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JUDr. a PhDr.B o h II m 1. 1 B a x a~ 

V E Ř E J N Á S i R Á V A l~ A S LOVENS KU~ 

... 
U vod. 

Po odloučení trvajícím bezmála d.evětset let vrací se sl 0\..:'::', nská 

větev národa če8ko8lovensk~ho ku sv~mu kmeni a Slovensko spolu s Fo~ 

karpatskou Rusí spojuje 88 s tak zvanými historickými země11i v jec~not-

nou republiku československouo 

prvo tne zaj iS,té Slovensko resp. aspoň valná část jeho t "iTO řilo 

součást staré Moravy. Říše vel~-comorav ská zah rnovala Ni tran sko t pa

nonii. Pádem této říše spé:dlo Slovensko pod vládu MadarD." Boles1av I o 

dobyl opět ],vioravy a.ž k Váhu, ale za Bolesla,va III. byla More'va ztra·

cena na Poláky a později opět na Madary~ Břetislav I .. dobyl opět Mora-

vy, ale nikoliv celé, a mírsl11 ostřihorl1 ským uzavřeným II r.1031 mez:'. 

Břetislavem a ,kr~lem aherským Štěpánem Svatým) byly stanoveny nynej š-C 

hranice Moravy~ Slovensko z~stalo u Uher a tvořilo nerozdílnou část 

j€jich až do ustavení samostatn~ho státu československ6ho ~ 

Byt i v tomto mezičasi tu byla mezi zememi českými a Slovenskem 

silná kulturní pojítka /společný původ ~ pravlasti sJ.ovan sl(é, národo

pisná i jazyková jednota, ba pfechodne i pojítka politická - v polovioi 

15. stol. za Jana Jiskry z Bl"anclýsa - /pfece pfíslušenství k odlišnému 

státnímu útvaru melo v zápětí, že politický i právní život na Slo vensku 

šel cestou odlišnou od politického a právního života II t "zvohis t o:-ických 

zemích. 

Jest právem za to míti, že vývoj veřejnoprávných institucí na Slo

vensku nej.ln šel souběžně s vývojem těchto institucí 'Ve státu uherskél11~ 

nýbrž že veřejné právo pIa tné na Slovensku bylo resp. jest veřej n§m pI'ávem 

uherským. Proto, mluvíme-lj. dnes, do ~plné unifikace veřej ného práva 

Sl k " "t""-. na ovens u, l11lnlme a rozumlme lm untavnl a správní právo uherské 

platné v oblasti dnešního Slovenska. /Nesluší přeh::!..ížeti, že Slovensl:o 

nebylo ani historickou zemí, ani nemelo pf ssných historických hranic, 

nýbrž to, co dnes Slovenskem jest, jest ta ~ ást Uher, obydlená v př~. 



, 

v&,žné míře obyvatelstvem slovanským, která byla od Uher po rozumu míro-

výchsmluv oddělena a pŤivtělena do oblasti republiky československé, 

pokud ovšem není součástí podkarpatské Rusi. 

Právě tak, jako v oblasti zemích koruny české platilo až do 

pŤevratu resp. i bezprostředně po převratu veřejné právo rakouské, 

tak i na Slovensku platilo veřejné právo Uhf~ské. Na tomto stavu věcí / 

říjnový převrat z r. 1918 sám o sobě nezměnil mnoho, ani pokud jde 

o veřejnou správu. Čl.2 zák.z 28.Ťíjna 1918 čís.ll sbírky zill{.a nař. 

t r t v I t ,. vl' d :J P' k ' v-,. '" ",k v , s a u es .s anOVl: "Vescere osavaanl zeills~e a rlsske za ony a narl-
, , , 

zení z~stavají prozatím v platnosti. To platí stejnou merou O zemích 

historických jako o Slovensku. 

Tím byla přirozeně dána rftznost práva veŤejného i soukromého ~ 

v techto obou skupin8~ch zemí. Pokud zvláště jde o pr'ávo veřejné, vyzr:!a- t... 

cuje se tato ruznost: 

1/ Odlišnýrfl vývojem státním i právním, trvajícím několik století. I 

2/ Odlišnou právní povahou zemí koruny uherské a zemí ostatních, t 

zvaných povšechne zememi neuherskými, resp.po r.1867 předli- v 

tavskými. 

3/ Odlišnou povahou veřejné správy v obou těchto bývalých státních 
, 
utvarech. 

Ad 1/ Odlišný -vývoj stá tní i právní. 

Až do r.1526 není mezi státem českým a státem uherským, jehož 

integrující částí jest resp . bylo Slovensko, nijakých pojítek ani právních, 

ani politických. Personální unie stá tu českého a stá tu uherského vzniklá 

za Zikmunda lucemburSkého> za Albreohta a Ladislava Poh1'obka a za Jagai

lovců neměla v tomto sm~ru nijaký vliv. Státní i právní vývoj v obou 

těchto státech šel nap1'osto samostatně a odděleně. 

S I , tVl'" t ov , h ,. h vrt' h t r t r d t v _ -ca ces -cY' J es aspon v prvnlc svyc poca ClC s a, na,ro nos ne 

jednotný, vybudovaný na právních základech domácích, slovanských, které 

později se začínají zabarvovati vlivy cizími, povíce západními. Nicméně 

dOll1 ácí záil{lad právní zůstává přece uchován. Naproti tomu stát uherský 

jest již od svého p~čátku stát národnostně smíšený, vybudovaný na právních 

základech slovansko,-madarských, silně zabarvených ,vlivy západními. 

Avšak i po 1'.1526 zůstává vývoj ten odlišný. Pe1'sonální unie 

založená v 1'.1526 volbou Ferdinanda rakouského za krále českého a uherského 



a pozd~ji dynastická unie vytvoferi{ pragmatickou sankcí nejeví t~fka 

nijaký \- =-(~i jemný vliv na oba tyto státy" Snahy prvních Habsburků -

v prvni řad~ Ferdinanda I. - uvésti v život t.zv.všerakouské sjezdy 

nebo ~.li sn~my, z±roskotaly ú'plně; a t " zv.stavovské' konfederace, vzniklé 

ve druhém desetiletí l7ostol~ trvaly ') říliš krátko, nož aby mohly osvěd-

čit i něj aký vliv
o 

A t r. zv. ústřední úřady zříz ené za Ferdir..anda I ~ /taj ná 

rada, dvorská y'ol'lJ.oro,!, dvorská rada voj enská/ byly jenom poradními orgány 

společného panovDíka a nemely ve státu českém a ve státu uherském nijaký 

státoprávn,ý základ. Rovněž ani politický vývoj nebyl způsob) .. lý, aby pi~i -

i ' 1 v. 1 . , l' ,.. , h v ' d oN .... ' VOCl~ neJa~ ou aSlml.aCl pravnlc ra u. a0pc~ ~ 

jal: ve st~tu českém si absolutisl11 zjedn§,vá pI'evahu nad mocí stavovskou" 

kdpzto ve státu uherském panovníci jsou přece jen tlakem poměr~ nuceni 

se ve svých absolutistických snahách 111.írniti. při přijímání pragmatické 

.o.nkce s j_ Uhři vymi~ují, ž e jim bude vládnuto ústavně, nikoli ad normam 

aliarum provinciarum o 

Od polovice l8~stol~zrušením 6eské dvorsk~ kanceláfe ztrácejí 

země kOI'1J.ny české sp l'ávní samostatnost, kdežto země koruny UhO r8~(é 'Z.ůstá.~ 

vají sta.tem nejen právne" nýbrž i správne /administrativně/ samostatným , 

T ~ zv. l eopoldovská restaurace má zcela jiné právní a poli tické účinky 
• 

, h v , "" r /' V ZcnllC ces .(~ycLl a v zel11lch uherskyoho 

' Ocl 1 848 ' t dl ' v I-.L h t /' . - v t V t v . v, r-'J v 1 l I',, __ _ J8S o lsnoS·lJ ua o o VYVOJ8 JOS e pa rneJSl .. úome .. {oruny 

~eské vystupuji od této dcby již jen jako součást t~zv a zemí neuhorských 

~ , 1 ., v· v , /' " , #', , a SQl.J-GJl s teml to zememi stejny st8_toprav1\' a ustavnl osud; naproti tOmi~ 

země koruny uhe~slcé vystupují jako státní celek od ostatních zemí monar 

chie lotr i nské odlišný" ústava lJ.herská z r.1847- 8 zavádí, na rozdíl od 

J d Pb t'.J.r, /' - v. t '1'·· '+ ". t db' QOS,8"vo, ~ nl -o s la ,~nl i~O VYVOJ8, C1S ou persona nl unll a ll. ZV ft us Java u nova 

z r,,154:·d platí :en pro země nenherské~ Rovněž t.zv~ osnova kroměřížská 

UpI'é~V1 1j e státopra,vní a ústavní poměry jen zemí neuherských .. Stá tní unita'" 

::..~ism inaugurovaný t. ZVe ústavou bŤeznovou z r.1849 nevzal sice za SYt: 

odvo1án1il této ústavy v r (,1851 .; naopak v tomto uni tarismu a cGntralismu 

bv lo v následující na to éře ab solutistické suustavne pOkl'a6ováno" Ale 

již říjnový diplom z ro1860 přes to, že stojí ještě na půdě st á tního 

uni tarj.sm1~) má přece jen j ine stanovisko pro země koruny uherské a pro 

t J/' I v ' h r t'.J' t ~ P 61 .~J S-c"1.Gnl ·c ozv.zeme neu erske ~ Napro 1 GOffi'Ll us ava unorova z 1'018 tento 

.L .r +.r , .J. ' •• v v tl' kl d '1 ~ . . F S ua uDJ. un:. CD.:rlsm J lZ opous l, - a ouc za rlél.ay monarohle lotrlnske 
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v podstatě již dualistioké. Konečne vyrovnánímz 1'.1867 j ost stá.!~)ní T8,Z 

zemí uherských výslovně uznán: země koruny uherské jsou stá tem p:::-ávně 

samostatným, kdežto zeme koruny české se vČ18ňují v nový dosud n8býval j~ 

státní útvar, který S H úředně nazývá království a zeme na říi'.:ské radě 

,r 'v d v t ,P v d . t ,- , 1 k zastoupene, neure ne ake I.1re II avs~_o nooo Ra.L{Ous o o 

Ad 2/ Odli~ná právní a politioká povaha obou stát~ býval€ 

monarchie lotrinsk~e 

Dva státy, jež dŮsledkem vyrovnání z r~l867 vznikly: Královst"'iJi 

a země na říšské radě zastoupené /Před.litavsko/a zeme koruny uherské ' 

/Zali tavsko/ mely naprosto odlišnou povahu poli tiekou, což melo určit~T 

vIi v i na jej ieh povahu právní .. stát ~ , ředli tavský byl přímo typem kon8tl -~ 

; ' 

tuční monarchie vzoru německého; konstitucionalism byl zde jen ustupkem 

se strany panovnikovy ~ Princip monarchický, který se zde v pln~ síls 
(' V ' \ ... 1 ,. 

udržel až do zániku monarchie a byl v neposlední příčj.ně také z'~ eles:Qov8 " 

osobou předpoSledního panovníka , zpl1sobil, že se ústavní insti tuce neITlobly' 

v náležité síle vyvinouti" Pal'lament p:ř'edlitavský nenabyl nikdy t é v áhy ;, 

jako mely parlamenty v jiných státech, kde byla skutečná ústavnost a zůstá-
, ) 

val neustále jen pouhou ři~skou "radou K tomu se pfidružily i čet~6 

spory národnostní, ve kterých čas~o sám panovník h~~l ~lohu rozhodčiho n 

Zkrátka: v pfedlitavsku nebyla nikdy skutečná ústavnost, nýbrž byl t u 

takřka neustále absoluti.sm zeměpanský, halící se někdy V8 zc1ánli vé fO:i:'L'lY 

, , v v 

ustavn;_." nekdy vsak z cela zj ovný. 

Naproti tomu stát uherský S8 od vyrovnání z 1'.1867 vyvíjt; l ve stá t . 

již skutečně parlamentní ~ Parlament S8 stal postupem doby činitelem panov-

" /' V • 1 -I- P ,. :I vl' . v /"1 . ,' , nlJ.<:U rovnocennym a reZlm par al118n unl zét"',r aúe __ J lZ rO\TnOVa_1U l118Zl panovnl .ť~cm 

aparlamentem. Ovšem, dlužno připomenouti, že parlamentní režim zde U8t~:"' 

liv~í se vykazoval - zejména pokud ,j d0 o otázky národnostní -~ spíšo Bt L~.~ 

né než 
r , 

dobre stranky parlamentarismu. 

Ad 3/ Odlišná povaha veřejné správy. 

Původně vývoj veŤejné správy v zemích čoských a uhGrských ' šol ., 

aspoň pokud jdo o místní správu, b vv , .... 

sou ezn,' 7 I v zemích če skýoh se sctká-

vál11e se silnými prvky samosprávy krajské. Zejména od druhé polovico 

I r- t 1 ~ d" . i ' k' h V" r 1 1, ,. l' O.s o • - OQ 00 Jagal~ovs_yc - zaclna se samosprava {raj8~a vo~ml 

,r slibně rozvijeti" Kruj8k~ sjozdy sc stávají 6im dále tim vica opravdovými 

\ 
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zastupi telstvy kraj skými. Ale sa~ospráva ta'to tak zd;'~rně S8 vyvíj ojící 

byla již od prvních Habsbutk'Ů olU0zována a přovrntom bělohorským vzala 

úplně za své. z krajů se staly pouhé správní obvody. Za Marie Terezie 

byrokratisace zasahuje i zřízení krajské; krajští hejtmané a ostatní 

úředníci krajské správy jsou placeny 'z pokladny státní a stávají S8 

zeměpanskými resp. státními úředníky. V r,1848 lze pozorovati sice silný 

náběh na vybudování samosprávy kraj ské /osnova kroměřížská/, ale k usku-· 

tečnění této samosprávy nedošlo o Kraje zůstaly nadále pouhými správními 

obvody a p6 Zděj i vůbec by ly zl'ušeny. Dály se sice pozděj i ~d vl ády pokUSY 

na vybudování , zřízení krajského, ale pokusy ty neměly, nepřihlí žíme-li 
v 

ovšem k zavedení krajského zřízení pI'odvečer pádu monarchie nařízením 

ministerstva vnitra ze dne 19.května 1918 Čís.175 ř.z.,nijakého výsledku o 

Pokud pak jde o povahu sfrávy veřejné, jest tato v královstvích 

, h v , v 1 /-" d V t ,r h 1 v t" 1 . ". ,/ a zemlc . na rlSSKe ra e ?9.s -oup,í3nyc za ozena na . zV.Qua lsmu spravy v 

/dvojí kolej správy veřejné/o Vedle správy státní zvané nesprávne také 

správou z em'epanskou-, představo 'zané státními úřady byla samosprá va před.-, 

stavována úřady samosprávnými /nes '~r ;?lvne autonol11ními/. Samospráva byla 

však zavedena jen v zemích, nikoli také pro obor správy říšské. 
, 

V Uhrách naproti tomu sa:-'c (:práva stoliční nedoznala ujmy, ba na-

opak se čim dále tím zdárněji vyvíjela. K byrokratisaci zfízení stoli5-
". V , V ". nlho nedoslo, ba absolutism zemepanský, ktery se tu uplatnoval ve druhe 

polovici l8.stol.a v prv~ polovici 19.stol.,se tohoto zfízení celkem 

nedotkl. Po 7evoluci v r.1849 se za t.zv. éry Bachovy , zfizeni stoliční 

sice zastavuje a zavádí správa zemepanská podle vzoru C '-' tatnich zemí 

neuherských, ale ' po vydání ři j. no.vého diplomu se zřízení stoliční opět 

obnovuje. ČI.6 zák. z r.1876 n10dernisuj e správu stoliční zavedením správ-~ 

ního systému ~odle vzoru anglického selfgovernmentu a padle vzoru prus

kého ve smyslu t. zv. vrchnostenské samosprávy. Na sklonku 19,. stol. se ob j e-, 

vují sice snahy postátniti místní správy. Skutečně také v r.la91 byla 

vypracována vládní osnova~ podle které politickou správu ve stolici měl 

napříště obstarávati stát sv~ni orgány. Ale osnova ta padla a na zřízeni 

sto,ličním resp. na samospráve stoliční nebylo až do pádU monarchie změneno 

nic. Dualismu veřejné správy, jaký byl v zemích neuherskýchJv Uhrách 

nebylo. 

) 
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v , o ' -, V'J', 1 . ('k ., o t ' . Vl' :\. PO prev~atu byJ.o jedr.',ll11 Z nejdulezitejslC.l U· .. O.i..U S a'cu CS~o8Je():rlC 

7eŤejnou p ,,/ 1 " 1 v ~ .., 'v t ' ?""d ".J I K to:a:l1. l UC8oL_U oy_ zrizen ZV.Las III ura ;l F'lr~lG ce:::'E'C'iq 

s ters tiTO ur:.·· .fikacnI 
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s ~ p o CI -C ' 'P''1 P T ','!, '7L ,.~ ~ _ . , ,,1 -' 1...1 __ . ' J. .... , ,, _ .Á,.t-J.l.V 

. ,,ol , 

dl " SV .l.. . - r vod .L_.-, '- : - ly ("';d::::. .;, '.J.. ... r-." ·.!.·levI" .. -.1..' ""'0 z d'_',' ~.1.. ·~.·'·1 '7.a'~I.'" . ~',;o'\. ,''"'' •• 1 c:'JLa' T,"": t' "Tj'.l." .~ o 1 nos ul ve i:>prave .E' l".':<":' •. ~ JC .; . . I:> ..., ~ u ~ '.J.. \A. ~ '.).'_'l.J ~.;. 

respoz~vedeni jeenotné~o pr~vG v Gelá oblasti ~epubliky bude aTc i 

vyžadovati ještě 'J.rč:.t 6 dob~" " 

• 
Jednotu SpI'8.vy ~,;·eř8j ~.lé Z2. \r~dí zé"kon ze 0116 29 " tlnOI'2" 1920 Č" 126 s '0 0 zál:c 

a nař. o zří zení župníc'h 8, O~(l'e8Cl:í \'..! h Úř2odů. v :-epublice če8ko slovenské 

G ].' -'L'Yl i X"n.( "")'-/'r1) o . 0'.,. lla J'\'~ r) J.'''' r, 'rl a u - ,~ .1.._V_ .L..L.. 'J ~.Y c .. ,. C" \,., 

nO 'r:- Q l r
/': ;, ~~,...,,.;]~ 1a C : l " V ~ " l '~~T'I ' C1~ 1'1 P Z C D,C"'1re' ~ r1rresy ·' '7'1()"1"1 ·'-4 c1.~e'· ''' ' -- ... ,,[' v t.; d::...v lA.LO.w.l I c. U.L.iJ cL 0J.'_ J. } a -:!.. :.n>_ ._, . __ (;' 4 V,i..... , ... Ll . .I:- '~ .J. __ L'_...... L ' je) " ' _ 

.. 
Z '1 + , b 1 v" " . ,. • t. . ,rb v ~a:on uen~o nene y vsa~ nnea uClnnoEJl, ny· rz v 

"'v urac1y okresní ',' , a z,upnl 8 VO 'l Č tnnos-t 

porace ·'f"v ,.. 

ll""''"> ~,-. ", (\. q' .n ~l't7'r::>,r~.e ·.·, · le" Cl, _,. :':~ ~l'y v ;J _ .. _ v v .' čiD,n'Jst 

l.:rd~.:" a ··Je k ·I'P.TV~h .J \ - ..) -J. V \. 'J,._ 

. ". 
tl!: eJ:l~ 

ten"to no..budc 
~. 

uč illnos ·l.;i" 

Nařízeni vlády republ:l;-:y čC3koslo \'8 r~,8ké Z8 dne 26., řijna 1929 Čís.310 

r"'Il~ z '1 17" a n arv 
l)yl ""' cot··' Y'lr),~C , '''''r' ~n r7Ál~..-.,'Y'l · ť""I o JI!:' C, \.,, ' .1._ , ! ..I . '-' ,.J ! (';~ . ~, .. C·.~J.. -, 'I Ln:~;; • .• "1. ..... ,,., ..... 'J r .. ~-~ í ~ .. "", .. '- . .? r-., , _. "'r I P rl '\ 

/ ... L .1. Zen_.. ZUl:J ... LI.. c~ O.~" ... 8Snl _d l, 

úřad " 1 .... "-,.';. .--,.( ~'~\ ; .•. , o -L. ." " 'TJ 1 d'Y' ·~ "1 00'7. U _l c~UJ "cl. J.Cl.nnOolJ.1. on t-::.·r., .~:, -.... e HC;, .•• v,Jl) 
I 

Glovel1s}~é" k t8j7é zah::.'~~.u. -i 5~ , w ~~ :pi'i" LJ~. , .' 

T:f.rfl. tG 

v .- pv .. .. ne take uc lD.nost:L 

výbo:r-1.l by l 7 no. poc:zim ro].:;:u 18,?3 p l'o vec1~J:~yo 

;j eji byla. j ei3 +;6 ', . "1':; co.l· - r ~ r> -1,·"-;' Ch v J. ";" o:> "'.) .. . ..,I j,\.·.u '.!. .1. 

8.. cle ;)k:~ es :ní ch 
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veřejná správa rakouská respepředlitavská vybudovaná na dualismu 

veřejn~ správy, na Slovensku byla zavedena spr~va již 5eskoslovenská , 

na Podkarp8,tské Rusi zůstala správa ještě uhorská, ovšem, novými 

zákony republ i ky ~eskoGlovenské již ve zna~né míře zm~n~ná. 

Teprve zákon z 14o~ervence 1927 Čís.125.sbczák~a naŤ .. o organisacío,h 

pol,i tické správy zavedJ j ec.notu veřejné správy v celé oblasti repl'; 

~slt) Zákon tento nabY,l úč::' '. _nosti dnem l~července 1928 na Slovensku 

a v podkarpat,ské Ru.si o D"J.z ledkem toho vládní nařízení z 28~ ~ervna 

1928 5is ~ 94 sb.zák e a nař o přestal ~řad ministra s plnou mocí pro 

81ovensko p II historick:)Toh zemí nabyl zákon tento účinnosti dnem 

l .. pro,sinoe 1928" 

Dne lcprosinoe 1928 byla tudíž yeřejná správa na celé oblasti rep l'J 5s1 

sjednocena a tím také jakékoliv odlišnosti veřejné správy v jednotli-
, , 

vých uzeml mi zeji o 

Hlave, I. 

Nástin vf'Joje ver'ejné správy 1;~h r: Tské do roku 1948" // 

V Uhrách byla zavedena řádná správa teprve po rozvratu zřízení kmeno~ 

véhc ., zás luha o to přísluší králi Štěpánu 1$' který z absolutní moci 

postavil organiEacis·cá tu na nové bezpečné základy" OrC:1nisaoe tato 

b 1 ~ d] " . Ph' v d V f ' ,- , v t t v y a provedena po _e VZ01' ,· C1ZlC , v prve :ca e ranc 8J:;ycn.) coz o S' a ne 

v předmluvě ku 2. dekretu ~ těpá~ LOVU obratem, ,antiquos et mod.ernos 
, , 

imitans augustos se také výslovne doznává_ 

/ r ' v , A ... I Sprava ustrednJ .• 

Jako v jiných s,t 6 tech, tak i v U:h.rách nebyl o původně, rozdílu mezi 

úředníky dvo :t 3kými a l.Lr'edniky státním:' resp~zemskými" Dvorští úředníci 

obstará,ve,l i i veřejnou správu e. teprve postupem doby se přeměnili 

I'v .. , ~ I ' I . , , v , v . 
:-,9. u:rec.n:Lky statni '3em,8ke " Důsledkem toho se sprava ",ustredn1. aspo n 

zpočátku kryj e se :::~ v rávou ~ccálovského dvora s 

V čele královekého dVO!'8J st6.1 oomes pe~latinus, palatin, nádorispan 
, , 

Iv Uechách nádvorni žup a.n: jehož hodnost zanikla as během 13.stol~1 

Palatin vedl správu , zejména ' -.r c: ~ C.~ ::'E' -: ·~)U ;; byJ. i náčelníkem královsk ého 

služebn l ctva a zastupové'"l na soudu krále. 

V Pořadí za ním byl jU~G :K Guri~e regia_e lorszá,gbíról pťlvodne zvaný 

comes l.Ja1a tinuE' minor , punevadž byl původně jen dočasným zás tupcem 

palatinovým v k~cálovské ~ ~: i J.:,ii IcuI'ia regms/. Pozděj i, když odloučením 

. 1 



'.' , ' ,\ 

od kurie královské vznikla zvlá~tní palatinova kurie, stal se ~udex 

curiae regiae představeným této královské kurie /královského soudu/. 

Kancléř byl představeným ~rálovské kanceláře; byl to hodnostář duchov

ní, arcibisl~Up ostřihoms~ý., --- Pokladník /magister tavernicorum/ byl 

správcem královské komory " Zvláště byl pokladník pro krále a z.vláště 

pro královnu e Vedle těchto hlavních úřadů dvorských byly tu ještě 

pOdřadné úřady ' dvorské pdoel vzor ·~~ záp8:dních a pcd vedením zvláštních 

mistrů neboli hrabat /magistri,oomites/. 

Vývojem doby nastaly v této organisaoi dvorské určité změny . Palatin 
. "" 

zůstává lea nejdůležitejším úředníkem, ale není již úředníkem jen k~á-

~ovskýmo Vliv stavovský jej postihuje, takže jest již úřední kem .8t~ 

vovskýrtl /zemským/. Právní postav,ení p,alatinovo bylo upraveno v t.zv. 

článcích o úřadu palatinském z ro1485~ Palatin jest zástupcem královým 

jlocW!lltenens regius/ v době ~ kdy král jest mimo zemi, jest v podstat~ 

místokrálem a vykonává také všeohna práva královská kromě práv výluč

ně králi přísl0šejících /reservátních/. Po smrti králově ~alatin svo~ 

vá snem ku volbe krále, jest poručníkem nezletilého krále a zemským 

vladařem~ Jest dále nejvy~ším velitelem vojska, pros~ředníkem m~zi 
r 

, o 'v' krali čl stavy v, jejich spoech a vubec strazcem u.;::~tóvy 

Za ]'erdinanda lobyl palattnát roz'dělen ve tři úřady a tím ve skuteč

nosti p')tlačen ~ Vznik J.y z neho~ úřad královského místodržícího jlocum 

tenens regius/~ kte~ý se stal také nejvyšším revisním soudcem /iudex 

primárius/. ~:řad nej \::- .t ího zemského hej tmana neboli kap i tána pro 

vecj. vojénské" Úřad místodržícího palatinova /~1 ;~í..~ Ur;i · t8n0ns palatinali~ 

propala tinus/ pro soudoovské funkce palatinovyi. Úředníci ti to nebyl i 

voleni snemem , nýbTž jmenováni králem, takže to byli po výtce úředníci 

královští. Královskému místodržícímu byla dána k ruce místodržitelská 
n 

la.da uherská. /locumtenetia, consilium locumtenentis, locumtenBntes 

et consiliari i regD:ij pro zemslcou správu a pro soUdnictv:í. 

Mírem vtdeňským z r., 1606 a před klorunovačními články z r.1608 byl 
, . 
uřad palatina opět obnoven a bylo stanoveno, že palatina má voliti 

na doživotí e.nem ze čtyř osob navržených králem. /dva katolíci a dva , . 

protestant ~j~ Zemře-li palatin,jest král pQvinnen svolati ~ roka 

po smrti palatinove snem k volbě no "'ého palatina; neučiní-li tak 

král, jest o> ~vněn svolati sněm k volbe palatina judex curiee regiae, 
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po přílJadě nejvyšší tavernik .. Palatin řídí v nepřítomnosti králově 

vládu spolu s královskou radou .. Přesto však palatinát zůstal někdy 

neobsazen, byl dokonce později i zrušen a znovu obnoven teprve v r.1681. 

Králo ,,-ská rada uherská , někdy zvaná zaké tíšskou radou, měla se s krá·-

lem raditi o v~ech ' d~ležitých věceoh zemskýoh; skládala se zpřednío~ 

hodnostátt říšských, prelát~ i magnát~, načas také ze zemanň o Když 

král byl mimo zemi, vedla spolu s palatinem vlády v zemi a byla tudíž 

také rado~ místodržitelskouo Vedle královské rady byla zde dále králov

ská kancelář~ -~tad zpočátku. jen expediční, později kolegiální" 

Za Karla Vln /jako kTále uherského II./ byly utvořeny dva kolegiální 

úřady, královská uherská k~noelá~ a královská rada místodržitelská o 

Královská uherská kancelář~ která od ro1690 byla ve Vídni, byla úřadem 

dvorskfm p.odřízeným p:řimo králi; Byl -Co nejvyšší správní Cl soudní 
I' 

uřad pro vlastni Uhry " V čele stáJ nevyšší dvcrský kanclGř~ zprvu 

arci hi skup ost:ř' ihomský, od r .1731 magnát světský. Za JosefJ. II # byla 

. uherská dvorská kancelář spojena se sedmihradskou ve dvorskou kance-

lář uhersko--8edmth:ral-~s~:ou, ale za :restaurace leopoldovské byla dvorská 

kancelář' sedmihrads):<:á zase oddělena., 

Královská rada místodržitelská byla organisována podle vzoru českého 

mís-'codI'ži telst\'7'a a měla na sta!'os':ci správu vnitřní .. Předsedal "(t ní pa~· 

. latin, po pfípadě nejvyěši dvorský 8u~í nebo tavernike Jí byly pOdt!" .. 

zeny úřady munic.ipální ve stolicich & v královSkých městech. Královská 

rada m.;"stodržitelská korespondovala s králem prostředkem uherskE:s 

- dvorské kanceláře. 

Soudnictvi bylo rovněž reor~anisováno za Karla VI. Královská curie 

byla rozdělena a vzni.kly z ni dv~ soudy: tabule septemviráln~ , která 

. byla ne j vyššl~ soudem pro všechny země koruny uherské a jíž předsedal 

palatin,a tabule královcká, která byla Boudem odvolacím a v některý~h 

věcech i stolici prvou a jíž předeedal královský personál~ 

Pro věoi finanční byle_ za Ferdinanda I" zřízena uherská komo~"a. pod 

předse~nictvím královského thesauraria~ na kterého pfhšla p~sobnost 

taverníkova" Uherská komora byla celkem pOíY:.řízena dvorské komoře ve 

VídnJ_ " 
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B./ Spr á v a mís t n í. 

1/. vývoj až do počátku 19~ stolo 

Celá říše byla rozdělema na stolice neboli komitáty /comitatus,vár

meg~re/o V čele každé stolice stál hrabě comes, lžupan, ispán/. 

stfedem každé stolice byl hrad /v~r-megye/. Při rozdělení 
.., , v 

rIse 

na stolice bylo, jak se zdá, směrodatné rozdělení n~ staré slovanské 

župy, a v místech, kde svého času byla správa římská, na staré římské 

cilitb;teS e 

Každá stolice byla, pok~d jde o její správní ú~trojí, obrazem králov

f}kého dvo :fa v malém'') Župan řídil správu, spravoval královské jmění, 

vymáhal dávky a ppkuty) vodil vojsko do pole a soudil ve věcech 

jak ci vilních -Cak i t restníoo.., Jemu k ruce byli přidáni tito ú~ředníci; 

dvorský soudce /comes curialis/ původně soukromý zřízenec županův, 

později podžu.pan /vicekomes/, vojenský hejtman a ministeriálnvé 

/jobagiones cast:censes /(" ~~,upanovi je podřízeno veškeré obyvatelstvo 

J l' 1 ~ •• 1 SGO _lCe oezvYJlmrye 

Co do velikosti neb~;- :y stolice stejné a rovněž jejich počet se vývo-

jem doby měnilo 

ZeJ 1JO ? ' : ':'jších arpádovc''\> když neomezená moc panovnická začínala kle-

sat i~ nabývala ve veřejné sp:iJ.ávě zejména ve stolicích, nižší šlechta, 

t; " Z 'T~ servi ,entes regi s :, čím (lále tím vice vIi vu .. Avšt-: .: za Andegavc'Ó. na~-, 

Bta~ obraLoVy~Dfuje 8e nová glechta,resPQaristokracie,sm~s šlechty ro

dO V3 a sJ.užebn :~,a šlecl1ta n.tžší u s tup'Jje rozhodně do pozadíeA jak 

pfi dvoře se odlučuje tato aristokracie od ělechty nižší, tak i ve sto

licich dochází k odlou~ení šlechty od nižších tříd obyvatelstba. 

v té době se začíná již řýsovati magistrát "stolice. V čele stolice 

jé comes, nyn:C nad~upan, pod ním jeho zástupce, vicekomes, podžupan. 

?odžupan byl p"l~vodně us·cRnc vován od n·adžupanť:. Změna nastává počátkem 

16 o s'Gol"potud, že podžupan jest ustanovován nadžupanem ze šlechty 

u s odlé ve stolici v doho:ě se stoliční Dbcí~ Od pol.16.stol~jest však 

podžupan již volen sto:.i. oi a nadžupanovi přísluší jen právo zvoleného 

potvl" :"itl. Dále jsou tu notáři, jichž počet roste zavedením písemnmho 
.. 

ři~ení" Za uředníky se do :; azují jen ~lechtici.Stolici řídí a spravuje 

s:h.romážd8ní 8"toličn:L /universitas nobil.ium/, ze kterého jsou nešlechti-

ci již vyloučeni e 
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Území stoliční se dělí na okresy /procesus,jarás/;."';'[ čele každého 

okresu jest sl~žný /judex nobilium, szolgabíró/. 

'Od doby habsburské význam stolid vůčihledě stoupá. Stolice se stávají 
, , , 

samosprávnými tělesy; současně jsou však také zárukou ustavnlch prav 

a politických svobod a ohniskem národních resistence o V tomto směru 

se osvědčuje jejich význam, zejmána v dobách, kdy :říšské sněrry jsou 

svolávány čím dále tím řídčeji. Ježto čl.zák.33 s r.1545 stanovil, 

že župané a podžupané nesmějí rpovádětm taková nařízení krále nebo 

místodržícího, která se příčí zákonům zemským, stolice, oJ .. ~~olávajíce 

se na tento pfedpis zákona, mohly maří ti absolutisi tcké pokusy uherl ('~

kých králň.Zákony a královská nařdzení byly tudiž prováděny,poněvadž 

tu nebylo jinakých orgánů veřejné správy, samosprávními stolicemi. 

příčilo-li se tudíž některé královské nářízení zákonu, stolice je 

prostě neprovedla a královská moc neměla ani moc, ani prostředky, 

aby výkon takovéhoto svého nařízení prosadila e 

V prvé pol.lBestl.byla správa stoliční nově upravena. Nadžupan jest 

povinnen sídliti v stolici a říditi sám všechny věcia Na~župana 

" jmenuje král, kdež10 podžupana a ostatní u~ednictvo stolice volí 

valné shromáždění stolice /universitas nobilium comitatus/; volí 

se každý třetí rok /tak zv.restaurp,ce ~řadů/. Volba se koná v ten 

způsob, že nadžupan navrhuje na každé ~ísto 4 kandid~ty /t.zv.právo 

kandidační/, a valné shromáždění olice z těchto 4 kandidát~ volí 
, . 

jednoho. Nadžupan navrhuje vždy nové kandidát~ jen na uřad podžupana 

můžr navrhnouti i podžupana dosavadn:ho o 

.." , Vedle stolic mají v ustavnl a správnl skiliadbě uherského státu dŮležité 

místó: 

l./královská svobodná města, 

2. /pri 'T-ilegované distrikty. 

Ad 1./ Královská svobodná města /civitates liberae regiae/ jsou Dod

řízena přímo králi a tvoří královskou ~omoru. ~ecmlium Goronae/o 

přísluší jim říšské stavovství s práve.m seděti ahlasovati na říšském 
y 

sJ1,ěmu; zároven s pri vtJ ';;) govanými distrikty tvoří čtvrtý stav zemský (' 

Jsou vy;ata z J:; ~8.vomoci stoliční a mají ~plnqu samospr ávu v ohledu 

jak politi~kém, tak i soudním e V ~ele jest volený magistrát, který 

vede správu politickou a jest podřízen přímo zemské instanci; vykon i

vá také v prvé stolici pravomoc soudni a má jus gladiie Magistrát 

I 

I 
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má dále autonomii t.j.má právo vydávati i statuty m~stské, které se 
l> 

ovšem nesměji příčiti. zemským zá.kon-L'.m a platí p:ř'irozeně jen pTO obvod 

dotčeného města. 

Ad 2e/Privilegované distrikty měly obdobné postavení,jako kTá10vská 

města, bylo však jlch více a jejich právní postavení nebylo všude 

stejné" V tom se však shoduje právní postavení všech těchto di 8triktv~ 

že jim přísluší říšské stavovství s právem sedět~ a hlasovati na iiě~ 

ském sněmu. Mají rovněž ;::;:amosprávu obdobnou jako Rrálovská městae 

8. / ÍJlÍ'ptní správa na sklonhu doby absol-utistické .. 

" Bezprostředně před 7 0 1848 je místní správa oI'ganisovana takto~ 
JIl 

Nejvyšším ~ředníkem ve stolici je nadžupan /foispán/; jest jmenován 

králem jako důvěrník koruny a zástu.pce králů ve stoJ_ici a má také 

místo a hlas ve sněmovně magnátni~ 

Nadžupanu k ruce jest volen magistrát stolice, který ffi skládá z pod-
I -

županů, notářť: , fiškálú, výbě rčích, služných , z přísežných neboli 
~ 

jurassor~ a z řady dalších subalterních uředníku. 

Podžupan /vícecomes)alispan/ jest vlastně duší samosprávy . V jeho 

ruk~ch jest v podstatě veškerá spr~va stoliční. V každé stolici lj sou 

dva podžupal1é: vícecomes cbl'dinarius, který má příkázány soudní věc i 

a vícecomes substitutus, který řídí věci politické~ Duš í samo GP1"'á vv ---- "', 

je takto vícecomes substitutus. 

Jotář je tajemníkem stolice : vede protokol o sch~iích, vyřizuje 

akta a spTavuje archiv; spolupodepisuje věci, jdoucí ze stolice & 

V každé stolici jest řádný notář /notarius ordinarius/ a jemu. k ruce 

je dáno n~kolik vicenotář~ . 

Fiškál jest právním zástupcem stolice I """ a S-Grazce zájmť fiskálních 7 
jem'li k ruce jsou přidány substitu.tL ~ 

Genrální výběrčí daní /perceptor generalis/ spravuje jmění stoJ.ičnÍ 

a má na starosti pokladny stoliční, kteréž jsou dvě ~ voj enská nel)o l i 

kontribllční , ze které se vydržuje stálé vojsko, a stavovská, neboli 

domestikální, ze které se h1.'adí výlohy ostatní, dietv ~ o 8 1anecké . v ~ , 

služné úředníkĎ. a osattn ~ ch zŤízenc'~'l EltoličnÍch, nák:':.-'Jy spr ávy 

a vůbec výdaje 8toliční~ 

I Venkovským úředníkem jest služný /judex ncbilium, 8zolgé1bir~/,kte~:,ý 

vede politickou správu v okresích /járás/ na které jest stolice 

)ozdělena . V sidle stolice jest pravidlem vrchní služný a počet sl užný 
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se řídí podle počt~ okresů . . 

Veale těchto ~ředníků hlavních jsou dá~~ úředníci subalterní: 

archiváři, ~četní, registratoři, kancelisté atd. 

Výše uvedení ~ředníci nejsou ustanovováni na doživotí, nýbrž jsou 

voleni na tři leta valným shromážděním st ličnlm /t~zvorestaurace/ 

a to aklamacíe Tito úře~níci tvoří magistrát stolice Q 

stolice má dva orgány. 

l./výkonný. Tímto výkonným orgánem jest magistrát stolice,t.j ~ 
, 

souhrn výše jmenovaných ~ředníků stoličních. 

2. /usnáše jc i, s e a dohlédaé í" Tímto orgánem jest shromáždění sGoliční 

neboli kongrasece, které jsou opě~ dvojío 

a~jvalné shromáždění neboli generální kongregace; to jsou v~ichnfu 

stavové stolice a Valné shromáždění se schází jednou za čtvrt roku, 

aby pro j ednábalo věci stoliční; jeho usnesení · se předkládaj í přímo 
. , 

králi ku schválení .~ Pře dseda nadžupan nebo podžupan. Na valné shro,·, 

máždění ·docházej í vyší smavové osobně; královská města j sou zastupována 

svými zástupci. Hlasuje se podle hlav. Valné shromáždění má tento obor 

působnosti; volí po dvou poslanc ích do sněmovny dolní jtabule stavol'ď\;"ká/ 

dává jí instrukce a sepisuje stížnosti na sněmu; vyhlašuje a vykonává 

zákony a nařízení, při čemž má proti nařízení ylády právo represen·tace; 
na 

'koresponduje s valnými shromážděními jiných stolic; usnáší se statutech 

stolice; vykonává vůbec dohled na celou správu stoliční; má právo 

odepříti berně a rekruty sněmem nepovolené. 

b.jpaI'tikulární; tím jsou magistrát stolice a nejpřednější stavo-

véo Partikulární kongregace má rovněž právo usnášeti se o věcech sto-

ličních, nikoli však s platností konečnou, nýbrž s výhradou dodateč ~. 

náho schválení od h"Y'gregace gen8Tální.,Partikulární kongregace byly 

svolávány v naléhavých případech pTO vyřizování věcí, které nestrpěly 

odk1ad,j .. Předsed.nict"ví v n",.ch je totéž jako v kong egacích partikulár-

nich. 

H 1 8, v a II. 

Vefejná správa v době moderní.až do převratu z.r.1918. 

Dříve než bude přikročeno k všci, jest záhodné přičiniti dvě poznámky: 

l./.Není úkolem této hlavy líčiti veškeru správní organisaci uherskou , 

pokud se uplatňovala na ~zemí dnešního Slo venska a Podkarpatské Rusi, 
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práva ta jsou: 

a./dohlíŽí na Gamo~právu a hájí v municipiu zájmy státní; k tomu 

účelu svolává nejméně dvakrát do roka kontrolní komise, jejímiž 

členy jsou: podžupan, vrchní notář, fiškál /v městech municip álních 

magistrátni radové/ a dva č i enové voleni výborem municipálnim; 
, 

b./dohlíŽí na správný chod uřad~ a shledá-li nějakou závadu, zjedná-

vá ihned potřebnoů ' nápravu; 
'..., c./vykonává disciplinární moc nad urednictvem municipia a může je 

i sesaditi a nahraditi jinými; vy jímka jest jen, pokud jde o podžupana, 

nebot právo ~esaditi podžupana přísluší valnému shrómážděn~; 

d./má tak zv.právo kandidační na místa úřednická, která se obsazují 

volbou. 

e./jmenuje úředníky šestné a manipulační; 
, ~ " 

f./rozděluje po slyšení podžupana resp.vrhcního služneho služne 

po okresích; 

g./m'Ůže po případě udíleti i rozkazy podžupanovi'; 

h./má právo usnesení valného shromáždění, které se podle jeho 

soudu příčí zákonu, zastaviti a předložiti vládě k rozhodnutí ~ 

2.jOstatní orgány municipia: 

a./ve stolicích: 
" , výkonné orgány stolice jsoujednak uředníci ustřední, jednak uředníci 

, . 

správy zednější neboli okresní, jednak uředníci pomocní a manipulačnío 

Ústřední ~ředníci jsou: podžupan, vrchní notář a vlcenotáři, vrchní 

fiškál a vicefiškálové, předseda přísedící stolice sirotčíe 

. rtředníci správy zevnější neboli okresní jsou: vrchní slúžný a slúžní 

a okresní · lékař • 

. Podžupan jest duší samosprávy, v podstatě prvním úřeaníkem a zákonným 

zástupcem stolice. Řídí vnitřní. správu stolice; jemu přísluší činiti 

všechna opatření, pokud nejsou tu přísluš~i valné shromáždění, správní 

výbor nebo jednotlivÍ jiní orgánové. Provádí také občasnou revisi 

vnitřní správy obcÍo Podává ve valném shromáždění municipálnímu výboru 

a nadžupanovi podrobnou zprávu o s~jch opatření, jakož i o poměrech 

ve . stolici. Mnohem obsáhlejší jest jeho obor p~sobnosti na základě 

zvláštních zákonů, takže lze říci, že zasahá do všech oborů správy 

jako instance bud prvá nebo druhá. 



nýbrž tu její část, která je pro nás předně duležitá 6 Z toho d~vodu 
, líčiti 

lze pokládati ~a zbytečné organisaci správy tistřední, takže hlava 

tato zůstává obmezena jen na správu místníe 

z/. Tato mís tní správa nebude zde líčena podle j ednotli vých odvětví 

správy v~bec, na př.správa vnitřní, zdravotní, finanční atd., nýbrž 

souhrne podle orgán~, kterými je místní správa pr0v~d~na. D~vod toho 

jest, že rpráva ta je vedena z části orgány státními, z převážné 

části však orgány aamo'f·· ,·rávnými; to pll.atí nejen o správě v jejím celku, 

nýbrž také o jednotlivých jejích odvětví. Vy jímku z toho činí snad 

jen soudnictví, které jest opatřováno orgány jen státními, ačkoli 
~ 

i zde jako zvláštní soudy fungovaly soudy obecní pro věci nepatrné ceny, 

které nebyly obsazeny soudci státními. 

Veřejná správa místní na Slovensku a Podkarpatské Rusi jest podle 

vzoru anglického selfgovernmentu a ve své právní povaze t o zv. vr · 'hno-
, 

stenská samospráva, t.j.orgány správy veřejné jsou uředníci státní 

a živel laický, volený občanstvem, kteříž oba tvoří jeden sbor . 

Těžištěm místní správy jest municipium. 
, , 

Municipium/torvényhatoság/ jest veřejná korporace, tudíž osoba právnic-

ká práva veřejného, s vlastním jměním, které podle zákona -GElkésamo 

,spravuje . MU!1icipium mť!že býti ustaveno jen zákonem; rovněž jen zákonem 
, 

lze stanoviti uzemní jeho obvod a změny v tomto obvodu s 

Municipia jsou dvojí: 

l./stolice neboli komitáty,t.j.určitt ~zemní obvod se v~emi obce-

mi v tomto obvodu obsaženými, pokud ovšem některáobeo sama nen~ 

municipiem. 

2. /munj "ipia městská, t. j .. města, kzerá j sou ze svazku stoličního 

vyřazena a tvoří sama pro sebe municipium. Tato města se nazývají 

také města municipiální8 

o municipiích vubeo jedná čl.záka21 z r~1886, doplněný čl.zák.ZO z t90l. 

Výkonné orgány munioipia jsou: 

l./nadžupan. Nadžupan stojí v čele munioipia; jest mo ~ředník 

nikoli vOlený, nýbrž jmenovaný králem k návrhu ministerstva vnitra~ 

Jest to d~věrník vlády a zástupce moci vládní a výkonné~ Vedle toho 

přísluší jemu také určitá pravomoc v oboru vlastní samosprávy /viz níže/ 
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Vrchn! notáf responotáf jest tajemníkem stolice, vede protokoly 

va~ného shrom{1,ždění, ja
1r

0ž i \Tšech výboru. a komisí a koncipuje také 

veškerá usnesení, jdoucí ze stolice .. pUdepisuje listiny, jež se vyho--

tovuji jmánem stolice a podává ve valném shromáždění o všech těchto 

věcech zprá"'JU" Zajde···.li co z župana, jest zákonným jeho zástupcem .. 

Vrchní fl ,škál :besp ., fiškál jest právním zástupcem stolice; jeho dobré 

zdání jest nutné ve všech věcech, kde jde o právní posouzení věci, 

pfed usnesením" Má právo podati pJ.Gs"'Gředkem nadžupana odvolání ku pří

slušnému ministru proti každému usnesení stolice, které se příčí 

zákonu, prám1imu obyčeji, statutu nebo samosprávě~ 

'Vrchní s ,rtúžný resp e sl~žný j ea-G prvním ú::f~dníkem okresu; jest orgánem 

o-oatřeným moci dtiskrečni /rozhodující/ a jehé postavení lze přirovnati 

k postavení okBesního hejtmana v zemích předlitavskýcheJest v neustá~ 
". ,,~~, 

lem styku s podžupanem, jehož pokyny jsou pron zavazne" Z rozhodnutI 
. k 

-"v'" . .t..'V v . sl.uzneho Jde E~ :' l lznost podzupanovl. " 

Obor pů.sobnc Tet osa-~ních l..~:fedníkv stanoví s~olice sama, ovšem s výhra-

dOli schváleni ministerstva vnitra . 

. bol v městech municipálních. 

Zde ol"gány municlpia jsou starosta, policejní hejtman, magistrátní 

radov'é, vrchní fi Šk áJ. tl vrchní notái~ ved.le ~ředník'Ů. pomocných a ma-

nipulačních o Orgánt' tak zv .. Sprá '\TY zevněj ší v městech municipánícb není. 

SjJa'I'osta. IpolgármesteJ.~ : 3Urg 3l'meisterj má poséltavení obdobné jako 

podžupan ve stoJ.icich:~ jako odvola.cí instance funguje však ~nohem 

řídčeji, jež.i:;o v tomto směru '\Tst1J .. puje zpravidla na jeho místo magi. ,atrát. 
v 

p . licejní hejtman je$'''~ orgánem správy bezpečnostní; není volen valným 
r-.. 

ohromážděním, nýbr'ž jest jmenován nadžupanem a to ' na doži voti. 

Vrchní notáf a vrchní fi~kál ~esp n notáři a fi~kálové mají tutéž pňsob-

l JO st j aNo ve sto lic íoiL 

starosta , policejni hejtman: magistrátní radové, vrchní notář a vrchní 

f i šl:á1 t vo r" i d.ohl~omady magi st rá t mě s t ský jako ž to výkonný orgán muni

cipia o Obor pť~so bno sti nn..'.n i. c t pia jest celkem tra jí: 

A~ /Obor vlastní ]:'~1S00110 Stt; v tomto oboru spravuje municipium vlastní 

věci a jest svazkem po výtce samosprávným o 

Ba IObo :r přenesené působnosti ; v tomfjo oboru zprostředkuje municipium 

veřejnou sptávu v obvodu s vé:i.1o území, jest tudíž svazkem, který vede 
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takřka výlučně veřejnou správu na svém uzeml. Ved e toho vede munici·-· 

pium také agendu vrchnoporučenskou. 

C./Obor politických práv; municipium jest nosmtelem určitých práv 

poli tickýcr.. 

Ad A/.Vlastní působnost~ 

V oboru působnosti vlastní vyvíjí municipium tuto činnost: 

a/ spravu~e samostatně své vnitřní věci, 

bl provádí svá usnesení a nařízení, 
, 

cl stanoví náklady na správu, pemuje o jejich uhradu a zdělává 

k ·tomu tičelu svůj vlastní rozpočet. Ve všech těchto třech bodech př í . , . 

~l~ěí vládě právo dozor~í. Ministr vnitra jest opr~vněn p~sobnost 

municipií v těchto bodech dáti kdykoli svými orgány vyšetfiti ; 
, , 

dl volí své uřednictvo, pokud ovšem toto uřednictvo není jmeno-v'állO 

jinými orgány; 

e/ usnáší se na svých st~tutech. Tyto municipální statutyjt5rvényha-

"tosági szabályrendelet/ nesměj í odporovati ani zákonu ani n(§jakém-:;. 

vládnímu nařízení, ani nějak porušovati právé;l obcí na samosprávy Z8..·-

" konem zaručená, a jejich působnost se může vztahovatti bud na celý 

obvod municipia a nebo jen na některou jeho část. Statuty ty jes-c 

předem nutno předloži ti příslušnému ministru k opatření t o zv" dološ~<y 

p ředkládacri. Ministr má ovšem právo zkoumati statuty tyto inmerito 

a m'6že před rozhodnutím slyšeti ještě municipium. Neschválí-·li mL.li.s·cr 

statuty ze zákonného důvodu, má municipium právo stížnosti na správn~[ 

d O t v , • v k . . t t -L. t ~ 1 Vk v dlt 1 ~ d' b " . ,. sou. pa rl-ll vsa mlnlS r s aiJ'Ú.::: ' .. :- ('O.l..OZ ou pre . a a©l, na . yvaJ ~-

tyto platnosti 30adnem po prohlášení táto doložkyo statuty jest; iryhlá- . 

siti v ~ředním listu municipiaft 

Usnesení m1b.nicipia lze, pokud zvláště není nic jiného stanoveno, 'ii-yko·., 

nati ihned, Av~ak usneseni municipální, jichž obsah tvoři stanov8n ~ 

rozpočtu, zcizeni nebo nabytí nemovitého jmění, opatření záplljčk:.r , 

uzavření nebo provedeni smluv zatěžuj ících jmění muni-ci pia, pokud 

ovšem smlouvy ty nejsou již obgaženy ve schváleném Tozpočtu,zařizenim 

veřejných dílem, systemisování nových úřad~ a zrušení úřadů již 

ných a v-D.bec všechna usnesení; pro která zákon předpisuje vyšší sch·tj)á ,~ 

lení,lze provésti jen tehdy, byla-li ministerstvu zvláště předložeD& 

a teprve potom byla-li také ministerstvem schválena. 
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V oboru této vlastni pusobnosti orgán municipia jest výbo~ municipální, 

ktereý se skládá: 

a/z polovice z nejvyššísh poplatníků, . kteří maj í tudíž hlas virilní; 

bl, z polovice ze zástupců volenýoh; 

c/ z nejvyšších úředník~, municipálních. 

pUčet člen~ výboru municipálního se řídí počtem obyvatelstva dotčeného 

municipia. Avšak úhrnný počet virilist~ a zástupcv volených nesmí býti 

men~! než 120 ve stolicích a 48 v munioipiích městských a vyšší než 

600 ' ve stolicích a 400 v municipích městských; nejvyšší úředníci 
I municipálni se přirozeně do tohoto počtu nečitaji. Volba zástupc~ 

/ " 

" volených se koná pddle okresů, které jsou upraveni tak, že v každém 

volebním okresu musí býti nejméně 200 a 'nejvýše 600 volič~. 

Municipální výbor má 2 orgány: 

al valné shromáždění neboli generální kongregaci, 

bl stálý výbor tohoto municropálního výboru. 

Ad a.1 Valné shromáždění jest vailiný sbor municipálního výboru. Schází 

se, jak statuty dotčeného municlpia nařizují. Jest však v roce konati 

mejméně dvě řádné schůze tohoto valného shromáždění a to jednu z jar~,-

'" ' která jest pověřena zkoumán:ťm učtu z předešJl:ého roku a druhou na pod .... 
, , 
zim, jejímž uKolem jest stanmviti rozpočet na rok příští. Mimořádn. 

schňze valného sl ' Jmáždění se konají podle potřeby. Sch~ze valného 

shromáždění svolává ve ~olicích nadžupan, a neb, je-li místo nadžupaaa 

uprázdněno nebo zašlo-li cos na župana, vyjímečně i podžupan, v městech 

municipálních nadžupan resp. starosta. Na mimořádných shhůzích lze 

projednávati ovšem jenom ty věci, které jsou obsaženy v progtamu předem 

stanoveném. 

Příslušnost valného shromáždění jest velmi obsáhlá. Valné shromáždění 
, 

s,tanovi st~tuty municipální, vykonává volby uředník,j, municipáln:ťch, 

stanoví správní okresy /járás/, jakož, i oklresy pro volby členoO munici

pálního výború; nad to pak jest toto shromáždění obecně příslušné 

pro všechny vnitřní všci municipia. 

Valným shromážděnírt předsedá ve stolic ích nadžupan, anebo, zašlo-li jej 

cos, podžupan; v municipálních městech starosta', po případě vrchní 

notář. 

Ad bj stálý Výbor jest pommcný orgán valného shromáždění; připra~je 

pro ně všechny důležitější věci. Moc diskrečni /rozhodujíci/ · 
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stálý výbor nemá.Předsedou jest nadžupan. Výbor tente jest volen val-

ným shromážděním na 3 raky.Stálý výbor jest jen ve stolicích.V městech 

municipál-ních Úkoly stálého vtboru obstarává megistrát/tanács/ s tím 

rozdílem,že magistrát nepřipravuje jen vyřízení dvIežitějších věcí,nÝ-D 

brž jest také orgánem výkonným,a to nejen v oboru správy vnitřní resp. 

vlastní nýbrž i v oboru správy přenesené. 

Ad B/Obor pvsobnosti přenesené~ 

V oboru této působnosti vykanává municipium politickou správu ve svém 

.okrsku. 

Orgány této politické správy jsou: 

I.ve stolicích v pořadí instančním:vrchní slúžný,podžupan a spráV!1í 

výbor; 

2.v městech munic. :starosta,magistrát,policejní hejtman a správní 

výberG 

Spr ~", \,O'"~í výbor.Správní "1oýbor jest instituce naskrze mOderní,zavedená čl" 

, zák.6,z roku l876~V pěm se jasně zračí t.zv.vrchnostenská samospráva o 

Pravomoc správního výboru vztahuje se nejen na vnitřní správu, vy jímajíc 

,správu majEtkoveu, nýbrž i jako vlastní obar působnesti, na .obor pvsobnosti 

přenesené;jewt totiž orgánem nejen samosprávy,nýbrž i správy politické~ 

Správní výbor se skládá jednak z úředníků,jednak ze členv velených.Tito 

počtem 10, jsou voleni valným shromážděním municipia na 2 reky;pasivní 

práve volební zde nemají úřednici státní,úředníci municipální a obecní 

představení. 

Úředník~ je ll.Z toho je státních úředníků 6.Jsou to:nadžupan,státní 

, zástupce,přednosta finančního ředitelství,první úředník státního úřadu 

stavebního, správ· .... e státního hospodářského inspektorátu a šk:>lní inspek

tor.Úředníků municipálních je 5 e Jsou to:padžupan resp. v městech rouno 

starosta,vrchní natář,vrchní fiškQl,předseda siretči stolice a vrchní 

fy~ik.Celkem je člen~ 21,z nich jen 6 státních zfizencň,takže živel 

samosprávný má zde naprostou převahu. 

Předsedou sp~ávniho výboru jest nadžupan,aneb,zajde-li jej COS,ve sto

licích padžupan,v městech munestarcstaeZapisovatel jest vrchní notáf, 

který se m,sže dáti zastupovati notářem resp.vicenotáfem;evšem ani notář, 

ani vicenotář,poněvadž nejsou členy správního váboru,nemjai tu práva 

hlasavacího.Úřednici,kteří nejsou členy správního ' vtboru,fungují ve 
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věcech spadaj íc.ích v jej :i. ch ob>:' jako zpra vodajov~. 

, ",. v "d ' RV " d ' "V Schůze sprá-vního vyboru jsou řadne a mllnOra ne" a :i1e se konajl mě8J.c:ně , 

pravidlem počátkem každého měsíce> mimořádné se konaj í podle potře1JY" 

Obor pňsobnosti správního výboru jest troji~ 

a/obstarává všechny věci;které jsou jemu zákonem přikázá.ny; 

b/jest "L~řadem discipli!láTnírn pro liředníky municipifS a obcí; 

c/jest odvolací instanci a to: 

aa/jako II. imstance pravidlem při odvoláních z rozhodnutí podžupa.na..~ 

respov měBtech munomagistrátu, 

bb/jako III~inGtance pravidlempfi odvolán z rozhodnuti,která učini). 

, podžupan jako instance II",ovšem jen tehdy,když S8 rozhodnutí 11/ 

instance odchylu je od rozhodnutí instance I~ 

Z rozhodnutí, jež ' vydal správní výbor jako instance I "a II", jde pravidl.em. 

odvoláni k mtnisterstvu] v p~:(padech však, kde správní výbor rozhodl jako 

instance III",lze podati stížnost jen k\l správnímu souduo 

Správní výboJ' jest orgánem pol i tické správy v municipiích a podává 1<:8..Ž--· 

dého p~l léta obš~rno~ správu pfedsedo7i ministerstva,který ji p1id~~i 

příslušným odborovým ministr~mcPokud jde o vnitťni s9rávu,bdí správn! 

VýbOT nad prováděnim usneoeni valného shromáldění.Pokládá~li nějaké 

usnesení za nezákonné , oznámí to valnému shromáždění, v př:Cpa,dech nec -.::. .. , 

kladných však podá Z.p-ráV1.1 příslušnému. ministerstvu a zařídí se podl e 

,j eho pokynu., 

Ad Ce/Obor politických právo 

Bylo řečeno již v~Tše, že municipia měla značná práva pOlitická,a že zej, 

jména v dobách , kdy sněmy nebyly s ''lolávány, byla strážcem a oporou l.~ stav,-, 

niho zfízeni a v~bec ~stavy zemskénOv~em z politických práv, která jim 

příslušela~ v době po I' r; 1848 m.noh~ již odpadla. Přes to měla munici:p::. "; 

až do převratu dňležitá práva politická ~ 

Nejduležitějš6 práva tmo jsou: 

1 0 municipi um, resp c. ~lalné shromé. ždění munic:;';:ia volí to zV r, lístřední 

výboJ:.', jemuž předsedá nadž1.1.pan. Tento ústřední výbor sestavuj e a oprs. vuj 8 

1 , v o d v, Vl' 1 v v 'd .' lb d .... 1...., .-seznamy va lCl:, o l'lss.::e -10 sneml~. a rl 1 70 Y o po8Jo.,necke sněmoVD-:7' 

I'íšského sněmu. 

3"municii!ium má právo rokovati o zemských a: vůbec veřejnýc:1 věcech 

a svá usnesení předkládati vládě;mohou se ve svých věcech obI'aCe';j:' Il2, 
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říssl:ý sněm;mohou si dopisovati s jinými municipii, by i se zemskými 

úřady neuherskými v rámci monarchie lotrinské; 

3omuDic~pium má právo podávati , ·tati vlád,nařízenám,která pokládá 

za nezákonná nebo nevhodná,písemně vládě rozklad nebo-li representact; 

rozklad te:a má z pravidla účinek odkládací; 

4" l'Ylunicipium má "Drávo odpřít i výkon vládních nařízení,která naři ·

zuji výběr daní nabo odvod rekrut~,jest-liže ří~ský sněm tyto berně 

nebo rekruty nepovolil. 

Spr á v a o b e c n 
, 
1 o 

Obec/kozség/jest nejnižší správní jednotka v organisaci správy veřejné e 

Právě tak ja~o municipium jest i obec korporace práva veřejného.Základy 

organisace obecní jsOiU obsaženy v čl.zák.Z2 z ro1886 . 

podle tohoto zákona jsou 3 kategorie obci: 

l e Města s magistrátem regu J.. ovaným,t .. j . upraveným podle obecního zákonao 

Z. Ve l ké obce,t4j.obce ta~o vé,kter é nemají sice regulovaný magistrát : 

ale mohou dostáti svým zákonným povinnostem,zejména pokud jde o organi 0ac : 

obecní,ze svých vlastních prostředků; 

3~Malé obce, t .j.takové,které nemají dostatečných hmotných prostředk~ 

aby moh~y dostáti sv ým zákonným povinnostem,takž~ jsou nuceny k tomu 

1ičel :.1 spolč ~.; vati se s jinými malými obcemi a maj í takto urči t é orgány 

s těmito spolčenými obcemi společné ~ 

Přechod obcí z jedné kategorie do druhé mvže se státi jen se svolením 

mtnist ~::'., '.-:Ylitra na žádost dotčené obce,po slyšení zúčastněných obci 

a příslušnéhc municipia.QI bez žádosti z úřední moci může ministr vnitra 

na návrh příslušného municipia nebo v dohodě s ním,pfeřaditi obec z vy~ ~i 

kategorie do nižší,když dotčená obec,ač řádně po třikráte upomenuta., 

neplná svých ~ákonných povinností,nebo pozbude hmotných prostředkv , 

I. utných k plnění zákonných povinno S,tí. 

Působnost obcí jest celkem dvojů: 

3opřenesená .. 

Ad 1. V oboru vlastní P1J1°tsobnostf spravuje obec své vlastní věci , t. j ,. 

spravuje obecní jmění,rozvrhuje a vybírá obecní daně a dávky , pečuje 

o obecní cesty a jimaké komunikace,o obecné školy a jim příbuzné ústa.-

vY: vykonává místná policii,pečuje o chudinství atd . 



Některá usneseni v těchto věcech potřebují k tomu,aby bylo l~e je vy-

schválení munioipia~ - 'lVIěsta s regu~ovaným magistrátem 

~ryko ~1á·vél , j:' r.e~dt (.l ještě pr "",vomoo pOTučenského úřadu;tutéř pravomoc vyko 

ná~ají i ve~ké obce,kterým bylo prop~jčeno prá70 vrchnoporučenQ ~~ 

Ad 2 n V obo~u pfenesené p~sobnosti,funguji obce jako výkonné orgány správy 

státní a rr.uni oipáJ..ní , maj íce povimoost vykonati nařízení vlády nebo fJ'luni-

cipia)aniž by cD nich bylo lze v zastupitelském sboru vésti rozpravll" 

Právo rozkladu nebo~li representace tudíž obcím nepřísluší" 

Obce mají dvoji orgány: 

I 0'- ,..... .. -"' f7 ~.1..,. . t Cl' ,.., .'- -
_., ., f 8 v _1 J.. ...... a . .." v IIp l c;;.!.. ti IJ iJ () neboli obecni representaci ja~ožto orgán 

se usnášejíc:C, 

2" O- j ecní pŤedstavenstvo jako žto orgán výkonný Cl 

Ad. lcOcecn:( zastupj.'testvo se ckládá z 1/2 z virilistu,t.j.z největších 

členl] vo18nýc ~ :L; nadto pak j sou čJ 011y obecního zastu.-

-'~ '::I .;~ e [:t -r V,!."l +: 'j eV leno "(Te'-1--' ... v .) J '-'" v -- - , obecn ího ~Jředstavenst'iJ8" kteří maj í lJloci svého úřadu 

" I · v t ' J 1 t' ~ 'h t" 1 t ::;;~:a' íTo -·;re-cé:t "pcce ce nv. o oecnl o zas Upl -Ge_s va se fídi počtem obyvatel-

. ..' v , v d" - -00'" I 1 I) v • d ~ o v v 1 s-tva ~ '~2:J.{Z3 !la J.Zaz yeT'. . .L oOy7a;G P_:": lJrl.pa a prumerne -- ~ástupceNÚh:rný 

v malých obcich Wéně než 10 a 

vice 2ež 30. 7e velk~ah obcieh méně 
• .' v 

než 20 2. vic e než 40, v městech 8 regc-

• '-'+ -' v v 48 ' v magls~raueu ffi3ne ~ez ~ Vlce nez 2· __ 0 členiL. 

. e *' \..i v, , ~ . v~ , 
'~ľaln ' r:C}I."JZe ObeCnlho Z2.ntupitelstva jsou bud radne,buCl mlmoradne"Kdy OJ 

. 1 "t / " '/ / d / -~ / 1" v.". b ii Ja...z 28 lC O:1a ~ :Ta~na. V2J..I..narrSCJ.1uze,urCUJl o-ccJnovy O Ce e v roce jest však 

vidy . ~:: ona tt ne Jmé!l.ě dvě řádné 8cln}ze a to j ed!lu na podzim k~.3tanovení 

:1:OZPO ,::5 tu ne:, :::~~ T'říš-ti a jednu z ja.ra ku zkoumáni "Ličt·ů z roku předeš~_ého. 

Tyto sc ) ~z e jest položiti tak~aby byly vždy nejméně 1 měsíc před pod-

f:e :t únaj i podle potře"'oy: .. valnJ~m scil'úzím před~edá v malých a velkých obcích 

obes=:'l ~ :L'ychtái\a.neb zOJjde m-li jej ; s, zástupce rychtáfe, v městech .8 reg 

• J. ~, '-.J " " '1 " t v, d v • v F "" 2~g16~ra~em 8~arOSGa resp~names~e~ s~aros y,po pTlpa e neJstarsl olen 

v t - ~ dVl t ~ , . t V b t; \/4-'" :-J1(~ c , ;n~ e Ta y" .. \.U P a JDemu ene seru. Jere . a pro s e ve u s::.ny. 

A2 2 ~Obe cni představenstvo je s t jinak slaženo v malých,jinak ve velkých 

ob c ich a op§t jinak v městech G r~g.magistrátem. 

V malých obc ích jsou člo:i.1Y obeemího předRtavenstva:rychtář,jbíro/a jeho 

/ v J - /J .. '" 'b '" V · ,,' v ;l ~lw'!E" -" '-C;I; -co ' i~"(T~n"'T 1 TO I lle-'V'l1eI"8 
_ .. 1.,... J,L_I, .. J U\..· .L .. LJ ~" _I\._' . ".:.. J -. __ " JJ.,.I.! 1 d\ra radní, obvodní lékař a obvodní otec ob.udých 

Ye ·iTF: l~=ý ~;b. obcích jsou členy obecního předst~Jv8nst\Ta!rychtář, jeho náměstek, 



nejméně 4 radil~,pokladn!k,obecní ~ot~ř/jegyza /,jich~ ostatně m~~ 8 b1~~· 

i "více, otec chudých, řádný obecn ~ resp. obvodní lékař a stá tni zvě rG Iék3,~~' c 

V městech s reg.magist r átem jsou členy obecriho představenstva:starc s~ a~ 

policejní hejtman,magistratni radové,vrchni notář a notáfi ~ vrchni fiš~i~ 

a fi~kálové,pří8edicí sirotči stolice,pokladní,~četní,kontroloI,o t8c 
~ , • ft 

chudých, archi vář, lékař, zvěroJ.ékař, illženýr) obecní uřednlci le su 1 2 . O S~E.: .. .' ~r. =:. 

~řednici městětí,jak jsou podle místních poměrň systemisováni oZ obecn fj o 

představenstva měst s regulovaným magistrátem vychází pak zvlá~'b ě je~t0 

obecní rada užgi ,t ~ zv " senát neboli magistrát,jehož členy jsou star o~-;·~ a. 

jakožto předseda , policejní hejtman, magistratní radové, vrchní notá l', \7T O~).~:1:{ 

fiěkál a lékaře 

Místa těchto činovník~ se obsazuji takto:v malých obcich ryohtáf~ r adn i 

Jsou voleni přímo voličR"tvem ObCE:> obvodní notář a otec chudýCfl j r-:; o·c. 

vo leD ~. souhrnem obecn :C cD zast u p i telstev spolčených obc í " Ve velkýo·ó 

obc:Cch vo~_í se přímo '7oličst vem rychtář~radní,otec chudýoh,obecn :Íl:,1 z ,'=J .· ··· 

stupi telstvem pak obecní notár'· a obecní lékař" V městech s l'ege magi C3t~_' é." . · . 

tem jest policejní hej-tma,n jmenován nadž1A.panem a to na doži vot : '~ a mť:.žs 

být"ŮL svého úřadu zbaven jen na základě nálezli di sciplinárn:':hm ') O~:1 ta -:)n 5: 

pfedstavenstvo ve~kero a ~fedníci a manipulační jsou voleni obe c n i m 

zastuj~i telstvem .. 

Pokud jde o trvání ~řadu, jsou notáfi a lékaři v městech s reg " maJg~. c):)r /~ . ·,· 
, 

tem nadto u~edníci pomocní ~ l11e,nipula'čni voleni na do ~ i votí,os ·C ~.:;L.L~ 

členové pfedstavenstva v malých a velkých obcich na tfi,v m~ste c h p 

reg omagistrátem na 6 let e 

D d b . 1 ,I .,. dl' . . . d k lád 'lilI. • • . ,. ozor na o ceml vyl(ona\raJ l Je n2~, .( munl ::: l pla Je na .. v 8. e l' Un lC j.p l :!.m 

př i fulu~ í zejména i privo,sc]lv~lovati určitá .usnesení obeonich ~&S~~-

pi telst e'\t~ p okud j de o správu m2,j etkovo"J.. a hospodářskou" Vl áda má p _'iJvo 

rozpustiti obecni zastupite13tvo, k dyby jednalo proti blahu obo e . 

Odvolací instancí z usnesení obecního zastupi telstya j sou podl e PO \·2.~ly 

v • b d,," ,1h . . "1' b ", "b Z h d " " ,-veCl u -vy",or: munlclpa n I ne o spravnl vy ar" roz o n \l1i:L spr :::(,·n1 :!. ·.lO 

iJýboru se připoušt{ další stížnost k ministerstvu vnitra jen -ce11d~:"? 

když rozhodnutí II ťl instal1ce jest bodlišné od rozhodnutí j.nstance I" 

. : . ! : 
" .. t 

" " "II • 

,., ,,,\ ';c. ', .1 
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Hla val I I. 

Veřejná správa na Slovensku a podkarpatské Rusj. po převratu 
, / 

až do up1neho sjednocení správy. 

§ }" 
, 

Všeobecná uvaha. 
, 

Převratem ze dne 28. října 1918 nebyla a z duvodu. vylo žených již v uvodu 

nemohla býti zavedena ihned jednotná správa na celé oblasti republiky 

5eskoslovenské : Odlišnost této správy na jedné straně mezi zeměmi bývalé 

koruny České a mezi zeměmi bývalé koruny uherské,přestala teprve dnem 

I.prosince 1928. 
f ;>, , , 

Bezprostředně po převratu až do uplneho sjednocenl správy v cele oblasti 

republiky byla veřejná správa na Slovensku a v Podkarpatské Rusi zalo-

~ena na právních pram({~lech celkem trojího druhu: 

lona právu uher.ském, jak zvykovém, tak i zákonné11l;tento druh práv-

nich pramenů se ovšem postupem doby uznatelně stíral; 

2 e na zákonech RČS a nařízeních vlády RČS 9 

30na nařizeních plnomocného komisaře vlády RČS pro Slovensko, 

/minist ~a s plnou moci pro Slovensko/zřízeného po rozumu §l4 zák.z 

10. XI 1,.,.1918 , č o 64 S"z"a n "na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na nařf

zeních civilní správy. 

Přes to , že odlišnost veřejné správy o~straněna nebyla,nastaly v d~-

sledku převratu ve ve f ejné správě na Sl<hvensku a v Podkarpatské Rusi 

pronikavé změny,které lze celkem shrnouti takto: 

l " Úřední jazyk na Slovensku jest jazyk slovenský podle § 3 výše cito 

zákona z lO"XIIe19l8 čo64 S.Zoa n.resp.podle zákona z 29.II.1920 č.122 

S~Z.a n ona Slovensku a v Podkarpatské Rusi jazvk československÝ.Tím 

přestala zde býti madarština jazykem státním. 

2. Muntcipia přestala býti nosi tele~, práv politických, přísluše j ících 

jim Z8, staré ~stavy uheTské~Je t o dusledek pře vratu a nových poměru 

právníCh a politických, zde na8tavších ~ 

3.Soustava virilistu v zastupite18sk~ch sborech jak municipiích 

tak i obecních mizig 

4.Zastupitelské sbory v obcích jqOU složeny jednotně v celé oblasti 

republiky Československé. 

5. V municipiích přestali úředníci volení a na .jejich místo na8tou~-
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pili ~ředníci jmenov~ní bud ministrem s plnou mocí pro Slovensko bud 

mini strem vnitra,na Podkarpatské Rusi administrátorem resp*guvernérem, 

po~ud jde o ~fedníky do VIluhodnostní tfidy~Úfedníci od VI.hodnoetni 

tří~y výše jsou ovšem v obou těchto zemích jmenováni presidentem rep o 

př'evrat pŤinesl vša,k mime to ještě odlišnost ve státoprávních poměrech 

té části bývalé kor1..1..ny hherské~ kterálDl:.~la spojena v RČS" Jiné jest státo·-

právní postavení Slovenska a jiné opět Podkarpatské Rusi. 

Slovensko tvoří intec;rujíc:~ část ROS s jednotn..?m zákonodárstvím,s jed-o 

notným zastupiže1ským s'torem a pod jednotnou správouaNaproti tomu PoR. 

tvoří sice t:.aké integrujici část RČS; ale jest samosprávným územím, vy·

baveným nejš:irt:3í autonomii slučitell":;.ou s jednotností EOS" 

§2. 

Sloven ~:;ko • 

AI ., Doba přechodná" 

Na Slovensku,poněvadž politikcé poměry a také státoprávní nebyly po pře-

vratu urovnány a autorita československého státu nedosáhla ihned na veš-

keru oblast dnešniho Slovenska,nutno rozlišovati jakousi přechodnou dobu, 

než se poli tické poměry ustálily " Doba ta trvá asi do vydámí ~'stavní ., . 
. J. J ... --. 

y 

stiny ROSo 

Mimořádná přechodní ustanovení byla dána zákonem ze dne lO.prosince 1918 

č.64 S"..-j " a. n ... Zákon ten ustanovuje toto;Uherské zákony a nařízení o za~-

sto.ulJení na uheTském sněmu se zrušuj í" Všechny městsks a obecní výbory 

se rozpouš tějí a jejich p~avomoc piechází ma komi~e,u8tanovené zmocněn

cem vlády / §lj " Státní, samo sp::,á vní hodno stári, i církevní, l..lředníci a zamě3.1ú~ 

nanci bývalého l:rálovstvi uhe::ského se prozatímně ponechá vaj í ve 8V~TCh 

'''' uradech s dosavadními požitky, slož i ·-li slib poslušnosti republice česl:: o -

slowenské a uZI:.á··.li . zmocněnec \"lád~r, že i jinak jsou se své lil<:oly/§2/. 
I' 

Na Slovensku se uřad~je jazykem slovenským aO právu u~ívati jiných na 810) 

vensku domácich řeči se vydá z7lá~tni nařizeni/§3/o 

:nejdů.leži těj ši nařízeni VŠé3..k obsahuj e § 14 tohoto zákona, k~erý sta,novi! 

Vláda má právo dáti některému svému členu plnou moc, aby vydával nařízení 

a konal vše na udrženi pofádku,na konsolidováni poměr~ a na zabezpečeni 

řádného st&tn í ho životaaKu platnosti vydaných jím nafízení sta5 í jeho 

podpis. 

Po rozumu tohoto § 14 byl zř izen skutečně také ihned ministr s pl~ou 

moci pro Slovensko,se s i dlem p~ozatim v Žilině,později . v Bratislavě~ 
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který při svém úřadu zřídil jednotlivé vládní referáty.Tím byl ustaven 

zvláštní vládní ~Ťad zemský,podřízený přímo vládě RČS. 

Nařízením tohoto ministra ze dne 30.prosince 1918 č.597,uveřejněným 

v ~ř.sbírce zákomň a nařízení pod č.12 z r.1919 bylo zřízeno generální 

finanční ředitelství pro Slovensko, jakožto finanční úřad zemský se sí-
, 

dlem v Bratislavě,kterému byly podřízeny všechny finanční uřady a orgány 

na Slovensku. 
, 

Organisace politických uřad~ byla upravena nařízením téhož ministna ze 

dne 5.II1.1919 č.555 adm~neuveŤejněným ani v ~ř.sbírce zák.a : nař.,ani 

v Úradných novinách 'slovenských" Takto: v čele každého municipia jest po

staven župan jmenovaný mi~istrem s plnou mocí pmo Slovensko.Jest to 

v podtsatě státní úředník,skládá služební přísahu podle nařízení veške

rého ministerstVta ze dne 2B.XII.191B č.lOl Sb.zák. a nař.,jest kdykoli 

odvolatelný a může se rovněž kdykoli poděkovati z úřadu;jest však přes 

to povinnen .setrvati tak dlouho v úřadu,dokud výšeuvedený ministr ne

jmenuje na jeho míste župana novéhoePlat jeho určuje rovněž tento ministr 

podle předpisů uherského práva,t.j.plat ministreskáho rady bUd I.neb ·II. 

stupně podle velikosti a počt~ obyvatelstva dotčené stolice.Nárok na 

pensi nemá,nýbrž přísluší jemu jen odbytné.Po dobu svého ~řadování nemůže 

župan vykonávati jmné zaměstnání a nemá pasivní právo volební do národního 

shromáždění. Županu k ruce může k jeho návrhu ministr s plnou moci pro 

Slovensko jmenoavti jennho nebo i více županských rádců,keeři po dobu 
. , 

svého uřadování nesmějí vykonávati nijaké jiné zaměstnání. 
v 
Zupan spojuje ve svých rukách pravomoc bývalého nadžupana,podžupana,po 

případě i vládního komisaře~jak ustanoví 
, y v 

zakony a nar,RDS. 
v 
Zupanem byly po rozumu výšeuvedeného nařízení rozpuštěny:municipální 

výbory municipií,výbory měst s reg.magistrátem,a výbory velkých obcí. 

Na míst& těchto sbonu nastoupily nové orgány a to: 

1.V municipiích zvláštní administrativní výbory,které byly složeny: 

a/z úředníků předepsaných uherskými zákony,čl.20 zák. z r.1882, 

kterými jpou:státní zástupce,přednosta finančního ředitelství,první úřed~ ' 

ník 'státního úřadu stavebního, správce státního hospodářského inspektorátu, 

školní inspektor,vrchní notář,vrchní fiškál,předseda sirotčí stolice, 

vrchní fysik,konečně župan a je-li zřízen županský rádce,i tento~ 

b/z 15 členů vybraných z obyvatelstva stolice,které jmenuje župan 
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Pravomoc tohoto administratiuníhm výboru jest táž,jako bývalého správ

ního výboru municipia;nadto přísluší jemu i kontrola akt~ uvedenýoh v §4 

zák.z lO.XII.1918 č.64 S.z.a n.,t.j.zcizení i pronájmy mezi živými, 

jakož i zastavení a reálné smluvní a exekuční zatíženi nemovitostí. 

Tento administrativní výbor zastává konečně i funkci municipálního 

výboru,takže spojuje ve svých rukáoh pravomoc jak vbývalého správního, 

tak i bývalého municipálního v~.ooru stolice. 

Z.V městech s reg.magistrátem vstupuje na .místo dosavadního magi

strátu městská rada,která 8e skládá jednak z úředníků, jak předpisují 

staré uherské zákony,jednak z důvěrníků jmenovaných žUpanem z občan~ 

do.tčeného města.Počet těcht o důvěrníku rousl býti o 3 větší než počet 

úředníků. 

3.V obcích velkých a malých počet členů zůstává nezměněn. 

V této době jest na Slovensku 21 rnunicipium;' .-,z toho jest 17 stolic 

a 4 města municipální a to:Bratislava ,Košice,štávnice a Komárno . 

B./Období až P2abytí ~činnostl zákona o župních 'adkresních úřadech. 
Po vydání ~stavní listiny byla politická správa na Slobensku upravena, 

, 
poněvadž zákon o župních a okresních uřadech byl již vydám,prozatimně 

·zák.ze dne 22.III.1920,č o 2l0 S.z.a n.Zákonem tímto bylo dáno nejprve 

v §lvládě zmocněni,aby vyžadují-li toho veřejné zájmy,nehledíc ku plat

n~mu právu,nařízením sloučila 2 nebo někmlik žup,nebo i částky jejich, 

k výk&nu vnitřní správy politické v jediný obdov správní s jediným úřadem 

župn~m a při tom,je-li toho potřeba,ponechala v dosavadních sidlech žup 

exposituru/bylo tak nutno proto,že rozhraničovací čarou,kterou byly sta

noveny hranice Slovenska, byly dosavadní uherské obvody stolic podstatně 

zm6něny/,rovněž,aby prohlásila města a. reg.magistrátem za velké obce, 

a města muni '~" ipální za města s reg.magistrátem anebo za velké obce.Dále 

bylo stanoveno,že správa v ~řadech župních a slúžndvských na Slovensku 

bude ode dne, který bude určen nařízením,obstarávána vý~radně státním~ 
, 
uř.edniky,kteří jsou podrobenm zákonům a ustanovením platným pro státní 
, 

' uř~dpictvo v ostatních částech republikyo 

V čele župního úřadu jest župan,který jest o~povědný za správu žup~. 

Jeho náměstkem v ~řadě jest politický konceptní úředník ustanovehý při 
, 

župním uřadu hodnostní třídou nejvyšší,ro-li ministr vnitra neučiní jiné 

opatfeni.Župan musí míti zp~.8obilost ku konceptní službě v poli tické 

spr~vě;z tohoto ustanovení lze činiti výjimky, jen v prvých 5 letech 
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účinnosti tohoto zákona; 

K obstarávání agendy p~i Župních a slúžnovských Jřadech jest županovi 

přidělen ministerstvem vnitra potřebný počet konceptního odbprného ~čet~ 

ního manipulačního .i sluhovského personálu . Personál ten musí vyhovovati 

pOdmínkám,které jsou pro služby toho druhu stanoveny ustanoven~mi plat-

. nými v ostatních částech republiky; výjimky z tohoto ustanovení mohou 

býti činěny se svolením mini sterstva vni tra jen v · prvých 5 letech účin~. 

noeti tohoto zákona. 

Úředníci a zřízenci volení v městech municipálních musí býti potvrze'ni 

ministrem Bnitra;~okud nebyli potvrzeni,nemohou úřady,na které byli zvo ~ 

leni,na~toupiti nebo je vykbnávati. 

Zákon tento nabyl . účinnosti dnem vyhlášení.Jím byla vláda také zmocněna, 

aby ustanovení tohoto zákona nařízením rJzšířila . zcela nebo zčásti i na 

" , uzeml Podkarpatske Rusi. 

Téhož dne byl vydán zákon o obecních a obvodních -notářích na Slovensku 

č . 211S.z.a n.Zákon tento stanoví: 

TJ:řad o.becního nebo obvodního notáie budou ode dne, který bude určen na

řízením zastávati jen st~tní úředníci,ustanovení podle tohoto zákona. 

Obecní .a obvodní notáře jmenuje ministr vni tra,který také určuje,počet 

systemisovaných notářských míst v každé obci nebo v každém obvodě,stanoví 

úfední sídlo obvodního notáře a má právo přesaditi notáře na kterékoli 

mlsto notářské na území Slovenska. Obecním nebo obvodním notářem ruÓ~e 

býti ustanoven,kdo vyhovuje všeobecným podmínkám pro hlstanovení státní 
i.:tfi· 

úředníkem a má alespoň způ.sobilost předepsanou uherským člczák . 20/1900. 

Tato způsobilost může býti v prvých 5 letech účinnosti tohoto zákona 

se svolením ministra vnitra prominuta. Vláda se zmocňuje,aby nařízením 
, 

rozšířila působnost tohoto zákona prozatím až do další upravy zcela nebo 

zčásti i na území Podkarpatská .RusioZákon tento má nabýti účinnosti zá

roveň se zákonem o prozatímní úpravě poli tické správy na Slo~ensku .. 

Bezprostředně na to ,byla upravena prozatímně také správa měst s Teg. 

magistrátem na Slovensku a to zák.ze dne 3l.III.1920 č.233 S.z . a n., 

který stanoví: 

P~sobnost,která v městech s reg.magistrátem na Slovensku podle uherských 

zákonů,nařízení a městských statutv náleží starostovi,městskému policej-

nímu hejtmanu,magistrátním radť~,hlavnimu notáři,hla~límu fiškálovi, 



-89·~ . 

přísedící a notářů, sirotčí stolice, bude ode dne, kteI'Ý bude uI'čen 

nařízením, obstarává:;",.::" jen stá.,tním::i. liředníky, ustanoveným:',. podle ' 

tohoto zákona /státnimi ~ře dlíky při městech s I'egulovaným magistI'átem~ 

Státní ~ředníci ti to j sou podT()ben~l . Z:ákon13.m a nař'ízenírn platným pI'O 

~Ťednictvo státní v ostatních částech republiky a musí míti způsobilost 
, 

ku konceptní službě v politick~ sprá - ' ~; v prvých pěti letech učir~osti 

tohoto zák"mohou však se svolením r::únistra vnitra býti ustanoveni stát

ními li.ředníky také tj. ~ kdož tuto způsobilost nemaj í" 
~ 'v Magi strá t se takto ' skládá výhrad:,~,; : ~, ze státních uředník~, .. Státní ured-

níci, kteří obstará.vaj í výhra·dně pusobnost přisedíisrích a notář'ů sirotčí 

stolice, nejsou členy mag~strátu . 

Předsedou magistrátu jest starosta ; k teI'Ý má právo přibrati k jednotIi-. 

vým schůzím magistrátu podle potřeby i jeánotli vé úř'edníl~y městské 

/nikoli státní/i tito úfedníci maji v dotčené schňzi magistrátu hlas 

poradní o 

. . ch 
p~čet systemisovaných míst a tátnich ~fedník~ magistrátní urči ministr 

, " 

mi tra,» ' Mimo tyto stát:-J.:l l~.fedniky magistrátní určuje obecní zastupi tel-, 

, v ... • '" / stvo počet systemisovaných míst uTednlků a zrlzenc'Ů měst s teg1illovaným 

mapistrátem /nestátnich, neboli městských/, jakož i jmenuje tyto ~fe d-

niky a zřízence~ Usnesení tato vyžadují schválení županova e 

, 
Kteří městští úředníci měst s regulovaným mag;Lstrátem mohou být i ČJ. eny 

obecního představer o :,!3tva, urč í mini str vni tra" 

Města s regulovaným magistrátem jRoU povinna uvésti své statuty v soulad 

s ustanoveními tohoto zák"ve l:: _.1tě, kterou určí ministr vnitra ,. 

P'llsobnost tohotcm zákona ll)f,že býti nařízením rozšířena prozatím až do 

dalŠí úpra-vy zcela nebo zěásti na ~z emí :?odkarpatské Rusi C' 

". , .. v 

Zákon t ''''nto nabude učinnosti zárovc. \ se zákonem o prozat::mni upI'ave 

poli tické sp:rá'\'Y na Slov'e:nsku Q 

Po rozumu výše uvedElnych d'l,-ou zákonlJ. čis ,, 210/1920 a 211/1920 byla vydána 

nařízení vlády republiky československé ze dne 21.,května 1920 čis ,, 3S1 

sb"zák 8 a nař ., a ze dne 4euervna 1920 č íS ", 383 sb.zá:~"a nař o ,kterými se 

stanoví den l"srpna 1920 jakožto počátéčni den, kterým "bude sp:Láva. 

" ~ v župních ,a s1užno ~-sk:ifch uřadéoh vykonávána jen státními uředn:Cky a zři~" 

ze,.nc~, kteří budou u !3-canoveni příslušnými orgány :,epubJ.iky ~ resp (\ ja.kož·~o 

počáteční , den, kterým bude ~řad obecnihonebo obvodniho no~ ~~ e obstaráván 



jen ~ředníky státními ustanovenými podle tohoto zákona. Nařízení, kterým 

dnem mají býti podle zákona ze dne 31~března 1920 Čís.233 sb.zákQa nař. 

ustanoveni státní úředníci při' městech s regulovaným magistrátem, vydáno 

nebylo, resp.v úřední sbftzák.a nařoneni obsaženo. 

Zákon ze dne 22~březnal920 čis.210 sb.zák.a nař~byl nařízenim vlády 

rep.československé ze dne 27.července 1920 číso476 sb.zákoa nař.rozšířen 

také na ~zemí ~odkarpatské Rusi, a jako den, kterým se správa v župních 

a slúžůovských úřadech v podkarpatské Rusi, jakož i politická správa 

vYkonávaná při úřadu šéfa civilní správy v pOdkarpatské Rusi bude obsta

rávána jen státními úředníky) kteřf buduu ustanoveni příwlušnými orgány 

rep.,stanoven I.leden 1921e Rovněž zákon ze dne Z2.března 1920 Čís.2ll 

sb. zák. a nař.o obecních a obvodních notářích byl nařízením vlády' rep. 
~ , 

čsl~ze dne 18 o unora 1921 Čís.71.sb.zák.a nařorozšířen na uzemí podkarpat-

ské Rusi a bylo stanoveno, že vyhláškou mi nistra vnitra bude určen den, 

kdy ~řad obecního a ob'flodniho notáře v P2Gi.karpatské Rusi blildou obstaráva

ti jen státní ~ředníci ustanovení podle tohoto nařízení; vyhláěka ta 

však uveřejněna nebyla. 

Zákonem ze dne 13 0 července 1922 . čís.243.sb.zák.a nařobyla provedena 

prozatímní ~prava obecního zřizení n~ Slovensku takto~ 

Mě~ta Bratis"l.ava a Kcšice přestá7aji býti městy municipálními a podro

bují se předpis~m pro města 3 r8gulo~aným , magistrátem, pokud tento zákon 

neustanoVLije něco jiného o Volby do městského zastupitelstva, :rady a ko

misi se provedou podle zák~ze dne 31~ledna 1919 ~ís~75esbezák~a nař. 

o řádu voleni v obcíoh rep.čsl 8 s úchylkami, jak následuje. 

Volených (~lenů měst ského zastupi telstva jest 48. Volba stal'osty a jeho 

náměstků se dě::" (~ ; tiuto ZlJůsobem: . městské zastupl telstvo volí ze sebe 

pětičlenné městské předsednictvo ." V;) lba předsednictva se koná hlasova" .. 

cím lístkem a každý člen zastupite:Lstva f'lmí voliti jen jednu osobu;, 

byla .... li na hlasovacím listku napsáno, dvě jména nebo dokonce i jmén více, 

počítá se hlas ve prospěch toho, k<terý jest napsán na místě prvém. 

Škrtnuté. jména se nečí ·~;ají .~ Za zvoleny se prohlási těch pět, kteří 

do'stali poměrně nejvíce hlasu; při xovnosti hlasu rozhoduje losc;Starostu 

mě sta jmenuj e vláda ze zvolených' členů předsednictva. Ti C~~::-1 ze zvolených, 

kteří dostali největší počet hlasll, jsou ~áměstci starostovi e Zbývajic.í 

dva členové předsednictva mohou býti starostou pověřeni" jeho zastupováním 
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v jednotliwých případech nebo v .jednotli vých oborech jeho p~sobnosti~ 

pOkud jde o samosprávu, má starosta totéž postavení jako starosta 

města s regulovaným magistrátem podle čl.zák.22 z r.1886 s tím toliko 

rozdílem, že nepodléhá disciplinárnímu šetř~ní zde stanovenémuo 

Vláda může starostu a jeho náměstky, poruší-li těžce své povinnosti 
, 

anebo jich trvale zanedbávají s uřadu sesaditi ~ V tom případě, anebo 

nemohou-li tito ze zákonných důvod~ vykonávati sv~j úřad, pověří 

župan až do nastoupení nového starosty některého člena městského zastu-. 

pitelstva výkonem pravomoci starostovy. V těchto případech, jakož 

i zemře-li starosta nebo svého úřadu se vzdá, jest župan povinnen S70-> 

lati nejdéle do čtyř neděl městské zastupizelstvo k volbě nového měst~ 

ského předsed.n~ c tva" 

MěstSká rada se skládá ze 16 1iIolených členů; z toho jest 5 členů před~. 

sednictva a zbývaj ících II se volí volenými členy městského zastupi tel ·~, 

stvapodle § 64eřádu volení do obcí rep.čsl.,tej.podle záca( / poměrného 

volení členy příslušné skupiny volební n~dpolovič~í většinou hlas(~(' 

·· .~edle těchto 16 členů volených j sou mocí svého 1iř'adu členy městské 

" rady městSký notář a lělen městského notářského uřadu hlavním městskýn 

notářemurčenÝe Konečně mají prá~ účastniti se jednání městské rady 

s hJa sem poradním odborníci vládou do městského zastupi telstva jak.:

řádní členové tohoto .zastupitelstva jmenovaní z odbor~: humanitnězdra--
. . 

vot~ího, sociální péče, kulturniho,f~nančněhospodářského a stavebnědo-

pravního, po jednom H každého odboru, avšak v celkovém poštu ne vyšš í m 

pěti; jeden z nich ,určený městským notářem, jest však dalším řádným 

členem městské rady, 

Městská rada připravuje a vykonává usnesení mwstského zastupitelstva 

ve věcech samosprávy a vede běžnou hospodářskou správu města, městských 
ústav'Ó a podnikU, jakož i nadací a fondu spravovaných městem, projedIláv8.. 

rozpočet a závěrečné účtYJ, dříve než je předloží městskému zastupi tel~ 

Pňsobnost, kterou v městech s regulovaným magistrátem vykonávali dosud 
, 

magistrát a jeho členové, přechází na městSký notářský uřad, pokud tato 

pĎ-sobnost není vyhrazema městské rad.ě. Spory o příslušnost vzešlé mez:~ 

městskou radou a mezi městským notárským úřadem řeší župní senát a, 

pokud tento nebude ustaven, žýpan~ 
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1JLěstsl:ý notářský ~řad se ' E\k :~~ác"~ ze státních úředníků, které přiděluje 

ministr Vr: '!' tl"'a -- , r5c:2dě 8 příSlušným resortním ministrem;> pokud jde 

o "LÍ-ředniky odborné" přednčbs"tou jest městský hlavní notář kte1'ého 

zastupuje ~ředník hodnostní třj~dou nejvyšší, pokud župan neučiní opatře .,-

n:C j ~né \) 
j 

, , 
Schůz i městského l1útářsk8ho uřad'J. se mohou učastni ti staro sta 

a ns·,,i'ýše . ,. v, vl ' d7a J I m u rcenl C. enove měi:1tslcého předsednictva a to s pl'ávem 

hlasovac::m; Které \m'Ji se budou vyr'lzovat t kolegiálně) bude, pokud o tom 

nebude zákonného ustanoveni, stano~eno nařizenio 

V obcích velkýoh a malýoh se vcl ba obecního zasocupi telstva, stR,rosty, 

náměstkú sta:rosty 3. obecní :rady i obecnich komisí koJné podle řádu vole-o 

.f :1 \ b o' 1" '., ~. '"" 1 n;] -i e n .to ua OCl _ e l~ c G .:::;J -_. "-' a .tj o 00-' , zákolul -~ ento řád doplňuj ícj~ch~ 

V těchto obcích státní sp~('á'ilU obstarává notář, jehož nařízení jsou 

obce a jich o:r:gány pO -:linT.l.y prováděti. ~ V ~ iných v'ěcech ve vni třní správě 

,/ - -' . d ." pI'ec.llaz::.. o 8~'t QJao.nl p~sobnost rychtáře na starostu, p~silibnost pfedstaven-

stva (3" j el~, ') členů. na o'h ecJ~i radl.1. a :j e jl členy" Do sa vadní působno st 

Obecní e, obvodní no tfř :!. :1 sou 
• • • ~v •• 

pmVlnnl ucastnltl se s p~ávem hlasovacím 

~ obecných komiaí, 

'" rl..La ~r, o C' + r:l J' e Cl J
.. Y'OiT·j nn '-'n .: e r'la' -: "V Joo C' n'l--. u~z e z v Á ..I • .! C .. \..) IJ ..... ;.:) 1.1'-" CI u .i.--' • -'-_ " .I.u II u ... u 1,::,~J.l, c;..; V-'- C Kdyby opatfením nebo 

usneseni m obce nebo jejich orGánt byl pOTuěen zikon nebo byla pfekro~ena 

p11.sobnost nebo :Jylo ohroženo blaho obce, má. notář právo podati OdpOl"~ 
~ , 

o kterém rozhodne služný o Ve!I e toho má notáf právo odvolati se proti 

opatfenim a usnesen:m obce a jejich o:cgán'Ů o 

"lil ' d 'l. ' V' • t . v r .' 1" b k t ' b 1 v-o. ó., J eS'tJ oprStvnena z 'OllC;;. cn~, :. na1':...zenlm ve .. ce o ce, _- Jere y __ y dosud 

městy munlcipáJ.ni::il:f. neb o městy s regu~oiraným !nagistr'átem;- aby i nadále 

,.. vl.L. ' V · spra VOV8. ,Ly me~-{ vere veCJ~ , kt ' - Vtl ,I • t ' .. ere spr'B.VO'laJ_a mes a s regu __ ovam.ym magl s ,ra-· 

.Jceli1 pocl.le čl tl z 8..k 'rJ23 B r o1866 a př' i tom ~rči ti, jakým zpťtsobem aJktel'ými 

mo..j í :ráz mě sta a jsou " . -:~ ') aby ty věci SP:'8,· .. . 

vova ly a nesly náklad s t i m spojený, 

'']' ll' b '..L' b '1 -' ' t v "' v" ob' \e..>-,<e o ce ~ Kue:rym y_~ o.=tna 'Lí a o TOZSlrena puso nos'G} 

ní :'"něst8. a měcta s J:'egulové1n:hn magistrátem přeměněn á na , velké obce 

Dohl~ d na sprá~l obecni ~yl ut~~ e~~ Okre6ní náčelni~ respohlavni sl~žný 
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resp aj eha náměstku, zanedpaj í-J. i ti to své povinnosti, pořádkovou pokutu 

do 5eOOO Kč a může uložiti obci náhradu nákladů vznikl~ch tím, že sta-o 

rosta přes svou zákonnou povinnost, nevykonal opatření, které mu bylo 

uloženo na. záx:ladě platných ustanovení" Župan pak má právo, s vyloučením 

jakéJj.okoli opravného pro . :.tředk1_1 rozpustiti obecní zastupitelstvo a učiní 

současně opatř lí o dočasné správě obecních věmíc 

Po rozumu tohoto zákona bylo -vydáno nařízení vlády rep. č sl •. ze dne 23. 

li stopadu 1922 šís ~ 325 sh o zák" a nař " J'ím se předem stanovm, že tento 

zákon kromě ustanovení o volbách do velkých a malých obcí nabývá účin

nosti zárove~ s tímto nafízením c Dáilie byl o mojostanoveno, že působnost 

~~t \rc' :_ -'.: Y::~llěstského policejního hejtmana, pokud není pře: -·~. 9sena na ::::; ·~<.tní 

'policejní ředitelství a magistrát ve věcech státní správy přejde dnem, 

~terý stanovi ministr s plnou moci pro Slovensko, na městský notářský 

~fado P~sobnost starosty podle uherského zákona , městského policejního 

hejtmana a magistrátu . přikázaD/~) be vllitřní správě cito\Taným zákonem 

starostovi čl městské radě přejde na tyto orgány ~ resp ona orgány sprá 1jní 

komisí:; Et.nem, který ur ':'; :( s·barosta, resJ:jopředseda spI'áv11í komise k do :l .. ,odě 

s městským hlav-ním notářem a jej l~ádně vyhlási o 

'T"I" v V " v.L. ";1 í v '"' -;. t;t " rremenena mea ua mUE~L O lpa_"!l a mes lia s reguJ.ovanym magIs ra em JSOU 

povinna uvésti své statuty v .soulad se změnou své právni povahy a 

1 t ". "1 ". v d' d v .J " S P a JnymJ. za.l.\:onnyml pre pl sy o 2GS CJ. měsicň od ~činnosti tohoto naříze-

nio Nařizení toto nab~Tvá v.činnosti dnem vyhlášenl o 

.Krátce před tím byl nafizenim vlády repočslnze dne 2~ száři 1922 čiso27 ~ 

sb,.záko8- nař.,vydo,ným po rozumu zákona ze dne 22.března 1980 číso210 sb" 

zák.a nař~inst tuce měst muntcipálních zrušena!, Brat"s ava a KlJšice jsou 

prohlášena za města s regLllovan"JTm magistrátem a přičleňují se ~ Bratlslava 

ku srolici bratis2.avské a Košioe ku stolj.ci acaujturĎanskéQ Komárno se 

prohlašuj e za velkou obec a přičleĎ.uj e se ke slúžnovskému úřadu komáren-

sk ;nu; Báňská Štavnice se prohlašuje rovn ž za velkou obec a přičleňuje 
~ , ..,.., .., 

se k nově zřízenému služnovskému uŤa.du v Bánské stávnici. Tímže nařízením 

byla celá řada měst s regulovaným magistr~tem prohlášena za velké obce 

V,V v " ;;Ov o a prlclenena ke služnovskym uradum o 

" v Zaroven bylo stoJl1ovenoi:r-- že II městech muni ipálních a v městech s regu-

, .. "t .. t k t ", 1 t"· v/', . ., 1" v 11 ' ~ ..L.ovanym magl s ra em, Jera oy a lL ~ o narlzenOlm pron asena za ve _{e ooce, 

'l1sobnest c· ~: ~·J~_" ost ... městského e 



, '" ve věcech státní správy na služnovské urady a působnost s~rotčích stolic 

na sirotčí stolice župni o 

Vyhláškou ministra vnitra v dohodě s ministrem s plnou mocí pro Slovensko 

ze dne 29oprosince 1923 čis.412 sb ezák.a nař$jakožto den, kterým p~sob-

'nost starosty městského policejního hejtmana a magistrátu přechází 

v těchto městech na slúžnovsl:éú.r:sdy, byl stanoven 3l.prosinec 1922" 

Nařízení vlády repečsl.ze dne 26.říjma 1922 čis.310 ' sb.zák.a nař.bylo 

po rozumu §§ 1~ 2 zákoo župních a oktesnich úřadech stanoveno, že zákon 
, . 

tento nabývá na Slovensku učinnosti dnem l.ledna 1923. 

Nařízení~ vlády rep.šsleze dne 301istopadu 1922 Čís.332 sb. zák. a nař. 

bylo .ak na základě § 9 odst.3uzáko o župních a okresních úřadech sta-

noveno, že všechno ~ění dosavadních stolice na Slovensku, mostatné 

fondy, nadace atd .. , které jsou ve správě těChto stolice, budou podle 

stavu zedne 31.prosince 1922 z~ištěny orgánem, kteráho ustanoví ministr 

s plnou mocí pro Slovensko v dohodě s ministrem financí 0 K zjištění 

jmění, samostatných fondů, nadací atdobude použito soupisu sestavenmho 
, 

liosavadním županem" Us -~anovený orgán přezkoumá tento soupis, co do upl-

nosti a právnosti i co do skutečnosti, váznou-li na tomto jmění práva 

osob třetích a má-li toto jmění nějaké zvláštní určenío Výše u~edené 

jmění, samostatné fondy, nadace atd.přejdoudnem leledna 1923 do dočasné 
v 

správy toho župního úřadu, jehož obvodě jest sídlo dosavadní ŽUPY9 Po~le 

výsledku tohoto zjištění zašle .pak ministr s plnou mocí pro Slovensko 

ministru vnitra návrhy na odevzdání ,jmění do správy příslušných minister

stev , po případě do správy nebo do vlastnictví nových žup, resp.okresů •. 

Nařízení toto nabude -LÍčinnosti zároveň se zákonem o župních a okresních 
'v uradech. 

Dnem leledna 1923 zahájily na Slovenskužupni a okres!. úřady svou čin-
, , , 

nost a tymž dnem a na tomže' uzem~ byly zrušeny a zastavily svou činnost 

, " , ' dosavadn~ stolice, jejich otgány, spr·ávn.l výbory a služnovske uřady. 

Ježto pak volby do žu.pních zastupi telstev a d.( ' okresních výborů nebyly 

ještě provedeny, bylo stanoveno, že až do ustavení župních zastup1Ď.t~l

s~ev, župních a ok::besních výbotů Jpráva těmto sborům příslušející vyko

nává prozetím župan, resp .. okresní náčelník~ 

Tím byly zbytky veřejné správy uhers~é na Slovensku odstraněny a zavede

na zde veřejná správa čef3koslovenská .. 
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Volby do župních zastupitelstev a do okre5ních výbotu,byly zde, jak 
, 

již výše w. uvodu bylo řečeno, provedeny na podzim r.1923. 

Zákonem ČíS.125/1927 byl však, jak také v úvodu bylo fečeno zákon 

o župních a okredních úřadech číS,126/l920 změněn a zákon tento nabyl 

na Slovensku /a v podkarpatské Rusi/ účinnosti dnem I.července 1928. 

Vládním nařízením ze dne Z8.června 1928 Čís.93 sb.zák.a nař.vydaným 

po rozumu tohoto zákoha. bylo pak stanoveno, že se sídla a obvmdy okres

nich úřadu shodují se sídly a obvody dosavadních okresních úřadů; při 

tom byly jak v sidle, tak i v obvodech dosavadních okresních úřad~ pro

vedeny některé změnyo 

Podkarpa ťc-, "'tá Rus. 

A./ Státoprávní postaveníQ 

O státoprávní posatevení Podkarpatské Rusi nebylo již od začátku jednot

ného názoru. Něktefí kladli důraz na to, že tu jde 6 dobrovolné připo~ 
rep. 

jeni a chtěli spatřovati ve spojení Podkarpatské Rusi s č8~.jakýsi me~ 

zinárodní rys a přik::ádali \p'odkarpatské Rusi státní povahu. Jiní neuzná

sice mezinárodní povahu spojeni ~. ",,:.karpatská Rusi s r~publikou čsl., 

ale přikládali Podkarpatské Rusi povahu státn1 a chtěli sp~třovati 

v rep.čsl.jakýsi stát složený, ·jehož dílčími státy by byly: Podkarpatsfá 

Rus a rep .. čsl.v' užším smyslu t.j.bez Podkarpatské Rusi. Všechny tyto 

názory js6u však nesprávnéc 

Aby bylo lze určiti správně státpprávni povahu POdkarpatské Rusi, jest 

nutno zjistiti všechny prvky a složky, které v tomto směru padaj~ na váhu, 

Předem dlužno zodpověděti otázku, z jakého právního pra~enu prýšti zvláš 

tni postavení P~dkarpatské Rusi. Jest ~i8té pravda, že po státoprávním 

postaveni Podkarpatské Rusi jedná smlouva mezi hlavními a pfidruženými 

mocnostmi a rep.čsl.uzavřená v Saient Germain-en-Laye dne IO.září 1919. 

V této smlouvě se zavazuje čslorep.dáti podkarpatské Rusi zvláštní 

postavení v rámci čsl.rep.Smluvni stranou jest tu ' tedy rep.čsl.,nikoli 
,J 

však Podkarpatská RuS, a závazek ten postihuje jen rep.čsl. P~dkarpatská 

Rus s~ma z této·' smlouvy nijakých bezprostředních práv nenabývá, a jest 

předmětem smlouvy, nikoli jeJim podmětem. 

Záleží tedy na tom, jak repočsl.tomuto svému závazku dostojí. To se stalo 

ústavní listinou z 29.~nora 1920 čís~121 sb~zák.a nař.Přímým zdrojem 
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zvláštního postavení Podkarpazské Rusi ·jest takto výhradně ústavnj: 
. . .., 
listina CSR.Dv.81edkem toho státoprávni postavení Podkarpatské Rusj . 

. , 
záleží jen na ustavní listině této a změna tohoto postavení může na-· 

stati opět jen ~stavním zákonem 5eskoslovenskýmnNa základě toho,jaký

koli mezinárodní ráz postavení Podl:arpa-cské RU81 padáQ 

Podle ústavní li stiny republiky československé jest P o Ro nedílnou S 01.:':.-· 

částí ~zemí rep.čsl.,kteréž samo tbofí jednotný a nedilný celekoV rámci 

tohoto celku je PeR. samosprávné území nadané nejširší autonomií .. 

Zvlášt~i státiprávni postavenj: P ., R. jeví se podle ústavn: listiny v tomto 

P. R.má SV'l: j vlastní sněm~ .který si volí předsect.ll.ictvo ~ Sněm tento je 

příslušný usnášeti se o zákonech ve věcech jazykových, vY'u50vacích , ná-~ o 

boženských,mísťní správy jakož i jiných,které by naň 'byly pfeneseny 

zákony československé reptlblj.ky"Podle toho má P.R"autonomii ve věcech 

jazykových, vyučovacích,náboženských a m:lstní správy ; autonomie tato 

mťže však býtre zákony čslórep " kdykoli v ještě rozšiř.ena ., k čemuž by 
, . 

stačily,poněvadž tistavní listina nerozeznává,zákony prosté)nikol l v 
, ...., v 

ustavní.Ale autonomie tato;at podle ustayní listinY .,é:;'C pozdě jším:' zá~ 

kony čsl.rep.rozšířená,má konečnou svou hranici v jednotnosti R~S~ 

Jakákoliv automomie,která by z těchto m8zí vybočovala, jest právně ne~ 

přípustná a neplatná.Zákonodárn/ ými orgány ve věoech autonomii vyhro.,-. 

~ených jest sněm P.R. a president RČS.jehož podpis na zákonech má 

povahu sankce/ v monarchostickém pOjetí/sTy to zákony podepisuje 'caké 

guvernér P.R., který však není orgánem zákono( árným, takže pO :.'_}is jest 

~ktem jen moci ~ktem jen moci výkonné. F.R.má také svou ~vláštni sb i rku 

zákon~ a nařízení,ve která se tyto zákony vyhla ~ují~P.R$voli do národního 

shromáždění R~S,a to ·do obou jeho sněmoven/volby tyto byly po prvé pro

vedeny na základě nařízeni vlády R~S 38 7~Ig1924 Č.18 S ~ z~a ne doplně

ného nařízením téže vlády z 29~II~19a4, ' č o 48 SftZ.a n~ 

/Doložiti sluší, že ustanovení ústavní listiny o snému P.R. z důvod'ů , 

jež ovšem zde uváděti nelze,až d08Ud provedena nebylao/ 

V ěele P.R. jest guvernér, jmel10vaný pI'es i dentem RČS"k návrhu vlády '-. 

odpovědný vládě a také sněmu P. R"P'odkarpa t ská Rus nemá z-"láš t ního s t át ·-

ního občanství ani nějakou zvlá~tni zemskou pfislu~nosto?oněvadž podle 
, u 

ustavní listiny jest státní obča~'18tví v HOS jediné a jednotné ~ j8ou 

obyvatelé P • Rusi státními občany 8, příslušníky nčs" nusledkem toho, když 

,1 

in 

, , 
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1 " , ~ ,,-~ 3. vní li stina chce vyho~;ěti přáni P • Rusi ~ aby jej í činovníoi byli 

bráni pokud možno z jej! oblasti,pTavi,žeč1riov~ici tito buaou vy

birini podle možnosti z jejího obyvatelstva,nikoliv z jejich pfislu~-

, 
Na základě těchto l.1.vah lze st2vtoprávní postavení P • Rusi urči ti takto: 

p" Rus nemá povahu stá tn:(, není tudíž stá.Jcemo Je to deeentrali sované území 

jedr..o-cné RCS,kterámu př:,tslU3í autonomie "ll určitých věcech,6\fšs'ťn jen 

do té míry;pokud to lité slbU.čiti s jedl'1otnoBtl re~tibliky.TOn1utd póstavení 

bylo by lze nCLnejvýš přiznati povahu státního zlomku neboli fragmentu, 

podle obdobý býva.lých korunních zemi státu kr'álovstvi a zemí na :říšské 

Tadě zact .Jll.pených/Rakousk2v/ $ DŮ.sledkem toho jest také RČS státem nikoliv 

složeným,nýbrž jednotným~ 

á ";' 1 á '" Je . . ;:; před vyd nlm ustavnl listj ny by .... y z klady správy urceny aktem, 

1 ," "" CI " - ; ~~ery se nazyva 'renera~n~ statut pro oTganisaci a admirtistraci P~R., 

p1-j.členěné pařížukou konfel"enci k ROSa Generální statut tento byl vyd.án 

::"8 o Xl o J.919 jménem a ~ :'ozkazu vlády RČS generálem Hennoquem, jakožto 

nejvyš 'ším veliteTem ? "R rj e., spo1upodepsán z rozkazu ministerstva vnitra 

.JůehdGjěím civiln:m admi.i11stráto::-em.Obsahuje vedle článk~,jež byly potom 

vloženy iJ ústayní li stinu, tato ustanovení-~ 

V fe l e stoji,zatimni administrátor s pfislušným počtem ~řednik~~ 

J'en:l;. :k ruce jmenuje vláda zatímní rusínské automomní direktorium jakožto 

poradní sbor pro zákonodárstvi a správu ve všech ~áboženských,jazykových 

a ~kolských otázkách jakož ffi v otázkách místní správY9Poradní činnost 

~ire~toria v~tahuje se tak~ na jmenováni a o~voláváni v~ech ~fedníkň a 

v .J, c vv" h 
~a~e8GnanO U; pove~enyc exek~].tiiJOU a správou vyjmenovaných věcí@Tito 

~fedníci budou jmenováni administ~átorem a budou jenmu pOdfizeni a 

oJpovědní ~ Neshodnou .... li se administrátor s direktoriem o některé ~ vy-

, ""Ir v -'1 d v ]menoiTal1ycll veCl,ou e ' vec j~ředložena preB ~~ dentu republiky nebo nějaké 

jinci osobě,vyjímajíc a~miniGtr~tora,kterou by president republiky poklá-

dal za vhodn,ou a na kterou by přenesl tuto pravomoc s Rozhodnutí presi-

den~B republiky nebo osoby jím ur5ené bude závazné a konečné~Do vyd~ní 

·cohoto rozhodnuti bude sporn2. věc p()klád~na za nevyřízenou. 

Direktorium bu de ustaveno podle oborň a m~že býti slyšáno také při 

fe éeni spole5ných státních oi~zek ~ Direktoriu budou pot:řebn~ síly 

k vedeni jeho agendy přikazovány administrátorem. 

~o 

1.1 

) 

en 

e 



Úřad admini strá:tora a autoY.10n1níhé, c1ir1cto!'ia přestane) až l'usín,ská 2.', ~'- ~; '':::: -.. 

nomni konstituce,zakládajíci se na ust~no~eni pafiž ské konfeTenc 8 vejda 

v život. Volby člen11 do sněmu :r:'usJnského budou konány nejp0 zději clo 30 

dnů po všeobecných "i.TOJ.b8.C:l do národr..ího shromáždění RČS , Funkce 2JdrJ:l . .. " 

nistrátora jsou o.očasI! é aZ2.t :mn: ; jejich práva a zá'V'8vz2{Y nebud.ol':'. :'cl ij3.k 

nance. Do definiti vního upravení hradí v'ýlohy správy stát českoslo ·\i' e :J. 8k~" ~ 

výlohy ty , budou zvl~~~ ~čtoVány. 

Generální statut tento byl změněn nafnvlády RbS,ze dne 86aIVo192C ~ o ~55 
, o 

S.z.a Ro,které . bylo vydáno ~ odvoláním se na §3 odst c 8 ~8tolistiny. 

Nařízení to upravuj e správ'U, ? ,jdk:.:rpatské Rus 7. ,1 ovšem podle celého 

zase jen prozatimně. 

V čelo je postaven proza tíMní guvernét~jmenovaný presidentem re~u~l~ky 1 

k návrhu vlády do té doby)než ' se ustaví sněm }1~RoG'1J.·;: '3ITJ.éI' je zástup ce lal 

v.' ", , "d v 'd " . q ,., ", • ,; l' d d" p.R.prl Jeananl ~ V..L.a or!.~Y::. :. Jeananl g'l10e:-nJ.eJ nI r ,&, ' y a po e~~:~L::.nIJ e 

nař ízeni OJ výb.o sy povahy norma ti -vni vydci vané ci vt J.ni r;jpTávou p:ro . c~-<~, 'J 

~ " 

uzemí P. R .. VedJ.e toho jr:.enuj e -cake 1-: nejJvrhu přísl.ušného refer en.lCj é--lJ ~p o ~e ,",," 

" 'v' .' v t v 'oJ.." hlt ' , , Q " psanemu tez vIceguverDsrem zameE n~nce urcILyc ~a egorl l z ODoru Cl~F 

kevní,místní,3kolské čl (JB3 vi~.l1í 8P:C8JVy,pok:.:td toto jmenován:: nespad.Ó,. 

" / _ ... ,/ ,/ , , v r • .. tJ • .? ~~;' ,/_ c lrkvl a pod. "Ma da..Le pra "i,i"o vy79..C.at ::. 8J. llstn2. nebo p lsemne zpTaV'~,7' ,~u" 

, ,. 1 ) v d . t '" d':> t" ",. f I ~ • • -J )' vlceguverner?- a Je10 prcs ·ci'e .nlC VIm O 'J JeL110 .LIVyCl1 re eren 'G1:~ Cl-J l ·:!.7) , 

spr~vy ve věcecb týkaj j~c ích S8 P .; R .. D'l.Jsledkem ' toho jest ct \ '::' Ini: sP ~~.'á "i;"8 ; ·, 

póvinna oznamova t·i guv :~Tnél' ,)vi · VS8cl1:::1a závažně j š i vládní ':Jpatření ~ ;6 8·, ·, ' 

b .." "k c, 1: v v, . , ne o JInym za onum,neJo ze pOS~O~UJl ~á j em ? c Rv Ji ; v každém ~2ukové j'frto 

případě si vyžáo:8. Tozhodnut~ , vlády" Vic8guve~néT v tom případě učil'1 ;, ' i e~ -: 

neodkladné proza tímnf opatrení na · vlr.,stní od:povědhost., 

dě 1 eny" ch a tiřad'li i lip.t::,_,.7ú. 'v ' i ~. ''.Jl· ITl -_ť ! spra" ve V """' ~l' de V 1 6ny/ ch ~ lO-J.~··~ eV 1 r. "l ~~' 11y'· C'" .; 1-"> ':'I - '-: ........ -..,. ,. _. . i..J..L ..1. . . - cu ~ J.. _vl ,-,_ ... . ' .1. ..... l~ -''-} .... 

'vi ceguverné!', ~meno·\rR,r.!.''t p I' 8. ci dont oni r"'epubJ.i ky k "1 6 iJ-T'hlJ. "'rl a" d y 7 ·"" -"" 0 c ·:---;::-'e.r i ~ _ J - _ l ClJ - - ~ ~ '. ,fl L!lJ-- IJ ,J - '-

kuje styk mezi výše jmenovanými 11Ťac,y a vládou G, spolupodepisu je v8 eclcy , 

úřední akty guvernérovy' .. J~j,yby v jakékoli v otázce nebylo doc ílen~ Gho (l;:. 

mez! Glvernére~ a viceguvernér~m}p~ 8dlcží se věc vládě k rozhodnuti ~ 

10 
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Viceguvernér konečně zastupuje guvernéra, je-li ténto nemocen nebo 

zaneprázdněn,nebo je-li jeho místo dočasně neobéazeno.V těchŽe pří-
, " 

, padech zastupuj e viceguvernéra konceptní uředník ci vilni sprgÍvy, hod-o 

nostní třídou nejvyšší. 

Při civilni ' správě je zřizen finančí referát,který funguje jako zemský 
, 

finanční uřad.V oboru soudnictví jest PoRus přičleněna k soudní tabuli 

v Košicích,kde bylo podle zákona z 15.IV.1920 č.270 SaZ.a n~a podle 

nařízení vlády RČS z třetího ,prosince 1920,č.634 S.zoa n ~ zřízeno zvl o 

, ~v , 

oddělení s příslušností pro soudy autonomníhL uzemí P.Rusi s urednlm 

názvem , ',Soudní tabule v KošicíCh,oddělení pro Podkarpatskou Rus. 
, , 

Z~izuje se zvláštní guberniální ,rada, která se skládá z guvernéra jakožto 

pfedsedy a z viceguvernéra jakožto místopředsedy a ze 14 člen~,z nichž 

4 jmenuje 'vláda,vyžádvši si návrhy guvernéra.lO pak jest volenau~lenem 

gUberniálnírady,at vOleným,at jmenovaným m~že býti jen ten~kdo dokonal 

26.rok svého věku a má 'právo hlasovaci do poslanecké sněmovny národního 

. shromáždění. 

Pro volby do guberni~lní rady jest celá oblast PrRusi rozdělena . na 10 

volebníchokres~,z nichž každý volí jednoho člena~Volba sama koná se 

tímto zp'Ó.sobem.Viceguvernér svolá k volbě všecky starosty z každého 

volebního okresu. Volbu řídí viceguvernér nebo zástupce jím stanovený; . 

Aby bylo lez provésti volbu,jest třeba přítomnosti aspoň 1/3 všech 

' starost~ dotčeného volebního okresu.Volba se koná,souhlasí-li nad ) olo-

, víční ' většina přítomných,bua povstáním nebo zdviženi~ ruky,o čemž roz-

hodl činovník, volbu' řídI:(cí; jinak se koná volba hlasovacími listkYoZvolen 

je ten, kdo dostal nadpolovi.ční většinu hlas,), přítomnýCh .. Nebylo .... li dosa

ženo nadpoloviční většiny,koná se týmž způsobem volby druhá,Nebylo-li 
. 

ani při druhé volbě dosaženo většiny této,dojde k užší volbě mezi těmi 

dvěma kandidáty,kteří při prvé volbě dostali nejvíce hlasú~má~li však 

několik kandidátů stejný počet hlasu,rozhodne se ' losem o tom,kdo přijde 

do užší volby.Při u~ší volbě jest zvolen ten,kdo dostal více hlasň. 

Při stejném počtu hlaSl' rozhodne los. 

Nesejde-li se k volbě předepsaný počet starostv,jest s voláma volba nová, 

která se vykoná bez ohledu na počet přítomnýcha 

Současně s členy rady volí se stejným způsobem i náhradník za každého 

člena. 
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Guberniální rada se schází na pozvání guvernéra aspoň jednou za měsíc. 

Guvernér má však právo svolati podle potřeby schů.ze i častěji .Jest však 

povinnen svolati sch~zi do 14 dnů,žádá-li o.to aspoň 5 člen~ volených 

nebo 3 členové vládou jmenovani,udávajíce předmět jednání .Schvze jest 

svolávati aspoň týden napřed a jest vždy také v pozvání udati,o čem se 

bude jednati.Guberniální rada jest způsobilá se usnášeti,je-li mimo 
~ 

guvernéra a viceguvernéra přítomno aspon 5 členů volených a 2 členové 

vládou jmenovaní.Nesejde~li se tento počet členů,jest do týdne svolati 

schůzi novou,která jest pak zp~sobilá se usnášeti i za menšího počtu 

přítomných. 

Schůzí guberniální rady mají právo a povinnost se zúčastn iti také refe

renti,přidělení civilní správě a to:s hlasem rozhodujícím referenti 

politický,finanční a kulturní a další referenti viceguvernérem od přípa 

du k případu určení v počtu nejvýše 3;8 hlasem poradním mohou se jednání 

tičastnj,"J i osta tni referenti. 

Jednání guberniální rady řídí gubernér nebo,zajde-li jej cos,viceguvernér. 

Ku platnému ús~~ení je třeba,aby pro návrh hlasovala většina z těch · pří

tomných člen~,kteří mají hlas rozhodující.Předseda hlasuje jen tehdy,když 

je rovnost hlas'Ů.; jeho hlas pak ovšem rozhoduje. 

Guberniální rada jest příslušná jednati o všech věcech dOiýkajícíc h se 

P.Rusi,které jí budou předloženy vládou k vyjádření guvernérem nebo 

viceguvern~rem.Zejména jest jí předložitl všechna nařízení a výnosy norma

,ti vní povap..v civilní správy P. Rusi. V naléhavých lze však vydati nařízeni 

a výnosy normativní povahy i před slyšením rady;v 'tomto případě jest jí 

v'šak tato nařízení a předpisy p~edložiti dodat~9ně. 

4Členství v guberniální radě se pozbývá ztrátou volitelnosti. Vláda jest 

oprávněna vyslechnout podle možnosti gu ernéra,rozpustiti guberniálni 

r~du nebo jednotlivé její členy,kteří své povinnosti zanedbávají,funkcí 

jejich zbaviti.Je-li guberniální rada rozpuštěna,učiní vláda,vyslechnouc 

guvernéra,opatření k tomu,aby do dvou měsíc~ byla dosazena nová guber

niální rada.Pozbyl-li některý člen guberniální rady své funkce,nastupuje 

na jeho místo náhradník:neni-li ho,povolá se nový č1en zpt~obemjakým 

byl povolán člen funkci pozbyvší. 

Když na Slovensku vstmupil v účinnost zákon o okresních a župních úřadech, 

byla ve veřejné správě na P .,Rusi učiněna další opatření. Některá tato 



opatřeni byla ovšem -íeště 
u 

I' 

před učinností zákona o župních a okresních 

úřadech ugedena již v §fu pŤJG.chozím; jimi veřejná ({správa na P .. Rusi. byla 

přmzp~sobema veřejné správě na S~ovensku. 

Vládním nařízením ze dne ~. 1 ~~ VI .1923 Č e 113 S. z. a n. byla provedema až do 

definitivní ~pravy zákonem změna příslušnosti správních úřadů jak násle

dujt.J~púsobnost,kterou měli dosud podle právního řád1il zde platného munici

pální výbor,nadžupan a. podžupan,se přenáší na župana resp.na správoe 

župního úřadu. Správní výbor stolice rovněž odpad:; a působnost jeho se 

v preipadech, ve kterých tento podle právníoh předpisů zde p ~ných roz

hodoval dosud v pr~}'ní stolici,přenáší na župcJna resp.na správce župního 

Úřadu. V p.řípad8c~, '~Je kterých podle prámlich předpis~ zde platných rozho

doval podžupan a ve :II. stolici správni výbor, přenáší se p·l~scbnost tohot o 

výboru na ci vil~1.c správu p oR1..lsi, ve všech ostatních případech ,ve kterýoh 

rozhodoval sp~ávní v~ ' O~ ve IIost 01ioi se pfenáěi jeho p~sobnost na žu

'pana" reap« na správce župního l~řad~."!.. V případech, "tre kterých správní v~ '~oor 

rozhodoval podle právních předpis~~ zde platných, dosud ve stolici. III, 

přenáší se je~1o p1sobnoct na oivilní spxávu PyRi.l(~ i.Na pvsobnosti mtnt-

s'terstev, kde tato, podle p~~vních předpi sť~ zde platných rozhodovala do sud 

ve Ilo nebo III (I stolici. se nemění nic " Nařízení toto nabylo l.~činno sti dnem 

gyhlášeni e 

Vlonař.ze dne 7"VlIIo1823 č.17: S,z.a n '.byla provedena prozatímní ~.prava 
, v , i .,obeCDlho zrlzen e 

V Užhol'odě a v ]tukače -::" ". 8 ·. provádí volba městského zastupi testva, obecní 

rady a všech komisí podle řádu. volení v obcích r .čsl. a 'podle zákonů 
. v 

řád tento doplnuj ícich s odchylka~11i obsaženými v tomto nafízení.. Volenýoh 

členů městského zastupit '~' ~ .: .l cva je 42. Dále jsou mocí tiřadu členy měst-s 

ského zastupi ~elstv2J :hlavni městský notář nebo jeho zástunce a 2 měštstí 

n~táři jim určení"J.Conešně mů2:e vláda,vyžadujíJ~ li toho poměry,povolati 

do městsJ:: ého zastup:L telst'1a místní odboxníky z obor'll:humani tně-nzdravot-· 

,oh kult "h . , l' , '" ,~ , v v b dá'" k'1 t b v Ul o, , uTnI o, sOCla Dl :;.J8ce ~ l ... . :'~ "', '" 0~· _oepo rs e 10 a s a ve !le,-,doprav~, 

ního a to po jednom z každého tohoto odboro s obmzeniJ71~ že odbornil~ 'ů 

těchto nesmí býti více než 500dborníoi tito jsou řádnými členy měst-

ského zastuplte1 8 tiTa~ 

Volba starosty a jeho na~ěstků se koná tímto způsobem:městské zastup:t 

telstvo volí ze sebe 5~ti členné městské p~edsednictvo.Volba předsednic-. 

, J' 
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rostou pověřeni jeho zastupováním v jednotlivých případech nebo oborech 

pŮsobnosti~Jestliže starosta zemře,vzdá se anebo z důvodů zákonem stano~ 

vených po~bude iř~d~ rtebu ~fad nekoná po dobu delší 4 měsíc~,jest pro

vésti na zbytek volebního období volbu městského předsednictva a jesž 

župan povinnen nejdéle do, 4 neděl svola,ti k tomu účelu městské zastu

piteslstvo.Nastanou.wli tytéž okolnosti u některého li ostatních členů 

městského předsednictva,volí na místě jeho nového člena ta skupina 

městského zastupitelstva,na jejíž listině byl ~ento člen zvolen do měst

ského zastupitelstva. 

Župan muže starostu a jeho náměst-xy,kteří hrubě poruší své povinnostt 
, 

nebo je trvale zanedbávají,zbaviiti uřadu.Sesadí~li župan starostu nebo 

jeho náměstky,nebo nemohou-li tito z důvodů zákonných svvj úřad vykoná

vati,pověři až do nastoupení nového starosty výkonem funkcí starostevých 

některého člena městského zastupitelstva a jest povi~nen nejdéle do 4 

neděl svolati městské zastupitelstvo k volbě nového městského předsednic-

tva. 

Starosta má,pokud jde o samosprávu,totéž postavení jaké měl až dosnd 

starosta města s regamagtstrátem podle zák,čl./uherského/22 z r.1886 

s tou odchylkou,že nepodléhá disciplinárnímu řízení zde uvedenémuft 

Fěstská rada se skládá ze 14 VOlených člen~"Volenými členy městské rady 

jest 5 člen~ městského předsedni~tva,kteří se čítají k těm volebním sku

pinám,ke kterým náležejí.Zbývajících 8 členů městské rady se volí volený

mi členy městského zastupňelstva podle §64 řádu volení v obcích RČS,t.j. 

podle zásady poměrného volení ř;leny příslušné skupiny volebni nadpolo

viční většinou h1as~.Vedle těchto 14 člen~ jsou moci svého~~~Cu členy 

městské rady hlavní městSký notář/jeho zástupce/a I člen městského 

notářského úřadu jím určený.Konečně jest členem měs'tské rady 1 z výše 
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.. uvedených odborníkv a to ten, koho určí hlavní městský notář; 

ostatní odborníci mají právo účastntti se sch~zí městské rady s hlasem 

poradníma 

Městská rada připravuje a vykonává usneseni městského zastupitelstva 

ve věceC!h samosprávy a vede běžnou hospoGIářskou spráVu,.,městských ústavť~ 

a podniků jakož i nadací a fondů městem spravovaných,projednává rozpočet 
, . 

a městské učty dříve než je předloží městskému zastu pitelstvu. 

Pvsobnost,kterou v městech s reg~magistrátem vykonávaly doBq~ magistrát 

a jeho členové,přechází na městský' notářský úřad,~ud pt1.sebnost ta 

není vyhrazena městské raděoSpoTY o příslušnost mezi městskou radou 
, 

a městským notářským uI-adem řeší župan •. 
, 

Složení p pravomoc městského notářskéh o uřadu jsou upraveny týmž zp'0so-

bem jak je na Slovensku upravil zákon ze dne 13.VII.1922 č.243 .8.z. a n. 

o prozatímní úpravě obecního zřízení* 

pusobnost,která v.městech s reg.magistrátem,na P.Rusi podle uherských 

zákonu,nařízení a městSkých statutu přísluší starostovi,městskému poli

cejmímu hejtmanu,magistrátním rad'úm, hlavnímu notáři a hlavnímu fiškálu, 

bude v Užhorodě a Mukačevě ode dne,který určí guvernér P.Rusi , obstarává

na jen státními úředníky,ustanovenými pddle tohoto nařízení ~ 

Města Užhorod a Mukačevo jsou povinna uvésti své statuty v soulad a u:sta/ 

noveními tohoto nařízení vE? lh'0tě,kterou určí guvernér p.Rusi . Město 

Berehovo přestává býti městem s regómagistrátem a prohlašuje ~e za veikou 

obec a přikazuje se ke sJ.úžnovskému úřadu v Berehovu,na který přejde v 

veškerá agenda patřící do kompetence správních a správně-polioejních 

'vel . u:radu I.sto ice. 

Den této změny stanoví guvernét P"Rusi.Město Berehovo má se označcflvati 

jako město. 

Ve velkých a malých obcích se volba obecního zastupitelstva,starosty, . 

náměstků, obecní rady jakož i 'obecnj])h komisí koná pOc~ le řádu volení v 

obcích RČS a podle zákonú řád tento doplňujícíCh.Úkol? státní správy 

jsou zde obstarávány notářemíjehož opatření ve věcech státní správy 

jsou obce a jejich orgány povinny provésti.V jiných věcech vnitřní 

správy přechází dosavadní působnost rychtáře na starostu,představen

stva na obecní radu a její členy.Dosavadní _ptS.sobnost notářů se však 

zachovává. 
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Obecní a obvodní notáři jsou povtnl1i účastňovati se s právem hlasovacím 

schůzí obecního zastupitelstva,obecní rady a obecních komisí a starosta 

je povinnen zváti je do těchto komisi týmž způsobem jako členy volen~~ 
ID 

Kdyby opatřen~ nebo usnesením obce nebo jejích orgánů byl porušen zákon, 

překročena p'l1s0bnost nebo ohroženo 'blah~ obo~,má notář právo ID. povtnnost 
! J .:' . 

podati proti t?mu odporJo kterém rozhodne služný. Vedle toho má notář 

p!ávo o~v?lati se p±oti opatřením a Usnesením obce a jejích orgánv o 

." 

Z povšechpý~h ustano~ení platícich jak pro města tak i pro obce,jes~ 

ještě uvésti:vedoucí obecní a městští úřadníci konceptní a odborní mají 

právo i p'ovinnost účastňovati se s hlasem poradním všech schůzí zastupi

telstva,rady a kOY!lisí)p0kud jde o otáZky spadající do oboru služby,pro 

který byli ~stanoveni. 
, , ~ v v " Hla-vnl sl:užny a v mestech Užhorodu a Mukacevu župan jsou optavněni ulo-

žiti starostovijnáměstkovij)který své povinnosti zanedbábá. pořádkovou 

pokutu do 5.000Kč a mohou uznatd. o.bec za povinnu,hraditi útraty vzniklé 

tím,že starosta přes zákonnou povinnost opomenul vykonati opatření,kteI'á 

mu byla nařízena na základě platných usta~ovenío 

Župan má práve rozpustiti obecní zastupi telstvo a učiniti zároveň opa~ 

tření o dočasné správě obecních resp " městských věc ·í.proti takovémuto 

rozpuštěni není opravných prostředk~! 

Nařízení toto nabylo ~činnosti dnem vyhlá~ení~ 

. Zákonem ze . dDe 31.března 1925 č c 62 S.z.a n.byl zákon ze dne 13.VlI o 1982 

č.243 S.z.a n"o prozatímní úpravě obecního zřízení na Slovensku roz~ 

šíř~n také na P('Rus :3 těmito odchylkami ~ 

I.Pokud v cit,zák.č.243j1922 jsou obsažena ustanovení platná pro 

města Bratislavu .a 'Košice,platí ustanovení tato v P"Rusi pro města Už-o 

horod a Mukačevon 

2.Městská zastupitelstva v Užhorodě a Mukačevu se skládají ze .42 

členÚ,městské rady v těchže městech ze 14 člen~,z nichž po 9 se volí 

podle § 64,řádv volení do obcí RČS.t.jq podle zásady poměrného volení 

členy příslušné skupiny vplební -nadpoloviční většinou h+asú. 

3.Úř dníci městského notářského úřadu a členové odborníci měst-ského 

zastupitelstva nemají p~áva účastniti se volby v obecních komisích., 

4.Ustanovení cit,zák.č,243jI92a,která se týkají jen . měst Bratislavy 

a Košic,dále ustanovení o velkých obcích s rozšížĚeným oborem působnosti 
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nemaj í v P .Rusi pTa-tnosti. 

Ustanoveni vl.nař.č.171 z r.1923 pokud se týkají městského zřízení měst 

Užhorodu a Mukače"r.:a, dále zřízení velkých a malých obcí a konečně práv 

a hlavního slúžného a župana vuči starostÚm a ~becním zastupitelstvům 

pozbývají platnosti. 

Zákon tento nabývá účinnosti 14 dnů po vyhlášení a má prozatímní plat~ 

nost až do vydáni zákona sněmem P.Rusi o 

Vl.nařízením ze dne 4.VI.1926 č.84 S.z .. a n.vydaným po rozumu vl.nař.č: 

, 476 z r.1920 resp. zákona č.2l0 z T. 1920 byly župy užhorodská,mukačev

ská a velkosevljušská sloučeny v jedinou župu a sídlem župy prohlášeno 

Mukačevo.Župnímu úřadu tohoto sloučeného obvodu pěísluší táž působnost 

jaká pIfíslušela dosavadním župním "Liřad{'m v Užhorodě · , Mukačevu a Velkém 
, 

Sevljuši.Nařízení toto nabylo učinnosti dnem 1.VII~1926.Avšak vl.nař e 

ze dne 2.VII.19Z6 č.106 S.z.a nevydaném s účinností ode dne 1.VII.1926 

byla působnost Ý župana resp ., župního úřadu zmenšena potud, že některé v 

věci byly z jeho pravomoci vyňaty a přeneseny jednak na hlavnosl~ž

novské úřady, jednak na policejní komisařství v Užlj.orodě,Mukačevu a Be-

rehovu. 

Konečně zákonem č.125 z r. 1927 byla,jak již také v ~vodu bylo pověděno, 

na celé oblasti RČS zavedena jednotná polittcká správa azákon ten na

byl/na Slovensku a v P.Rusfu/účinnosti dnem 1.VII.1928.Vlaádním nař.ze 

dne 28.VI,192e č.93 S.z.a n.vydaným po rozumu tohoto zákona stanoveno, 

že se sídla a obvody okresních ~řadů na P ~ Rusi shodují se sídly a ob-
, , 

vody dosavadních služnovských uřadú;při tom byly jak v sídlech tak i v 
, , ;' 

obvodech dosavadnlch služnovskychuřadů provedeny některé změny. Vlád. 

nařízením z téhož dme č.9 5 S.zoa n.vydaným rovněž po rozumu "tohoto 

zákona,byly provedeny jakési přesuny politických a některých státních 

odborných ~řadů. 

Tím odlišnost veřejné správy na Slovensku a P.Rusi celkem mizí. Úřad 

guvernéra P.Risi trvá však nadále;úřad vice~~vernéra P.Rusi přešel na 

zemského presidenta země Podkarpatoruské v Užhorodě. 

K O N E C / K O N E C. 
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