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Starosta je primerným orgánom obce, vedie správu za výlučnej 
svojej odpovednosti a každú záležitosť může previesť výlučne na seba 
(§ 55). Je vodcom, odkázaným na spoluúčasť zmocnenca strany a povin
ným viesť obec v súhlase so štátnym vedením, t. j. v duchu hitlerovskom, 
leb o v prípade, že by sa rozhodnutia, alebo opatrenia starostove priečila 
s ciely štátneho vedenia (1), může dozorčí úrad starostu odvolať. Tiež 
len preto, aby sa zistila spolahlivosť nových starostov, zavedený bol t. zv. 
zkušobný rok. 

Nuž teraz zastavme sa u zástupcov občianstva. SÚ to obecní ra
dovia (v mestách radní páni) povolávaní na 6 rokov zmocnencom strany. 
Ak niesú spolahliví, může ich dozorčí úrad vylúčif po vypočutí zástupcu 
strany. Obecní radovia tvoria obecnú radu, ktorej úkolom je zaistiť stále 
plnenie obecnej správy (§ 48). Nie sú však orgánom usnášacím, sú len 
nápomocni starostovi svojími radami a zaopatrujú starostovým opatre
niam porozumenia medzi občianstvom (I). lnými slovami rada je vlastne 
pomocným orgánom starosty a nie orgánom občianstva, ktoré je z akti
vity vylúčenél Ovšem niektoré veci, ako zmena hraníc, odňatie domov. 
práva, dávky a tarify, opatrenia týkajúce sa obec. majetku (pokiaf neide 
o bežnú správu)" zmena užívacích práv na obecnom a členskom majetku 
(Gemeindegliedervermogen, kde výťažok nepatrí obci, ale iným) a jeho 
premena na majetok verejný, účet príjmov a výdajov vo Xletí atď. musí 
starosta rade predložiť. 

Ako vidíme, působnosť rady je primalá. Jej působnosť vykonáva 
vlastne starosta pod dozorom strany. Okrem toho zasahuje často dozorčí 
úrad, alebo ríšsky zmocnenec (Reichstattha1ter), ktorý rozhoduje vo spo
roch medzi starostom a zmocnencom strany. V prípade, že TÍšsky zmoc
nenec (vládny president) nie je súčasne župným vodcom strany, musí 
byť vyslechnutý tiež tento. 

Spomenul som, že finančný stav nemeckých obcí bol neutešený. Zá
kon preto snaží sa o nápravu, stanoví pevné zásady hospodarenia obcí, 
obmedzenie dispozície s obecným majetkom, riadenie rozpočtové a po
vinnosť rozpočet dodržovať. Úradníci a zamestnanci, ktoTÍ sa proti týmto 
zásadám previnia, ručia za škody z toho vzniklé. Ak si úradník dovolí 
bez schválenia ' starosty mimorozpočtový výdaj, alebo učiní opatrenie 
z ktorého by obci mohol vzniknúť závazok pre ktorý niet v rozpočtu 
prostriedkov, je povinný k náhrade škody, pokiaf tým nebola odvrátená 
vačšia škoda. 

SÚ to isté klady nového obecného zriadenia ku ktorým musíme pri
počítať aj prevedenie unifikácie. U nás doposiaf máme 4 obecné zriadenia 
s mnohými dodatkámi, okrem štatutov pre štatutárne mestá. Zákon prináša 
Hež vačšiu zodpovednosť a nerozkladá obec na hospodárenie velkého 
počtu strán. Ovšem s kontrolou obecnej správy, ktorú prevádza len štát, 
poťažne jeho úrady a strana, nie občanstvo, nie je možné súhlasif. 

Dr. Miroslav Jirásek. 

Prvnr milion posluchačů rozhlasu a čs. právo 
rozhlasové. 

V příštích dnech, dříve než tyto řádky budou uvereJneny, bude 
vydána rozhlasová koncese miliontému posluchači. Tento výsledek jistě 
opravúuje, abychom přehlédli celou tu vývojovou etapu, zahájenou první 
přihláškou před 14 lety. 

Podle statistiky Mezinárodní rozhlasové Unie je ČSR na 5. místě, 
co do počtu rozhlasových posluchačů. Koncem r. 1936 stálo mezi evrop
skými státy v čele Německo s 8,167.950 posluchači, následovala Anglie 
7,914.500, Francie 3,218.500, Holandsko 989.115, Švédsko 944.487, ČSR 
928.112 (další pořadí: Belgie, Polsko, Dánsko, Italie, Rakousko atd.). 
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Rozšíření rozhlasu je tedy čestným dokladem kulturní vyspělosti 
československého národa. Zájem a stálá spolupráce nejvyšších státních 
úřadů a čelných osobností našeho státu dokumentují přesvědčivě, že 
rozhlas dávno již přestal býti technickou zajímavostí a prostředkem 
pouhé zábavy, a povznesl se na význačného činitele národní kultury a 
hlasatele státoobčanských myšlenek a státní propagandy. 

Plní-li rozhlas tyto tak závažné úkoly, je jistě oprávněna otázka, 
jakými prostředky byl k tomu účelu vybaven. Nás zajímá především, jak 
byl vybaven po stránce právní. 

Jako při jiných právních skutečnostech, které zásahem do hospo
dářského dění vyvolaly potřebu změn v právním systému, tak i rozhlasu 
se dostávalo právních norem dodatečně a jednotlivě k vyřešení vzešlých 
problémů. Jak rllznorodé byly zásahy rozhlasu, tak různorodý byl i ob
sah norem. 

Prvním legislaHvním úkolem bylo normovati pravidla vúroby o ob
chodu radiopřístroji a stanoviti práva a povinnosti držitele rozhlasového 
přijimače - posluchače rozhlasu. Stalo se tak zákony č. 60/1923, 9/1924 
a vládním nařízením č. 82/1925 Sb. z. a n., tedy ve spojitosti s ustano
vením o telegrafech. Z obsahu těchto norem proniká snaha zabezpečiti 
stát proti zneužívání rozhlasových zařízení. Povinnosti ukládané kon
cesionářům a sankce s nimi spojené šly tak daleko (na př. při přeQ1;1ová
vání součástek odhlášeného přijímače), že zavdávaly podnět k častému 
nedodržování. Naproti tomu nebylo zdaleka tak důsledně pamatováno 
na práva, jež by posluchači zaručovala možnost dobrého poslechu. 

Zákony č. 60/1923, 9/1924 Sb. z. a n. nevytvořily ještě systém roz
hlasového práva, daly k němu jen základ. K jejich doplnění slouží celá 
řada administrativních výnosů, v prvé řadě výnosů ministerstva pošt a 
telegrafů. Již výnos č. 84/1928 o rozhlasovém poplatku nezůstává omezen 
na poměr veřejnoprávní a zasahuje částečně i do oboru soukromo
právního. Ještě více je tomu tak u výnosů jednajících o antenách, o při
pojení dalšího poslouchacího zařízení a pod. Judikatura však nepřevzala 
administrativní výnosy jako bezvýhradně závazné a zachovala si samo
statnost při posuzování soukromoprávních poměrů. Při tom bohužel ne
projevila dostatek pochopení pro positivní právotvo nou funkci soud
covského rozhodování, takže se nestala podporou, nýbrž v některý.ch 
směrech spíše brzdou rozhlasového práva. 

Jsou především dva pro,blémy, které ,si žádají ř~dné úpravy: právo 
posluchačovo na zřízení anteny Cl uzemnění a právo nlz nerušenú poslech. 

V prvním případě jde vlastně o vyslovení zásady, že zařízení roz
hlasu patří k normálnímu obvyklému užívání bytu a že tedy nájemník 
má právo zříditi si antenu a uzemnění i mimo najatý byt, právě tak, 
jako smí užívati některých částí domu, třebas nejsou výslovn~ najímány 
(schody, chodby a pod.). Soud měl již příležito~t zab vati se touto otáz
kou, ale rozhodl záporně (Vážný 7637, 10120). Muže tedy nájemník insta
lovati ,rozhlasové zařízení v najatém bytě be souhlasu majitele domu, 
ale nesmí tak učiniti mimo vlastní byt. ~ 

Zřizování anten je však ztěžov~no i ji :""způs'o'bem. Jsou to ze-
jména předpisy o vedení anten nad veřejný; i budovami nebo na veřej
ných budovách, s čímž jsou spojeny růz poplatky nájemní nebo ko
misionelní. V poslední době i magistrát h~ města Prahy vyvolal rozruch 
mezi posluchači svými příkazy k odstral1ění venkovských anten. 

Problém obrany posluchačů proti poruchám, které jsou způsobo
vány provozem závadných elektrických přístrojů, může býti posuzován 
s několika hledisek: spadají sem ustanovení práva vlastnického, zejména 
předpisy o immissích, a ustanovení na ochranu držby. V zájmu stručnosti 
nebudeme zde rozváděti názory, jež byly k tomuto problému v teorii 
i v praksi vysloveny a použijeme příští příležitosti k bližší informaci 
o soudních sporech, které jsou v ,. běhu. Je cmen pokus vyřešiti 
otázku rušení rozhlasu cestou legislátivní. Uskutečnění zákona naráží 
ovšem na potíže, protože opatření rušících přístrojů a strojů protiporu-
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chovým zanzením znamená pro majitele takových přístrojů (lékař"e , ho
liče a pod.) peněžité náklady. Také o této osnově podáme podrobnější 
zprávu příště. 

Bylo již častěji konstatováno, že nynějšÍ stav rozhlasového práva 
není plně uspokojivý. Základní předpisy jsou kusé a jsou zkomplikovány 
tím, že vycházej í z předpokladu, že rozhlas je součástí telegrafu. Podrob
nější předpisy jsou roztroušeny v ministerských věstnících a v úředních 
listech jednotlivých ředitelství pošt a telegrafů, takže jsou veřejnosti ne
přístupné. Mimo to není jejich závaznost vždy nepochybná, takže může 
dojíti k rozporu mezi výnosem a judikaturou. (Černí posluchači · jsou 
stiháni podle § 24 zák. 9/1924. Tento zákon stanoví v § 19, že žádost 
o povolení k přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení 
se podává s předepsanými doklady přímo ministerstvu obchodu a živ
ností, avšak všichni řádně přihlášení posluchači mají jen koncesi, kterou 
vystavily poštovní úřady podle výnosu ministerstva pošt a telegrafů 
č. 137/ 1925). Byla již několikráte vznesena žádost po jednotné kodifikaci 
rozhlasového práva, která by se uspokojivě vyrovnala se všemi danými 
problémy. . 

Rozhlasový zákon by měl splniti tyto požadavky: odloučení práva 
rozhlasového od práva telegrafního a telefonního; přiznati rozhlasu význam 
instituce veřejně prospěšné; nově upraviti nabývání a pozbývání ( dočasné 
odhlášení) rozhlasové koncese; normovati vlastnické, držební, zástavní 
poměry k rozhlasovému přijímači, zejména vyloučiti přijímač z exekuč
ního zabavení; zajistiti ochranu posluchače proti rušení příjmu; přiznati 
posluchači právo na antenu a ostatní rozhlasové zařízení. 

To jsou jen základní body. K nim by přirozeně přistupovaly i další 
předpisy pro jednotnou právní úpravu nejen poslechu rozhlasu, ale i jeho 
vysílání. Dr. Karel Remeš. 

Zprávy. 

Ministerské pense. Ve starostech o státní rozpočet, nové daně a řadu 
iiných naléhavostí nevěnovala naše veřejnost dosti pozornosti návrhu na 
zavedení pens.{ pro odstouplé ministry. Také podrobnosU návrhu nejsou 
známé. Věci se věnovala v našich denních listech poměrně malá pozornost, 
přece však stojí za zaznamenání alespoň článek Peroutkův v Lidových 
Novinách. Peroutka návrh obhajuje a hlavním jeho argumentem je úvaha, 
že je lépe dávati z veřejných prostředků veřejně než tajně. 

Jde o problém vusloužilých politiků vůbec. který vzniká všude tam, 
kde se vuvinula třída politiků-profesionálů. Pokud ;e politik amatérem, 
t. j. buď provozuje politiku vedle svého občanského povolání, nebo aspoň 
má možnost svoje civilní povolání dále vukonávaU po skončení svoH po
Utické hu, }e dobře. Ze si takto naše ústava představovala čs. politiky, 
je patrno Ťak z ustanovení o státních a veřejných zaměstnancích, stanou-li 
se členu Národního shromáždění (.~ 20), tak z předpisu o přípustnosti 
poslaneckých a senátorských intervencí u advokátů (.~ 22). Také ještě je 
dobře, kduž politik je sice profesionálem, ale svoji profesi vykonává na 
základě služebního poměru ať }ako ta.iemník nebo novinář. Ti mají aspoň 
pensitní po}ištění. Problém však vzniká u těch, kteří se politice věnují 
celoživotně a výhradně, takže opustili všechnu nepolitické zdroje příjmů 
a obživ!!. U tohoto druhu politiků, }ichž .ie u nás asi většlina, vzniká sku
tečně palčžvá otázka, .tak upraviti }e}žch exžstenční za}žštění po skončenf 
je.iich politické · kariéru a aktivitu. Někteří z nžch se dovedli za;žstiti samž: 
al ;měním nebo }inak vudatnými hospodářskými posicemi, ať zbytkovým 
statkem a pod. Na jiné - hlavně nekoaliční - nevybulo. A tu }e p-řede
vším otázka, zda se tento vskutku aktuelní problém řeší zavedením pensí 
jen pro vusloužilé minžstru, ač pro toto částečné řešení mluví - vedle 
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monarchických tradic 
mnohem trapnější vi 
jen poslance a pod. 
řešena }ednak pomoci 
zbytečné - }ednak ví 
sborech: správních 
ší ch našich institucí 
pokud na }e}ich slož 
tuoí tohoto sboru po 
už v nejbližší době 
otázku pensijního za 
dzstfllých. 

Peroutktlv 
1919- 1920 bUl 
llluboko vrostlé 
a pevně zapojenu u 
ře}ný tribut, aby si 
formách jsou dávno v 
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Slovenské 
10. listopadu se 
fakulty Karlovy 
Osuského - na 
ným posluchačs 
ni stři dr. Krofta a 
a právnického živo 
začal svoje předná 
práva, v~Tkladem o s 
práva aplikovat. Obs 
a mezinárodního 
právu mluvit) od 
věny do popr'edí spíš 
lečenský vývoj byly 
jektivně zabarveny. 
Sympaticky púsobila 
jemně znějící sloven 

Uznání českos 
sin ce 1917. - Dne 
francouzské rep 
československé arm 
.:..- dle slov Benešo 
jenců « , po němž 
Národní rady 
postupného 
revoluci, »pro 
b)oti ... pramenem 
tického zkoumánÍ «. 

A ve vědě prá 
uznání česko slov 
1917 jest prvo 
slovenského dle 
shoduje se plně v 
nesprávně někdy 
vnitrostátní, a to 
nemajícími prejudice 
a dosah dlužno míti 
suhsumovati pod b 


