
Dr. Emil S 0' bo t a. 

1. Úvod. 

1. (P r a m e n y čes k o s loven s k é hoj a z y k o v é h o 
p r á va.) Zajisté také pro obor práva jazykového dlužno míti za to, 
že zákon čís . 11 / 1918 o zřízení státu československého recipov.al 
právní řád předlitavský resp. uherský, se samozřejmým dúsledkem 
svých ~lov, vyjadřujících státotvorné postavení národa českoslo
venského /) totiž, že - byla-li podle oněch právních řádů přiznána 
přednost některému jazyku, dlužno napříště tuto, přednost přiznati 
jazyku československému. Platil tedy v zemích dříve předlitav
ských zejména článek XIX. zákona ze dne 21. prosince 1867, Č. 142 
ř . Z'o a v zemích dříve zalitavských ustanovení uhér. zákonného 
článku XLIV. z r. 1868 o národnostní rovnoprávnosti. Wného ná
zoru o zdrojích jazyk. práva v době mezi zákonem č. 1111918 a jaz. 
zákonem č. 122/ 20 je však nejv. správní soud. o němž viz jeho ple
nissimární rozhodnutí ze dne 19. března 1919, Č. 73/ 18, Boh. č. V.) 
Na území dřív e uherském byl tento právní stav záhy upraven no
vou normou, zákonem č. 64/ 18 o mimořádných přechodných usta
noveních na Slovensku, § 3; zákon tento platil od 16. prosince 1918, 
a to nejen na· Slovensku, nýbrž - až do organisace Podk. Rusi -
»na celém onom území bývalého království uherského, které vláda 
Československé republiky do své správy vezme« (§ 13). Zákon sta
novil úřední jazyk slovenský a ustanoviti o právu užívati jiných, 
na Slovensku domácích řečí vyhradil cestě nařizovací. Tím stvo
l:en pak i jakýsi formální předpoklad, aby generální statut Podle 
Rusi (č. 26.536/ 19 min. rady) stanovil, že lidový jazyk bude na 
Podk. Rusi »ve školách jazykem vyučovacím, jako·ž i oficielním ja
zykem vůbec. « (Jinak však opět nejv. správ. soud, podle něhož ú
zemí Podk. Rusi nepodléhá zmocnění ministerstva pro správu Slo
venska, jsouc od počátku , t. j. od okamžiku faktického připojení, 
zvláštní jednotkou územní česko sl. republiky. Nález č. 8795/21 ze 
dne 1. VIL 1922, Boh č. 1461.) . 

1} Prvý odstavec: . ... Náorodní výbor jménem česko,slovenskéhn ná
roda jako vykornaVMI státní samostatno'S,ti nařizuje . .. 
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TakovjT byl j)rávní stav v době , kdy nabyla účinnosti ústavní 
listina a jazykový zákon č. 122/ 20, který tvoří podle § 129 ú. I. její 
součást. Jazykový zákon nabyl účinnosti dnem 6. března 1920 a 
svým § '9 zrušil výslovně všechny předpisy jazykové, jež byly 
v platnosti před 28. říjn em 1918. Mlčky ovšem zrušil res j). změnil i 
pozdější jazykové předj)isy j)rávní (z doby od 28. října 1918 do 6. 
března 1920), j)okud se týkají jeho látky a odporují mu; tedy ovšem 
i onen zákon Č. 64/ 18 jest jazyk. zákonem změněn re.s!). doplněn .") 

ústavní listina v § 128 odst. 3 přiznává státním o.bčanům re
j)ubIiky Československé v mezích všeobecných zákonů možnost 
volně užívati jakéhokoli jazyka ve stycích soukromých a obchod
ních, ve věcech tj'rkaiících se náboženství, v tisku a jakýchkoli pu
blikacích nebo veřejných shromážděních lidu; čímž ovšem nejsou 
dotčena práva, jež státním orgánům v těchto směrech příslušejí 

podle platných neb budoucně vydaných zákonů z důvodů veřejného 
j)ořádku a bezj)ečnosti státní i účinného dozoru. Tuto oblast nej)o
važuje ústavodárce zřeimě za oblast »jazykového práva" ve smyslu 
,§ 129 Ú. 1., j)odobně jako oblast vnitřní správy institucí naznačených 
v ,§ 130 ú. 1. Rovněž s ohledem na § 37 ústavní listiny Lze míti za to , 
že jazyková j)raxe Národního shromáždění neměla býti uj)ravena 
zákonem vydaným podle § 129 ú. I. (Tak praví i dův. zj)ráva k iaz. 
zákonu.) Jazykový zákon č. 122/ 20, který jest v § 129 ú. 1. naj)o
věděn, nelze tedy j)okládati za normu, která chtěla upraviti všecky 
jazykové styky ve státě. 3 ) 

Jazykový' zákon Č. 122/20 jest součástí ústavní listiny. Dlužno 
jej tedy j)okládati za normu formálně rovnomocnou. Proto, a jelikož 
jest zároveň co do obsahu normou sj)eciální, mohl> jazykový zákon 

2) Máme z té doby .ovšem též řa,du jazYlkovYch IlJorem. které jazy
lmvému záko'nu ne-ordpOIruií; tak na př. usta'novení vyh~ášeko' z a v, e den í 
úředních !is ltů (č. 4/20,603/19); některé z předJpbsů o jazykové 
způsobUosti veř. zaměstnanců (sb. nař. č. 56/19. § 3 o obsa
zovální mist s>OIudců a stát. za'stup'ttelstev. vl. ncuř. Č. 154/19. § 2); některé 
z předpisů o jecl!notJHvých dr u z í ch pap í r >O v Ý c h p I a t i d e I (vyhláš
KlY Č. 364/19, 396/19, 463/19, 508/19, 641/19, 48/20, 108/20) o v y u Č o v a
cím jazyku jednotUvých státních ústavů (č. 50/19, 76/19, 
197/19, 375/19, 441/19, 460/19, 461 /19. 475/19, 648/19);0 jazyku v o' jen. 
s o u d ů (zák č. 89/19). 

3) Jest zaiímavo, ·že § 129 Ú. 1 v 'Osnnvě . p,ůvodně měl: "PrávO' uží
V'ati mčitého jazyka u úřadů upravuje 7NláŠlt'ní zákon. tvo,řící součást téi·o 
ústavní Jistiny«. Osnova ústavní listiny s takto znějícím § 129 byla před
i'ožena s>oučasně s osnO'V'ou jazykového zálwna pl1enu Národního shromáž
dění, a teprve zde (na návrh člena N. S. dra. Ba:rtoška a soudr,) US'lJ.>eseno 
nynější znění § 129, aniž by p,ři tom rámec jazykorvéhO' zákona podstatně 
bYtl změněn. I kdyby z této změny, 'klterá da1la citorvanérnu paragrafu znění 
nespomě povšechnější (»Zásady jazykového práva v republice českoslov. 
mčuje zvláštní zá!kol1« atd.), mělio se SloudIti. že úmysl zákonodárcůV nesl 
se k tomu. aby jazyko'Vý zákO'n byl vYkládán co Inejšíře. zůstává nespor
ným, že jej nelze vztáhnouti na ,ony poměry a vztahy, jichž se týče § 128 
resp. 130 ú. 1. 
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stanoviti pravidla pro nařizovací moc pro svúj obor jinak, nežli § 55 
Ú. 1., a také je vskutku upravil volněji. 

Přes tO' však ovšem zústává nepochybně moci zákonodárné 
volno, aby z vlastní iniciativy kdykoE zasáhla do sféry, která při 
provádění jazyk. zákona jak podle § 55 Ú. 1. taK podle oněch někte
rých zmocňovacích ustanovení zákona Č. 122/20 je svěřena moci 
nařizovací. A tak vidíme, že jako nadstavba nad zmíněnými pra
vidly ústavy vyrostla spleť dalších norem, dílem zákonú, dílem na
řízení, z nichž nejdúležitější buďtež zde vyjmenovány. 

Jsou to především ony porúzné předpisy, které rozvíieií po
drobněji zásadu ú řad o v á n í stá t II í c hor g á n ú v jazyku 
státním, oficiálním. Tak na př. zákon Č. 299/20 (užívání jazyka čet
nictvem při zakročení, '§ 15), vl. nař. 54/21 (jednací řeč čsl. ústřední 
a ředitelských rad železničních), vl. nař. Č. 3/22 (jazyk Poradního 
sboru pro otázky hospodářské), iednací řád ústav. soudu č. 255/22 
(čl. 67 o jedno jazyku). Sem patří i řada předpisú o jazyku někte
rých v nit r o ú ř e dní c h z á z na m ú (př. vl. nař. č. 345/20, § 2; 
č. 630/20 § 6; Č. 198/ 22, ,§ 2), po př. ú ř e dně vyd á van Ý c h 
tiskopisú pro strany (př. vl. nař. č. 178/ 21, § 1; 215/ 21, § 2; 
264,/21, § 2; 265/21, S 2); předp i sy o jazyku známkování 
.(p ·ř. vl. nařízení č. 615/ 20, 624/20, 441/21, 217/22, 87/24, 188/24, 
167/25). Jsou to dále předpisy, rozvíjeiící zásady jaz. zákona o ja
zyku o z nač o v á n í a vy h I a š o v á n í orgánů republiky. Tak 
zák. č. 25:/20 ('§ 6 a 8, nápisy na velkém stát. znaku a státní pečeti); 
vl. nař. č. 512/20 (český nápiS na pečeti presidenta republiky); vl. 
nař. č.362/22 a 261/24 (české nápisy na řádových odznacích a me
daili Bílého Lva), vl. nař. č. 657/20 (jazyk pečetí veL notářů), vl. 
nař.č. 244:/23 (jazyk úředních titulů stát. úředníků). Tak i zákon 
č.500/21 (jazyk vyhlašování zákonů a nařízení). Jsou to dále pra
vidla o jazykové způsob ilosti veř. zaměstnanců; zákon 
Č. 276/20 (jazyk. zkouška maďarských a německých učitelů na Slo
vensku z jazyka státního, oficiálního), zákon Č. 299/20 (znalost 
státního jazyka četnictvem, § 17), vl. nařízení č. 361/20, § 4 (za
městnanci u župních úřadi'l na Slovensku). vl. nařízení č. 383/20, 
§ 4, (obec. a obv. notáři), vl. nařízení č. 428/20, § 5 (úředníci a zří
zenci státních úřadů a ústavů býv. státu uherského), vl. nařízení 
č. 476/ 20, § 4 (žuP. zaměstnanci na Podl<. Rusi). zákon č. 297/ 21 , 
§ 16 (zřízenci známkoven chmele), zákon č. 243'/22 (starostové a 
členové měst. rady v Bratislavě a Košicích), vl. nařízení č. 290/ 22, 
'§ 18 (personál přidělený u župních a okresních úřadi'l), vl. nařízení 
č. 295/22, § 14 (stráž bezpečnosti), vl. nař. č. 24/23 (obecní a ob
vodní lékaři, § 3), zákon č. 154:/ 23 a vl. nař. č. 203/23 (voj. gážisté, 
§ 34), vl. nař. č. 226/23 (učit. osoby na stát. VYUČ. a vychov. ústa
vech na Slovensku). Vyhlášky o j a z y k o v é úp r a věj e dno t-, 
I i v Ý cll dr u 11 ů p I a t i d e I pap í r o v Ý c 11 (600/20, 43/21, 48í22, 
156/ 22. 269/ 22, 31 / 23, 167:/23, 17/ 24: 56/24, 107/24, 169/ 25), resp. 
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ražených čs. dukátů (62/ 23, 200/ 23); rovněž předpisy stanovící v y
l! Č o v a c í j a z y k jed not I i v Ý c h stá t n í ch úst a v ů (na 
př. 147/ 20, 183/ 20), a pravidla o postavení jazyku j a k o uče b n é
hop ř e d m ě t u (př. zákon Č. 73/ 22 o vyučování v moderních ja
zycích, zákon č. 137/ 23 o vyučování státnímu jazyku, ja
kož i jazyku nár. menšin na školách středních a ústavech učitel
'ských, zákon č. 226/ 22 (o vyučování jazyku státnímu na školách 
obecných a měšť. s jiným Vyučov. jazykem než československým) . 
Konečně jsou to pravidla o už í v á n í j a z y k ů při s a m o
s pr á v n Ý c hor g á n ech, z a s tup i tel s k Ý c h s bor ech a 
veř. korporacích i ústavech, zák. č. 266/ 20 a vl. nařízení 
č. 324/ 20 (užívání jazyků při provádění zákona o názvech obcí , 
osad a ulic), vl. nařízení Č. 27/ 24 (užívání jazyků v' župních zastu
pitelstvech a v župních i okresních výborech na Slovensku), zákon 
Č. 185/ 20 a vJ,. nař. Č. 654'/ 20 (užívání jazyků v inž. komoře), zákon 
Č. 347/ 20 resp. 102/ 25 (jaz. ustanovení pro Národní banku, '§ 8, 18, 
53), po př . počítáme-li mezi veř. korporace i církve státem uznané, 
patří sem též vyhlášky min. školství a nár. osvěty Č . 79/ 23, 20~/24 
(církevní a vyuč. jazyk německé církve evangelické v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku), vyhl. min. školství a nár. osvěty Č. 164(23 
«(lprava užívání jazyka v oblasti evang. církve augsburské ve vý
chodním Slezsku). 

Soustavného, byť ne všestranného provedení doznal jaz. zákon 
vlád. nařízením Č. 17/ 26, toliko pro obor některfrch odvětví státní 
správy jakož i pro úřady místní samosprávy a pro veřejné kor
porace. 

Vedle toho byly vydány některé předpisy pro jazykovou praxi 
některých podniků a institucí sice soukromého práva, jež však 
vzhledem k svému významu hospodářskému či kulturnímu a na zá
kladě zvláštních právních skutečností podléhají vlivu státní moci. 
Tyto předpisy nelze ovšem dobře pokládati za provedení zákona ja
zykového. Jsou to na př.: vl. nařízení Č. 477/20 (jednací řeč Svazu 
čs. sPořitelen), zákon č. 71:/ 22, § 11 (jazyk pracovní smlouvy naja
tého dělníka dle zákona o vystěhovalectvO, vl. nař. Č. 170/ 22 (ja
zyk obch. knih vystěhovaleckých kanceláří a smluv), zákon Č. 64/ 24 
(~ 6, jedno řeč plaveb. společnosti oderské), vl. nař. č. 119/ 20, čl. 16 
(jedn. řeč Masarykovy Akademie Práce). 

Posléz,e dlužno uvésti že nikoli v rámci provedení jazyk. zá
kona, nýbrž '§ 37 úst. listiny obsahují jednací řády posl. sněmovny a 
senátu Národního shromáždění (zákony č. 325 resp. 326/ 20, § 49) 
jazykové předpisy pro jednání těchto sborů!) 

2. (O ob s a h i'a z y k >O V é hl .o z á k ,o n a, '(ll c >O z 11 ě hi o' p r 0'

vád Í' ú:n 'o r O' v é '111 a' říz e.n i1.) J azyni:lQový záJkon ohsahiUlÍe pfede-

4) ChrouoJ,ogický seznam jazykových norem viz : Dr. Pwkop: Jazy
klový zákon, str . 23'0. 



• 
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VŠ'~'m V'Y'ZI11,a,oenÍ, j,azJllkačesl~os).ovel1>ského za státní, oiidálinÍ j'azyk 
re!lmbHlky (,prrvn1í odsltlatv,ec § 1) a demon:stra,tirv'11Í vÝ1P'O'čet fU'11lkcÍI ja
zY'k'aJ taJkJt,o vYlZlDlatoelného, po př. jeho mezí (drurhý od's,t,a,vec § 1, 
§ 2, 5). Dále jest j1eTIro obsahem stanorve'll'í zá;sél!drní Ipovinn,O'sÍ'i stát-
111ÍICh z aměs;tnla'nců , ,ahy Uimě'l~ oesk'ú,s!<o,V'oolsky (§ 1, 'odst 'P'OIS:l.), sta
TIorve'lllí recilp,ro.cj~JIl mezi oeským a s)iolvenským změním j1a'zY'ka česk,o
slo'V'elnského (§ 4),stalJ1ove11lÍ' IJ1lěl~terÝ:ch hl'a,v:ních z.álslad 0'1"0 po:sta
v,ení oe'S'k}ols.],orveill!skéhlO jazY'k!a u samO'správnýd'l úřacLů. v zastulpitel
skrý,oh srboflech aJ u V'eřcjTllý:oh korporací (§ 3). Dále 'olbsahuie zákoll 
(§ 6) výlhra1du pro. a'UiÍoOlnomnÍ' jazYlklQ'v,é zállmnodMslÍ!VIÍI Podlkarpa;tské 
Rusi, kDe:ré~to usÍ!att1Jorven{ - na 'roIzd,ÍII 'od § 3,ods'uavce 4 úSÍ'aV'nÍ 
listiny - obsahuje i materiální zásadu, že totiž jednotnost státu če-

' skosloven. má dojíti výrazu též v ol;>sahu zákonodárné činnosti 

t'ohotlO sill!ěmu v obllas,ti j,atzJllkové. Tel1lÚo 'pa,ragmf má i pro1za1tímní 
materiální ustanovení pro Podkarpatskou Rus pro dobu, nežli auto
ll'omln~ záJklolJ1lod'ársit.V'Í' :přijde ki mt1stu. PosléZle obs1ahuie zákoill! formál
ni záJsélIdlUo vyři'Z)(wámlÍ jazylkovýoh slporů, j~ož il 'sltalt10vÍI meze a 
zmtooněIrIÍ pro 'l1Iařilz'orvací moc ku svému 'pwvedenÍ (§ 1, ,odst. POlSl., 
§ 2, odlSt 3 a 5, § 3, ,odst. 3, § 8). 

VládlHÍ IJ1laří1z,elní ze dne 3. února 1926, Č. 17 Sb. z. 'al n. jest ,
jalk: UIŽ ř'eóeno - j1edlnak pf'O!V'e:dJel1IÍm jalzYlkorvého zák,ona podl1e § 55 
Ú"sloavrIí J,jlst111iY, iedrnéllk ,obsa:huie u:s:taJnOlV'eIJ1IÍI v dŮJsJ.edku zv'lgtnÍho 

c zmo1clněl1,í , ktmýdlJ s:e v zálkoně tom nla1ři,zlo'VacÍ mod dostalo. Do 
Do ' prVlní k1ateg'lori1e patŤ~ ,t.éměřcellý ,dH 1. ,,0 s,ouJdech. úřadech, 

ústa,\neoh, 'P'old!nictlCh a orgám'e,ch re.publtiky« a z ,dHu III .. hl'av'a XVII. 
(o sporech o užívání jazyka, o dohledu a opatření k zachování před
pi1Sů. Do 'cJ:mhé kalveg-orie pak dtÍlt IE. (o samosrprávnlý'oh úřadeoh, za
stulp,~teliských sbmeoh a veřejlJ1,ých 'NorpmaICÍClh) - vyjma zásaJdy, 
ohsa~e11Jé ÍÍ'ž v § 3 j'alzYK1orvého ZálWOtt1'a - a ,dá:1e z d@,u 1. a HL ně
která lťstlaJnorvenÍ, 'o ochraně stratnJ ja'zyka úřac10váJní neznaNc:h (na 
př. čl. 8 ar 9, ol. 48, č/i. 95), z ,dílu 1. pak Z!ejména též čJ.. 41, jenž je 
dŮJsI'edkie'm zmoc:něuÍ, daného v § 8, ,odst. 1. V dÍllu J.V.. čJ.ám,ek 99 
(povinnost k jazyku státnímu V případech zvláštních) z převážné 
části nespadá do žádné z obou kategorií, postrádá tedy jakékoli 
spojitosti s jazykovým zákonem. ( O tom viz více v odst. 27. této 
úvahy.) 

~olzl~tŠoování mezit oněm~ pa,rhemi únlQlr'oVlélho nař,ÍlzenÍ, jež lazy~ 
kový záJk'on tolU<,o p!1ONáiděj.í, a, oněmi, k'Í'eré is,ou <dlllslloedk1em zvlášt
nÍlho Zlmo'cl!1'ěnÍ, má Iprak:Ncký význam jednak proto, že ja:zYlk,oV'Ý 
zák'oll! VI té oblia:slti, v r1'ÍIŽ l1'3'řÍlz1e1nÍ' j'est rpr,ostý'ffi proVledooÍm, platil 
hned ,od :plQičáJtkUl 'al ,nařÍ!zenÍ tedy má 'tu v:iÍ'z,n:am jen podrobné a pro 
administrativu závazné aplikace; kdežto ona ustanovení únoro
vého n!aJří1zení, lež hylla vYldána v dÚisIedkUl zmoonění, 'PI'aH t.cp'rve 
od okiamžioku, kdY' na:ř'Ílz 1enÍ Vlešl:o v !pl'at:nost, ,t. j. dnem svéhQl VY
hLálšen~, 4. únolrem 1926. RQlVIJ1H ,podLéM! naří'zoo'Í v těch částech. 
kde jes't pouhým pwv,edením zákona, ma~'e'rie,l:nÍmu p,ř'ezkoumánÍ 
mocí sOl\ldn~l : kdežtQl O~1Y p,arti'e, k :t.eré jsou na pod~llardě zffiinone,nÍ, 
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soudní mnc - jak povaha vecl sama šsebou přináší - by nemohla 
přezkoumávati co do obsahu, nemajíc v zákoně dostatečných směr
nic pro materiální zkoušenÍ. I musí se zde tudíž zastaviti před otáz
kou, zda ustanovení tato nalézají se vskutku v rámci zmocnění, 
daného jazykovým zákonem, čímž jest zkoumání platnosti těchto 
částí nařízení ve smyslu § 102 úst. listiny vyčerpáno. 

V],{vd!nÍ llIařÍIZleln1j Č . 17/26 jlest fo01zdrěr1enro v1e 4 d1ly: díL I. týče se 
PŮSQlbJ1l01SIti Sit:átnÍ' mod (slOurdů, Ma'dů , ústavů, :podlnLk:ů a orgámů re
puhl'irky). A:lle stáltlJ1!í mod pIO'lllZe, 'P'OkUld se upl1avňUJjle v ,olb'O'r1edr mi- . 
ncÍ'Mer.SŤiVa vil1.řtra, slpr.aÝe.dllJ1'os~i' , firla1nlCÍ, iprú111Ij1s1'll. ,olbchodu a ži,v
Hostí, v1ei':ejlnýcrn praoÍ\ ~eliej11'érho zd!rarv'olt lľJIi'ct'vÍI a ,t'ě,lesl1é vj'rcrho'vy. 
DÍII II. tý'če s'e j-erd!n1a:k mÍlsÍ'ľJlÍ, samolSprá,vy (obeoní 'a ol\{irersní) vúbec, 
j.ed'nak veřej1nlj'r'Clh korplOraou m~mo mÍ;stnÍ samosprárylu. tělchto však 
jeTI pokud podliéh'a:H správě č~ dlOZlOlru můni,siterstev, jiohiž se ,týce 
díl LG) - Díl III. st.:luorví ·0 ocnralněl stmn, {) sIPof'e,c:h jlazy'kovÝ'ch, 
jakož i o dOIh\edu llIad ja,zY'kolVlo'lt .praJksÍ - velSulJIě'S, POlkIuJcIJ sie tj'rč·e 
orgá1nIŮ, na něrž V'zltarhUlÍ>Í' se prvé d rva d1íhr. - DÍII IV. obsahlUljle úpravu 
tří TIlaiV'zájem nesoUlV'ÍIS,eHdch :p'řerdlměru: 'plorvil!1ltllost.i k stárttnÍmrt1 jazy
ku »V' rpř'Íp':ldleClbJ zvltMtl11JÍloh«; pritndpy j.a!zyllmrvéJhlo 'Prárva na Fodrk, 
RllIsi; pOlsliéz'e u1st,alnlQiVielJ1lt o. účiiJ1lJ1losH nařílZ,erní. . 

ll. Únorové jazykové nařízení v oblasti státní moci republiky. 

3. (Funkce stá: 'tnÍ moci republiky, d'úll,ežité s hle
d i s k a j a z y k o v é hop r á va). Paragraf 1. jazykového zákona 
pr'orhl!~s~1 v prv'lllr v.ěit'ě jaz.yk česk,ols!loV1erncký za! sltá:tnÍ, · Q.f~cire~in~~ a v 
dmhié~ěitě IprOll()UlSi,1 se VYiÍl!mo'llrt~ funkoe, při cr:Jiohž se jl1Zyk takto 
ozna,čenlÝ u!p,llaJtňulje, 'prarvě, že čs, jaizyk jest zejméJi.1JOl ja:zY1k'em, v 
1l1'ěmž cl'ěj1e se úřaldrorvámÍ vŠleoh slo'lldú, úřadů, ús:ta'VŮ, :podlnirků 1<11 'OIrgá
nů r'e~)Ulblirky, kO'!l1ari'~ s,e j~oh! y;yh]i~šky a ZlervlJ1lí OIZIIlI'l:Oen,Í', v TIlěmž je 
upralv 'en h l1arvinÍI text halt1klO'~elk a stáltlOrvelk a j'ehož Ip1oflJ,ŽlÍrvá branná 
mo'e při y;ell'e'lllí a j la:~o jazY11\Ja sl l1Jž,~brnÍhfol. SIŮlVlko »ze!jmBna« l1I3'zna
čova.)!o, že těmito f'ulllikcem~ Inení PIQlSitaiVenÍ s:tá:tln'Ího'- 'o~~decrln'Íhlol jazy
ka: vyfČJe'rip,á:!l1o. Jsou pl<lltr'lllě j:eště júné fl1Jnkce:, .jimůfž j!elj' zákolJ1' mínil 
OIbdla·nt. Ústavní Ililst1:na stalJ1lorví o j1azY1korvlj'roh vZ1taz'ÍlClh, jež V'Y'ňal1aJ z 
úrp·T<I'v'Y jl1'lJz. zákol1'em a j-e'ž tedy 'P'wtmč nejsoU! sfér·ou, ve ktre1ré Sfe 
sltáJtl1IÍ' -oďlciell!1lÍ, j3.ZlJrk upl'a,tň'lllÍle, vP'a:ragrafu 128. 130 a 131. Tím 
přils1plíw.áJ k vYIllle,zení pOjmu státlll'Íhlo'-nfici'eIITllllbJo jlaz,yllmJ jen ,nega,tilvnč. 

Z oelllé sma"rhy jaz. záik'orrlla zdláJ sle VŠaK! vY'SiVÍltaN. žle útaiVodároe 
mÍll1il propúdčellllÍm p'oMave'lllÍ jazyka, sMtitn11hro, oftcidlll!ÍlhrOl. ,pOlskryttnouti 
ja'zY'ku čelSk'olsllorv'elnGkému určirté výthra1dl1lé 'P'olst'alyle~l,í tO'lTklo v ,oblasti 
stáJt'lllí mlooi r·erpuplfub}. Pro obrl1a:st s'amoslp.fáIVY ,a, Vleř. korpora.cÍ zá
l\101n silCle talké p·ři:z'na,]r česk:osl'Qlv,enské řeó ,jiISit'é vj'rhody azmocn~1 !1Ia'-

5) Jest pocho'pi,teJ,no, že únorové nařízení - byť i nem'ěJ!o· právn.Í zá
v8.znosti na státní orgány, resp . veřejné korpnrace o·s.tatnÍch r~snrtů -
bude míti fakt ický vHv i na jejich invkovmJ praksi. sloužíc iako. nezá 
vazná j,J1IterpretatilYnÍ pcmůcka Dro virkla d oněch mÍst .iazvkového zákona, 
která nejsou zcela jed,nozlJ1ačná . 
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ř iz'ovací moc k vylbudování vJ'nhlO'd 'da1řških ; io vša,k je pnz~1,áJno ja
zykučeskOls,llOv,emkém:u jako taJwV'ému, nlillmM'VI v dúslledku j'eho 
funkce státlllÍlha, ,o~idelnÍhlO ja'zy'Ka. 

Bylo tedy zůs1'aJvelllQ! na,ři~ovací molCil, alby .poj'em tl~lit'O vybu
do v all'a, a zvláš,tě aby určilia, k,teTé funkce náJI'elž,eH »stáltI1JÍmu, oHcÍ'el
nÍmru jazyKu« kwmě oněch, ,j,ež »zejménla« vyp'oaetl jazylkový z,áJko~. 

VyčerpálViéiJj.íd dehn1ce .plOdmu tlOhlO nař flzel1Jí' únor:olVé o'pčt ne
poda,10. Alle mčurj1e Í'ej př'ece j,ellli PIOIdr1obruěji tím, že :př{~s,J1jěIH VlYme
zuje ony jledIT1'o~;/<ilVté funkoe j.aJzylka S,tátl1IÍlhio, kterté ialzY'kolVÝ záJklOIl1 
v311po.oetl , p:řílkla'dmo. ' 

Než i to plus, které pojem státního jazyka v sobě uzavírá nad 
pře,dnosti v ' zálkioll1iě "z,ejmén.a'« VY'P,o'čterué, naJří~en~ srra,ž,i:!o sle 'pTiQI
vésti. Tak na pNlldlé\Jd - a:č tuto aglell1lcJIu rn~PlolkkiJdá Zla: »úřa,dorváinIÍ" -
nařízení přikazuje (čl. 12) státním ústavům a podnikům (ovšem jen 
těch r,esmtů, jj,clhž s,e 11!ař'íIZlen~ tý'Óe) , by Ip'ř~ kiorDsp'onlCLe'l1cilse stra
Il!ami, potfe'bné k jich .prIOIVOZ'LU po strálnce 1O!dlbo'rnlé a: ohoho,dnÍ', UŽÍ
valy jazyka iiného než státního, jen je-li to nezbytně nutno, kdéžto 
při osob. styku s osobami neznalými čs. jazyka lze užíti jakékoli 
dorozumněnÍ umožňující řeči. Tak na př. také (čl. 49) se nařizuje, aby 
wudY, úbd:y a orgány relpubldilcy, j,edITIlZl'jíce V ZlaISUOlulP'el!1'Í S~jáJtu jako 
strana, ll'Ž1ÍIV:UIY vždy 'stMll1iÍho j:w;ylka:. Taková 'lllS1taniO'VICJ11IÍI j'SIQU! V me- ' 
úch vě1y p'rvn'Í', :palrZllgrafLJI 'I}r;vJ1IÍho ja,zy!cov,ého záJklorrlla.. 

4. (Činitdé, fungwjÍ,cí v ohhsltil státní ill 'OCÚ re
Pll b I.i k y). P,ojlem soudů, úřadů, úM1avů, iplolc!indilců a ,orgálillů T'el{):ubli
ky -:- ji:c:hž oblVlodJ pú:s!obnosti jest obllastí, v nJilohiž s,e stáltnJí moc rlO'z
v'ítj'] - p'ropwoov,á'V1á ú:nor'oVlé !I1Iwřílzlen, ÍI ve 'č]lálnktll 2. PlOtilem »ú řad ů« . 
a »'J) od 11' i k ů« poůdádá: Z'::lI d:aillIÝ. OvŠ'em -nelsmÍme z'alP'omenloiWti, že 
nařílzIC111f vztiahlUj'e s,e j,en 'na: Irrělld'eré peISlQlr!ty. P/latíl - vedLe úř'é\Jd:oiVáItJ.Í 
ústředníoh úřladú tě:ch~1O resorltů ----=- prlO všec:hil1!Y' ppI11t:id\ié úřady 
(okresní a z'emské p'ol/itj,C:k'é správy, 'ObCCl1IÍI a žU!p[l:Í úř'aldiy), poldJoej'lllí 
úřady, stát ml zasltulP'iitellstvÍ, hemíúřaid\Y, z,emlskáJ ai okreslI1li fil11.IaručnÍ 
řed'rtel ls1.v,Í a hemlÍl spr áiVY , hornt úřadlYl 'éII hej~ma~lISltIVÍ, správu s,tát
ních d!ol/ů, p'3JteniŤII1iÍI úřad, :pkw'Clbnl] úřald! ObeS'I1IÍI Lékař'e, úřad;y cej
chovní atd.; nevztahuje se však na ministerstva zahraničÍ, sociální 
péče, zemědě%tlV.í', žeJ'eZlnk, p'Olštéll tel1egra,fů,I1Jár. olbra'lllY, škroLstvÍ', 
záJs.obováJnÍ., WJ1Iifilka.aní" jallmž iJ na p1odiřlÍIz,e1Jlé jim úř'adYl 'aJ p'odn,iiky, na 
př. úřady školské (zemské a okresní školní rady nebo výbory), ře
diúellSltvD sltátn'Í'C'h dmlh, úř'ady :POŠ110iV'TIlÍ a Ť'e!leg'ra,fmí , úřad1y pro a,grá'rlJ1lí 
oper:1Jce, stáhllí s,ta't'lry a 1'C'sly a1!d. 6) 

6) P ,okud jde o obor ministerstva z.ahran.ičí, byla v,entilována o,tázi~la, 
zda se na vyslaneaké a ko:nsufálr!llií úřady v ciz~ně, jemu p'Odřízené, Vzta
huje vůbec jazyko'vý zálkon. Otáz.ku tuto zajis.té dlužno zo.dD'o'Věd'ěti Idlad
ně, neboť jazyko,vý zákon nečjlní vÝhrad. Avšak p,ra'VicUOI pr'O jazyko'V1o'll 
l?r<tJksi těchto úřadu nenal'ememe VI ~§ 1 a 2. nýblfž v, posledlních sl'ovech 
~ 8, ods,tavec 1 (»jež nemají SiVého zvláštního ohv:odu«). a dliužno tedlY 
poža-do'Vati, aby pro toto odvětvís.tátnírudministraUvy bvlo ","dáno naří
zení, jež bude vázánQ, to1ilklO »duchem «, nikoli s,tTiktními předp,isy prvých 
paragr a.fů jazykového zákona. Jest sice pravda, že také zastupitelské úřa-
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POIjem » soulc1ů « vylkhi,dá na'ří:ocl1'í tak, ž,e jlimi .dJlll'ž,no wzumětl 
všeohil1iY' soudy, řáJdJlFé i mimořádl1lé, podJl!éhající ú~tře,dJn1m úřa.dům , 
na nlěJž se 'ruarřít?:enÍI vztahlu}c, netbo aSlpioň p,ol(]lr,ohooé jejioh 'dlohlledu, 
ja;k!o'ž i ty, ph ntohlž jest k úča,s,ti p'ol\ČoMIn sOUldoe z 'PlQl\Čo~á!n~ nebo 
stá!ÍI11!í úř,ec1nÍtk. MiJmlořádnými s,ou!d;y j~JO!U zvl,Mtě soud'Y žvv'nosven
ské; rorvněž IlJa fiOizJ1,odlčÍI soU/dty z 'oboru 'sodáJ1iruÍho plodišltě1tl'í, V'ztah'll
je :se jazY'k'ové nařÍ'z'cl!J'Í', neboť i 'I1a.d ntmi tlJeiVlY'ššl~ slpráJvlnú dozor, 
00 dlo výkonu: souldJnilotví" prmráJdí minů's:tr sp:raJVIeclJll!1JOistL Za' ústmvy, 
slpmdJaj,Íoí 'P'odně, PJ,ldá:dá na,ří!:oeVJl ze,jména státntf vě1z:nice. t!r'esil!1i,ce, 
p'OaIClp,§orvny, ústavy zdravlot'l1lÍ' a. výzklUmné. RlOlVC1lělž ,00slvMov:é i'I1sti
tUloe, pokud j:solu ,pol(]'ří!zoo'Y' úřadům, nn ně'ž s'c nalříl0~1!11Í1 vztalhu1e 
(p~. průmy-sllov-áJ mus'e aJ sem slj)'élJcJ!wji. Prlo jl<l'z'Ylklov'o'U plfaik':si, menši
!l11olvýoh i'!lISrtHucÍ' :t1olhlO dnvhru má však čL 44 l1IaJřlÍlzcnÍ v}ohradu, O' nÍ'ž 
budle .jleště ~e,č. Za orgány - tento '11Iejmél!1'ě přlclslný a VJeljlp1orvŠ'eclhně'išÍ 
Vlý ra,z , jehbž UlžiJl ja'zYlkloV"fr ZáJkOlll, aby ř'a,du eIXlpOllllClJ1It'Ůstlálť;-JÍI moci 
VYltýlčiJl oOI1JcitúPlll!1ói~ - IploITdáJcLáJ nařÍ,zelnÍ' - IOIP,ět:oeilf:1énaJ - TI'o~ář'c 
(.VíC'ř:t~jné Inotáře), úř'c'dl!1iÍ' 't11IU1molČlnÍky, vcměměřiiče, aiUltolri,soval1lé ci
vilní techniky a báňské inženýry v histor. zemích a analogicky 
činné 't1cchrnliky 1: iln'žcnýry l1Ia SI,orv1el!1JSku 3J P OIdik. Rus.i,; státní, ob
Vlodm Cl: ,olbeol1iÍ léka'ř'e , i,wlwž i iimté 10lsOJby pov:ě!ř'Clné s,táttnÍ správ,ou. 

, Sem spadají na př . církevní orgánové matriční, ° jichž iazykové 
prwksi i'e však zvláštní: UlstanoV'clnÍ ('čl. 55 :nan. Vši:otJI1~ ,Mo orgáJ!1mré 
jlo:cJUI váJzá:Di jazyk Inta,ř.í!zením :to~lilkio pro svM úřad Inletbo svo'ji s.Južbu 
nelbo pna ohs,talráJváJn'u prací, v:Jláld'Y' y;e veř,eilném zá:jl!11JUJ. 

5. Oe ,d .nothvé funkc ,e státn] TI1 o d: Úřadován' O . 
]azYlkiorv'~r Z áílWl1 , sŤa!llIO!Vě, ž,e všiehni e~pOlnen:ti státní mO'ci republi
ky Úř'D.lC1uif v e s,tá!ÍI11'ím, ofi'cidniíim j,a;zyam oes.k1olslloly;ensklém. ,aepoiaal 
niljakého výměru IpotjmUl »úř3JdorváJnÍ:«. POlllěrv'élJdlž vÝ'ta'z telli ifl'emá 
ani zákonodárné, ani vědecké tradice, která by jei jednoznačně 
llIroavalla, jest předmětem ySnldla!du. AI!1,i únol1orvé nali1Í~ cl!1Jí. 'vYlld,áJdajj,c 
Jej, neodvažuje se vyčerpavé formulace, nýbrž zůstává při detnon
strcut1vn:Ím VýiplOlčtu úkoIJ1Jlt, kt!C'ré .pod nelnto pOIÍ'em »z,cimélna« Slpa
daií (čl. 1. nař.). 

] Iestg'žie v-ŠlaJk tlOlt,o nařÍl:oe11.í, zMov,eň něMIC'r:é úkony eXIPIOI!1,entlt 
stát1LÍ mod vYlj'Ílmá z rpří'SI!1~r'oh pra,\ri1dlel i'a'zY11QorvéhlO zákorrtla, o ak
tech »úřadování«, lze míti za to, že je za takové nepokládá. Tak :1a 
př. «SL 12, ,olc1st 3 laJ 4) lo'dhonnolll a 'obdlioldlníl 'lclolf'espoIt1Jdlend, vv dá
váJl1lí c'dtbOlr:ný1C:h 'pl.llbllika'cÍ' a, ols,ohni stYlk v odborné a ,obch1odlnÍ 
sféř1e II s.táJ'irr:IÍ'oh úskl:vlt Cl! podniků.. Z .taklOv~noh výjimek mohlO' sou
diti, že únlclJ"ové 11'a:řÍZ{!11 IÍ pro »úřadlJrvá!n,Í:« ,přoc!,polldádá 'prvek »impe
rila,«, vý!kc:nu vrclhnO'SltolllSlké moci 's ;táitn!~ . 

dy mají sVlé obvody; však nejsou tO' obvody ve smyslu jazykovéhO' zákona, 
t. j. t<lIko'Vé, jichž wzsah lze měřiti tuz,emským soudním okresem jako jed
notl\1ou. Kdyby ustanO'vení posledních sLov prvého odshvce )i 8 mě1O' p'l a,titi 
jen pro talk'ové úřady a veřejné 'orgány, jež nemají absolutně žádnéhO' ob
vodiu. pa:k bychom - tuším - marně hledali orgán, pro nějž bv tO'hoto 
ustanovení bylo lze použíti. 
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Za úkon;y Úř'Dldloválll'Í podle ímm'o,véha nanzeJ1'Í slušÍ 'polldádati: 
1. P'o<d1'e 6kím<\m 1. nařbmu: 3.) 'přiljÍmáJruú p'odánÍ, opaJtřov,áJní 

Hch POCklCÍ' zll1ia.čJillo'll', přHÍmáll1iF v~"jádř,errI1 a n<ÍlV'l'hů stram. 
BOldJái1!Ílm v'e smy'slu nařÍ'ze'llI Í! jsou vš,ech11lY ústní Illeho pIÍ:s,emné 

ŽáJclJo!sti za úiíecIJní výkon, jlwkož i kaMé ÚSŤlillV ule1ho [l'Íls,cmné sděIení 
(č1. 3). Není, tedy IlláJ1ežúl10stíl Ip'odáJnÍ alllii: .p1íls'Cmll1iost, a;n~ alby olbsalho
val10 :nějaký pe,ti;t. Zejmiélll1aJ da!uŽ!110 za .pOdláJ:l'í pok!liáJclJaJti i. ,ohrad-li> se 
skaJ118! TKL stáJta;v mo:c ne v'e vl1aJstlruÍm zájmu, nýlbrž 111:30 Ipř. i v záJjmu 
srtáJtl11lÍnn (Čll. 5). Od pou!hi:írch vyljárdiíeTIiÍ 'a 'l1IÚJvrlhii strarn, jlBŽ l1JCI1řvZle~1I Í 
(c1. 1a) S~Ié\JV'Í »podáJnÍ« na wV'eň ,j'aITcl() pojmy s'oUlřadJné, 19i se podá
ní ,tím, že 'P'OdlllěIOU,jí, čill1iuost stáJtmlÍl moCt pno U'rči:tý př'ÍlPGld, k,dežto 
),vyjárdř,eIll IÍmi a náJvrhy« d!J.uŽfio 'P'arh"ně rGlzuměU alcJt;y, iimi'ž s!e stra
ny obracejí na státní orgány v záležitosti již jsoucí v proudu. Přílohy 
pok,J.ádlají se s hled~ska ,t,orho:to Hla řÍiz enÍ' z'a: soulčái~1! :POd:áJ:1JÍI, mllllS,ej'Í' -
pOlkU!d ď,dJe .o jlazylk,olVlolll úpravu - zCI1chrová'valti s,t'C'imlá pra~T'itdl'a 'a sdÍ
Ilejí 'olsud 'Podání kl1Jěmuž patN. 

Přiietím dlužno rozuměti ono stadium řízení, ve kterém se zá
ležitost stává předmětem meritálního projednávání. Tedy stadium 
zpravidla pozdější nežli »opatření podací značkou«. Nelze však 
tvrditi, že by toto opatření podací značkou bvlo už součástí vyřízení 
spisu (viz v:í1l10s min. sprav. č. 21.305/24). Nařízení zná za určitých 
podmínek (strana nezastoupena právním zástupcem; soudu, úřadu 
neb orgánu není známo, že strana je znalá stát. jazyka) také pod
míněné přijetí Dodání nedostatečně jazykově vybaven:írch (čl. 4 
odst. 1), t. j. vrácení k formální opravě v přiměřeně krátké době. 
Jest to jeden z případů opatření, chránících strany před škodami 
právními, k nimž nařiz. moc byla v jaz. zákoně zmocněna. 

b) Sepisování prohlášení stran úředním zápisem. Tím dlužno 
patrně patrně rozuměti písemné zjištění oněch ústních projevů stran 
úřadem, které citovaný článek 3. pokládá za »podání«. Neboť proto
kolování oněch prohlášení, jež strany činí během procesního jednání. 
uvádí čl. 1. jako samostatný případ úřadování (čl. 1. odst. 2. lit. c). 

c) Jednání o podáních, vyjádřeních, návrzích a prohlášeních 
stran a o sepisování zápisů o jednáních. Jednáním dlužno rozuměti 
všechny procesní, v prvé řadě ústní úkony mezi zahájením (přijetí 
podání či započetí procesu ex offo) až k vyřízenÍ. Tedy netoliko na , 
př, výslechy a přednesy stran, nýbrž celé průvodní řízení pomocí 
svědků, znalců, znaleckých s\, ědků, přezvědných osob atd. 

d) Vyřizování podání a návrhů stran, jakož i vydávání vyří
zení ex oHo, bez návrhu stran. Vyřízením dlužno rozuměti veškery 
formy, jimiž se záležitost exponentem státní moci rozhoduje (roz
sudky, rozhodnutí, usnesení, v:írměry atd.). 

e) Ověřování podpisů na listinách a opisů listin (viz též čl. 32. 
nařízení) . 

f) Pečetění listin a spisů (pro »orgány« viz čl. 50. · nař.) . 
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g.) Používání všech tiskopisů , zejména rejstříků, záznamů a 
seznamů a zapisování do nich (viz též čl. ll., 25. nař.). 

h) Zápisy do veřejnSrch knih, veřejných rejstříků a jiných zá
znamů a připojování doložek o takových zápisech na listiny. 

VeřejnSrmi knihami rozumí se zemské desky, knihy pozemko
v é, horní, železniční a vod-ní, knihy depositní, rejstříky firemní, ope
ráty pozernkového katastru, rejstřík lodní atd. 

i) Písemný styk s exponenty veřejné moci mimostátní (samo
správnými úřady, zastupitelskými sbory a veřejnými korporacemi), 
pokud ovšem tito neobracejí se na státní moc v postavení procesní 
strany. Neboť pak jde o akty zahrnuté zde ad a)-d). 

k) Akty t. zv. úřadování vnitřního: vedle zmíněného už znač
kování došlých podání podací značkou spadají sem porady, udržo-
vání úředního styku mezi jednotlivými odděleními, příkazy kance
láři, vrritmúřední dopisování v oblasti státní moci a podávání zpráv, 
sdělení a výkazů nadřízenSrm úřadům (čl. 1. d), f), n) nař.). ' 

To jest vSrpočet úřadování, jak iei uvádí čj. 1. nařízení. Jest 
nejenom příkladný , nýbrž postrádá také iednotného třídicího hledi
ska, směšuje klasifikaci vnitřní (podle procesního významu jednot
livých aktů, na př. podání, jednálJí, vyřízenO s klasifikací vnější 
(podle zevní formy, na př. tiskopisy). 

II. Vedle této hlavní »sedes materiae« pro vyznačení pojmu 
úřadování, má únorové nařízení ještě řadu porúznSrch ustanovení, 
jež tento pojem doplňují. Za úřadování nepochybně sluší poklá
dati též: 

a) konání zkoušek jazykových (čl. 62) a odborných (čl. 69), 
b) vedení matrik a pořizování výpisú z nich, a to jak matrič

ními úřady státními (okres. polit. správy či matrikáři) tak magistrá
ty či církevními neb náboženskými společnostmi (orgánové) čl. 55 
a 56, 

c) opatřování stanov spolkovSrch, společností a pod. schvalo
vací doložkou (čl. 57), 

d) vystavování cestovních pasů a legitimací, úředních vy
svědčení a osvědčení pro cizinu i vnitrozemí (čl. 58), 

e) netoliko velení a služební úkony četnictva, sepisování jeho 
úředních pomůcek, styk jeho s ostatními exponenty státní moci, 
nýbrž i služební ústní jeho styk s obyvatelstvem (hlava VII.), 

f) netoliko domácí působení celních , úřadů, nýbrž i jejich čin
nost v cizině (čl. 43), 

g) dopisování s cizinou (čL 51), 
h) užívání úředních uzávěr finanční správy a cejchovních 

z naček (čj. 59). 
6. (D a I š í f u n k c e stá t ním o ci: V y h I á šky a z e v n í 

o z 11 a Č e 11 í.) Jazykov)'! zákon ve dle úřadování uvedl jako 
stejnořadou funkci státního, oficielního jazyka »konání vyhlášek a 
ze\ ních označení« uvedenými exponenty státní' moci republiky. ·Po-
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kud se vyhlášek týče, únorové nanzení pře.iímá (čl. 1. lit. k) toto 
pravidlo ze zákona vyslovujíc je jen přesněii potud, že mluví o vy
dávání vyhlášek v ' mezích úřední působno,sti jednoho každého 
z oněch exponentů. Jen za zvláštní případ vvhlášek dlužno zajisté 
pokládati i vypisování konkursů na místa nadační a podobné sou
těže <čl. 54 nař.). Pokud jde o zevní označení, vv~ládá únorové na
řízení jazykový zákon tak (čl. 1 1.), že jím rozumí »označení budov 
a úřadoven vně i uvnitř« exponentů státní moci. 

7. (Další funkce státní moci: tekst p}atideI.) 
Jazykový zákon (§ 1 č. 2) jako další stejnořadou funkci státního ofi
ciálního jazyka uvedl úpravu tekstu státovek a bankovek. Pokud 
jde o státovky, byla tato zásada provedena už v jednotlivých vy
hláškách bankovního úřadu ministerstva financí o emisích těchto 
platidel. Pokud jde o bankovky, zákony o akciové bance cedulo,vé 
(č. 347)20, 102}20). 

Únorové nařízení (čl. 13) stanoví o vydá vání českosloven
skj'rch platidel kovových i papírových, jakož i kolků. CO'ž jest ovšem 
okruh mnohem širší, nežli o jakém stanoví jazykový zákon na uve
deném místě. Vždyť i sám pojem pap,írových p-Jatidel může po pří

padě v sobě zahrnouti více způsobů, nežli ien bankovky a státovky. 
Všecky ' ony funkce, jichž se týče 13. článek nařízení a které nespa
dají pod § 1 Č. J jazykového zákona, dlužno tedy Vyvozovati přímo 
z postavení československé řeči jakožto státního. oficiálního jazyka, 
tedy přímo z věty prvé § 1 jaz. zákona. 

Tato sféra, která z oblasti působnosti státního oficiálního ja
zyka zbude po vydělení oněch funkcí, jež jazykový zákon uvádí 
(pod Č. 1-3 § 1) příkladmo, jest velmi široká, obrysů ne přesných. 
Jest to plus, v němž státní jdl.zyk se uplatňuie s rozhodujicí převahou 
mimo případy úřadování, vyhlášek. zevního označení a vydávání 
bankovek a státovek (a ovšem i mimo příp'ad velící a služební řeči 
branné moci - § 1 Č. 3 jaz. zákona, jehož se ovšem únorové naří
zení nedotklo, nevztahujíc se na resort M: N. O.). NetO'Hko však tato 
sféra jest nedosti určena; nedosti určen jest i stupeň převahy, jehož 
v ní státní jazyk má požívati oproti jazykům jiným. 

Únorové nařízení vyvodilo z této mlžné sféry - mimo právě 
zmíněnou funkci vydávání platidel a kolků - ještě některé funkce 
další. -

8. (D a I š í fu n k c e stá t ním o c i, j) ř i nic h ž s e u j) I a t
ň u j e stá t n í, o f i c i á I n í j a z y k mim o j) ř í pad y vy t č e
né v '§ 1 Č. 1-3 jazyk. zákona.) - Sem spadají: 

a) j)odniková a odborná činnost státních podniků a ústavů čili, 
.iak vypočítává čl. 12 únorového nařízení: korespondence se stra
nami potřebná k jich provozu po stránce obchodní a odbo·rné, od
borné publikace, osobní styk s veřejností a vyhlášky a pokyny pro 
ni určEl1é a vydávané v této sféře. (Viz též čl. 44 nař.) 

b) jednání za stát jako soukromou stranll (čl. 49). 
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Tím jest vyčerpán výčet funkcí exponentů státní moci, jak 
k němu dospělo únorové nařízení. Pokud nařízení neobsahuje výji
mek ve prospěch jazyků jiných, platí zásada. že státní moc funguje 
v nich jazykem státním, oficiálním. Výjimky pak, které jsou dány, 
vypLývají a) jednak z instituce ochrany jazyků 1. zv. menšinových, 
b) jednak z ohledů na ' volnost jazykovou vůbec (tedy ve prospěch 
po případě i jiných, nežli jazyků menšin ve státě) . 

a) Výjimky ze zásady státního oiiciálního jazyka vyplývající z in
stituce' ochrany menšin. 

Ochrana jazykových menšin založena jest v našem právním 
řádě hlavou šestou ústavní listiny. § 129 této hlavy vyhražuje ú
pravu jazykového práva 1. j. i jazykového postavení národních 
menšin, zvláštnímu zákonu, t. j. zákonu jazykovému. Spojitost mezi 
institucí ochrany minorit a §§ 2 a 5 jaz. zákona - resp. ustanove
ními únorového nařízení, jež tyto paragrafy provádějí - jest tedy 
bezprostřední. 

9. (P od mí n k y v -S' jim e k, d a n Ý ch v e pro s p ě c h j a
z y k ů m e n š i n o v Ý ch.) 

Aby došlo k uplatnění výjimky, dané na prospěch jazyka men
šinového, jest zapotřebí: 

a) aby str a n a neb zúčastněná osoba byla příslušníkem ja
zyka menšiny a tohoto jazyka vskutku v daném případě ' použila ; 

b) aby ex p o n e n t stá t ním o c i, který v daném případě 
funguje , měl určitj'r všeobecný vztah k menšinovému území ve 
státě; 

c) aby věc, která se v danéni případě projednává, měla 
zvláštní vztah k menšinovému území ve státě. 

A d a). Národní a jazykovou menšinou jsou státní občané Če
skosl0'venské republiky téhož, avšak jinéh0' než státního jazyka, 
jichž obývá podle výsledku posledního sčítání lidu, úředně uveřej
něného, alespoň v jednom soudním okrese republiky nejméně 20 % 
(článek 14 nař.). Soudní okres, na němž jako na územní jednotce 
jest celé naše jazykové právo založeno, jest tedy také základním 
prvkem, pomocí něhož se určuje národnostní menšina. 

~ Pro určení národnostní menšiny vyžaduje se - jak patrno -
jistý relativní počet stá tll í c h ob č a n ů menšinového jazyka 
v soudním okresu. Výjimek ve prospěch menšin mohou však uží
vati nejenom státní občané, ne tedy ien členové této společenské 
skupiny, nýbrž přísolušníci jazyka jejíh0': tudíž okruh širší. (Toliko 
v čl. 17 nař. mluví se 0' příslušnících m e n š i n y - zřejmě omylem,' 
neboť jinak by tento článek znamenal pro cizince, kteří jsou přísluš
níky menšinovj'rch jazyků, širší výhody nežli pro domácí příslušní
ky menšinové.) 
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Z uvedeného jest patrno, že za žádných okolností nemohou u
žívati výhod, přiznanfrch ve prospěch jazyků menšinových, přísluš
níci jazyka státního, oficiálního. Za příslušníka jazyka státního, ofi
ciálního pokládá se též stát, Vystupuje-li jako strana. Rovněž ne
mohou 'výhod jednoho menšinového jazyka býti účastni příslušníci 

menšinového jazyka jiného. 
Příslušníky jazyka menšiny (čl. 16 nař.) mohou býti nejen 

osoby fysické, nýbrž i právnické a jim podobné samostatné subjekty 
právní, zejména též samosprávné úřady, zastupitelské sbory, cír
kevní úřady a jiné korporace. 

Příslušnost určuje se u osob fysických přiznáním výslovně či 
mlčky (volbou řeči podání) učiněným. Ovšem příslušnost jazyková 
není věcí subjektivní volby, nýbrž jest to objektivní skutečnost, a 
úřad může tedy přiznání dotyčné osoby prozkoumati. Nepravdivé 
udání o jazykové příslušnosti stíhá se pořádkovou pokutou až do 
1000 Kč. (Zavádějíc tuto sankci., nařízení odvolává se citací § S 
odst. 4 jaz. zák., který zmocňuje nařizovací moc vydati předpisy, 

_ potřebné k tomu konci, aby se zabezpečilo úspěšné provádění 
zákona.) 

U právnických osob a právních subjektů jim podobn:frch, u sa
mosprávných úřadů, zastupitelských sborů , církevních úřadů a ji
ných kO'rporací přihlíží se za účelem určení jejich jazykové přísluš
nosti k tomu, v jakém jazyku jsou zapsány ve veřejném rejstříku, 

anebo jak:fr mají jednací jazyk podle stanov, jednacího řádu nebo 
jin:frch vnitřních předpisů, po případě (u místně samosprávn:frch tě
les u veřejných korporací, podléhajících dotyčným resortům) podle 
tohoto únorového nařízení. Mají-li několikerou jednací řeč, rozho- · 
duje jazyk státní, je-li jednou z nich. Ne-li, tedy ona, která je v po
řadí jednacích jazyků na prvém místě. Při majetkových podstatách 
rozhodným je jazyk dosavadního vlastníka, při nadacích a podob
ném účelovém jmění jazyk, kterým se vede jejich správa nebo kte
rý vyplývá z jejich účelu či zřizovací listiny. 

Příslušníci jazyka menšiny nemají povinnost užíti svého jazy
ka, obracejí-li se na státní moc republiky. Mohou užíti též jazyka 
státního, oficiálního. Nemohou však užíti jiného' jazyka menšinového. 

K tomu, aby výhody dané ve prospěch své řeči použil, není 
pro příslušníka jazyka menšiny podmínkou, aby bydlil, měl pobyt 
neb sídlO' v okresu kvalifiko'vaném jako menšinový. V ohledu osob
tlím není tedy zapotřebí individuálního vztahu k menšinovému úze
mí, jakého - jak uvidíme dále - potřebuje causa, která má býti 
projednávána. V ohledu osobním právní předpisy zůstávají jen při 
kolektivním vztahu k tomuto' území, to jest: kolektivum, menšina, 
k níž se příslušník hlásí, musí se - jak už bylo řečeno shora - jako 
celek projeviti na území některéh\), soudního okresu způsobem kva
lifikovaným. 
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ad b). Exponenty státní moci - při jichž fungování se vysky
tuií výjimky ze zásady státního, oficiálního jazyka., dané ve pro" 
spěch jazyků menšinov ých - jsou: soudy, úřady a orgány republi
ky. Nikoliv tedy ústavy a podniky státní. Ovšem, pokud shlžební 
místa státních podniků či státní ústavy jsou zároveil vykoriavateli 
vrchnostenské moci státní, imperia (na př. ředitelství státních drah, 
když vykonávají dozor nad drahami soukromými), dlužno je posu
zovati jako úřady. 

Menšinovj'rm územím rozumíme souhrn soudních okresů kva
lifikovaných jakO' menšinové, t. j, v nichž podle posledníhO' úředně 
uveřejněného soupisu lidu obývá alespoň 20%, státních občanů hlá
sících se k témuž, ale iinému jazyku nežli státnímu, oficiálnímu.7 ) 

Pokud v území jedné obce je zřízeno několik okresních soudů , po
kládá se celá obec za jediný soudní okres. 

(Pokračování.) 

7) Podle nařízení vládmího Č. 256/1920 při soupisu Lidu zjišfuje se ná
rodnost, nikolli jazyková pří'slušl1'0st. SČÍltací arohy. vydané ma základě rto
ho.to nařízení, uváděly v rubrice »uárodno,st« jako Domo ClIlÝ znak mateřský 
jazyk. 




