal. Vláda nurtnost nápravy , a , účelnost 
nápravy zpÔJsobem,ministrem pro ,sjednocení doporu
čeným uznala ,za!tím však j en tím, že finanční . dotaci 
'ministefIstva pro sj ednocení na rok 1937 'zlepšila t~k" 
aby to alesporň . do j isté mí'ry ·odpo'Vídalo ;predlohári'l 
ostatnÍm, který,mi vládase. obí["á. 

P.redlohy mají :Zlajistiti: 
aby vyfí'zení ~bývajících úkolu v oboru 'právního 

sjednocClIlí bylo - tak ja;k to 'žádají snemovny - pod
loženo a USlme'rneno ul"čitý'm - ' s hlediska potreb. 
'»p'rá~iho sjednocení« ka,ždoročne sestavo'Vaným :
plánem, terminovaným a co do svého p["orvedení kon-
1mole sne'moven podrobeným, . 

. aby pTáce v ' oboru 'právního sjednocení byla účelne 
rozdelen a, v určitých' pfípadech také minrstelr'Sltvu pro. 
sjednocení postoupena a ze SpOl"U 'o príslušnost 'vy-
p'r'Oštell1a, . 

aby plány a práce v tomto oboru dostaly podklad 
porvaž'Ovaný povolanými činiteli ješte i pro' nynejší do-, 
bu za nezbytný, 

aby odstraneny byly ciJZoj azyčné texty a'utentiC1l(é a 
aby mimister-stv:u pro sj e.dnDcení . v.e všech te'chto 

vecech byl zajišten primere:ný vliv ... ~ _, ~ ~ 

DOjde 
tím dán I 

·pro · sjedl 
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ní podst 
na predsl 
presentuj 

Uved( 
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,dech a dl 
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D·ojde,...li k . úpravám, v ·pfedlo.~ách obsaženým, bude 
tím dán nezbytný padklad pTO lZiodpavednost ministra 
-pro ' sjednocení . u 'neho již dnes predpokládamou, ve 
skutečnosti zústávající za dnešního stavu ve své ',vlast
ní podstate však pŤece jen u vlády jako celku a u pa
napredsedy vlády j ako orgánu vládu jako celek re
presen tuj ícího. 

Uvedomí-li si pánavé správne, "ca jsem práve· fekl. 
nebude nedarazumení, k nemuž tak často. pfi výkla
,dech a debatách a mjnisterstvu pra sjednacení dO'chá
zelo a bude ví ce spravedlnosti ~ v . oceňavání činnosti 
úrednictva ministerstva pro sjeC1pacení, které ve svém 
,celku zasluhuje plného U1znání. 

Prechá:zím na vlastní veci, .čÍnnost a úkoly :mini- ~ni~~~~~~a 
sterstva pra sjednocení. . pro sledno-

ceni. 
Ministerstvo pra sjednocení melo zvláštní porad Samosta L-

vlastních legislativních prací, u nichž mO'hlo si počínati l~~'i.ľ{aátl~
iniciativne. Nejrozsáhlejším a nejduležitejším úkolem '=> uí. 

v saubO'ru te'chto samostatných legislativních prací mi
nisterstva pro sjednocení bylyosnovy nových sjedno-
cených zákonu civilne procesních, jichž prípravou se 
ministerstvo pro sjednocení po léta zabývalo . a které 
letošníha raku v nedávných práve · dnech po skončení 
meziministevského ľízení predložilo dohotovené . v.láde 
pro zákonodárné ,sbory. 
.' Osnovy nových sjednocených zákonu civilne pro- ľ'f0:, é ~ákollY 

'h V' '1 .. . d "k,cIV'llnepl'o-cesnlC pnpravIo mInIsterstvo pro sJe no-cenl v UZ! e cesni. 

saučinnosti s ministerstvem spravedlnosti a venovalo 
jin1 - jak uvedI již pan zpravodaj - radu let pilné 
.práoe j ak ve svých: úľadO'vnách, tak i v četných schjl-
zích odborných poradních komi'sí, jimiž zajišten byl 
'styk s odbornou verejností a vedou. V ústavne.:práv-
nin1 výboru pran1luvím obŠírneji . a te·chto osno·vách 
a zde pro krátkost času prO'to ad dalšího výkladu v 
.tomto smeru upouštím. Poznamenávám však, že u 
.osnov nových sjednocených zákonu civílne, proces- , 
,nich - jak ostatne jes1 všeohecne známo - jde o j~~ 
den oz hlavních pilíru práv,ního pOl'ádku, že sjednoce
.ním v tomto obO'ru byl dule?itý úkol našeho právního 
sjednocování vyplnen a že podle duležitosti díla byla 
mu v ministerstvu pro sjednocení venována ' riejvetší 

· péče jak po stránce pfinášených právních úprav, tak 
,zvlášté i po stráI?-ce jazykové. . 

p o z n. á m k a: Zpťavodaj uvedI zde podrob
'neji: Ministerstvo pro sjednocení počalo na tech

.. ' to osnovách pracovat;i ' již vr. ' 1922, ' podrobilo 
, " obsah pripravených právních úprav ro'Zsáhlým 

zpúsobem kritice vedecké, kritice odborné verej -
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<, nosti a' predkládalo j"e" v dlouhé rade ' schuzí IZvlášt-· 
ních svých poradních "k.omisí · úvaze :' vynikijících 
odborníku z kruhu soudeu .. advokátú, notarú, v.2.d;.. 
cu i- úrednictva. Osnovy byly v. r. 1931 vydáiIy.::J; 
tiskern a rozšíľeny tak; aby jich ·obsah podroben 
byl verejné exper'tise.· Sebrané námety, návrhy a 
pľipomínky byly pečlive zpracovány a celý elabo~ 
rát prostudován a posouzen zvláštní ústrední ko
misí v r. 1933 zrízenou. I potom bylo nutno 'zkou
mati ješte dodatečné návrhy a námety p'fojevené 
jmenovite i v nove vyšlé literature odborné· a by
lo nutno meziministerské fÍ'zení ne,}(lolikráte ob-o 
noviti. Trebaže nové osnovy byly pľipraveny n~ 
podklad~ prevzatých . civilních " ľádú, soudních a 
trebaže tY'to prevzaté civilní rády sou~ní spočí
vají na 'Zásadách moderních a v podstate i shod':'· 
ných, nebyla príprava osnov nových zákonú ci
vi1ne procesních nij ak snadnou, protože v duleži" 
tých jednotlivostech j sou zde prece rOiZdíly a roz
pory, z nichž nekteré nebyly kompromisem pre~ 
klenuty ani ve chvíli poslední. Známý jerolZpor 
zastáncu prevzatého právního rádu rak01.l'ského a 
zastáncú prevzatého rádu uher ského ve ve'cech 
novot v fÍ'zení odvolacím. Dokon.čivši práci na 
·osnovách sjednocených zákonu civilne proces
ních, pripravilo ministerstvo pro sjednocení p ro 
ústavní schválení význačné dílo v oboru práv
ního sjednocení, posloužilo po'žadavkum žádou~ 
cího zdravého právního vývoje a -zabezpečení po
treb právního života. Vítati jest i to, že v tak du
:ležitém právním odvetví, o jaký tu jde, dostáváme 
se touto prací také k autentickým textum, se
-,psaným v j a'zyku státním, zvlášť, když osnovám i 
-po jazykové stránce byla venována všemožná 
péče. 

Kompetenee . V rámci legislativ:ních prací, sverených minister:" 
ministerstev. stvu pro sjednocení k samostatnému vYP'ľ-acování, pfi-o 

pravilo a pripravuje ministerstvo pro sjednocení ná
vrhy na úpravu príslušnosti ministerstev. Pripravovala 
se osnova souhrnného zákona o príslušnosti všech n1.i
nisterstev. 
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P o z nám k a: Príkaz, aby takovýto lzákon 
byl vydán, spatľován. byl ' jednak v ustanovení 
§ 85 ústavní listiny, jednak § 3 ' zákona Č. 286/ 
1934 o úspoTných opatreních ve , verejné správe, 
které ukládá vláde, aby predložila návrh zákona 
o vymezení príslušnosti jednotlivých minister-

"stev. Opírajíc se o tento predpis a plníc úkoL 
uložený mu vládním usnesením z 27. června 1924 
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, f pracovalo · puvodne ministerstvo pro sjednocení 
,na osnove tohoto . souhtnného zákona ' o ,,, p·rísluš
nosti všech ministerstev. Behem prípravných pra
cí dospelo však k presvedčení, že osnovu zákona 
.o pusobnosti ministerstev nebude lze usklltočni
ti ' v puvodne zamyšlené forme, že od myšlenky 
souhrnného zákona o púsobnosti všech· minister
stev bude nutno upustiti a že sebraný materiál 
a výtežek vyjednávání s resoTty budou zhodno
ceny pfi vyrešení »sporných« otázek kompe
tenčních pfi vypracování návrhu »reformních« a 
pfi nezbytné-m ·»sj e dno cení« predpisú o prísluš
nosti. 

Na: návrh ministerstva pro sjednocení usnesla se vlá
da dne 23. listopadu 1934, že 'sluší upustiti od vypra
cování jednotné osnovy zákona '0 púsobnosti všech 
ministerstev, že se ' však ukládá ministerstvu pro sj ed
nocení, aby v součinnosti s Komisí pro zhospodárne
ní verejné správy a 'za účasti všech dotčených mini
sterstev pripravilo osnovy norern, jimiž by se rozre
šily rulzné sporné a zvlášť akutní otázky . 

P -o lZ 'll á m k a: Podrobnej i uvedeno, zní pŤíkaz 
vlády tak, že se ukládá lninisterstvu pro sjedno
cení, aby ... pfipravilo osnovy norern, jimiž by se 
rOlzrešila, resp. presne vymezila púsobn-ost mini
sterstev vŠ'llde Itam, kde jedosud sporná, pochyb
ná nebo vubec zákonem neupravená, dále usku
tečnilo sjednocení pôsobnosti m.in is1erstev tam, 
kde je v obou právních oblastech státu dosud 
odchylná a konečne p'rovedlo v určitých prípa
dech presun pusobnosti lnezi jednotlivými mini
sterstvy za účelem soustredení a tím i zj ednodu
šení a zlevnení státní správy, jakož i v zájmu ho
spodárnejšího využití sil. -Zároveň byl o mini
sterstvo pro sjednocení povereno, aby v součin
nosti s pfislušnymi' činiteli (v dohode se všemi 
,ministerstvy, predsednictvem n1inisterské rady, 
.Komisí pro zhospodárnení verejné správy, atd.) 
uva'žovalo, zda a jak by bylo he co nej vhodnej i 
zprístupniti verejnosti' pripravený všeobecný, po
.dle heseI zprac'Ovaný prehled o púsobnosti mini
.sterstev a po pffpade i predsednictva ministerské 
rady po náležitém pre:zkomání již se zreterem il{ 

výsledkum opatrení, zmínených výše. 
Plníc toto usnesení a tento nový pokyn vlády, pripra
vilo ministerstvo pro sjednocení radu osno'v. 

i: , P o z nám k a: Ministerstvo pro sj ednocení 
pfipravilo ,zde Ityto osnovy: 1. 'Osnovu zákona, 
kterým se upravuje púsobnost ministerstva ve-
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rejného zdravotnictví a telesné výchovy a mlnI -
sterstvg 'Zemedel~tví v nekterých vecech ochrany 
zdraví lidí a ochrany zdraví zvítat, 2. osnovu zá
kona o písemných památkách, o jiných písemno
stech a o archiv,nictví (archivní zákon), 3. osnovu 
zákona o organisaci správy zahraničních ve'CÍ, 
4. osnovu zákona o pusobnosti predsednictva mi
nisterské radv, 5. osnovu zákona o nazvu a pu
sobnosti ministerstva pro sjednocení práva a 'o 

postupu nľisjednocování práva v republice Čes
koslovenské, 6.· osnovu zákona, kterým se upravu
je púsobnost zúč~stnených rnilnisterstev v nekte·
rých oborech socIální a sociálne zdravotní péče , 
zejména Dokud se týče mládeže a vykonalo d ále 
predbežné práce - nekdy velmi ľozsáhlé - Iza" 
tÍ1n ješte v techto vecech: ve vecech: 1. vedec
kých ústavu výzkumnictví a zkušebnictví, 2. živ.,. 
nostenského školství pokračovacího (učňovského) , 
3. hornického a hutnického ško1ství, 4" pfilZll1ání 
vyvlastňovacího práva pro železniční stavby na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi a zahájení určo 
vacího fízení, 5. zdravotne policejního povolová
ní a výkonu zdravotniho doz·oru v ústavech nemo
censké pokladny státní ch drah, 6. 'zdravotní a 
zdravotne policejní služby, týkající se služby po~ 
štovní a poštovne spofite1ní, 7. pusobnosti 'mini
sterstva pošt a telegrafu ve ve'cech pozemních 
staveb podnikú Čs. pošty a poštovní ' spofitelny, 
správy budov jmenovaných podnikú a koupe i 
prodeje budov a nen1ovrtostí pro ne, 8. úpravy 
príslušnosti ve vecech zememefičských, 9. úpra
vy pusobnosti v nekterých sporných vecech mezi 
ministerstvem vnitra a ministerstvem národní 
obrany, 10. úpravy pfíslušnosti ku povolování do
bročinných sbirek a subskripcí, 11. úpravy pfísluš
nosti ve vecech vydávání dílčích dlužních úpisu, 
12. kompetence ministerstev v oboru nemocenské
ho, invalidního a starobního pojištení horníkll, 
13. kOll1petence ministerstev ve. vecech dozoru 
nad vydávaním léčivých specialit nemocenskými 

. pojišťovnami, 14. úpravy součinnosti ministerstva 
verejného zdravotnictví pfi provádení sociálního 
pojištení, 15. inspekce práce. 

Pokud jde však o otázku, kdy parlament z techto pra
cí také neco uvidí, poukazuj i na to, co zde fekl již 
pan zpravodaj a že postavení lninisterstva pro sjed
nocení musí býti v zájmu veCi a nikoliv snad v zájmu 
tohoto úradu pozmeneno. Cituji z noty ministerstva 
pro .sjednocení, zaslané letos v záfí predsednictvu mi-
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·nisterské rady: »Ministerstvo pro sjednocení ' ... pn
pomíná, že splnení úkolu, ·kterými bylo povereno usne
seť1ím vlády z listopadu 1934 jest znemožň-ováno tím, 
že ministerstvu pro sjednocení nen1á možnosti pred
ložiti príslušné své osnovy pfímo vláde a to ani tehdy, 
kdy nelze o takové osnove dodliti predchozí dohody 
se zúčastnenými ministerstvy, nebo v nichž nekteré ze 
zúčastnených ministerstev pľímo odmítá o veci jed
nati. Ministerstvo pro sjednocení jest presvédčeno, že 
by se docílilo urychlení snad alespoň tím, kdyby se 
v prípadech, na které ministerstvo pro sj ednocení 
upolZlorňuj e, dotázalo pi'edsednlctvo lTlinisterské rady 
prímo zúčastnených ll1inisterstev, do jaké nejzazší 
lhôty lze očekávati, že zaujn10u konečne stanovisko 
k návrhum n1inisterstva pro sj ednocení. Tento dotaz 
by byl po názoru rninisterstva pro sjednocení jak ná
znakern, že provádení vládního usnesení o úprave 
kompetence lninisterstev jest predsednictvín1 mini
sterské rady sledorváno, tak i neprímou pobídkou k 
urychleí1í potrebné součinnosti zúčastnených res'Ortu« . 
Kolik práce a pripravených úprav zde vázne z dôvodu, 
na ne'ž jsem práve poukázal, je videti z tištené du
vodové zprávy k finančnímu zákonu. 

Ostatní k samostatnén1U vypracování ministeT_ostatllÍ,OSllO-
t . d 'V'k' " . . vy poradu 

S VU pro Sj e nocenl pn a:zane pľace toto mlnlsterstvo,sarnos.tatI!ý~h 
- dokončivši osnovy nových sjednocených . zákonu s~~~;tv~ll~~~O 
civilne procesních - v podstate vyľídilo . Nem-ohu se sjednocení. 
na tomto Iníste proto jimi obírati, ;zvlášť ne osu-dem 
každé jednótlivé práce a kritikou - nékdy velmi po-
chvalnou - která uzákoneným osnovám bvla údelern. 

~ Vastním jádrem činnosti úrednictva lninisterstvaSOllii~llllos t 
. d " V'V ' . v , l v t' t ve vecech pro sje nocenl neTII za nynejSI upravy pns usnos 1 O-leg i~latív-

hoto úradu práce na vecech, prene~haných tom.uto mi- 1l1cb. 

nisterstvu k vypracování samostatnén1U, nýbrž sou
činnost na legislativních počinech resortô druhých. 
lotom pohovoril ,již pán zpnivodaj, který podal také 
ukázku součľnnosti ministerstva pro sjednocení s mi
nisterstvem , spravedlnosti v oboru práva občanského. 
Tuto součinnost v oboru občanského práva založil a 
zvlášť účeLne v ministerstvu pro sjednocení vypudo-

. val nynejší pan ministr spravedlnosti, te.hdy ministr 
pro sjednocení. 

P O'z nám k a: Zpravodaj uvedI zde podrQh-
neji: . -

Pokud jde o součinnost ministerstva s jirtými 
resorty v iákonodárných vecech, telnito minÍster
stvy chystaný'ch, l'ze jako ' prípad součin:qo'5ti ' 

. zvlášť vý:značné poúkázati na ' součinuQsť rninisterr
stva .pro· 'sjednocenís n1inisterstvem spravedlno-
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Nový 
záko ník 

..občanský. 

sti ·ph vypracování osnovy nového zákoníka : ob
čanského. I tato osnova prij de co nevidet do sne
moven adlužno se. 'o . ní prO'to zvlášť ',zmíniti již 
nyní v souvislosti s ro:zpočtem ministerstva pro 
sjednocení. Jeho zástupci pracovali ve všech sub-
komitétech, v nichž pfipraveny byly první návr
hy osnovy, pracovali však i v kon1isi superrevis
ní, sebrali ve vlastních poradních komisích slo
venských n1inisterstva pro sjednocení bohatý lna
teriál pro novou úpravu tohO'to zvlášť dôležitého 
a rozsáhlého právního odvetví a pripravili sou
bežne s osnovou nového zákona občanského oGtno
vy zákonu o vetevném dédení a ~;polunabytém 
jmení, zvláštních to institucí práv:;. slovenského, 
jichž zachování na dobu alespoň pi'cchodnou po
važují slovenští činitelé za nezbytne nutné. 

ľľn~l~~'~~~ ~ Kdybych chtel líčiti další spolupráci ministerstva 
ledním roce. pr'o sjednocení s resorty jinými, krátký čas nestačil 

by mi ani na suchý výpočet jmen onech osnov, u nichž 
jen v posledním roce ministerstvo pro sjednocení bylo 

' spolučinným. 

Součin- Činnost ministertva a práce jeho úredníku nebyla 
nost ve 
správe. by však ani takto dostatečne vylíče:na. Pan z1pravodaj 

zmínil se o právních dobrozdáních a po-znamenávám, 
že k studiu spletitých a obtížných otáz~;k, v nichž re
sortní úrad ješte i za dnešních pomerii !"= dotazu vidí 
se nucena, musí se samozrejn1e ponecha'l: ú~edníku, 
vyfízením dotazu poverenému, náležitý čas. Z le~~3h··· 
tivních prací taková síla na dobu jinakého svého za
neprázdnení samOlz'rejme vypadne. Co to znamená v 
ministerstvu pro sjednocení pfi jeho nynejších 18 

" konceptních úrednících, nemusím jiste dále vysvetlo
vati. A techto 18 úredníku 'Zat(~'žuje ješte všeobecná 
agenda n1inisterstev a zvláštní úkoly na rt1inisterstvo 
pro sjednocení ruznými Izákony prenesené. 

o vecech V ' debate o rozpočtu ministerstva pro sjednocení 
~ot~:b!;ľ . pron1hivilo nekolik pánu poslancu. 

Právní Páni noslanci B~rgmann a Pružinský doporučují 
archiv. zŤÍditi právní archiv. Poznamenávám k tomu, ie právní 

archiv, jeho zfízení a vedení je z vecí, která byla po
jata do mých nredloh, podaných již vláde, na které 
v rozpočtu byl vzat také již zretel, ci kterých vláda 
však dosud nerozhodla. 

.Zákon o 
státním 
~bčanství. 

. P'áni poslanci Florek a J aross naléhaj í, aby osno
va zákona o státním občanství byla predložen a co nej
dfíve snemovnám. Poznamenávám, že tato osnova je 

. dávno hotova. Dodatečne bylo treba podle nových a 
nových prání, z rurzných verejných, a závažných duv'O-
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í 
Idu uplatňovaných, · ji meniti a nekteré 'otázky zústá'Vají 
tu politicky. j ešte velmi .sporné. o ' 

.' , Pan· p'oslariec Polach domáhá ses]' ednocení a nbvé Prá~o spol-
o • , kove a shro-

·úpravy hlavne u práva sp.olčovacího ' i shromážďovaeí- mážďovacÍ. 
·ho. ·N a to odpovedel už p3Jn ministr vnitra. Sjednocení 
práva spolčovacího . a shromažďovacího požadoval 
-jsem sice ' pro ministerstvo pľO sjednocení, práci sjed-
nocení · vyhra'dilo si tu však ministerstvo vnitra pro sebe. 
SálndoD'Oručoval jsem tu, aby v zájmu hlavne Sloven-
ska predcházela reforme, kdyby se mela zdržovati, 
~ ednoduchá recepce, která i v ústavne-právním výbo-
:ru ?y!~ ~oku loňského práve v tomto oboru práva 
take zadana. . ... c 

Na právo pracovní dojde, až vyjde nový 'Zákon ob- Pracovní 
tanský. Ten prinese totiž základ · pro úpr,avu práva právo. 

pnicovního, pomevadž smlouvy hrOn1adné musejí tam 
míti své usme'ľnení. Bohl:lžel však práve u techto hro
madných smluv je navržena zatÍln v pripravované 
,osnove dvojí eventualita. 

Vecmi ministerstva pro sjednocení obíral se šíre pan Interpelace 

l D P v. k ,. , '1 . l' poslauť?e ·pos anec r. rUZlns y a zmlnl se o lnterpe aCI pana Karmassma. 

poslance Karmassina. lnte-rpelace žádá o zprávu, j a-
kou práci dosud vykonalo ministerstvo pro sjednoce-
ní, jakými zásadami se ministerstvo pro sjednocení 
iídí a kolik let hodlá ješte pokračovati ve své činnosti. 
Pan poslanec Dr. Pružinský zluiňuje se o interpelaci 
pravil, že ministerstvu pro sjednocení se velmi často 
ubližuje a že jeho činnost je podceňována. Nemohu 
než odkázati na rok co rok obsáhlá vysvetlení o čin-
nosti ministerstva pro sjednocení v duvodové zpráve 
k finančnímu zákonu, poukazuji i na svoje každoroční 
projevy ve výborech rozpočtových a na projev svuj 
ve výborech ústavne-právních. Jak dlouho ješte potr-
vá činnost ministerstva pro sjednocení závisí do znač-
né míry od toho, jaké úkoly ministerstvu pro sjed-
nocení budou prikázány a j ak ministerstvo pro své 
úkoly bude vybaveno po stránce finanční, osobní i 
vecné. 

Panu poslanci Dru Pružinskému dekuji, že na čin- Posl~I}-ec. 
t .. tt' d 'hl'v, k 't' k v Dr. Pruzlllsk"ý. nos mlnls ers va pro s]e nocenl po IZI fI IC Y a ze 

náme1ty tohoto ministerstva sleduje se zájmem. 
Pokud j de 'o prání pana poslance Špačka, aby se Sjednocení 

l d k zemských 
pamatova O pri sje nocení i na zákony zems é, pO/Zlla- zákonil. 

menávám, že ministerstvo pro sjednocení všímá si i 
.zemských zákonu a není prekážek, aby mu nebyla prá-
,ce v konkrétních prípadech i na tomto poli sverena. 
Platí to i o republikaci. 

Pan poslanec Špaček doporučuje dále jednoduchou Recepce. 

:recepci. Recepce ta~qy.~, .· ~ j~~é :~do~lo ve státech ji-



616 

ných, na pr. v Italii a Rakousku, není u nás a nebyla 
dobre proveditelna. Tam nove ke státu pfibylé území 
bylo podrobeno dosavadnímu jinému zákonodárství a 
jinému právu území kmenového. U nás beží o dve té
mer rovnomerné územní polovice a tu bylo jasné, že 
není možna taková recepce jako j inde, ponevadž roz- ' 
pory o to, které právo by se melo recipovati, do tako
vé míry zapadaly do hloubky právnického bádání, že 
jsme mohli postupovati skutečne jen tak, jak jsme po, 
stupovali. V jednotlivých pľípadech považuji však 
. sám recepci za prostredek rychlého sjednocení, které 
.by mohlo predcházeti' príliš se protahujícím pracím 
na reformách, a mohl j~em se již dnes dovolati toho 
·u- práva shromážďovacího .a spolčovacího. 

Jsem vdečen slavnému výboru za zvýšený zájenl 
o ' sjednocení práva, který jiste prispeje k tomu, aby 
sjednocování bylo urychleno.~) 

fi 

. '~) P o z nám k a. Pozniimky vložil. za mí~ta, kde· výk1ad od:: 
kazuje .' jinam, ministerský ' rada Q~'. fritz.' 

Zprávy 
Vys te:hovi&:lectví 
- ČÍs. 64.-69.: 
ce 1934. - čÍs . 
nich od vetví 
do Prahy dne 
le,onOlSltí a SipO 

ne.moc:nolSt jej . 
ního obchodu 
84.- 90.: 
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