
Hovorna. 
(Jazyková úprava v živnostech.) Hlava VI. ústavní li s tiny (zákon 

z; 29. ú:rwra,. 1920) Č. 121 Sb. 'z,. a n.) upr::1Nuje ochranu menšin národ'nkh 
nábožen ských a ,rasový:cb. V této hla,-iě jsorn také obsa'ž,el)),:1 ustanov'enr 
o UlžíváJ1JÍ ja:zyků . Je,st tudíž ú'sta,vnÍ lis,tin:1 pra,rr..enem všec,h prá,v , z nicM 
mohou plísl UŠ'llíci česl{iQ1s~ovenského státu jiné nál'cdno1sti nelž če,::;kO'slo
venké j ed-:ně č'erpa.ti svá p:rá,va,. 

Česko'slovensko jest válzáílliQ mezinár od lli smlouvou, Ulz,avŤ,enou mezi 
čelnými mocnostmi spoj.en(ÝJYj a sdru ženými a 'mezi Čelskos:lovenskem po
(h~)p,sané Et. Germai,n-en IK1,ye dne 10. !záli 1919 (vi,z pl"orvádě'CÍ zákon 
Č . 508/19211 ISb. z. <:11 n.) podle hlavy 1., čL 1, UJznat,i 'zn, :s,vé ,'lá.ld ad,níl '?ákollly 
y'še'C<lE,a u stanovení čl. 2 wž 8 této h:h1,vy. . 
. Česko,s,l ov08nsko učinilo' 'zadost této meziná,r odnÍ smlouvě a pojalo do 

ú'st.av:nÍ listiny předepsané předpisy, 8, to zv~á ,ště předpisy týkající se 
práva. ja,z.yk 'v ého. 

Pn)lt,o '§ 128 úst,a,vnÍ listiny s,ouhla,sÍ se zněním čl. 7 smlouvy St. Ger
main ké 2..2. ua odst. 4 t oho,to člá.nku. V clLls~ledku toho kryje úplně 
ú t:.taVllI,í listina zá,valZué me,z,inárodní lwh11y . 

Jak j!,ž bylo ,shora na.z,na,oeno jest tudíž p,r<:Í.vním pramenem t. zv. 
" jalz,ykového pníNa" f> 128 ·ÚSt l:lVl1iÍ. listiny 1) a, násl.. zVlálš,tě § 129 ú st.. Hst. 
a n elze v tom!o směru pO ll žÍlti jii1ýCll1 u stanovenÍ. obzlylá,ště ustanoveni 
hlavy V. ústav,ní listiny up~r~,vující prá.va , svoihody al povinnosti obea,l1'ské. 

Mezjná,ro'Cl,ní záva!zky o ochraně mernJšin přeVlz,até čl. 7 odst. 4. St. 
GermainE,ké Emlouvy sph1ila l'epublik3, Českos.Jovenská § 2 j::tz. zákona 

1) § 1 2 8 úst a, v 11. í I i '3 t i n y: 
(1) Vlšicbni --tátní ohčané r epubliky ČeskolElovcnské jsou ,s,i před z,á

le oneml plně rovni a p ožívají .st08jnÝ'ch práv ,občanských ,a po'litick~rch. 
nehledíc kterou, jaké jsou ra,sy jaizyka ne,bo' n ábo'ženstvL 

(2) Rc1z-cUl v náibo'ženství, víře , vyJz:nání a jazyku n,ení žá.dnéml stát
nímu občanu r epubliky Česlwlslo,vel1isk é v mezích vlš'eohe,cnj'nchi zá.lwm1 
na 'zá,va,du, 'zejrr..éni:1 pokud jd,e o p,ří,stup do v'eřeljll1,é služby k úřadům 
a hodnostem, :aneb pokud jde 'o vykonáyání jakékoliv lživno sti ne:bo po
voláni. 

(3) 'Státní o,bča,né republiky Č'eskoslovenské mlolhou v mev,ích v~e 
obe,cných z,ák,onů vOllně užíV3,ti jal.:.éhokoli jaiz,yka ve stycích souluomý'Cill 
a ,ohchodnich, ve věcech týkajících >s e n áho,ženst.v.í, v ti.sk,u a jakýchkoli 
publikadch nebo ve veřejných ShI'Oifl1iuždJooí0h lichl. 

(4) Tím v,šak nej,c::ou (loMena prúva, j-ež s,tá:tnírr~ orgánům v těchto 
smě,ľech příslušejí podle l)latnÝ.ch nebo lbiudoucně v ydl.l ;nýcbJ zákonů veřej
ného pořádku ::1 belzpe,ruosti státní ~ ú či'l1il1 ého dozoru. 

§ 129 ú stav ní li st in y : 
Zásady j,a,zykového p'l'áva v r epuhlic,e Českos,lovenské ll1'čuj e zvlálštní 

zákon , tvo,řící součúst t éto ú stavni listiny . 

§ 108 ú s' t a v ní 1 i s' t ,i II y : 
(1) Ka:ždý EtátnÍ obč;an čes.kosl oly,etllský ffi'U'ze se USWZOV,1 ti na lde

rémkoli místě Če.sko slovensJ\: é re1publiky, nabJ'rvati tam n ell1O'vÍtostti a vyko
ná,vati tarr.. činnost v melz.kh vš'eobe'cných právních u sba:norvení. 

(2) Ome,z,ení t ohoto práva jest n10zn é jen v 'zá jmu veřejI1ém ula z čÍ,.
klad ě zákona. 
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( č . 122/192q IS.~. 'z. a. n). Focll~ 'z~1ú1~né smlouvy tý~aJll se o'cJlrana. ja,~y
kJový,ch praN c'sL statmch obcanu vlSak p 'o' U IZ e p r e cl s O' II d y, kc1elzto 
jla!zykový v ,zákon um?~ni} ?Ic,hra;n,u ja,zy~wvýcl~ .yr~v ta,ké před s' p ~ á v
ní m i 1~ l' a d y :a veleJnylLl kOlrpQiI:a,ceml. Ro,z.s:l!remm tetO' O'chramy Jazy
k ových práv menšin š,el jazyko,vý IzákclJl v ustanovení § 2: nad: po'vinnosti 
lll'etZJ:národní smJ.olllvo'1l pĎe'v,zaté (Boh. adm. ČQS,. 8078/1929). 

Po(lle nálelzu Nejv. spr. s oudu (Bob. Č. 786/192'1 a Č. 787/1921, J 1/2 
č . 400) není právním pramenem rr,ellišinový·ch jalzykových práv smlouva 
St. Ge:rma,inská, nýbrž j~.Izykový zákon, nebolť me·z;iná'l1ocuní smlouva válže 
pouze EJffiluvní ,státy, nedávají,c prá,v občanům l.ll'IčitéhiO' státu, není-li 
s OUJčáJs'ti ~ákolnoc1irství smluvního státu. Subjekt.ivníhoi práva občanú nelze 
v VVcl~ov.ati z mezi.nároc1l11:í .normy. 

. Foužití § lG8. úst. listiny pro práva jalzykoíVá je,st úpJně vyloučeno, 
poněvaCLž tento parlagraď upravuje poulze osobní a majetkorvé svohody 
ohčanů, fe'ší otázku možno sti US,:llzování \S,e otbčanú na kterémkoli místě 
l'epllbMky Českoslo,y,enské, mOlžnost na,býv:í.ní nemovitolsti a, výkon vý
dělkové (třeba živnost,enské) čilJ1llosti. Tento př€dpis ú st. listiny ne
obs.alluje tudí'ž ,žádných jalzykolvýoh předpisů, nýbr!ž upravuje po.uze sou
krolLoprávní sféru občanů. J az,ylwvé předpisy také niktemk nezas,ahují 
clo s,ouk~romopráV'l1ího pOlUžívání jazyků, naopak § 128, odst. 3. úst. list.iny 
umožňuje VJšelffi st.átnímobtčanúm 0esko.slovenskÝlIl:~ volné u,živání j aké ho
koU jívzyka V 'E) stycích soukromýd1 .a. OIbch o clnic.h , aV1šak "v melzích vše
otbe,cných 'zlákonú". 

Také nejv3nš. 'spr. s:oucl: il1ále!ze,rr~ Č. 36<83/:1924 (Boh. adl11 II, Č. 5254) 
rozhodl, lze předpis § 128, od.st. 3. úst. listiny o používání ja,zyka v e 
s:tycich s,oukromých a O'bclhodnkh, atcl. netýce se Istykú stra.n s úřady. 

Jinak však tomu j,e, upravuj,e-li se po sbránce jazykové veřejno
právní ,s,féra, do,týkajíd se ,zijmú občanů. Tu dlužno 110zl~šolYati jednak 
př,edpiisy plta,tnébo práv,a a event. možnosti úpravy cle lege f,e'renda (viz 
~. 128, cds:t,. 4. úst. listiny). 

I. de leg;e lata. 

Státní adlITll:Ll1'ilstrativa povazu.Je za přípustné .vyclli ,-v,abi předpisy 
o j3lzykolvé úpra,vě polCln:iká1ní o.bchodního i živnosten ~l,-ého.. Jalz,ylwvá 
úpr.ava spedelne v živnost,e'clh Ibyla nahz:oválll'a ob}Tiče,jn ě na.z,ákla.c1ě 
ustanovení § 54, odst. 2. :ž. ř. (§ 70 slo.v. ,živn. 'zák.) (t. zv. živn.ostens,kol
polioejní úpl :ava). 

Avtšak nejvylŠ<Ší sp'rávní .seud svými nlilezy Č. 5301/1926, 5303/1926 
a 5304/192'6 (Boh. adm. II, č . 536-3) rozhodl, 'že lživnosten:ský ú-řad není 
oprávněn na ,základě § 54, ods. 2. Ž. ř. ve fO'rmě IŽ1vnostell1lsko:-pto~ice,jní 
úp:ravy n.alÍ'izorva.ti v konkretním případě, v j:a,kém r'o:zsahu má býti pro~ 
y:edena úprava nápisů na místnostech hOlstinských a vý1cepnicJcý,ch 
v jaJJYku českém tak, ab~T tyto 'živnosti vyhovoval}T t,1,ké poU,eběl ceský:ch 
llJá vs těvtnÍ1ldL 

TalGé 'cestO'u administrativní byly 'l1a,řÍlzovány přiživnosted1 auto;
d!opravnícih jílzd'ní ř:ády, vývěsní tabulky a Iznalost personálu při těehto 
živno,stedl j:a,zyka státního. jako podmínky koncesního deluetu, a,však 
lwnln,etní případy nebyly dosud ře,š,eny n e'jvY'š. ,správním Rouelem. 

Také v jiném pO'ch'1iká,ILí soukr-orném, l'esp. ž,ivnost,enském ·Lze il1<::l

řklJi:ti jazykolV'ou úpr,a,vu zevních: O'zl1:l,čení na př. u lékáren na záldadě 
§§ 6, 44. 56 a 66 zákona Č. 5, ex 19'07 fo z., dále ze;vlni o'zllla,čení olhchodů 
s lélč,i;vými přípr,avky a jedy 'l1:a 'základe zákona, lze dne 30. dubna, 1870, 
Č. (loS ř. z . .a ,zákona ze dne 20. dubna, 1920. Č. 242 Sb. Z. a n. Také 
fina.nční úfady nařídtily inteTn:Ími výnosy ja1z,ykz,evního Qlzna,čení pl'O
rlejen tabáku a oenin (kolků_ známek) !J., obs.lwhu zákalzníkú v jazyku 
st~1Jním. J .a,zyková úprava byla provedena v k,on.kret,nÍch případe,ch také 
Qh udílení klinemat,og'l·afi.ckých licencí. Z toho vy plývcí.._ že j'J,zyková 
up'rava byla většinou řelš,ena pral{sí v lc.onkretníc.h přípa.c1 ,ech. 
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Specielní předpisy pro živnostenská .spo,lelčelllrStva po stránc.e ja zy
kové najdeme v J:uliavě Xv., čl. 93. 2

) ja,zykového, nařÍiz,ení (č. 17. ze: dne 
3. únolra 19~6, Sb. z. a n.). V tomto předpisu stano'vlÍ se po.íesně jaJz,yková 
zása,(La; Ipro úí:adováníživnostenskýdl :spole,čenstev obtdoblJ.1Jě jako pro 
olstatní v,e,řejl1lé kOl'po1:uce a ,ohc,e. Zárov-eň obsahuje' tento předpis mOlŽ
nosti tl'elStníhozlás'ahu proti! sta:rOIstovi 'neho místostarostotvi živnosten
ského spo~ec,ensvta, jenž hy jednal prolti těmto j,a'zykovým na~ízením. 

Živno,s,tenHké spo1e1censtvo j.e!st podle nálezu nerjvy,šl• spr. soudu 
(Boo. c. 8996/1931) veře,jnou lwrpolrací ve ism;y:sJu § 3 j,alz. Izákona a 
pakliže jl8 'zHzeno podle hla,Vy Vl1. ,z. ř. ja.ko 11Uce,né sdl'už,e'11iÍ zájmové., 
jest povllmo přesně do,C!n.·lžovati jazyková n~IřÍZtení. 

M,elzi ' v,e,řejné korpol':l!ce, jež jsou povinny Hditi se u;stanorverumi 
jazykového záll\:ona a na.řízení, patří i spole,čensrtevllÍ jednoty (sva.zy). 
c1:á,le ,olbchodllí ta živllOrstell1:ské komory ~.! jreji.ch ústředna (v1z cl. 91' 
od:st. 1. a 2. jruz. naříz,ení). ' 

Uvedel1lé kOlrpo'l'a'oe jsou ,orhzvlá,ště s,vátním úřadům a zejména mini
s~ie~lsltvllm povinny ,cl1opisov\3JtJi a podávalti zprá,vy v j,alzyku státním a to 

i t,ehdy, je-li j,ednadm jalzykem ko1rpol'atc,e někte'rý jazyk rr..enršill.1lOvy a 
není-li v to!mJto plřípadě :státní úřad p,adle přerd\)isŮ! pmň p1a,tný o'právněn 
přijmouti podání v jed'l1fl,c,ím ja,zyku ko,rpora,ce. 

Obchodní :ll, živno:s,t,enské l\:JollIlO'ry s,e potvmují z.a orglány l~epU'bliky 
ve věcech ochrany 'zlll'ámerk a. vz,o'rků a, tudúž vzta.huj-í se na ně ~ všechny 
ostrartnÍ předpisy hlavy I. a III. j,ulz,ykorv.ého naQízenÍ. . 

Os,t,altně, VYrŽadujel-t1Ii toho veř,ejný zájem, muže se užítrl s,tátniho 
jalZ,ylm V'e smyslu čl. 99. 3) pro velřejné vyhlá,šky a oznalčení nemovi,toistí 

2) Č 1. 9 3. j:a z. n a ř. 

(1) živnostenská spole,ce!l1lstvta (:blarva 'VII. Ž. ř. - zákona -) řídí 
se, 00 s,e týče už~vání jalzykia., ,obclJobn.ěJ plř,edpJsy, je,ž Iplatí pro obca 
(hla,va XIV.), při čemž tam, kcl,e ve smysrhl předpisů tělch záleží na P,OlčtU 
příslušníků určiltého, jlazyka, lJ.'OIzh:odným jelSrt poče,t ten v obyvatels,tvu 
lY.Íostního orbvoď:u společenstv1a stallovamii ul'loeného. 

(2) Vysvěclč,ení vJlCLávaná pOld[,e ,p.ře:c1p~s,ů živnost. řádu (zákorna), 
prorvinna jsou živnostenská .spo~elčelJllS,tva, j-ejichž jedl1la,cí jUlzyk je,st jiný 
n€lž ce,e1koslovenský, vyst,a,volvati neb potvllzova,ti Vlžďry ta,ké v jralZ,yku 
stáltním 'a to' [l(l':VllÍim !IlllíSltě! . 

(3) Proti g,ta:r.os,torvi nebo mistostall:ostorvi živnostenského, spolerč€u
stva, kt,e'rý hy j.ednal proti us,tanovenÍ tohoto llIa,ří1z€ní, <llI1erbo, kte,rý by 
se neříd'il l~ozhodnutím úřailiů s,tc'Ítní správy na základiěl tohorto nraÍ":Ílz,ení 
ve vě'c,e,ch ja,zykorvý:ch vydan;ým, můž'e Ihýt,i za.kroIČleno, poí'k'Í.dkovýrr,i. po
kutlami poď1e předp1si'l živnostenského řádu (zákolJJ.a.). 

3~1 ČL 9 9 j a z'. 'll a ř. 

(1) Žádá-li toho veřejný ,zaJem, aby 'S·e užilo sM,tníbo jaJz,yka repu
bliky (§ 1, ,odst. 1. Iz.áJwna), múže politický! :(lŤad 'Í kromě případů, Ol nkhrž 
se jediná v předchozích us,tu,no,Vienfch, ta.m, kdre ko,rpoTta,ce nebo jiné 
osoby oZIl.1,amují n.ě'ca ve,řejnýrr..i Vy'hlálškam'i, neho ozntalčují nápiJsy pro 
potiíe1hu ohe'c,en,stva nemov,itosrt; nebo jiné předmě,ty, 'ltl"oelllé k ve[ejnému 
užívání, jim uložiti, aby vyhlá,škGlJ nehOl ,olznralčení sta.lo se i jrazy:kJem 
státlllÍm a usmnoviti při tom úpra,vu a urr.istě'nÍ terx,tu v jazyku ,s,tátním. 

(2) Ostižnosti clo opratiíení tlakovýchl a o [ízení platí rObdoooe: cl. 96, 
odst. 3. 

(3) .obce nemohouzakalzo~ati neho odpíra.ti vývě's nebo vylepová.ní 
n:ávěstí z příčiny té, 'Ž,e jest ,SrepSláno n,ebo ť:,Šrtělno v jalzyku stá,tním. 

(4) Ustra,nov,ení odst. 1. neVlz,ta.hují ,s'e na vyhlálšky, Qrzna,č,ení !ll, olzná
me'llÍ v časopis6c:,h, na ins'81'c,i a ,obchod'nÍ 'rerkla.mu YŮlhe-c. 
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Ileb jiných předmětú pro potř,ebu obe-censt ,va, pakliJže jSlou tytD piíed
Illěty určeny k veřejnému už~vání. Příslušné naiízení v tolmlto smě'lU 
lllťlŽe vydati politický: 'úřad, který také stanovÍ úpravu a unlll:ltění textu 
v j,a/z,yku ,sk'Ítním. 

Ost3Jt,ně v posLední d!o'bě Ibyla prDlomenla lZá,salCla 'živnos,tensko
ploilic,ejní úp'ravy živno-sltí pO' strance jazykové ohzvláště ustanovením 
§ 12 zákonk1 č. 198/1922, Sb. z'. a u. 'o d'opra,vě motorovými vo'Zidlly. 
V t omto zákonném předpisu, vydaném zoelru v intei)1icú?,.l1 § 128, odst. 4. 
úsítl. J1j,stiny jest úplně ,p'mv,etdena 'z.ás~"da pĎedlnDsti ,sltátního jaizyka,. 
UkládláJ se tu autlora..tivn,ÍIli: způsobem umistěll1í te1xtu dOp'ravníh:o- :řádú, 
tlalzlehIiíkú, jízdního ř!ádu, jJzdnkh Hstkťl, nápisu na vOlzidlle a pod. vždy 
v ja zyku stá,tnÍIDi na pr~éIl1' mís,tě a při n,ejmelIlJším ve ,sltejUlÝ'ch'rolzměrelch 
a ve s,tejné úpravě znělD.lÍ a textu jazykia me!Ilš'ÍnolV'ého. Z t'OhO'tOl přieldp:1su 
mŮJz'8'me z dúvodú v,e,řelj-ný'ch a Ihezpeooostní.ch viděti mo!znost úp-ravy 
j,aizyl{jolVé po s!tránce 'živnostensko-poEcejní i v hudoUCQ1iOSťi. Thké ph 
ÍlrOlIDiaclné periodické dopravě 'olsáb ukiálClá se,. § 12 c:ilt. 'zálk. per s olIlálu, 
phc:há1zeljíc.ímlU do styku s obecenstv,em, pllim\ěře'nlál znalDst s,t;á,tníhJo 
j,a,zyka pro služební 'styk s obe,cens,tv,eu1 . 

Vládní nařÍ'z€ní k t'O!Il1uto záko!llJU v § 6 (nařúz1enríJ ,č. 36/1933, S:o.. 
z. a n.) s,tanorví přimě1řen1Qiu zna-lost také jaJzyka me!Illšillového V€I smyslu 
§ 2, ods,t. 2!. j,a,z. 'zákona. KO'nlelčně stanoví ~'e lhůta ,<101 3,1. prolslin.1!Cle 1933, 
v 11ÚŽ má ve.škeren pe'l'sonál hÝlti přimě.ř,eně znalý státní,hD j3Jzyka p:ro 
styk s olbeceDlstvem. 

PruklÍ'z,e tudiž j;a,zykov1á úprava talwvá pro-n'ilda dOl dOlsavadlních 
p1rávnkh předpti,s,ů, mož:no tuto úpravu provádě,ti i v os,tatn~clh právnruch 
předpis,ech a Iz.ákone,ch , je:ž v budmllcnlolsti hudDU tvořeny, hudDu-li v zá
sadě dod'l'želllY předp-i y ús,tavní listiny a Z<.UWIlŮ , jež js,olU j,ejí SO'l1Částí. 

u. -de tege ferend,al• 

PrOl mo,žiJ1.OIst řeišeni véci po strá D!ce ibudoucí 'z,ákonné úplravy n elze 
vyc.há\z,e,ti, jak ji,ž hylo ,I:JJJQiI1a, llalznačenD -ze smlouvy St. Ge'rmainlSké, 
nýbrž pOUlz,e z naiš,eho V1IlIitrostátníbo zákono:dJál'stvi. 

Podhladem prD jazykioiVOu úpravu j€Slt t!lliiJÍlž .v 'daném případJě 
hlaJva, V!I. 'úst. Hstiny. Tu se stanoVÍ! v 'odst. 4. § 1'28 mOlznD6t upravo'vaJti 
dotčená práva jalzyková, ]Jlokud to přísluší Ulič:itým ,státnÍiInl mgáil1úm, p1ro 
b u dl o u 'a n o -s t vydanými fZ,ákony. 

MOlznolslt jazyko,vé úpT,avy'la ,š,etření dos,av:.'1c1nic.h jaJzykovýdl us,ta
novení dIlužil1o' pro,váděti j ,ednak ,z dú~odu v1e,řej'lllého po'řádku 'd, ,stá-tmí 
bezpečnosti, jednak za účelem ú'čiIillJéhOl doz'o,l'IU úlředlního-. A tu má,me 
po stl1ánc,e 'živnos,tensl{iQ:-právní mOž'IlOlst 'znaičnéhD zásahu i úprIJ.vy. 

Tak jak t,omu bylo na p'ř. při nedáVlIlé úpravě ,zálwll'nb 'živnos,ti 
l3.utodopravní, tak možno i .analogicky otáJzku jaJzyko'vé úpravy řeš,iti 
všeoihe,cně v rámci 'živnostelIlského !řádu. 

Celá řad:a žavností j'e,s/t podrohena rúznýu:n 'omezle,ním jednak z c11t
vodú veřejného pořádku, jednak i z dUvlodu stlátní be'zpečno'sti. J-SOIU to 
na př. tislkMny, knihikupe1c,tv'í, vym,bla z,hraní a sltJřeliva, pll.:od,e1j jed,u': 
léčiv a pod., zpI1o-středko~áníslužeb a míst, výroha ''l1bo'ží ,zápalného, 
atd., hlavně tedy živnosti koncesované. 

Ne:1ze upří.ťi, 'ze úpra,va, těchtD živností j1aJwž i úpr:ava živností c101-
pl1alVnícb: poilléhá cdé řadě přeldpis.u, tý1kJajíoícJh se, zájmu ,veředné.hD 
pořádku. 'Mlá.-li pak ,stát zájem na tDm, aby ~iV1Dlosti ty,to, nevybočIly 
z rámce jeho dozoru, má stát právo pvo tyto 'ŽiV'DOlsti upliav'Ů'valti jeji'ch 
předpisy i v mezkh j;a~z,ykový,ch, pakliže budou dod~,žolvána, záklaclní 
právao.blčanů ústavně 2-arucená. Tím se nikte,ra.k nezalSlahuj.e 9,10 soukro
mých práv 1,ě'clhJto občanú, IpokucU se týká volného, užívání jiných jazy~ů 
ne~ :sltátního ve styc.ich obchodinich ,a t<:l.k.é není 'záv;ady přii vykonu žIV
no'sti podle -odst. 2,. § -128 ús,t. lis,tiny. 
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Lngerence státu pa ::,tránc,e ve,ř,ejn ého pořádku musí jíti tak daleko. 
noby byl znohezpe,čen od'ozor nacu lživnosbmri. a rb8lzpodmíne:čně aby byla ~z.a 
bezpelčern:a při výkonu 'živnosti veř,ejná Ibezpelčnost. V neposlední míře 
jest :také ,zájem vš,e;ch st átnk:I1 obča1111 , alby při výk Ollllll ŽÍ"'i'llO'stenského 
podnikání měli za,ručenu n:.ožnost v:šeohe'cné illNormarc,e při rž.ivnorsrtenském 
a ohchodním podnlikání. Tak ton:.u jest lJ1a př. při výkonu živ,nosti 'llá
stavní, ho,s:tinské L.'1 výčepní, ele,k t roteic,hnické, e;tubro'technické Mdl. St,ejně 
tomu j.e při celém komplexu rživností řemeslný'ch, jak,olž i živnolstí svo
bod!nýrcih , IZ a:ili,chž znalčná část živnosti }el::t t akového druhu, 'žle s,e s n'jmi 
k aždý ,oiblčaiI1 denně stýká. Zvlálště tu dhližnOf jmenova,ti lŤezniky a uze
náře, peka,ře, cukráře, obuvníky, od ě,vllíky, 110.11č,e ;a,tc1J. 

V c1ůs,1edku toho nutlllo v tomto srr.ěrruživnolstenský řád doplnit i 
pří-slušnými ustanoveními a právě reforma živnosltenského řádu je ' t 
vhodnou příle'žitostí , aby bylo pamatován'o tajzé n.a j:a,zykovou úpra.vu 
při provolz1ováni živností. ' 

Nut,l11o pr01to v t omto směnl. příslušně up'ravliti jednak př,edpis § 44 
Ž. ř. ,vrněj ,š í o'znače:ni" ,a, to tak , aby n e,j,e'l1 tell1,to prředpi,s obsah clval mate
rie.lní úpr:a,vu vně'jlšího o'znalče'l1 í provezovad-ch místností jakoz i Qizmt
č,ení 'ŠitÍ-tu, ný'brrž také arhy ohsa.hov:al po &tránoe, ja,zykov,é přesrná ustaulo
venÍ v ,Zlájmu ,stá tu i ,občanů. Stejný předpis bylo :by vložiti do § 52 
z. ř . o oznruc"enÍ c,en, čímž prováděla by se pIO'llZ€l zása,da ú'činnlosti dOlzo,rn 
nad živnostmi, jnlwz 'i moznost v,~e orhe'cn.é informa,ce Vlšech 'Sltát.ních 
obcanú. 

Zvláště v,šak jest c1ůle'ž.itou t. 'z,v . ž,ivno:s,tensko-poEoejní úpra \'::\ 
podle § 54 'z. ř. Již nyn.ějlší živnosltenský řá,dl 'chá,pal půrtřelbu upraviti 
nekteil'é :živncls,ti po stránce po'licle jní. Plři Onle:šll1lÍm v,elkém rozmachu živ
ností a při jeji,oh spedlalisov,ání bude t,ř,eboJ ri t.uto ,otáJzku upra,viti tak 
aby hyla 'zahl'lluta i možnost úpr,a,vy pOl stránc,e ja'zykmT'é. Pl"OrtOI v tomto 
..;mě'l'u hylo hy při projednávání t ohotOf para.gmfu pouzíti ,analolgie UE',ta
novení j.azy kového /Zákona (§ 2)., a,by prak-se il1lekolísab a měLa dánu 
moznost zak'l'očiti i v tomto' směI1l. 

Těmito pl'edpisy n ebud'e nikt,erak živ nosh1:c<ÍVO 1:1 orhchodnictvo 
zkrá,c,eno , naopak pmvedením jazykové úpravy co d o vnějšího O'značení. 
dál,e úpravy cen vybllil;šek a pod. získá pOUlze ohc,hodnic.tvo a živnO'st
nictv()l na záJ{ia.znícJch. 

Stejně :bylo hy doplniti -hlavu VII. tř . ž. o živnosteiľlJský,ch spo,lelcen
stv,ech příslUlšnými ustanoveními, jež dne'& j 1~ obsahuje hlava XV. jazy
kového naříz,ení. V t.omto směru t edy hy nebylo podstatných 'Změn. 

Př'i zákonnrJch úpra,vád1 po stránc'e ja:zykové v .živnostech bylo hy 
c1rbáti záklaJClmích pl~áv obČ:a.nský,ch, vymezenýrchl ú~ltavní lis-tinou, jakož 
i ostaltlliÍcIh zálkonlr, }{Jt 8lr é Itrv :oří Is,ouc"ást ú Sltalvní Jistiny . mezi něž nutno 
piOlcítati také jruzykO'vý 'zálwn. Č,eslmslov'81"ští státní občané jiné národ
nos,ti ne:ž oe,skoslovenské nedo'znají naprosto 'ž'ád:né újmy 'záko'l1nou úp'r:1.-
vou v t,cmto .směnl provedenou 4). D~·. Milo,sla,v Ho' ]' k a,. 

(K zákolnu o dopravě motorovými vnzidly.) V,e' Shípce zákonlt a 11a

řízell1í, vydané dne 30. prQlsinc'e 19'32', vy,šel ,zák on o d1orpmv'ě mortO'rovým i 
v~ozidly iz,e dne 23. pro,sinc,e 193~ , č . 198, platící oJclJ 31. p'1Osin0e 1932. 

/1) Li te r a tur a. 

. Dr. PrO' k ,o p: "JazJnko:vJ'r z á,lwn " , 1926. - Ha l' t 111 a 11 11: ,Pře cl
pi-s,y j'azyawvého, zákona" z l'. 1925. ~ S o' b o ,t a:: :,NáJ.'oc1nostní právo 
6e.skoslovensk é" z r. 1927. - Dr. H ,oráč ,e lc ,. J talzykové privo a 

VL l'. 1928, - Hu g o n.i w a 1 ď: ,)J azylwvé prá,v'o" ve ::SlOIVllíku veř. 
práva čsl. " , sva:zek II. z 1'. 1932. - "V ,e ,ř,ejn:1 s práva", r,ol0.nÍk II.. 
Č . 8, 9, 10, rO lčník III.. č. 1, 2 a násL, 1'. 19321, 1933. - Dr. V á c l a y 

Ch .a 1 Up ill "Sr: Č!sl. jazykové pl'!á,v,o se lz.ř.etelelY..' k judikatuře Nejvyš. spl'. 
soud u. - J u clik:at lll'a . 
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Zákon lt,entOo, čit.a,jíci celkem 81 pa,ragTaHl, má 8 hlav, 'z nic.llJž 6 je p ovahy 
Ž ivnoslteil1sk o-právní, hla,va ,nI. fi nail1JČ'l1í 'cl, jedna ,hlava Ob sllhuje 'z áv ě
l' ečnl:1 u stanov€lIJl.. 

Na prvl1í p ollled vcelóm 'zúkoně j,e patl'J111. jeho t 8.llc1,e'llce , t. j. 
j edn~k :m.aha o zásah žel~znic , v!'esp. pOIŠ.t. d~ ve'ř e;iné c1,opr~,vy ~o~tO'l'O
výml vOlz.ldly, prmroz oiV:alJJ:e po z ľV:Jlos,t,ensk u, J,ednak ,snahl . fmancn e Z 2.,
opat,N-ti ,sM,tu rl.m:'l)čný 'zdI O'] příjmú. Pr:oto také zákon t ento, který 
v 1 a ,s t n ě m ě 1 ž i v n o s t e n s k Ol-po 1 i 'c e j :Jl ě u p r ru v o v a, tiž i v 
n o s t i la u t a d ,o p r a vn í, n e'spll1il ,svého ú oelu tak, jak se t.0I oc.eká 
v,alo, l1,ýbrž prevaluj e v něm s·naha pomoci ·t á bním p Cldl1Jikům (t. j. s,tátní 
drálz,e a pOlště) . 

V c1ůstedku tét.o .slna.hy c1 o'3.taly s'e doz.ákona. někter é prec1p~sy, které 
jinak t ě·žko Ibychom si m ohli blLže vysvětliti. 

Zákon snaží se v § 1 00 c1efinice lLotol'Ových vozidel a pravic1ielnó 
c1 o.pmvy a v § 2 uvádí ta.xa,tivně, kdo ne'pcltfelbuj.e kOl1ic'8'se k dopra,v ě 
osob n ebo 'nákladů. Tu jsou v pirvé řadě uvedeny podnik Čelslzo.silovenské 
státní d1ráhy a p odnik ČeskClslov,en~ská PQlš.ta .. M'ezi Qlstlltními, kc10ž !ll.epo
tř,ebují konc·e,se, j.EQU pak p od lit. e) tohoto paragrafu uvec1,eny obc.~;, jež 
prOfVcAzu]í pravlidelnolu hromadnou c10prulvu os,oib v es v é m o, b v o· c1n. 

U toho,to 'bodu v šak nutno se pozI1'staviti. ~ákon SDružil se. upravi.ti 
živnos,ti iautlodopr.avní Ipo s,tránce živJ.1:os.te]]sko~p()lJi.C'e,jní, v to:mt.o· případě 
však ú:pilll1 ě opomenul předpilsy lžůrvnols,tensko-po1icejnjmi zavá,za~i obce pl-i 
pravidelné hromadné clop'ravě ·olso·b lalespolň tak, ja.ko tomu js ou poclro
beny v hlavě V. záko!lla IpodniJcy Če,skosllov,enské st,Mní d.rcJ.lhy a, Oesko
slovenská pOlMa. Tyto pod!lliky,alč nemusí lyjti 'I.1yní podle 'z.áko!l1a ko'11-
ce·s,e k dopravě osoh ra. nákladů, pře,ce, mají ll'l1čité pOlv'innos,ti. 

Na obce, provozující ve Sivém ohvOlClu pe1riodickou dopravu osob. 
v,šak podle ,zákona n ebud·e se viZÍahovarti ani povinno·s.t míti dopravní řád 
(§ 9 zákona), ani jízdlJ.lí -rád a ,salzebnik, na ·olhc,e hy ~,e 1l1evzta,hoiVa,ly ani 
předpisy, týkající E)e ja.zykové úprn.vy (§ 12 Izákouw), '<:mi nemusí obce 
mít.i svá vozic1la pojištěna (§ 8- 'zákona) a skllác1b.,ti jako ,záruku, přimě
řenou jis,totu podle § 13 zákona,. Z toho plYine, že OIhc·e mohou i pob
nati, pokud buc'Lou j-elzditi pe.rio-cUcky ve .svérr~ obvodu, úplně liibo·volm. ě; 
pr01,0 t-ento hod ,zákona: buc1ie p.rvní, který bude: předmětem jeho' noveHsa·ce . 
Jinak , Ibudou-li obce pir'ovozov,ati dlopm.vu přes obvod svůj, bud·ou mUJsiti 
míti konc.esi , jako! jiná .o8oha pl'ávni.cká,. Nejv3TtŠ,e bylo ,by možno· obce 
vázati Ž<ivno·sit.ensko-policejní úpravou § 54 žÍvn. r-ádu. 

Opmti dOiE:.aV2.·mlím u st.aalov·e,nÍm § 2 ,ž. '1'. by l zvýšen pozadlw ek 
o,soibnÍ s'lJolle1hJivosti a v § 3 'Zákona rtak.é žada-tel o' konce:si mThsí proká
zati, že c1o's.á.hl věku :aspoň 24 let, <liČ jiný·ch ži"V1JIQls,u :rr..M:e. ,se naby ti ·d osal
žením svéprávnosti 'cl, zletilo·sti, t. ]. c1oSla.ž·ení 21. roku (resp. při p·r0'P:U
štětni "Z m Olc,i .otcov.ské i přecl 21. rokem). 

Neja·snýl]l1i je také U'sta.noveni § 4, odst. 2. -lit. c) zá.kona , podle 
11Iěholž mo·hou natbýti kon'c,e.s-e také spole,čnosti a-kciolv é, s ručením obme
ze:n.ým ,a .spoleČlenstva, pakliže jsou spol€lc.enské podíly (a kcLe) "aJes,po:ll 
z větlšiny v rukou domá.cích", a.V1šak nikde s·e nedočteme, co znamelnají 
t. 'z.v. ,,1' uc 'e d o m á ·c í" . . 

Také c1o E·a;vac1nÍ př,ec1pis.y .živnolstenského 11ádu zvlá,š,tě §§ 5 '<ol . 6 Ž. ř. 
byly zO'střeny ustarnoverním § 6 'zá.kona, pocUe. inělholz nesm.í h ý:ti uclělenn 
kOll'c,ese oSOlbám práv:oplatně odsouzeným ·i prol ,celní piíes.tupky, pře 
stupky ,zkrácení daně IZ jízdné.ho , př0stupk:y O· clankh a dávkách podle 
záJcOll1ia a dopravě motorovými vOllíclly, jako:z i prO' píře/stupky celé řady 
pře c1pisťt toholto 'zlá k 0l1la .. Taxativně pak VYPOlčítává se', kc1y' kO'llIc,es,e udě
lena býti ne:smí. 

Konc,e:se po'jímá se obcl-ohně j,alc.o u zá~wna QI vý,r,o'bě, prrocleji a,tcl. 
rac1iových zalizetní (č. 9/1924 ISh. z. a n.) jako o s ol b n í ·0 P r á. vn ě n L 
jehož přelvOId na jinou osobu. ať m ezi žilVými n eb o' na ;případ slllrt.i, jl€ISt 
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neptřípu,stný. T1a k é pl'ovolz,o,vánÍ k Oinces,e n:íměsltkem smJ býti jenom z di't
],ežitÝ'ch příč'Ín povole.no a pro~o,z.oiVIa.t.i tuto živnOlst ptGt,chtýřem je vůhe,c 
nepřípmi,tn Ol (§ 7 zák., , oc1!chy1ně od § 55 ,ž:. ř.)~ av-šak n1.O'žnol lwncesi ])1'0'
vO'zov.ati plráv,em vd'ov:skýlY. a právem n ez1etildL 

ZV1láiŠtnÍm usta-no'vením v ž~vn. řádě dosud nez'nlámým jest udělení 
ko!n;ce,s'8i nao m ,e rz El n í č a 18 Ol V é, t. j. n ejvyše na dobu 15 let, počítajíc 
ocTe dine právo;platno,sti konces'e'. 

Zákon ohslahuje celou řadu předpisů porvahJy lž;iv!nos,tell1skol--polk,ejní, 
7. nichž ponka,zuji zvlá'ště Inru pioiVinnoSit kO'l1lc,e,s,i,oll1áfe 'sjednati pojištění 
vlolz.i!del pIlO úra.z , poji,stné příhody a. věcné škody (§ 8 z álk ona.) , pwinnolst 
s'8ista.viti dopnwní řád a. saz,ebník (§ 9 'zákoua)" všeobecnou d,olpravn;í POI,
viu[l'O's,t (§ 10 'zákonal). po,vinnŮls,t nepfe tržitého provozu (§ 20 'zákona) 
povinnoslt sesta,vÍiti jizlc1lní ř'ád (§ 21 zákona). ' 

Mimo to dány byly rŮ'znJé předpisy a prováděcím n3JřÍozenían; c.. 36/19'33 
bhže se upr,a;vilo skládJálllÍl j~s'toty (§ 13), doprava zásHek (§ 14) a Izava,
zadeJ, jakož i předpisy zd'ra-votní a v.eterináJ"ně pohoejni. 

Z"", gell1lerální ustanov,ení nutno! pokládati § 19, podle, ll1ěhož platí 
ubsidiá,rll1ě Ži'Vr11l0Elt en 'Ský řád! (J1.a 8101V,ensku ,ž'ivn. !z,ákolIl) Višude tam, kde 

zJákon nesltanoiVi nic jiné hO'. V;šeobecnou klausulí je taJ{ é § 15 Izákoll1a., jenž 
zakazuje a proh:la'šuj,e 'va, právně ne,účhmá ujednáni jak.éhokoli druhu, 
jimiž s,e obcházejí předpi,sy tOlhotOl 'zákona. 

SOUkl'Oi]l1é pod!Ilikání ll1!etjhMe po'S,tihuje § 212 Izákona" nebolť j,ím se 
přiznJává p;řednostní právo Izři:zolVla,ti pravid!e.Jnou d:opravll podnikluIlJ že
lezničním , případně podniku Československá pOIŠ't'a!. Te'ntQl p3iralgra,f do,ku
mentuj.e úkol celého zákona, jla]wž i snahu 'z,j€dnt3.ti s,tátlIlím podnikum 
vIi-Vl mu v,eškeré pll'OIVOIZ,Olvání živno'sltí autodopravnícoh. 

V tomtOI smě'ru také upravuj,e §§ 2'5 a, 26 zá kotna kompetelIl1čnÍ! řízení 
o ,žá,d'OIste'ch 'za autod:opra.vní ,žimo'sti. Stlá,tní élTáhy re,s-p. pOlštl3." pokud 
upJa!tňují přednos,tní náJ.lOlk na zaháj.ení tClJOplialYy (zvláště p l8i'10dické 
clopravy osolbrní, resp. nákladní}, musí ve tJ:e'oh měslÍJcich (nejdé1e, v šes'ŤJi 
n.ě's.ic,ich) od dané lhůty zl3.,bájiti provQ\Z,. Jinak instail1lční HZlen'Í zvlášť 
upraveiJ.1o nehylo. POUlze pro :nepravideln'ou dotp:ralvu nláklad'ŮJ nut no 
uvésti v žádJos,ti 'územni obv,od, Vi něirnž dOtplrava má ib~ti provoz,olVána 
a tem,o úzelJIlJ1íolbvodi ,stall1oví kOll1lc,esní úrmd sltl,movlitŠtě živ:nosti v dohodč 
s pří'Slwšnými ,řetClite,lstvími drah a pošt. 

Říz,eiJ.1í o k,once,si provádí konlOesni úrřad rOrVl1ě,ž v dohodě' s' příshllš
nými řed'itelstvími drah a pOlŠt pOt slyšení z,účaJs,tněný:ch obcí, j,edrr.l.O'ty spo'
leče-IlIslte,vnÍ a přís~ušné 'Ůihchodní komory. VyjádJ.;ení tě'chto musi se s,táti 
v IP rop a d n é Lhůtě 30 dnů. N eďo,jd!e-li pak k clJoholdJěl k'onc,esního úřadu 
se zminěnýtmJi: ředJite~s'tvÍil11i, l' o z h o: dne, Ol o' 1J a z c 18\ In 1 s t n í p 0-

tře b y m:inisterstvo 'OIbciliodlu v dohodě s mwsltetl"stlvy žeweznio a p'o,št. 
Tu v,šlak dlužIllo poukázlaltli na nejasnOlst a, neúpIDolst zálmna.. neho,ť nlellÍ 
us ŤiaJIlJOlVleI11Ú', co s,e stane, ned,obodnou-li 's:e: miniJsI1Jeíl·s,tv'QI obchodu Sle zúč,a,st
nunýlIni mini!steil'sltvy, nehiLedě k tomu, :Žle' o 'Otázce m'Ís,tní potřeby bude 
vyšší stotlc,e e;vJenJt. pll'edudiÍk{)iV~l.Iti Irozhodnuti stollicle ni.ž,ší. Nižš,í stolice 
bude [lrak vázána rOlzhodnumm, 11elsp. pokynem 'sto~ice, vyšší, a talt'OI orp,e1tně 
pH e,veil1Jt. ro'zhOldbv,ání o OdVO[2.D'Í hudleJ v:á,z:álna dřÍvějMm svým pokynem. 
ne~jiJstJi..[i se změna. v místní poltiíehě'. Tooto pOlS,tup ne,odpolv'Í!da myšlence 
ÚSIPoil1I1ýtch opaJt·ření vte veře'jné Sipil"áIVě', ne-boť agenéLa. se: tímto; doh'oc1o
váním zITa,čně zvětši tGt, zkoIDlPililkUljlel. 

Zákon obfl,ahuje také značné trelsty (na, pi'. při pl'OIV'olzo,vání c10pl'lavy 
osoh nelh nákladů be z k!once,se nejmenší tll',est 1000 K,č) a na úhraďu ,a po
kut lzlel pOUJžiti slož'ené jis,toty poollel § 13 zák. 

Prol potdn'i/ky ,že[leznični ,a, pro [loštu 'p'l.I3.:t;í zv hlš tní ust~a.ln{)\V'elIlí hJ.3Jvy 
V. a plotd[e odst. 2. § 36 n e p 'o dl é h a 'j í tyto, SltáltnÍ podniky při plllolVOza
váilllÍ d1otptl'avy mooQil.>.ový.mJi vozidly vůbe'c pa.'ec1JptiJs.ům ZiVD. r'ládlU (slorv. žwn. 
zá,]{jona). Tím sle OIpětně dokumentuje 'zlV'lá,šIDni výsadní pOlst,avení těchto 
skílt,nícal podni-ki't proti sOlllJu'o'l11Jému podnikáni. 
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Přechodné jest us,tanorveni § 37, rrdelré ukiláJC1á majitelům c1losa-vadnicll 
živnJolstí svobodných a event. olsltaron:ÍlCh opa:ávnění zažác1alti o kOiI1ce'se do 
8 týdnl~ ode dine platnosti záikJornJa. Zá.kon lPonechJáNiá, V' p~a;Lnosti pouze 
konoe,s,e P'l'O IP,erioc1ickolU c10praNu oSlob .a do:savac1ní c1o'pnuvu pocllJe § 15~ 
c. 4 ž. ř. (aurtod11:ožky), rr~dležrtio OIS,tGlJtní kOil1celsioná.ři lffi'UJs,í si pO'cUalti ž.ád'OIst i 
no,v-é pl'lá,vě tak, j;ako' c1osla,yadní mlajite,lé autodoplravnich živnos,tí svo,bo:cl
ný,ch, a{il;e.ré sle zá.konem mění v žlivnolSrti konce'solvané, a;č na dloislav-.adní 
Olprá,VUlění mohou své lživnosti pro,vo1zova,t1. 

Tolik nutno' poCLort:amoruti k ,zlákornu po' st,ránc'e živnos,tensko-právní, 
s,tránka financ,ní (hla,ya VII. záJ.cona) j,e "ne-cí SI3.ill1IOu tp'l'ů' siebe. 

D:r. :l\fi1ols1a v H ~ rka. 




