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ROČNÍK VI. V PRAZE, V DUBNU 1924. ČÍSLO 1. 

J UDr. JAPO~LAV CULíK : 

Vládní návrh zákona o vykonávání soudní 
moci a příslušnosti řádných soudů ve věcech 

občanských. 

Minis te rs tvo pro s je dn ocení z6kml Ů vypracoval o 
osn ovu zá'kolla o soudní p ř í s lu šnosti, ktel Ý na to pro-o 
jeun án v anke t ě inter esovaný ch s tavů, ze jnléné.l p ř ísluš
níků obou fakult právnick j'rch, mini st'e rstva spravedlnosti, 
ministers t\ 'a obch odu a de legá tů s tav u soud'covsk ého a 
auv oká tmch čl notářských komor. V porad~ch t ěch pro
diskutován novj'r návrh v ládní , k terj'r p ř idrž uje se sice 

. v ce lku s ta ré juris dikční ,normy z,e dne 1. srpna 1895 
Č . 110 ř . z., avšak v mnoh ý ch bodec11 závažně ji p,oz l11 ě 
i'l u j-e a doplňu Ie 

Vbc.1ni navrl1 ::,m čí- u]e lllavn0. <Je " :)llJL1 

1. aby sjednoceny byly veške.ré normy o př í s lu šn o s t i 

soudní platné v bývalých zemí koruny české Cl na 
S lovensku; . 

2. aby veškeré předpisy o' příslušnosti soudní roztrou
šené v různých z ákonech a nařbeních byly kompil o
váuy v jediném zákoně ; 

3. aby př edpisy ty byly co nejvíce zjednodušeny čl 

4. aby bylo uleveno s-oudům, přetíženým · pracemi. 
V ohledu prvém pojata by la do -osnovy _ mnohá dobrá 

us tanovení z p.ráva uherského. 
V ohledu druhém zrušena byla veškerá zákonná 

ustanovení o příslušnosti soudní, nalézající se v jiných 
. zákonech, tak z,ejmé11a: o ža-J.obě syndikátní (zákon ze 

dne 12. července 1872 č. 112), 'o náhradě škody <oso-bám 
nepráv,em ,odsouzeným (zákon ze dn·2 21. bř'ezna 1918 
Č. 109), o ná'hré\<dě za vyšetřovací vazbu (zákon ze dne 
18. srpna 1918 č. 318), o náhradě poškození civilních 
osob za světové v álky (zákon ze dne 18. srpna 1918 
č. 317), O' pojišťovací smlouvě (zák on zoe dn e 23. prosince 
1917 č. 501), o splátkových obchodech (zákon ze dne 27. 
dubna_ 1896 č. 70) , O' ručení železnic za poranění na tělte 
Ileb zabití bdí (zákon ze dne 5. le-dna 1869 č. 37), O' spo
rech mezi zaměstnavat,eli a óeI.edí (min. 'nař. ze dn'2 7. 
prosince 1856 č. 2240), 00 zbavení svépráv-nosti (nař. ze 
dne 28. června 1916 č. 207), o obřadnOlstech smlo'Ll-vy 
manželské, a rozluce a překážkách manželskj'rch (zákon 
ze dne 22. květ'na 1919 č. 320), 00 prohlášení za mrtva (za
kon ze dne 16. února 1883 č. 20) , o umoření listin (zákon 
ze dne 3. května 1868 č. 36) a některé předpisy o e,xe-
kučním řádu ze dne 27. května 1896 č. 78. 
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Veškeré v těchto zák<orltech s e 'l1qchíÍz'e jící př'edpisy 
k01l1petenční byly pojaty do nové osnovy. 

Poku.d se tj'r-hl bodu tř,etího, totiž zjednoc1u.š,ení přecl

pisú o přís].tlŠ'l10 s ti soOudní, ' za vádí osnova tyto Zmč11Y : 

]. Odstrailuje příslušnos t vrchního zemského soudu 
v první s tolici ve sporech syndikátnÍch , ve sporec!I o ná
hradu šk'ody oSoObá 111 odsouzeným n eprá vem a o náhradč 
za bezp r{l'1'llé p.oškoz ení -osoOb ve světové válce. 

2. Z rušu}e příslušnost dosavadních kausálních soudů 
obchodního a zvláštních s enátů obchodnkh a horních tl 

přikazuje p ř í s lu šnost jejich s oudům krajským (čl. XVI.), 
nás ledkem Čleh-ož zrušuj,e obchodní soOud v Praz,e, dáJ.e 
zrušuje pojmeno vání zemský soud v P.raze, v Bmě a 
Opavě a zavádí jednot'né po jmenování s-oud krajsk j'r a 
na místě v rchní zemsk ý s-oud, pojmenov án í v rchní: soud. 

Ll s'oudu povolujícího, jím ž ustanov uje soud, jenž vydal 
exekuční titul a v'e vš,ech jiných případech, soud e x'e
kuční. 

Ve smčru čtvrtém (úJ.evy soudům) oOsno,va: 

1. Ro,z š iřuje právoOmoc samosoudců u krajských , s-ou
dů 11 3 veškeré spory majetkov é bez ohledu na ' vý§i cény 
p ř.~dmětLl , r ovněž přiděluj'e samosoudcům i spory o roz
vod a rozluku manželství , leč by strana navrhla, aby 
věc byla proj'ednána př,ed senát'em. Dál,e vyhražuje sa
mos oudci pov'olovati <c'x-ekuoe a prozatímní 'Opatř,ení , proO
hlášení za mrtv a, veškeré věci knihovní a rejstřík'ové. 

2. Zavádí pro v,ešk,eré senáty všech sboro-vých soudů 
všech Lnst3!ncí, tedy i nejvyššího soudu systém tříčlenný . 

3. Rozšiřuje kompetenci soudů okresních tím, ž'e od
nímá soudům sborovým a přikazuje soudům okresním: 

a) spory o náhradě škody oSoObám nepráv,em odsou
zeným , o náhradě škody za vazbu vyšetřovací, . za bez
právné po-škoz'enÍ za světové váJ<l}y, vešk,eré spory z ná
jemních smluv, tedy i O' nájemném nehledě na jeho výši , 
dále spory zoe smluv sluvebných a pracovních (i domov
iIíků) a veškeré -spory o pohledávce hypo,teční a konečně 
věci konkurs-ní a vyrovnací; . 

b) tyto nesporné věd: veškerá projednání pozůsta
losti (§ 105) a výslO'vně se zmiňuje o tom, že přísluš
nost ta trvá, pokud s.oudy působí při projednání, pozů
stalosti, dál'e vešk,erá poruóenství a opatrovnictví (§ 108), 
pokud tu není zvláštních úřadů poručenský,ch, rroOe:hod
nutí O' zbavení svéprávnO'sti (§ 112) , .o prodlouže'pÍmoci 
otcovské a poručnioké , -o zcizení ne-movitosti dO' ceny 
5000 Kč, o umořování listin (§ 120) a v'edení ~nih (§ 122) 
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následkem čehož zr-ušují se desky zemské a přikazují se 
soudu 'Okrtesnímu. 

4. Dle návrhů učiněných při anketě má se, kompe
tence soudů okresních ,rozšířiti na spory až do 10.000 Kč. 
Náv-rh adv'Okát'ní komory, aby spory, kde př,edmět pře
vyšuje cenu 2000 Kč byly podrobeny nucenému zastou
p.ení adv'okátů, přijat nebyl a proto. budou notář i na příště 
oprávně,rii zastu:povati u -okresních soudů ve všech spo
rech, po.kud ovš-em Hm za'Stupovací činnost. přísluší 
(v místech kde nenacházejí se advokMi, resp. kde advo
kát zastoupení převzíti ne-můž-e n'eb ne-choe.). 

Osnova -rozšiřuje dův.ody pro zamítnutí soudce i na 
po.měr za-snouhení a na příbuze-nský a švagr'ovs:ký poměr 
soudce k zmocněnci neb zákonnému zástupci stran, jakož 
i na pří'pad, když s.oudce byl slyš,en jako svědek neb 
znalec. 

Nové jest ustanovtení, ž,e delegace soudu může se 
státi nejen k náv!rhu strany, nýbrž i (ve věcech exekuč
ních, konkUlrsních, vyrovnacím a v nespo.rné_m řízení) 
k ·ná vrhu soudce samého.. 

Nové jest dálle ,ustanovtení, ž-e- r,ozhodnul-li krajský 
soud ve věci samé, nemůže wllhodnutí to hráno býti 
v odpor z důvodu, ž,e byl příslušným soud 'Okresní a roz
hodnutí soudu okresního ne proto, že byl příslušný jiný 
okresnf soud, neb samos-oudee krajského soudu a r-o.z
hodnul-U vrchní soud, že jest s·oud I. stolice příslušný, 
není proti tomu opravného prostředku . 

Nové jest dále ustanovení,- že v jedné žal.ohě může 
býti spojeno i více nárb'ků. Příslušnost řídí se p·ouz,e dle 
s oučtů všech nároků, nepřevyšuje-li ale žádný jednotlivý 
nárok, hranici stano-v,enou pro okresní s-oud, j'est kompe
tentní soud okresní. 

Soudům krajským vyhraz,eny jsou spory : 
1. jež nenáleže jí př ed okresní soud, 
2. o uznání nleb popření manž-elského. původu dětI , 
3. a. rozvodu, r-ozluce a neplatnosti manžels tví, 
4. nikoliv majtetkové r-oz.epř,e mezi manž'ely, rodiči a 

dětmi, 
5. žaloby syndikátní, jež s-e rozšiřU'jí i pr,o.ti sta

rostům, členům , zastupitelstva obecního, proti výboru a 
zastupit'e<lstvu 'Okresní,mu a župnímu a proti výborúm 
školní'm a sená<tům žup:ním -o náhradu šk Oldy , 

6. spory proti stá tu, .obcím, .okresům a župám o ná
hradu škod~, 

7. spory z ochrany známek, vzorků, modelů a vy
nálezů, 

8. rQiz'epř-e z plavby lodí, 
9. r,ozepře o nár'Oky z dílčích dluhopisů, 

10. rOIl-epř,e z práv'ního poměru mezi obchodní spo}eč
nos-tí akciQivou, akc~ov'Ou komanditou, společností s r. o. 
a spol,eoenstvem s r. o. a j-eHch spol'ečníky, r,esrp. čl-eny, 

11. roOzepře horní. 
P.okud sie týká příslušno'Sti výlučné, řeší vlá,dní 

návrh podrobně sporná ustanovení ,o přís1ušnosti soudní 
_ v;e věoech manŽ-e-Is1kých, pokud jde o r,o.zvod, rozluku neb 

neplatnO'st ma:nželú. Je-li alespoň jeden z nich přísluš
ník'e:m Českorslov'ell1iským , při-náleží spory ty př,ed s'Oud 
posledního sipolečného. bydliště a jestliže manželé tako
véhoto v tuzlemsku neměli, jest přís}oušný.m obecní soud 
žalov3!ného a Inení-li ho v tuzemsku, soud žalobcův, a 
když ,ani toho, není, krajský soOud v Praze. Jsou-lil oba 
manž-elé ICÍ'zind a bydlí v tuzemsku, j,e:st příslušným soud 
j,ejich spo:lečného POIsliedního bydliště; není-li ho v tu-
zemsku, jest příslušným s'Oud bydliště žalovaného. 

Proti manželi, Ikrte.rý byl příslušníkem našim v době 
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uzavření sňatku, ale později našeho obča:nstvÍ pozby l, 
může mq,n-želka, kte,rá bydlí, Jneb trvale se zdržuje v naší 
Republke, žalovati u oObecného soudu žalovaného a ne
ní-li ho. v tuzemsku, -ll obecného soudu jejího bydliště. 
Byla-li manželka' v době uzavř,ení sňatku naší příslušnicí , 
může o' nep.latnQist manželství žalovati u zdejšího sOludu, 
v jrehož obvodě napos led bydlela před uzavřením sňatku. 
Nemá·-li zde bydliště , jest příslušný krajský soud v Praze. 

Obe'0nÍ soud ,manŽlelů jiest ,t.aké soudem j-eho man
ž'elky. JesUiŽ!e V-šaJk manž,el zrušil své hydliště v t.uzem
sku, avšak svou manž,eltku zde zanechal, jest mí'sto j-ejího 
trvalého pobytu obecním soudem pro ni i její dítky po~ 
kud se nacház,ejí v j,eií péči. Nenacházejí-li se děti v j,eH 
péči, jest obecnfm soudem pro děti soud místa trvalého 
j~e jich pobytu. Pr'Oti otci, Jenž byl naším příslušníkem , než 
se drí,tě naroOdilo, později ale státního -občanství pozbyl, 
jlest pro spory dětí , pokud nejsou ryze majetkové pří

slušný s'Oud, k,de se zdržuje trvale manželka, jež děti má 
ve své péči a nemá-li jich ve své péči, soud trvalého po,
bytu dětí. 

Žaloby o sprav'ení záznamu přika~ují se s-oudu reál
nímu. Příslušnost s-oudů na výběr byla změněna a do
plněna twkto: 

a) Příslušno s t soudu provozovny byla rozšířena tím 
. zpusobelffi, ž,e osoby, které mají mimo obvod svého by
dliště nějakou pro.vozovnu, mohou býti žalovány ve spo

. 'I-ech, které se vztahují na činnost s jejich rp,ovoláním spo
jenou, u. soudu, v jehož oObv-odě se nalézá provozovna. 

b) Dlouhá debata s,e mzpfedla 00 faktur-ovém soudu 
na výběr . Vláda ,navrhuje, aby pohledávky proto!'kolo
\Taných oObchodníků mohly býti prQiti' jiným ohchodníkům 
žalO'vány do dv ou let ode dne zápisu posledníhO' ,obchodu 
před soudem místa, kde byly v čas sjednání obchodů 
vedeny ob chodní knihy, tř-ebas byl žalobce v do-b ě po
dané žalobě z obchodního rejstříku vymazán. Žaluje-li 
takovýto obchodník neobchodníka v ědorn.ě , do'volávaj,e s-e 
této příslušnosti, podléhá pokutě až 1000 Kč. 

c) Podišťovatd může- bý,t.i z poji'š.ťovacího poměru ža
lován také u soudu, v jeho-ž obvodu jest poOboční závod, 
který smlouvu s ním uzavřrel a pojistník u soudu, v j'ehož 

, obvodě jest jeho živnostenský neb zemědělský podnik, 
ohl,edně něhož pojištění to uzavfel. 

d) Žaloba 00- určení , zda smlouva tu je čili nic, na její 
s-plnění neb zruŠoení a na náhradu pro nenál,ežité spllnění, 
může býti podána u soudu mí'sta, na kterémž smlouva 
má býti žalovaným splněna. Omluvu tu dlužno p'r-okázati 
listinou již v žaloObě. 

e.) U SOtudu reálního může býti spoJena s,e žalobou, 
kterou jest uplatňo.vánO' zástavní právo', žaloba na zaph
cení pobltedávky a .s'e žalobou o zruŠoení zástavníhO' práva, 
žaloba 'O určení, že tu není pohledávlky, kd~ž oObě žaloby 
směřují prr,oti témuž žalovanému; 

f) žaloba o náhradu škody, může býti podána u sou
du, v j'ehož obvodě byla škoda způsobena. 

V řízení exekučním zj.ednodušena byla kompetence 
tím, že pov'Oliti eJXlekuci přísluší, vzešel-li e,xekuční titul 
z činnosti řádného tuzemskéhO' s-oudu civilního, tento soud 
.(1. stoHoe); ve vš-ech ostatních přÍ'padech soud e'xetkuční. 
Exekuční soud může povo,liti exekuci též tehdá, když vy
máhající věřjt.ef pfedloží mu ,e,xekuční titul op.atř'ený do-
ložkou vykonatelnou. ' 

EXlekučním s.oude1m j,est, jde-li ,o lelX'elkuci na nemovi-' 
tosti, neb věcná práva knihovně zapsaná, okresní s-oud, 
v j.ehož o.bvodu věd letží, jde-li o pohledávky a nároky 
knihovně nezajištěné , okresní sou.d, v jehož .obvodě má. 



diu~ník ohecnÍ soud· a nemá-H hO' v tuz,emsku, v jehož 
obvodu má poddlužník své bydliště neb pobyt a je-li ne
znám neb není-li v tuz,emsku, 'Okresníl s'Oud, v j.eho'ž ob
vodě jest daná zástava za pohledávku, ve všech ostat
ních případech 'Okr,esní soud, v j,ehož obvodě se nalézají 
při počátku výkonu exekuce věci, na něž se exekuce 
vede. EJXlekučnímu soudu přináležejí též v,eškeré spory, 
ku kterým dojde za trvání exekučníhO' řízení. \ 

Prozatímní opatř,ení přísluší pov'o,lovatt soudu, u ně
hož byl spor zahájen; není-li zahájen, okresní soud, v j'e
hož obvodě má 'Odpůroe navrhO'vatelů .obecní SO'ud a ne
ní-li tak'Ovéhoto, kde se nalézá věc aneb kde má p.od
dlužník své bydliště neb pohyt. 

. Pokud se týká řízení konkllrsníhO' a vyrovnávacího, 
nadhozen byl v anketě námět, zda-li řízení ta nemaj,í býti 
pr-ikázána soudům okresním. Návrh vládní přikazuje ří
z,ení ta soudům krajským, v j'ehož obvodě má úpadce 
podn~k a, nemá-li podniku, své bydliště a nemá-li ani toho 
v tuz'emsKu, kde se nachází j-eho maJetek 

K'Onkursní s'oud pro společnosti jest také konkursním 
soudem pro společníky; 

V řízení nesporném přikázána veškerá pr'Ojednání 
pozůstalosti po.uzel soudům okresním, podobně věci poru
čenské a O'patr'ovnické;' tOl platí též, jak Hž shora uve
deno, o rozhodnutí 'O zbavení svéprávnosti, o pwdlou
žení mod 'O;tcovské neb poručenské, .o umoř'Ování listin 
a v,edení knih (desk z·emských). 

Pouze vedení knih ·horních a železniční'ch, po.necháno 
krajským soudům, při nichž dosud byly vede·ny. 

Delegát stavu soudcovského navrhQlval, aby 'Okres
ním s'oudům bylo dáno též oprávnění zřizovati affidavit. 
Návrh ten však nebyl přijat. 

To hou tak asi v,eškeré důležitější odchylky od ny
nější jurisdikční nOlimy, jejíž další předpisy byly po ... 
drž'eny. 

Vládní návrh jest práce skutečně p,o.zoruhodná a 
bedlivě pr.omyšlená. Docílí se jím Hstě zjednodušení před
pisů , 'o příslušnosti a uleví se soudům shorovým, naproti 
tomu přir'oste práoe soudům okresním. Rozšířením pů
sobnosti samosoudcú uleví se rO'vněž s'Oudům sboro
vým, j·eSit ovšem otázka, zda-li tím neutrpí strany, práva 
hledajíc'í, jež budou se museti spokojiti s náhledem jedi- ' 
ného soudce, naproti nyněj'šímu stavu, kde rQlzhoduj,e 
o jejiCh právu senát. Vláda ovšem v důvodech předkládá 
statistiku, dle kt,eréž PQlčet odvolání z r,ozsudkú samo
soudců jest menší, než z ,r,ozsudků s,enátních a po·čet roz
sudků sa'mos'oudců potv,rzených k odvolá!ní přibli~ně po
měrně stejný ja:ko u rozsudků senátních. 

Předložiti hude lze vládní návrh Národnímu shro
máždění j,en součas,ně s o'snovou 'nového soudního řádu a 
řádu exekučního. 

DR. KAREL BATĚK: 

Poznámky advokáta 
k osnově nového jednotného notářského 

řádu. 
(Pokra.oování.) 

Nedůvěra auto r,ov a ku vlá,dní osnově projevuje se ve 
zvláštním, přímo slídivém rozboru vět a slov, větřícím 
všude nějakou výhodu, nějaký prospěch Pro notářstvÍ. 
I\arakteristickými P'O této .stránce j-sou tyto vývody 
autoroVY: 
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v § 1. notářského řádu stojí »s tra n a m i sobě svě
řené listiny uschovati«, v osnově jest toto slovo vy
necháno. 

Stalo-li se vYnechání tohoto slova bez úmyslu roz
šířiti možnost úschovy listin i pro úřady, nelze proti 
tomu vznést! námitek, nebylo. by však m'o.žno souhlasiti 
s tím; aby i úřady dávaly notářům do úschovy listiny, 
protože by tímto způsobem jednak se proti duchu doby 
- usilujícímu o zjednodušení age11dy -- komplikovala 
(lschova listin, které! každý úřad si může sám schovati, 
tím, že by je jednak do úschovy předával notáři, jednak 
z ní opět bral, samozřejmě za poplatek, jednak by se tím 
notář stavěl přímo nad úřad, který by své listiny, sobě 
svěřené ani nemohl schovati.« 

Imaginace autorova podkládá tu vládní osnově 
úmysl, vYbudovati z notářských kanceláří jakési filiálky 
úředních registratur. To' je ovšem groteskní. · Ukazuje se 
VŠ4k při -tom, že autor nedbá důležitého příkazu: »bene 
distinguere«, neboť jinak by si uvědomil, že již za plat
nosti nynějšího zákona jsou notáři povoláni, aby pře
jímali do úschovy listiny také od úřadů v případech, 
kdy ú řad je s t str a no u. Stát uzavírá totiž zhusta 
právní jednání nejrůznějšího druhu, a tu příslušný správ
ní úřad, zastupujíd stát, častO' jako smluvní strana dává 
notáři dOl úschovy li~tiny vztahuj'ící se k právní'mu jed
nání, o něž jde. Tak tomu bude také v budoucnu, a lituji, 
~e s'e tak děj,e .a díti bude - abych užil slov autoro'vých -
»samozřejmě za poplatek«. 

Auto.r spatřuje v závěru § 1. osnovy jednajícím 
o spolupůsobení notářů ·v řízení nesporném, zejména po
zůstalostním, novum u srovnání s nynějším stavem. To 
jest ovšem historický i právní omyl. Renaissance notář
ství v roce 1850 (rozhodnutí koruny ze dne 9. května 
1850, notářský řád ze dne 29. září 1850 čís. 366 ř . z.) 
by la úzoe spiata s kodifikací jednotlivých př,edpisů o vě-
cech nespornéhO' řízení, jež uzákoněna byla patentem ze 
dne 28. června 1850 Číc. · 255 f z. Tato souvislost nebyla 
snad pouze ča,sovou, nýbrž příčinnou: byl tu položen zá
klad ku povolání notářů k určitým úkom1m nesporného 
řízení , hlavně pozůstalostního a to v úvaze, že úkony ty 
jsou v podstatě své veřejným csvědčováním skutkových 
poměrů, prohlášení a jednání právních, jež pojmově pří
sluší notářům. Tato spojitost byla pak dále vybudována 
. paténtem ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. z., notářským 
řádem ze dne 21. května 1855 čís. 94 ř. z. (hlava XIII.) 
a nařízením ze dne 7. května 1860 čís. 120 ř. z. 

Článkem II. uvozovacího zákona ku notářskému 
řádu ze dne 25. července 1871 čís. 75 ř. z. byla výslovně 
zachována' v platnosti ustanovení o užívání notářů jako 
soudních komisařů obsažená v XIII. hlavě · notářského 
řádu ze dne 21. květnal1855 a nařízení ze dne 7. května 
1860 čís. 120 ř. z. Tím stala se tato ustanovení integru
jící součástí notářského řádu ze dne 25. července 1871, 
a činnost notářů jimi vYměřená O'rganickým článkem 
zákony zaručené působnosti notářské. 

Namítá-li tedy au.tor, že závěr § 1. osnovy obsahuje 
něco, co nevyskytuj,e se v § 1. platného notářského 
řádu, pak přezírá skut'ečný ' právní stav. Jeť přete 
zcela lhostejno, jsou-li příslušná ustanovení vřaděna do 
textu zákona, či ponechává-li uvozovací zákon příslušná 
~tarší ustanovení výslovně v platnosti. Této methody 
osnova ovšem užíti nemohla se zřetelem na státní změny 
a z důvodů zákonodárné techniky, a proto správně vY
slovila v závěru § 1. zásadu (referens), a meritorní usta
novení vřadila do čtvrtého dílu (relatum). Takto zacho-




