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-vensku. Dál,e bylo tre

bliky, které práve
. príslušných p~ovádecí
neplaHly neho jdchž p
nečne práce velkých 11
drobné práce, jéž se t~
Pr,obíráme-H se t~
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terrHoria nebo čiste
vÝslliQvne tímto území
P,okusíme se :pak
'ho,to tvrzení. 3 )
o

L
Dv'ojí ruzné zák,onodárství,1) jež museJ nove vzniklý stM česk,o
slovenský rp.revúti a do sIVého ·práv.niho rádu rechpovati, ukázalo .h ned
v samém jeho p·očátku - což ostatne s sebou pfinášela již s'amotná my. šlé'nka jec1l1iotného státu - že bude nutno pfikwčHi k po's tupné unifikaci
jak na poli s'p rá,v y včetne finaniční, iak i na poli rS'ournnictví. Odahylné
' hos,podárs,ké a politické pomery na Slovensku ' a v P,odkarrp~t'Ské Rusi
nedovolovaly ovšem, aby unifikace ta ' dál.a se prímoč<ife anajednou,
ný'brž bylo nutno p,r áce ty pwvádeti postupne, a to alelspoň v tech parHích jednotl-ivých oboru prá vních, v nichž sjednocení dos'a:vadního ruzného prá'Vního rádu jevilo se nejnalehavejším a ,p ak s patf1čným zretelem
k dosavadním vžitým již pomerum PiQtud, že se na ,prechodnou dobu priplouštela v nej,n utnejší míre ustanovení částečne odchylná od všeobecných
l1iorem, kterými ten který obor se unifikuje; tím umožňuje ' se pak nutný
-poz,nenáhlý ip rechod ze starého právního rádu do rádu nového, jedniQtpéh::ľ.
Tato smer.ndce, jejíž dusJedJkem byl,a i dal.ší, že totiž pokud mo'žno
treba zachov,ati vše to, oo by za do.sava,d:ního stavu byl o lepšího, vine se
celým postu'P'em unif.ikačních pr·a cí. Ovšem, že nutno pNvnati, že ne'k:teré
zákony již svou pov,ahou v deiailech nepr-ilpouštejí 'ani ta<kových odchylek 2 )
a dále, že z .počátku, zejména v prv,ní c10be poprevratové tehdejší chvlat,
nec10statek \pOirriuoek a tím i neprehledJ1'ost celé materie ZlPusobily, že nebyl
v.zat náležitý zreíel na .pomery panujíd v obl'as'ti zákonodárství uhers~ého.
Než 'pres to možUlo konstatovati, že k nejakým krij't ým pfehmatum - . které by tehdy zaj;isté byly rioViIlež om~uviielny - nec1ošlo vubec, a že n,ové
normy vžívaly se pomalu ať již z'a pomooi !praxe nebo iím, že behem pozdejší doby dOlznaly príslušnÝIch nutný'ch zmen. To byl,o také jedním
z úk,olu ministerstva umfikačního, mezi jeh-ož pfedl1Í s;11élJhy náleželo, aby
byl,o vždy hledeno k tomu, by každý nový zákon byl tak v lh odne prizpu50b-en, by mohl zaIpadnouti dobfe do dosavadního právního stavu na S~oo

1) Myslíme tu hlavne na fíŠLSké zákonodárLStví rakouské II uher.s ké
a nell}očítáme tu tedy ani se záJkOll1!odárstvím nemeakým v části tUučín
ské ani se zemskými zák'ony dolnorakouskými pl'a-tnými n.a Valči<cku · a
Vitor,a zsku a tím méne pak se zemskými zákony česk~'mi, moravskými
a slez's kými.
2) Jako na .pr. zfizování jedno'tnirch nejvyšších tribunáiú.
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V ,p rvním zákone
platnost reoilp,o vaných
karpatskou Rus 4 ). Již
-to uher1ský siprávní s~
uvedených a stížnos
ní,m úradu, jež ro
zákona republiky je c
prá:va na cel é m po
' úradu sIPrávního. 5 )
ZákJo11lem č. 64i 191
úfedníci a zameSltnand
vému státu, jazyk sloli
· pomelo na 'o st at.ní j.a
·krome 'p iva a vína z
z'!e:pšením v r. 1918 by
8hodinný préllcovní de
zna:jícímu ljJouze meze
kovým dVQiu hodi no,vý'
P.o Is tránce kultu
Slovensku neznámé
v nkhž by se všem
,o ústmji státu, o pU-so
vech a pov;innostech
· váni verejných obecní
o

o

1

~) Nejde tu tedy
'notLivých loborech alli
dukaz.
4) K tomu vydán
, č. 1153/1919 pmv. Sro
súde« vydaný ministe
5) Tato genereln
val též meritorne, k
' kasační, ,v vlášte kdy
:nucen ríditi 's eduv:o,

stva pre sjednoteniá
a organizácie správy .

íkonodárství

IDve vzniklý stM česk'D
reci!POIVati, ukázalo. hned
pfinášel'a již s'amDtná myrDJČilti k PD's tupné unifikaci
pDli s'DudJnictví. Odahylné
a v PDdkarpCl!t'Ské Rusi
se prímDč<ire anajednDu,
a to. alelspDň v tech par~ dnDcení c1Ds'<vvadníhD ruzpak s paH1čným zfetelem
~ na prechDdnDu dDbu priodchylná Dd vše'D becných
m umožňuje se pak !lu,t rii'
rádu Tho'Vého, jed-nDt\léh.:).
J.Ší, že totiž pokud mo'ž no
;tavu byl o. lepšího, vine se
nutno. pr,i wati, že ne'které
~ií 'ani takovýoh odchylek 2 )
)lprevratlOvé tehdejší ehv,at,
materie ZlPusDbily, že nebyl
li zákDnodárství uherského.
krl.l'tým pf.ehmatum - : k~e
, nec1Dšl'D vÍlbee, a že n,ové
K:e nebo. tím, že behem plD,no To. byl'D také jedním
)rední sUllihy náleželo, aby
:on byl tak .vhDdne pfizpuho. právníhD stavu na SlD-
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ánství rakDuské čl uherské
nemeakým v části HLučín
li platnými na Valčicku : a
~ Dny česk~·mi, moravskými
ršších tribunálú.

-vensku. Dále bylo treba prDvésti unifikaci i u počátečních zákDnu repu bliky, které práve - jak již rečenD - pw své v,ady anebo pro nevydání
-príslušných p~Dvádecích pfedpisú buďlÍo P'foQ SID'VenskD a PDdk. Rus
neplaWy neho. jdchž prD'Vádení by na tDmtD území púsobillD D'btíže a kDnecne práce ellk ých r'Dzmerô, pri čemž by nebylo. zap'Dmí.nán'D i na .ony ,
drDbn,é práce, jež se týkají PDtreb každDdenníhD ŽivDta . •
Pw,bíráme-li se takto. zákDnodárs-1vím republiiky, môžeme všude pak
konst,at'DvM'Í určité z ep š en í D,m'Dti stavu dDsavadnímu na SI'Dvellsku
a P'D,dkanp:atské Rusi, ať v zájmu celku nebo. v zájmu uroitéhD vetšího
ierr-itDria nebo. čiste mílStním, a to. i tehdy, jestl:iže prúslušný zákDn se
vÝslllOvln e tímtD územím neDbÍ'rá.
Pokusíme se :pak alesp'Dň v hlavních rysech dDkáz'ati -pravdivDst tD' hD,tD tvrzenP)

II.
V prvním zákone unifik'ačnim Č. 3/1918 Sb. Z. a n. rDZSlrena pro's te .
pdCIJt.n'DSt reouPDva:ných pfedpilSu o. býv. mk. s,p r. sDude na SIDVOOIS'kD a PDdkarpats.k'Du Rus 4 ). Již zde j.eví se zlepšení 'DP'W ti dDs:a,v adnÍlmu stavu. Kdež-to. uher\s ký správní sDud rDzhDdDval jen v prí,padecih ,t axative v zákDne
uvedených a stížnDst .pfi,PDu.šteLa se jen pr'DU rDzhDdnutím a Dpatŕe. nim úfadô, ]ez rovnez byly tiaxative Vyp,D'čteil1Y,
PDdle nDvéhD
zák Dna repubHky je chráneno generelne jakékDliv p'Drušení subjektivníhD
práva na cel é m pDli správy, ať se tD,tD PDrušení stane od kteTéhDkDliv
' úradu slprávníhD .5 )
Zákio:l1Iem č. 64/1918 Sb. z. a n. pDl11echá1l1i ve svých úradech všichni
úred11íci a zameSlt;l1Ianci býv. král. uherského., SlDŽí-Li slib pDslušnDsti nDvému státu, jazyk s:lovenský prohláš,e,u za j,azyk úfední (aniž by se z'apomelD na 'Dstatní jazyky dDmácO a zákazem výčepu l.ihDVých nápDlju
krDme 'piva a vína zahájen bDj prDti alkDholismu. Tre1ím významným
z'le:pšenÍ:rn v r. 1918 bylD ustanovení zák. č. 91/1918 Sb. Z. a n. zavádejícíhD
8hodi.n.ný prCIJcDvní den neb 48hodinný týden, DlDfiOti dfív. uh. zák stavu,
znadícímu lP,ouze meze práce denní Dd 5 hDd. ráno. do. 9 hDd. večerní s celkDvým dvÚ'uhodinovým odpDčinkem.
PD Istránce kulturní byl o. záko:nem č. 67/1919 z,abe>z,večenD dDsud na
SID'v ensku neznámé pofádání bezplatných kursu Dbčanské výchDVY,
v nkhž by se všemuDhčanstvu dostávalo odbDrnéhD lidDVéhD výkla.du
. o. ústroji státu, o. púsDbnD,s ti jeho. ve všech Db-Drech jeho. ČiinnDlS't.j a o. právech a p.Dv:i,nnostech obča:nu státních. Zákonem pak zabezlpečeTIlo zfizD' vání verejných obecníoh knihDven s četbou vzdeláV1ad, il1aUČnDU a vÝChDv;::) Nejde tu tedy o. nejaký tax·a tivní vÝ;PDčet, nýbrž snahu v jed:
:nDtLivých IDbDrech aJleSip'Dň na význalčnejších partiích provésti zmineny
dôkaz.
,
,
N ., l
d
4) K tomu vydáno. ;pDučení V č. ll. ai 1919 v Urad~yc~~ ,DVH1a~: l IPD
, č. 1153/1919 pmv. SrDY. též muj kDmentár »Zákon o. Najvyss'om s,praV11'r)lTI
súde « vydaný ministerstvem un.iitikačním.
5) Tato generelní Dchrana vyvažuje pak t'O, že uh. spf. S. rozhodDval též meritorne kdelŽt'O rDzhDdnutí nynejšíhD spr. soudu jsou povahy
'kasační, ZlVláMe I~dyž nižší úrad je pak pri vydání · nDvého rozhDdnutí
TIucen ríditi se ,duvtO..ďy zľušujídhD rDzhDdnutí spr. soudu.
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nou, pri čemž nároodn ostnÍl111 menSll11aJm zaruč·eny Jmihovny zvláštní
(č. 430/1919). Do konce t'ohoto roku sDou.pne po,čet iknihoven na Slovensku,
na 1900 a v dobe Jlejdéile tfí1eté mají býti !podle plánu všechny obce slovenské na,d tfi sta obyvateI vybaveny obecními knilhovnami.
V Bratislave zfízena stMní univer-sit.a (z. č. 375/1919), slamostalt ná
katolická falkult-a hohoslovecká (,z. · č. 441 /1919) a v zájmu jectIDlo.ÍJ1'o-stJ stano'Veno ( dále, že Plo'ikud pro stfední školy a ústavy rovnocel11né na Slovensku neuso'u pfede;p,sány výjiill1lky, platí p{)Ikud se tÝlÔe OlSnOlV Šikoll11ích knih,
prijímání žáku, zkoušení a klassifikace, ško~ních prázdl11in, z,koušek doslPetlosN, 'slu~ebního pomeru učitelstva a pod. prís}ušná ustanovení platná
pro stfední škDly a jmenované ústavy v Čechách, na Morave a ve Slezsku
(z. č. 293/1919).
S,t átní pole,p§o,v na v Košicích premenena na Komell1lského ústav pro
výchovu o'puŠ'Íené mládeže na Slovensiku, která ,n emá r'odi,Čtovské neb jiné
péče , jaJkož i ,M zanedbané mládeže, jejíž rodiče ne,jsou s to, aby výchovu
detí úspešne -vykonávali a ta,k ové mládež,e, je·ž podle rozsudku úfadu
s.právního neb soudmího odevzdána býtd má výcho'Ve pol·elpšudící.
Zá:lwnem o ,p odmíneném odso.uzení a propuš,t ení prev,z ali jsme naopak ,z uh. práva dve zvláštní instituce, jež byily rakouskému právu úplne
cizí, pri čemž byly oba ústavy ješte na záJdade .novýd·l po'z n:atku a zku-·
še.nos-tÍ proti dOls ava.dnímu s~avu na Slovensku a v P'odk. Rusi daleko
zlewšeny.
Poneva·d ž neby lo možno dále s~ovenské druž'St.evntictví pon,e chati
pod vIivem cizozemských centrál, které využ,i ly 11Iižší vzdelanostní úrovn e
drobného Hdu k úplnému ovládJl1utí dru~s1ev , strhly na s,ebe vedení obchodní a vyikonávaJy v každém smeru politický náHak, rozvázán zák'omem
č. 210/1919 prjmereným zlp usobem pomer družstev na Sl.ovensku k temto
cemhállám a vytvoren n'ový orgán, který IptOrver.eIl1 liikvidací dosava,dních
ViZta,hu a IPrevzetím funkcí dosavadních centrál, t. j. revise, kont-roly a pes10vání ducha družstevnílho . Orgán tent,o - Os1redné družstvo v Bratisl'ave - lp todporován ·pak VŠeJll110ŽlI1e v~ádou, j,a k p.atf/llo :na pr. ze zákon a
č. 253/1920, jímž 'p oskytnuty druž's tvu ze státních penez .zá}ohy do výše
30 milionu po príp,a de státní záruka za placení částek do stejné výše, jež
si družstvo opatfí u penežních ústavu.
NarÍ'zením č. 380/1919 upraveny sJužební a hmot-né ,pomery, priznán
drahotní príd.aveka zvýšeny nejnižší požitky finanční stráie na Slovensku. K IPracím smerujícím tk s'ous1avné eie'ktrils aci poskytnU'ta státní podpora záko.nem č. 438/1919 ,a poV'o,lell1Y náklady na nouzO'vé práce sdJmiôní.
Další uni.fikace .pwvedena v ,oboru ochrall1Y známe.k zák. č. 469/1919
opet pr'Qs,t ým wzšÍfením pl'atnosti zákonu č. 19/1890, 65/1913 a 108/1895 Ť. z.
na území Slove'lJJSka a Podkar:p·atské Rusi a v oboru deIniokého pojištenÍ
za:háje<na lI1·arÍzením č. 516/1919, k nemuž s.e ješte v'r átÍme, jímž netreha
se všaJk zae obírati vzhledem k novému zákonu o :pojištenÍ zameStnlanCU
pr·oti nemoci, invalidite a stárí.
ZáJkonem ze dne 17. fíjna 1919 č. 571. Sb. z .. a n. odstraneny .pracovní
a čelednÍ knížky i trestnost bezduvodnéh'o zrušení pracovního pomeru.
ZmocnemÍ ,o bsažené v zákone, a:by jeho ustanovení by la ľ'ozšífema na Slo-
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'ensk'o, bylo .pr'oved
živt11'ostenSlkém
,do ·o bcí.
Rovn ež ku prO',
zení ministerstva .pro
postaven vždy SIová
-431/1919). O d tMo do
již ze své vlra stní li
-ná vrhu illorem, ,jež 's
-k nemu ne,jen ma'tefl
,dalších pracích v ob
\Tšak ve stálém a Ú2
'pude sllovemlstké zvl
v nichž prOrjedtnáv
'práva a lpraxe; pot
zVll ášte pri tak dal I
'ský, trestní a p.7)
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iato orgaJnisace
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"ratu bytIa svráva
·ml1J11lidp·á[ní swáva
vše se úmyslne so
"byľa prece j.en na
-kontTo!lnÍ mocí mad
'lební rád 'a zlp us'ob

~kon e

'j'

: 5 iffiooiclpální,oh a
. jalmž i neobyčejná
6) O ,0tSta'Íní
. ž'ure I» Mini's terstv,o
(1921, nákl. téhož).
7) O tom sv
(1923 a 1924) a »
. nÍho ministerstva).
8) Admin-ist
wm unicipálního,
:.níku a 15 členl!

zai'uč-e:ny

tknihovny zvláštní"
lknihoven na Slove,nsku ,
)odle plánu všechny obce 'Sloními kniJhovnami.
po,č et

(z. Č . 375/1919), Slamostaltn á
,9) a v zá jmu jedno.tno,s ti st alstavy ro vnocenné na S10veni se týôe ols nov Šlko,lních knih,
:oJll1ích prázdnin, Zlkoušek dod. príslu šná ustanovení platná
bách, na Mora ve a ve Slezsku
na n a Komenls kého ústav pro
:erá ,n emá ro'Cli.oovské neb jiné
diče nerjsou s to, ab y výchovu
, je-ž podle rozsudku úradu
výcho'Ve poletpšuJjící.
propuštení prev,z,ali j's me nabydy rakouslkému právu úplne
Idade novýd'l pozna tku a zkunsku a v P,o dk. Rusi daleko
ské družst,evnidvÍ pOll1oechatí
lžHy ndžší vzdelanostll1í úrovne
;v, strhly na sebe vedení obIcký nMlak, rozvázán zákoil1 em
ružstev na Slovensku k temto
iporver.oo Hlkvidací dosav.a,dních
rr ál, t. j. revis e, kont'r oly a peOs1redné družstvo v Bratisl'a -·
jak p,atrrno na Pr. ze zákona
ilt átních penez záJ.ohy do vý še
~ení částek do st,e jné výše, jež
bní a hmotné pomery, priznán
k y fin'anční stráie na Slov ell1drils aci poskytil1uta státil1í pod:idy na nouzO'vé práce sdJJničn L
hrany známek zák. č. 469/191 9
, 19/1890, 65/1913 a 108/1895 r. z.
a v oboru delniokého pojištení
s,e ješte v'ľátíme, jímž netfeha
ákonu 'o pojištení zamestnia ncu
Sb . z .. a n. odstraneny praoovnÍ
zrušení pracovního pomeru.
anov ení by la rozšífen a n a S loD

", iensk'o, bylo :pwveden,o pak v pozdejškh specie,}ních ,z ák,onech , j1ako v zá~kon e živn'ost,ensikém, k nemužse ješ:te vrátíme, tak ·jako ·i k rádu v1oa,e ní
,do 'o bcí.
.
ROVlllež ku pro'Slpechu SI'Ovemska rr Podk. Rusi mu'žeme tpričísti zfíz ení ministerstva ,p ro sjednocení zákm1uy ,a Q,rg.ani:saci správy, v jeho,i čelo
po,s taven vždy SI'ováJk a jeho,ž úkolu jsme se , již z Ipredu . dotkli (zák.' číslo
,431 /1919). O d térto doby má toto ministerstvlo ll1e,jel1.' jaJw 'kCLždé jiné, nýbrž
již ze své vlra stní kompetence výzlnarčnou účast na vypraoování všech
"n ávrhu il10rem, ,jež :se dotÝlkají Sl'ove,llska a Prodkarlp atské Rusi, opatfují c
'k nemu Ine,j en rma'teniál do:s,a;vadního st,avu, .a le i jsO'llC účastno na všech
,dalších .pracích v oboru své s,peciáLní pUSObHosti 6 ). Pri tom všem zustalo
-však v,e s.tálém a úzkém styku se 'siJ.ovens>lmu praxí a vedou, zrídiv'ši na
.pu de slloveil1lslké zvláštní sl,ovel1iské komise odhomírku Pľ'O jednortlivé obory ,
-v nichž prOrjedlnávány pak príslu šné 'oSrl1ovy práve s hlediska 'slovensk ého
-práva :a 'praxe; .potfebu a v~· Zlnalm toharto postupu nutno vyzdvihnouti ·
zv,l ášte pfi ,t ak daleikosáhlých :pra:cích, jakýil11i jsou Inový ,zákonník občan
'ský, trestní a p.7) Nejdríve byly výsledky ,t éto práce :p:at'ľ11Y pri nové Q>ľ
'g anisCLoi veŤe,jné slprávy, ,kde bylo nutno v prvé rade zasáhnrouti, kdyžte
i ato orgamisace byla v 'obou částech republiky tak diame'trálne rozdHn a,
ž e její další ,t rvání nebylo na delší dobu udržHelným, zvlášte když ani
zde äJnd tam nevyhovovala již novým JPomerum, jak se vytvárely v relJ ublHce demoh,a tické.
Pr'o'i-ož,e prvnÍmsrtupne-m v mladém stMe je rádnáo'rgani-s-ace úradu ,
Které obstm-ávají agendy slprávnÍ , . prikrooeil1'o k r e for m e sp r á v y
'vnitfuí z.ákonem ze dne 29.111. 1920 Č. 126. Sb. z. a n. o zfízení úfadťI
okresních i žu,pnÍch. V Uhrách dOIs ud J'eže;},a správa v rwko'U samors práv '1lých sv.azu, které obs,t arávall y sCLmars:právlne vetší čá.;;,t verejné správy,
.al'e s,amoSipr,áv a ta byla v zájmu celostátním si,lne oklešťrována :a ejen zfizo-v áJním zvláš:11ích státních ,odborných úradu ,a v Jl1budovámím s,míš~ý, oh Of'gánu, s;pŕávních výboru, ale i pľ-axí ISCLmotnou, nethledé Ik tomu, že do pre'v ratu by/la správa ž11/P'ní nalprost'o ·proHslovenská. Pro ve-tší Úlkoly me},a
'111 undcLpá[nÍ $!práva malé obv,ody finamčne nedosiačující, b.:yla rt:ežko,pádná,
v.še se úmYlSlne s·oustfeď,ovalo v Pešti ,a byť ,i zdá:nlive mela značný vUv ,
o y.la prece j.en na vláde 's krze vrchního žUlpamia, op.atfeného daleko's áMou
-konh"o!lnÍ mocí ll1ad veškero,u ·s'p ráv'o'U, a i finaJnrČil1e závislá. Zastaralý v'o 'l ební rád 'a zlPu·s ob složení shorťI (mw1icilp. výbor srkládal se z 'p oIoviny
v irJHs,t u la z :poloviny v,olených, správní výbor ze 6 úredrií!ku státních,
:.5 ml1ll1ii.c'ipální,oh a 10 členu municĎpálnÍho výhoru vo.leil1ý'ch na 2 le.ta)B) ,
. jakož i neob y:č-ej:ná moc a postavení vrchního žup'ana z,pús,o bily, že v mu-

q

~_
6)
.,otS ta't ní či'nnolSrti tohoto ministerlstv.a viz sh"učný nástin v broz ure I»Mll1rl'sterstvo Ip r,o s,jednocení zálmnodárství a oTganisace správ y «
(1921 , nákl. téhož).
7) O tom svedcí tiskem vJI1dané zápisy » RevjseobčaJruského z~kona «
(1923 a 1924) a »Všeobecná část 't restníhozárk,o-na « (nákladem unifikač
. ního ministers:t va).
B) AdministmHvní výbor, který p.o preiVmtu prevzal funkc0 jak
i..Jrr:u~,icipální~o, ~a~ ,i ·sip.ráv~ího výboru, skládal se lp ak pouze z 10 úfed=m ku a 15 elenu ]menovanych županern.
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nici.piích , ikde úfady byly v rukou maďarských chauvinistil, rozhodovala
šlechta maď,aTská nebo iPomaďMštená, zákonu neby'l o vubec dbáno a líd
uHskován. Reľ-ormní 'sll1ahy v Uhrách /pa~ smerovaly již pred válkou
k tomu, aby úredníctvo bJTIlo IpostMneno a tak veškerá exekUltiva sO'll'stredena v rukou vJády.
No'v é župní zfÍ'z,ení (z. č. 126/1920) poskytlo ohčanstv'u účast ve·
vnjHoní \Správe a i s,právním s'oudnictví, kdež agenda byla Iprikázána v éelém ro,z sahu 'z ástupcúm občanstva, utvo,rilo íl10vé korpoTace místní autonomie s /presnou org'anisací a pus,obností, pfi čemž pO'skytlcr {}.Dčail1ským
sborum moiŽnolS[ o'Patrov,a ti vr.chnostemsky pr,o stredky il1utné k jedicJr
púsobnos'tÍ a zar'lllčHo jim dostated< .pramenu príjmu a vyzbwjjilo je i vu-o
sOlbnos,tí normotvornou a umožni~,o jďm rovnež ustanov'ování úfedníku 'pro
své úk,oly. Zemské svazy Plolsk'ytJllOU vak vhodnou zákla,dnu k hájení zá1mu
cel,ozemských, insHJt:uci do.sud -tam neznámé. Práva svého, j,e ž ma,jí iu.py
a o'k resy jako právnické os·oby, mohou tyto vždy hájiti samostatnou stížno'stí, takž'e je tu nejenom postar,á;no 'o toO, aby samospráva nebyla omezována, .nýbrž naJo.pak jSlou It u o'ievreny vše,chll1Y cesty, pOikJud t,o ješte
možno, k da!lšímu vÝvoji ve 'smeru decerutr,ajJlsačním.9) Ve složení nových
sboru s'e 'p ak neHépe jeví fiOzdíl 'o d 'a utonomie star,é. Sbory vycházejí
úplne z voleb, tak j,aklO u obcí a Národního shr'omáždení, dIe vše'obecného
rovného hl.asov,acího .p ráva, j,imi.ž mil.Ji..oíl1Y Hdf staH se účastnými verejné
správy, l1Ia níž dríve úóa,s t nemeli, a to bez rozdílu pohlaví, st'avu, majetku
a Ih odn'ostL úf.e.dníci sltá,t ní - ,pokud mají vubec práv'o hlasovací - j'S'ou
tu vesmeš v naprost,o milZivé menšine (na pr. u žU,Plního zas'tu.pi.teJ.stva
m.a x im á 'l:n e 5 úf·edníku státníoh, oproti md nim á,l ne 35 č l enum valeným). Zupm nebo ()IkresIní ná,čelnfk, kterí ]Is au jaka státní úredníci pre-dsedy
prílsl ušnÍch Sh-OTU, js,au p'ouhými strážd ,z ákana a vykanavatel'Í usnesení
Slbmu ahčanských, s'a,učas:ne všark i strážci autanamie, lPe,čující o ta, aby
tata ruikde J'lese']hala a zialľučující i lI1e,ju,ž ší styk s vllals tní stM:ní Slprávou.
Kr,átce samospráva byla spíše I1azšífen.a a uvedena je.n ve f,armu výhodnejší Ipro Siprávu, jsauc úplne nera,zlučne večlenena da noOvé argall1i,s,a ce
verejné s:právy.
T'ato navá organ~s.a:ce vyžad.aval:a ovšem vybudování vhod:ného
prechodu ,a spalehlivého základu a da·š la pwto k rumým prechodným
OIpaUell1ím 10 ). •
(rP OIk r ačov áJní.)
Tiskové chyby vo »Zvláštnej prílohe Právneho Obzoru« roč. VIII•• soš. 10.:
Na str. 7., v druhém adstavci, 2. fádek, scházÍ za slavem »aznačit :<
slava »práce«.
Na str. ll., rádek 8., nesprávne uvedena »1.« a místo »V« má býti »V «.
Na str. ll., uprostred za slavem »nariadení« místo ».« má být i »; «.
Čtvrtý adstavec plOčÍná místa velkým »V« malým »v«.
9) Srv. muj čJánek »tlas,pO'dáfská a' siPrá.vní .puS/abnost župních za-o
stupitelstev« v č. 9. a 10. Vestníku min. vnitra r. 1925.
l0) Nejde nám tu 'avšem a apatrení rázu territa'fiálníha, orgatnisač
níha. zmeny hrani,c obvadu palitických a :p.

32

o urážkách
Z

30& kv

patrne o prečin §
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