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i opravných prostředkú
kS'ch úřadú a stanovil'

'e správní praksi s rúz,vati jednak správní ří-

)'dvolací lhlltu ve všech
lhé instance p a: t n á c t
IpO'r vzatého (t. j. buď'
,ti stran, neb doručení
rO' řádný opravný pro[) d vol á n í. Lhúta je
dvO'lací lhútě na poštu
býti podáno.
.ř. zachovává ještě jiné~bním«. Tak pro rychlé:
rají se o s ln i den n Í
Ibcí vúbec (§ 54 zák ..
) a proti volbě obecníbecních (§ 67 cit. zák.
253. Sb. zák. a nař . ).
r·o ti volbě do okresních
7, čís. 126. Sb. zák. a
n seznalnúm jest podle~ os n1 i den n í (zákon
e změnami zavedenými
,ák. a nař.).
volací I h ú t V čt r n áesního úřadu o ztrátě
vyjdou-li najevo ok olmohl býti zvolen, nebi niž kandidoval (§ 10
nu řádu do obcí čÍs.
I.

rch proti stálýn1 sezna··
.9 Sb. zák. a nař.), ja-pro stížnosti do zemInáždě:nÍ je podle ~ 14Sb. zák . a nař .) lhťrta
~ru

je zachována §en1 6'·
. Sb. zák. a nař. O' pO'úřadu o pO'volení ke

1y rychlým řízením ve
ni v zá}-ežitosti druhé.

Pokud se týká odvolání do usnesení obecníhO' zastupitel\ stVl}, jakož i ostatních orgánú obc~, pO~,echává se v, platnos,! i
pO'dle §u 12. zákO'na ze 7. oúnor~ 1919; CIS: 76. Sb: z~k: a ",nar.
(§ 99 čes. obec. zříz.) I h u t a c trn a CtI den n l~ .lehkoz na
obce nevztahuje se vládní nařízení čÍs. 8/1928 Sb. zák. a nař · u
lllPr.avující polize řízení ve věcech náležejících.-do púsobnosti
politických úřadů.
,
'"
Také organisační zákon čís. 125/1927 Sb. z31k. a nar. sta.
noví patnáctidenní odvolací lhúty v §§ech 83, 85" 87, 99, ~ro
okresní výbO'ry, čímž je provedena. alespO'ň v tomto smeru
unifikace i pro sbory autonomnÍ.
II. Trestní řízení správ .ní.
Jiné předpisy o odvolacích lhútách platí pro trestní řízení
správní. Zásadou jest ustanovení §u 3 minist. nařízení . ze dne
3. dubna 1855, čís. 61. ř. z., podle něhož jest po vyhlášení trestního nálezu ohlásiti rekurs do 24 hodin a podati jej u první
instance během dalších tří d (ll Ů. Proto i v těch l)řípadech,
trestá-li s,e přestupek čl. 2., 3., 4., 10. zák. z 14. července 1927,
čís. 125. Sb. zák. a nař. je odvolací lhúta tři dny, jelikož se
jedná o ,t restní řízení správní, jež organisačn! zákon ~ni sprá~'~lÍ
řízení neupravuje, neboť podle odst. 7. cl. 10. zakona CIS.
125/1927 bude trestní řízení správní upraveno zákonem.
Avšak i tu shledáváme se s odchylkami z výše uvedené
zásady.
Je to na příklad ustanovení § 148 živnostenského řádu,
podle něhož p'r o trestní nálezy ohledně přestupků živnos~e~ 
ského řádu platí odvolací lhůta čt r 11. á cti d ,'1.1 ú ode dne lntlma ce nálezu. Také § 52 zákona z 28. XII. 1887, čís. 1. z rO'ku
1888 ř. z. ve znění zákona ze dne 10. ledna 1919, čís . 207 . Sb.
zák. a nař. ó úrazovém pojištění dělnictva, má odvolací lhútu
pro přesturpky tohoto zákona čt r n, á c ,t ~ ,d e I? í.
'''''
,
Zásady odvolacích lhút pro spravnI TlZenI 1 tr~st~~ ..rIZenl
jsou celkem málo porušeny výjimkami a byl<? b~ Sl prah" aby
trestní řízení správní, jež se očekává, odstranIlo 1 poslednl odchylky v odvolacích lhútách a zavedlo žádanou jednotnost.
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ZPRÁVY .
» T.

G. !llasa,ryk zasloužil se o stát.«
U příležitosti oSlndesátých narozenin velikého svého presidenta vyslovil Ceskoslovenský stát svů,i vděk a úctu k .němu
způsobem vpravdě důstojným: ve fgrmě zákona. J(l'útká, úsecn~1
věta po vzoru zákonů antickéh.o Ríma, jtmiž se vzdávala ner·
vyššÍ pocta ne.ivětším občanům, hlásá pro všechny p,řiští věk~
daleko vynikajíci účast Masarykovu na výstavbě stahl. Nenz
normou - jest jen hodnotícím vÝl'okem, kterému ",šok dostává
se místa nejpřednějšího: mezi normami, které tvoři právní ř{td.
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Právní řád, toť podstata státu, s ním stoJí stát a s ninl
stát padá. Nemůže tudíž býti větší pocty, již udělil by stát svému
občanu, než způsob, kterým. Ceskoslovenský stát projevil ji
'svému presidentu: své uznání zařadili mezi zákony, projeviti je
lJe formě zákona: Jiná jest pravidelná funkce zákona. Výjimkou
'tentokráte mění se v nositele hluboké úcty a vděčnosti státu
i všech lidí dobré vůle svému představiteli; ve věčné svědectví
budoucím časůnl o velikém člověku veliké doby a 1I1istru velikého díla.
.výrok o zásluhách T . G. Masaryka má bÚti- na věčnou pam.ěť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromážděni. Dodatkenl tínlto důstojně doplňule moderní demokracie
antický způsob oslavy. Poprvé pak závazně vyslovuje se ustanovení o nutné součásti vnitřního zařízení sněmol'cn. Toto
ustanoveni zůstane beze sporu navždy direktiool.l a ústředním
bodem každé jejich budoucí výtvarné úpravy.
Zákon o zásluhách T. G. 1Masaryka jest výjimkou. Zů
stane jistě ještě po dlouhou dobu výlimkoll, poněvadž osud len
zcela výjimečně dává vyrůst v národě tak velikým synůln a
tak velikým dílům. Doufejme, že moderní demokrocie zůstane
věrna střízlivě kritickému duchu antiky, a zachová tomuto způsobu vzdání pocty Jeho vznešenost a jedinečnost .
--i-
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Jestliže českosl'ovenští právníci vzpomínají Ve chvíli odchodu
Aloise Jiráska a jestliže tak činí v listě rYze odborném, neděje se tak
jedině a výhradně proto, že stav právnický považuje se za složku
národa, s nímž spojuje ,všechny své naděje a tužby, zklamání a bolesti.
Neboť vzpomínajíce velkého mistra, připamatováváme si i toho, který,
byť byl neprávník. přece projevoval o české právo a české právnictví
tolik zájmu, jako vůbec málo kdo. Jméno Aloise Jiráska bylo v památném roce 1917 samo o sobě programem a to mělo být řečeno
i neohroženým projevem československých právníků, tehdy sdružených
ve » Všehrdu«. že právě j\eho postavili v čelo těch čestných členu
jednomyslně zvolených, kteří poprvé v dusné atmosféře válečného
útisku neohroženě vyřkli to. po čem všichni toužili. A právě tato
volba byla i důvodem persekuce. naší právnické organisace, protože
Ú ·ostatnÍch zvolených byla přece policie na pochybách, zda jejich
volba se nestala z dí'lvodů příslušnosti ke stavu právnickému. . Když
pak později navštívila deputace, tehdy rozpuštěného již spolku, Aloise
Jiráska, tu Mistr . louče se s ní. vyslovil přáni, aby mladé generaci
právnické dostalo se záhy -radosti pracov.ati ve vlastním státě a na
vlastním právním řádě.
Ale svou přízeň st~vu právnic~ému dal i jinak brzy na j'e vo.
Nedlouho po obnovení naší státní samostatnosti opět podpis Aloise
Jiráska byl první na návrhu zákona o zřízení druhé české university
v Brně a tím i druhé české právn.i cké fakulty.
Českoslovenští právníci budou 'proto vždy ctíti v Aloisu Jiráskovi
nejen velikého spisovatele a nebojácného vůdce národa ve chvíli nej ..
těžší, nýbrž i svého vlastního příznivce a přítele.
Čao -
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Ze Sbírky zákonů a nařízení.

(Částky 7-9,

roč. 1930 ).

Dne 6.

března byla vydána částka 9. vyhlašující z á k o n ze dne 26. února 1930
Č. 22 o zásluhách T. G. M'asaryka, který stanoví v »§ 1. (1) T. G.
M a s ary k z a s I o tl Ž i I s e o stá t. (2) V rý r o k ten t o bud i ž
n · a v Iě č n o u op a m ě ť v t e s á n d o k a lll .e n e v o b o u sně m o v n ách N á rod n í h o s hro m á ž d ě n Í«. V téže částce vyhlášen
.z á k o n téhož data č. 23 o věnování na oslavu 80. narozenin prvního
presidenta republiky Československé T. G . . Masaryka, dle ktert;ho se
věnuje ze státní hotovosti 20 mil. Kč, aby jich president použil podle
svého volného uvážení, a osvobozují se všechna jubilejní věnování od

státních dávek a poplatků. Celá tato ,částka je vydána na bílém h lazeném papíře a tištěna po je,dné straně. -- Smírčí a rozhodčí smlouva
se Španělskem vyhlášena pod Č. 18. - Řád vol·=ní do lékařských komor
upraven vládním nařízením z 13. února 1930 Č. 19. Vol!by se konají
podle zásady poměrného zastoupení na základě vázaný·c h kandidátních
listin. Hlasování jest povinné a děje se v určených lhůtách poštou.
Vol'b y provádí zemský úřad za spolupůsobení lékařské komory. Platnost opatření Stálého výboru Č. 175/1929 o zatímním vedení státního hospodářství v roce 1930 byla prodloužena z á k o ne m z 21. · února
1930 Č. 20. až do vyhlášení finančního zákona (rozpočtu) na rok 1930~
nejdéle do 15. dubna. - Povinnost předkládati další vyhotovení zasílacích listin při dopravě některých semen zrušena vládním nařízením
Č. 21. - Rejstřík ročníku 1929 sbírky byl letos vydán dříve než jiná
léta a rozeslán již 20. února 1930'.
.~kg.
Z celého světa právnického. V Litvě byl zaveden zápalkový monopol. - Sovětské vláda zrušila veletrhy v Nižním N orgorodě jako in_
stituci kapitalistickou. - V ]ugoslavii platí od 1. ledna t. r. nový trestní
zákon ík. Podle něho jest polygamie vždy trestná, i · u bosenských mohamedán{i, -- V Mexiku byl .pi-ijat nový trestní zákon. Zrušen byl trest
smrti, stav nouze má za následek beztrestnost i při hospodá.řské nouzi.
Velké jsou tresty pro původce automobilových nelštěstí, až 6 let žaláře. - V květnu Sf. koná v Budapešti sjezd sdružení pro právní ochranu
živnostenských práv . .- Ve Vídni koná se v červenci sjezd mezinárodního sdružení na ochranu věřitelů. - V ]ugoslavii platí nový akciový
zákon. Podle něho není už omezeno hlasovací právo u akciových společností, až dosud mohla míti jedna osoba nanejvýše 10 hlasů. Ně
mecký říšský sněm přijal zákon o Novém plánu , říšských drahách a
nový zákon o říšské bance. - Společnost Národů vypsala soutěž pro
návrh odznaku Společnosti Národů. - Nadace \iVoodrow Wílsona neuděli la letos mírovou cenu, nýbrž částku na ni připa,dající věnovala
Společnosti Národů.

(Kč.)

Nový president severoamerického spolkového soudu. Po zemřelém
presidentu Taftoví byl jmenován presidentem nejvyššího spolkového
soudu Spoj . . StátLt Severoamerických Hughes, který již. jednou toto·
místo zastával. Předsednictví se vzdal, když se ucházel' proti W . . Wilsonovi o presidentský stolec Spojených Států. V dobkh poválečných
byl státnímu sekretářem (ministrem zahraničí),. jeho poslední di,plomatické vystoupení bylo na VI. panamerickém kongresu v Havanně , kde
vedl severoamerickou delegaci.
Místo presider:ta spolkového soudu jest velmi důležité, neboť tento·
soud může prohlásit všecky zákony za neplatné, o kterých má· za to,
že se .příČí ústavě. Bývá proto obsazeno čelným politikem vládnoucí
strany.
-'K.čOslava ústavy. Spolok ,čsl. poslucháčov práv »Právník4: v Bratislave
tlsporiadal' dňa II. marca os lavu 10. výročia vynesenia ústavy Rčsl.
Oslava konaná bola za prítomnosti zem. prezidenta Drobného, ]. M.
r.ektora dr. HY1Tka, .dekanov všetkých fakúlt univ. Komensklého, četných
profesorova zástupcov mnohých úradov. Pri oslave učin:kovalo Akad.
spevácké sdruženie slavnostným spevom.
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Po zahájené slavnosti predsedom spolku K. K1inovským, ujal sa
slova proclekan K. Laštovka. spo lutvorca s'amotnej ústavy. So živým
pohnutím spomína si na ustaraného Švehlu, v predvečer zahájenia . rev.
nár. shrom., na ktoré ostaly ešte dó léžité úkoly: Dať dobrý záklla,d
štátu, previesť organizáciu úradnú, branný zákon, zák. sociálnej pečli
vosti a opátriť prostriedky hmotné. Toto všetko previed lo rev. nár.
shrom. a to so skvelým úspechom.
N aša ústava, sklaJdajúca sa z niekolko zákonov, je dielo vynikajúce. Je stavaná dľa vzoru ústavy francúzskej, dl'a zásad, doktriny
Montesquieu··a. Vyniká jasnoťou, presnou formuláciou, dokonalou
dikciou, čo prezradzuje proL IH oetzla a Zubatého, 'a klasickým českým
jazykom. Upravuje len to, čo do ústavy má byť danné. menej dóľežité
veci ponecháva zákonoda:rcom.
Po stránlce obsahovej vyniká rozsiahlou demokratičnosťou a
zdai'-ilým vyrovnaním kompetencie rozhodčích orgánov v štáte.
V z~konodarnej sekcii min. vnut.ra zasedali vynikajúci ,p olitikovia
a znalci literatúry zahraničnej: Bouček, Hoetzel, Laštovka, Houdek,
Bobek, Hnídek, VI/eyr. Osnovy jej boly prejednávané v s'ubkomitétoch
za predsedníctva Meísnera, u kto r ého všetci obdivovali znal'osť látky,
vynikajúcu pamiť, vnikanie do iného názorov, jebo kl'ud a jemnost
Všetc'; tvorcovia ústavy malí na mys li vedomie dať štátu pevný mravný
základ. Každá po litická strana 'vys lala do nár. sbrom. najlepších svojicb
l'udí. i-J"ičmenej, schódze často viazly. Bolo badat únavu, chvat poválečný
a prenikanie stín ov predvo lebného boja.
Dlhé nočné schódze jedine štátnickému talentu Švehlovmu pod:ari 10 sa ovládať. Možno povedat, že politickým tvorcom . ústavy je ŠvehL:!,.
hoci, ústava nenesie už jeho podpisu. Niekol'ko dní pred skončením
diela nervy jeho sa sr{ltily . Keď však poc.ul o jej prijati, pohnutím
vytryskly mu slzy.
Dnes je zaujímavé čít ať aj debaty v úst. výboru ve.d:né, ~tor~
boly stenografované a ležia v archivu. Stoia na vysokej urovm su
obrazom úprimnej lásky k vlasti, jaké cíti lo rev. nár. shrom.
Dnes po 10. r. časovom odstupe móžeme povedat, že ústava naša
je dielo dokonalé. V mnohých štátoch musely byť ústavy menené;
i s'.1spendované. U nás sa tak nestalo, lebo náš mu štátu pIne vyhovuje.
Za to sme zaviazaní tehďajšej vláde, rev. nár. shrom. a. celému čsl. l'udu.
Je pravdou, že dnes mnohé otázky by naš ly iného formulovania.
Snácr v budúcnosti dó jde aj ku zmenám ústavy. Ale treba si želať len
tol'ko, aby tie zmeny· boly len ďalším krokom demokracie a pokrokU
nášho štátu.
Po,drobnému "ozboru po stránke materiálncj, podrobil ústavu čsl.
prof. dr. Peška :(J~tava je významným aktom v štátnom živote čsl.
náro·da. Kedysi náš štát zaujímal významné miesto v Europe, ale nepojímal .do seba vet ve slovenskej; teprv mierovou konferenciou a vynesením ústavy dostalo sa Slovensko do rámca štátu čsl. Tým sa táto
událosť zaradila do událostí dejinných. Ústava naša spočíva na širokých
vrstvách občianstva, ktorému udelila všeobecné hlasova.cie právo . Do
svetovej vojny nebolo na našom terito riu všeoh. hla.s . práva a preto
nebolo ani patričnej zodpovednosti. Veď dl'a slov prez. Maaaryka:
L'udia tým, že sa im priznáva právo hlasovacie, vychovávajú sa ku polit.
zodpoveodnosti a celým životom dáva.jú výraz svýmu lepšiemu presvedčeniu.

Obecným europskei společno.sti je, že štát. sriadenie musí počítať
s celou hierarchiou úradov: Parlament, ministerská rada, prezident.
V našom štáte uplatňuje sa systém representačný pri vol'be poslancov
zá3ada pomerného zastúpenia a systém viazaných kandidátnych 1istín.
ktorý j e možné modifikovat, nie však odstrániť. Poslanci sú viazaní
reverzam voči svojej strane. N ásledok toho je, že jednania v parlamente
sÍl kludnejšie, bez prekvapení ako na pro vo Francii, !<Jde ohromné te lcso
parlamentu stáva sa nevypočítatel'n}'m. Parlament stojí na zásade
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:u K . Klinovským, ujal s a
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s ystému dv ojkomo :-ové h o. S enát, ktorý je odlitkom posl . sne m ovne,
je r evidujúci orgán . P re zid en t re publiky je volený nár. shro mážd . po
v zoru francúz skom. Po v onkaj še j stránke po dobá sa p rezidentovi U .
S. A.
Dóležitou pre dnosťou ústav y je z acho va ni e sa voči menšinám hOCt
ž iadon ich člen nebral úča s ti n a jej tvoren í! P o merným zastúpen ím a
men šinový m školst vom do sta lo sa m enšinám r oznoprávnosti, tým bola
za ištená ich lo y alit a k š tátu a v yhovené m edzirláro d ným poži éLd avkom.

]. P.

K unifikaci našeho práva. Osno va maďar s ké h o ~bčanskéh o zák ona
z r. lC)28 m ěla býti letos projednána v tll aďa r s ké po slanecké s němovně.
Pre sident královské kuri e s e v šak proti t omu v za h a jo vac í řeči leto šního soudního ohdobí po st avil. Uznává s ice na léh avo st k o difik éLce maďarského soukromého práv a, p řes t o p ok lá d á však nynější dobu z a
nevhodnou: mohla by se tím pl'eruš it s ouvis lost n ej důl eži těj š í části
právního řádu mateřské zem ě s »odtrženými <t země mi . K nej vyšš ímu
ma,ďa t skému soudci se p ř idali profes oři p r áv ni ckých fakult a tisk.
Ste jné obav y se projevil y t ak é při m aďa r s k é .~p r avní refor mě . ' Nám to
ovšem mu s í bJrti pobídko,u k r ychl é un ifik aci našeho p r áv ní ho řádu
as poň v druhém desítiletl repub lik y .
Kodifikace práva ovše m můž e přij ít něk dy i z j iného dllvod u ne v hod. Jistě v žádném zákoníku by nemoh lo být ustano vení , že prodej
pražské šunky jest čin n evl asteneck)r, j ak to praví r oz sudek které ho s i
mad'arského soudu.
-KčOslava 10. výročí ústavní listiny ko nána byla pod hes lem historic ké
r eminiscence na schůzi revolučníh o ná r. s h romáždění z 29. února 1920,
kdy ústava bylrt usnes ena. P roto v ole na b yla za m ís to oticielní oslavy
s tará zased ací s íú zems,kého sn ě mu čes k é h o, dneš n í bud ova senátu , kd e
revoluční N. S. zasedalo , a k ú časti pozváni všichni, kdo byli čl eny
r evolučqího nár. shromáž,dě ní. V proj evech zastoupeni pak byll jak
před s tavitelé dnešn í vlády, bk i úČ". a st n íci ús t avodá rných pra cí , Za
úč as ~i ' presi,d enta republiky zahájil oslavu p,ředseda revo l uč ního nál',
shromáždění pasl. Tom á š ek v zpomínkou n a zes nu lé a n epřítomné
s po lubudovatele samost a t~lO s ti, zejm én a D r a Raš ína a Švehlu. P o pro - •
jeve.c h dnešního předsedy sněmovny M a I y p e t r a, p ř eds edy s enát u
Dra S o u k u p a a min. před. U dr ž Cl, I a pro m luvili úča stn íci ústavodárných prací a to zejmén a minist r Dr. Me i s sn e r ja ko žto tehdej ší
Pl'edseda ústavního vý boru , prof. D r. Ho e t z e ľ jako žt o tehdej ší
pi"ednosta legislatIvního odboru min . vnitr a a vlast n í právnický
tvůrce úst avní listin y, j a ko ž i prof. D r. \ \1 e y r jakožto t ehdej š í zpr i!.vodaj ústavního v ý boru.
jkt.
Potěšitelná ú cta k státni minulosti do bl' c se da la poz orovati
v ovzduší nedávných dvo u našic h v ýznamn ých j u bil eí. Pok ud jde o v ý ročí ú stavy, referujeme na jiném mís tě o h istoric kém rázu oficielní ch
oslav. Je š tě důraznější manifestací pro státní tra dici byl a úřední oslava
jubilea presidentova. Pro blahopřání členů zákono dárn5r ch sborů v yvoleno bylo totiž místo n ad jiné důstojné , s tará s ně mo vna historickéh o
státu českého na hradě pražském a obnovený sál V ladis lavský. Při
rovnání našich zákonodárců k bývalým repres e nt a n tům n á roda, s cházejících se v těchto síních, jistě jest v ý znamnou př í lež i tost í k uvědoměn í
v eliké dějinné . zodovědnosti tě chto činiteli't.
·
-jkt,
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