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PUBLIKACIE
I

on·a la sa 30. októbra 1926
bupco'v ia Sväru advokátov
i'terlslkýah, ďa.Iei zá.s'tupco. Poj.ednávané boly otázky
!ne. výmena 'P'ohraničných
~právu za Sväz advokátov
!ranie s'm lúv o Drávn-eli po- '
vám, pO:l1eváč práve tieto
10 hospodárskeho medzilárodný hoslpodárs!ky styk
o vzájemne:i prá vlllei po~i medzinár·odnei sm1'ilvy,
ou. Tu min:is,te:rs'trvá s,pnalne, že Ibudú :zacJlO'vávať
Ir,á va ahudoby, proi:ameho
calostí. uznania v,ere,jných
~ulčn.ého titu.Iu. Vzlhľ:adom
smlúv o t'Ol111to predmete
referent,aJby sa otáZlky
ni nástlulP!llíckymi státmi,
jestvui,e, v.zá,jemnými výpds,],uŠtné státy zaJväzujú
Budúce zasedani,e Medzi:,jls lave v 1anuári 1927.
r Br.atislave konala v pobra. Hlavným predmetom
l S -ľútosťou dozvedela, že
a čiastočne j apwborv.a ný
lechu advokát,s keho sboru.
emoranda, ktoré má byť
lnáv,a nia. Schôdzka uľ,guje
čelu predložená b'ola pod5mi údov, žiadajúcich svo!Schôdzke adv,okátoiV náräJz na sV'o'iom naiihližšom
IvzaJa na vedomie ,ochotu
verejňovaf.

m. zaoberala sa schôdJzka
predovšetkým otázkou
bor ad voká tsky námi,e tky
Zahradnkk,ei ulici pre iej
:ily, že ,joe ta:rn už ,aij pokeďže sú pomery teraj,š e,j
neudržite,fné, llIsniesla s,a
ved klálSť nebude. Ďalej
toré od advokátov žiada
y.š e 2000 Kč účelI om ustápreddavky a platy. Vyho,ed.1ni,c kých príčin v čase
nožné ,a usnáša ISa vyslať
žiadať ochranlU záu,jmo'v
a.
lIU

ministerstva pre sjednotenie
zákonov a organizácie správy

VESTNÍK.

Ministerský taiemník .\lnt. Hons:

Výjimka odst. 3. § 38. živnostenského zákona pro
území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
(Dokončení.)

IV.
Do tohoto stavu veCll z,aJsáthly IPaJk pi1elClpisy žilvlllostenskélho
zákoOna Č. 259/1924 Sb. z. ta n. a v:ládníJw InarĽzení Č. 103/1925 Sb. z.
a n. Podl,e § 33. oit. narÍ'z,ení musí ten, kdlO chce ip:rOVtQZOlVIaIN menší
práce z edniloké , tesarské nebo kamenické prokázaltd, že ve sta-v'ebním odvetví, které hodlá :pr,Qlvoz,ovlaJti, lP oo v Y tU ,č en í ne jmé ln e 3 rolky byl v p.rísluŠlné živl1losti praktd 'c ky zamestTI án. Bylo by snad možl1Io z okolností, že nebylo tu 'o IPrukia1zu
pnrukitiClkého IZlamesrtmá,ní UIŽ1,tO s,llOlVa »VYlslvedčení«, ,jak tomu je
v § 12. Ht. ,c) ta v § 25. Ht. b), VYlvozolvalN, že nertJreha tu Slnad tr va ti
talk l1Ia forme toholt,o pnl!kiaJZfU, jalkio slPílše na tom, ž,e p:r,akse v tom
ikrte;rtém odvMví tu s 'k IU t e ,č III eby .l a, bez oh~edu na to, iký!m tatlO
prakse dochálzí svého p,otvr!zení, jeil1 kdy:ž je to úrad neho korpora,ce, která v oQčÍiC'h úradu je ,v1ž dy duve.ryhOldnou. Než mohlo
by se tu vYltýlmti sllO:víčkálrství a PT:OItO p!rechází'me Z'art:ílm tuto
s,kutečnost. Dulež,itým vŠlak de, že IpožladlUje se tu prukaz o této
pinlJk,s,i ab S'olvo valn é :p ,o v y U 'č e III í.
PoQne'Vadž naríze:ní ne,má daMfah pr'edlPisu, nutl1l0 se ohleldne
iiormální shá;nky Iteohto ,p,fÍl'kazu 10lbrártJfti k § 15. ·živnlols tenského
zákona. Z tohoto pa1ragrafu mOlŽno Itu plOfUlžHd te,pr,v e odsltavce tfetího, dIe ne'hož po oas vre-chodny ij)rÍlJka'z se podává jednak v Ý II č- 
u í Im I i ·s t 'e ,m ~ne-bo lU I č ,e 'b n Ý Im v y os Iv e·id č eln í 'm, lPotvrzujídm vyučení v té' lkiteré ždlvnlOs,tj a'l1ebo v továr,et!lJském závode,
podolbném dotyčné živno srbi , jednak lP r u 'k a z e Im one k IO I li k aJ ,e ,t é Im lP \0 'fi IO C 'n i IC'k ,é m z a ,m est 111 á ,ll í. Uôební vYlsvedče,ní
i prÍlJlmlz o JJ'ollTloonJickéJm zamestnáJní buďltež pOfÍ'V,r zeny srta'ro,srt:ou
slpolečenstva i obecnim s naliO'st 01U, po prípade hlavním melslŤ.ským
notárem, v je:hož oblV'OIde živnost se IPlrovoZluúe; nenáleží-Ho zamestnavaitel k nejakému spoleôenstvlll anelbo byJ-li Žiadatel zamelS,t nán
v továr;ne. potvrZluje vysvedčení {)lbe.cní s'ŤarOlsrta, POQ prípade hlaJv'l1Í
mestský notáif. 7 )
7) Zde by.'lo by na míste pfilpamatovati si i výno,s býv. rak. min.
obchodu ze dne 26. června 1913, č. 19.790, výno pražského míst'o držitelství
ze dne 1. srpna 1913, Č. 132 sb. norm., kde se upozorňuje, že · dIe ži,vn.
rádu jsou živnostenská společenstva, pokud ide o koncesovaJné živnosti
vôbec a s t a v e b n í z v l á š t e, p 'o v i n!ll a pot v r z o v a t ,i osvedčení,
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A nyní polkraôujeme dá,le na phlp ade !plrakrt:iokém. Žadatel pra.eoval 20 atŽ 30 let buď II svého otee anelbo :ll nekterého ' Hného
živniQIstmí.ka a Ipo 'žádá si ,nYIní <o Umrrucesli IkIu ,p r,olVádení menšÍoh
prací zednických, tesar,s kých neho 'ka,mlenitCkýoh. Úrad po,ža-duje
od nC~ho jednak prukalz o vyulčenÍ , jednak prťukaz o tfíleí'é praksi
ve Slmyslu § 33. vládil1ího nalfÍ':äenÍ Č í,s. 103/1925 Sb. z. a n. Žadatel
všalk od S'vého ,o tce, kte,r ý melzjtíim z.emrel, ,po pfÍlpade od svých
ji:-1j'loh zameS'tna>vatelu, ,kJtefÍ ,také 'jÍ!ž zemreld, ,nepožadova.l ni'kdy
1P0tvrzení o dobe své!ho z,ameSlbnánÍ, jak jsoJU .o nem p.redpisy
v zák 61. XVII/1884, ktlelr ý po stránce tedllt,o fOlrmaHtt Imusím'e zrde
bráN v úvahu. Prakse sama nebyla tak prí~lná a pre'cUpils y starého
živnostenského záko,na nebYlly ,tak príSIne dordrž,o:vány, což ostalt nc
mTIložĎ<ovala celá konsrtrukce s,t arého ž,ivnoS't,ernslkého z áko'ilIa , jak
jlslme s·e o tom Zlmínili v oddíle III. Itohoto člálnku. NestaTal-li se
dčlník sám o to, p.ri':uka:zu nedostaL Že sIDuterČ!ne prakse v tomto
sme-fU pak v dúsledku toho musela býti hberá~)ní a také byla, o t0I111
Ip odá vá nej!epší srve-deotví na fí z.ení uhlenslkého ministra OIbchodu
ze dne 9. dubna 1904, čÍ,s. 21.478 ,o ZlPi':uslolbu prokarz,o vání dOlby
IZtrávené praktiakou otdboľiniO'u pr.ad v prwmysl'ových odvétvÍcll
priikazem zlPusobilros'bi válZla ných.
V 't om't.o naríz.ení práve se l~ollistabuje, :že ž,ivIl1rostens.ké úrady
poS't.upují až pfHiš liberálne Ip fi pridímá,nÍ lirsnin, k:t5rýlmi se pnoikazu'je odborná práce 'prederplslarná v § 4. a 6. zálk. 61. XVII/1884, že
v mnohých phpaldech v ned OIStaltku pr.aoovnÍ knÍžky prijímají se
nlzná s :o u k r ,o m á v y IS ved ' č e 111 Í, k1le rá, ačlmJiv js ou náležtÍ1ý m .p overov,aCÍlm dlQldatkem overiena, IS hil:edi,slm ve-r'ohorurlOlsti
nep·oskytudí úplné g'ar.a·ncie, jeHo se v:ztlarhují 'Č:a'StIO na zamerstnaneck ý :poll11ei Z tla kové dálv né doby, 'M erý je úredrnímu o,rgánu
nebo Ž'iv:noS'tenské ko nplo raJCi, vylslba'v1vší telTIItio O'verovad dodatek,
n ekdy jen z ,p o u h é hod ·o s lee h u z In á Im .
V té dobe byl však úž 'l1Iov~r živlnoSlt,e nskfr zá,ko:n 8 ) IPO 20 l,e t
v pllélit,TItoslt.i, zá:kon, jímž zavedelllY a pOlžladOlvá:ny .prraeolVlnÍ illnížky
pres to ,phpouštHy 's e stále j'e§te j,i'TIlé V:rllJkarzy, ja'k o nich mluvila
nafírzení čÍ.s. 28.933/1889 a llIaHzenÍ ČÍIS. 70.335/1891. Pres lto pélJk,
že poukázá,no na \n utnost ,prrac-ovlní ,kní'žlk y, prlÚPuŠlte.lÍo však jeMč
il1ŕ.lclále č á ste Č In é pľiO'ka'zování jinými nO'rmami, než by,lo vY'žad.ováno zákonným čl ánkem XVII/1884. PlOlk ud ,palk šlo ·0 vysved.čení
učební, máme Itu Ú'Ž zlmíll1ený p.f edpi,s § 6. zák. · č1. XVII/ 1881,
z ,n ehož plyne, že nemuse},o tu býti v'Žldy učehn~ho vYSlvedóe'l1L
il1ýbrž strač:il Ip rukaz otfíletém z,rume's tlnánÍ v odlborné práci.
Uvá,ž íme-li tot,o, pak nelze $Ie Idi'v,ilti ,talmvému IP0iI110ení,k,u,
jestHže dr-rve se nestla:nal o ,s vé ,potrebné prúkazy a nYlnÍ, když
]Ilch pOItfebuje, nemá jich. A tlU, my'slíme, že by}o-li intencí ŽiWl0-

a

vydané pomocnél1lu delllíku o zamestná'ní v koncesované živnosti pOllze
tehdy, jde-li o pra c o v ník 'n í ž k u; naproti tomu lP r a c o v nív ys ved č e n í n e pot l' ebu i í potvrzení od s'lJOIl ečenstva.
8) T. i. zákon čl. XV.II /1884, kterým byl zru,šen starý zák. 61. VIII/1872.
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stenského
nebylo z'ajj
me fíci
IPredlp,Í'SU
když by
VySV
n'j"'hrrž s ta,č
prác.i.
. ROVin
o pralk:ti<ck
stenský
Jslou-li
lehk o ,po't f
by tu sna
. jeho lP lf á
s.ten ls lk á
B 5629/19
živnlosten
Etenská
ok tom,u,
povedeIi
vybudov
tu z.oe!l,a
soudu B
IPO killa d eoh
:použÍvální
U'vážíme-li
Rus ,p fej,a
:pnbIiky a
P,otvľizelní

slmylsl/u 5.
z. a n.

~

raMiokém. Žadatel pra;lbo :ll ,ne.kterého ' jiného
Ikru ,p r,olv áde,ní menškh
,ilCkých. Úr.ad pOIžaduje'
prfukaz O tfílel1:'é praksi
1925 Sb. z. a n. Ž~adat e l
I, ,po pfílpade od ,svých
:e,lli, InepožladovaJ ni'kd y
jS01U ú ne.m p,f e,dpisy
toO flQlrmaHt Imusí'me zde
ISlná a pfe.dJp:ilsy starého
održ,ováa1Y, což ostalt ne
)st'Clnslkéh o zákona, ja k
) člálnku. Nesba:r:al-li se
uteône prakse v t.omto
ráiliní a také byla, o tlOl111
~ého mi.nistr:a obchodu
olbu prlOkruzlQvání dOlb y
'lIlmysllQvýc'h odvMvích
:že ž·ivlnostenské úrady
sitin, K:terýJmi se prlQ'k azá/k. 61. XVII/1884, že
Iní knížky pfijímají se
i, ačlmHv jsou náJežtÍMedi,slkia v er'ohndJrlQls ti
l,jí 'Č:astlO na zame'stnaV je úredrní mu orgánu
1tlO O'véfovad dodatek,
1

tm.

lský zá,kon 8 ) IPIO 20 l,et
)Iv ány .p.rac'olVlní kinÍžlk y
alzy, ja'k o nich mluvila
.335/1891. Pres ~OO p.élJk,
pfl]pušteno vŠla k jeMe
mrumi, než by.I1Q vY'žai Ip'a1k šIlO '0 vysvedčení
6. zák. ,čL XVII/ 1881,
učehn~ho vysvedôe'l1í.
odborné práci.
ItaklQvému (piOil1l0c·ní.k'1l,
prúkazy a nY'ní, když
~ byI'o":1i il1'tenCÍ živ,noncesované živnosti pouze
tomu V r a c o v ní v y )ll ečenstva.

m starý zák. ol. VIII/1872.
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stenského zákoOna, jak plyme z § 252., na'by,tá prá va z.acho vwti.
nebylo za.i.isté ani v úmyslIu talkiOvéŤlQ 'Pomooní'k y zkrátitd - múžeone ríci - v jej·ich »Ip rávech«, Iponevatdtž za pla'tlnostd dfílv ejšíct1
Ipred!pi'Su ib y ,jilm Ip fipadne by,Io U:mOlŽlnem.O lk oncese dosáhnouti, .jen
když by prukaz o f.aktické,m zamels'Ťlnání slkurtečne PlOda,Ii.
Vysvedčení učební 'nebylo by tedy nevyhnuteIne (nutným,
n}'hrž sta.čiI by tu 'pľuk,az 'o tríletém zlamestl1ání v této odb o'rné
lp rá c.i.
RlOv!né,ž, ,nemá-li PTtaiC'O'viní knílžlky, rm.ohllO by s.taÓltd vysrvéc1čení
o pralklU,ckém z.amestnální pOImocnÍIClkélill., zv,lá,š té; když nový ži'wnostenský záJkO'n z r. 1924 klnižlk y ji:ž vúbec odst'raniL
J Slou-li dfí've:jlší zlameSltlll:a'v altelé na živu, bude si moci od ni ch
lehko ,pO'trebná vYls védôení 01P.a1f.liti. Nejlsou-v:i Hž na ž]v,u, p.ak moha
by tu snad za ,ze.mrelého ž,jlvrnostníka vy,d atd ·p raoovní vysv é d č enÍ
'je,ho lP Ir á v In í 111 á s t 'll ,1) c e, IP.O u)fílpa,dé i pfílslh.lšná z I v 111 os.t e n IS k á ,k.o.r 'p ·o ra ,c e (SI~V. ik tOlmu ~Iudilkáty B 4643/1906 13
B 5629/1908), ,Merá (podle § 127. IOlb st,wrálv ala agendy sve·rené žliv'l1lOstems:kÝIl11 úfadul11 1. stlOlice, r.eslp. nyní nás,tupce této
živnostenské k,o rlPo'.ľace nové 'Sil) oI,e.čeľ1s:tlvo , paklíže stará živnostenská k'of/polrace neMvá vúbec v žádné fo nme dále. 9 ) VZlhledem
ok tOifnu, že celá ,s trulk,tu:na veci by.l.a - jak pCl/tlflno z Doho, co jSlme
povédé1i v oddúle III. a v predešlýd1 otdslt .avckh t,ohoto loddílu -vy butdtová'l1'a na j;nnýoh pr,e dpokl.a'dech, dO'mnív álme se, že bylo by
tu z.oe~a IcLobf,e ImO'žno IPOUJŽííN a.n a:l,ogtie ná,lezu býlvla,Iéiho slprá vníh o
soudlu B 4643/06 a B 5629/08, které prá'v e pfi téch10 jti'nj'rch prediPoMadeoh by vdainém prí'p.rudé IOhzvIá,šté da.ly se aip1ikovlati. Že
Ip oužívální DwklovétlO runallogi.e lbyl0 by na mí,s té, je Hste slprá'V!1}'m,
U'Vá:žíme-.}-i, že :ž,ivluo:ste.nský zálkoln PľiO Slorve:nsko a P'odlk anpats.kou
Rus ,p f·e.jal vII3Sitné živnostenský fád , ,pliatin ý v oSlt,atnÍm území reIpubl:iky a tím u:mOlžlnil i 1J.0JUlžívání dluddlk atury k to mut.o záklOnu .1 0 )
Potvl1zení nakOlvého'ŤlO vylsvedČ'el11í pak by se mohl,o s't ejne státi ve
SimYls1u 5. odSltarvce § 15. ž,i v l1ios'Ť'e(nskélllO záklOna č. 259/ 1924 Sb ,
z. a n.
Z técihže duvodu by.l,o by Inu iPloužÍ'ti i -alnaIlOgie j.Lldi'kátu
B 7946/1911, dIe néhož existenci učeb'1ího IPo'l11éiru k prukazu ZIPUsobHosN Sitla ódho ne l iZ e brMí v p'O'chylbnost p:r O'to , že ·t ýž Utsk'Ll tečnil se s IO,p ·o Im i TI IU t í il11 flO r 1111 á I In í c th pre d tp ,i s u. Rov!néž
nález B 5635/1908 múž·e ~de býlti all1al,ogicky pOill~it, pokud sta l10vÍ,
že neibyl-li uôeň ráld ne :p hhIálšen U slP01ečenSltva (v naše.m ,pf~p,ad e
živnostens.kého lú rladu, ž·i·vll1iQ1s:tel11siké Ik or Po.na,ce), muže bÝ'Í,i u če(bní
!pán POItr'eS/tán, a v,šak učelbrní ,PlOmer nes.t á v á set í Im 11 e }) l a tn ý. Ta'Ť,o aJ1laIo'gde byla Iby tí:m spíše na místé, U'vážíme-l,i k tom u
vícek'rMe jílŽ zmínell1ý iPfedp:is § 6. zák čl. XVII/1884.
1

9) V tech pfípadech pak, kde úrad vedI seznamy hláš ených pomocníkli a učenníkli , mohl·o by posta,čiti i potv rze ní tohoto úr adu.
10) O tom viz bHže v čl. »Unifikac e živnos tenského práva « v roč. Ilf. ;
Čís. 1.-6. Publikácie ministerstva unifikačníh o (Vest.ník).
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Byl-li ovšem uČ'elTIJnílk či IPomoonílk rád!ne zameslt'lllavartelellTI
hlá'š en u úradu živnolstens!~é:ho neho Ži'V'lliOlsrt,eln ské kOlrlPonace a
prukaZlu, o.svelCl,ČlUijíd toto jeho Zlamesrtnání SlllIad vubec nedostal,
alTIebo již dostal a pozdedá ZltifiaJt.iJ, pakt olviŠem bude snadlniQ mo.žlno,
buď vyho1
uO'vvti cLU'pIillkárty jed:idh laJnelblO vÍllbec 'PTuikazy .tyto vydati
podle z áJznrumu , jež by,l y u techtlO kOlfjpoin ad neho úradu vedeny.
O teoMo .prúlmJ:cech sotrva byllo by ImiOlžno pOlChyblova,íi, že nej,sOlu
dOSlualečnými a zákonu nevyhoVlujíd'mi, p1
r es tn, že budiQlU vy,s!tave.ny a:ž po letech, t. j. PIO dOlbe po:melme vel'mi dliQuhé od OIkamžr·~u, wdy ZlaJme'Stnání toho lcleTého ŽlifVin'Osrtníka bylo skOlnčeno.
Pak madí ov,š em podobné plr,edpo,kJLaJdy jaklo prúkazy, na:b yíé Zfl)Usobe.m, o nemž jsme se zpr'edu Zlmínili, ~dy dotyôná osoba nebyla
zaJmeSltnavat,ele:m rá,dne ohlá,š ena a ,byllO by v dusledku ·noho m\lŽrno
i taJkorvé IprÍllkazy U'Zlnati ~a vysvedčení záJlmllllu rvyh O'VIUJj íd , zvrrášíe
kdY\ž bude je 'm00no deŠlte opaltflilti pOltvr:zenÍ'mi podle odst. 5. § 15.

rnelze ani r
tu prlOto ,()I
ný1brž nutn
deŠ'te potv
IPQIl"lalcí

V.
Z uvedeného tedy plyne, že i lÍ'akio:véto - re'kli byd10lm »Ináhnad1ní «11) - prUlka.zy jlSolU neLi·en mo'žny, ale žie by Vyh,OiVlo va,l y
i IPredJpisÍl.Im dHvedšÍJm la 'v du.slediku toiho, (p'OnevlaJd:ž IPlfulklaJzy rty
nutno Po.suzo,v,aJti ,Pod~'e dOIb y, kidy jilCh mellO býlti nabY'Ílo, že mely
by vyhOlv.ovati i pr,eJdJpi:sum ,p'Oldl'e záklOna nového. Tam pa/k, kde
by SII1ad záklOln nov~T byl :pfÍlznivejší opr1oti ipred!pisúm IClfÍlveJj,ší:m,
by.Io by nutno IPO,uží,ti vlalsrtne tohorto iJ,fílzn~lvedšího predlPilsu, c.ož
by se ols tatne shiQIdlo'v a,Lo i s iln tend vy\jáJdr,elnou v § 252., odst. l.
ž,ivno.stenského zákona, dle neiho'ž InabYlt á práva zU:Sitá'Vadí 'zachována a lP r j s It 'u lp u j í k n :i Im j e ·š ,t e i v IŠ e IC hna r IO z s á h lej ší
p Ir 'á v a, spojená !podle ItohortJo záklOna s provolz'OlVám.ím té ·klte-ré ži!v nosJti. Nebude tu z'a:.i, ú~té námitek, bude-ld .anallOgie té.to ÍJntence užiJno
i v .n aše·m prípade.
Za tiQhoto sItaVIu vecí palk nertfeba vubec obracerti se k ustanovením § 38., iodst. 3. živlllIolSltenského záJkiOlna, ;pone.vadž tu nejde
vlastne 'o ned'a/klou d.i:Slpens, kteréŽIto usta'lllo:vlení má !práve vÝ!ZTIlaJID
pno futuro, kdežrtiQ v lI1alš,e m prílPtade pújde vždycky o diQbu pr1e d
rnovÝ!m ž1vnos'tellJským .zá~OInem, ~dy pl1aJtí j-e,š te predpisy staré,
s.menodla1tné PIO Sitránce formá}llIosti evenÍluelnklh lP'fulk.azu jilž tehdá
nabYltý'ch ä te n'krá:te , kdy naJbývá se kOll1ce,sle podle lI1o:vého zá'kolllla
ži vnlo Site ns:kébo.
Uvá, ž~me-H pak dáJ.e, že dillSlpelns 'podJ'e odst. 2., § 18. ž,ivllIostenského záJko'lla mwe se ,tý.kaJti i OlcLPUlš,tení [predložení učebrného vysvedčení, vidíme, ž,e dislpell1s, aJni kdylby v našem ,p fílptade byla
illOlžna, bytu nemela vÍlibec Imísta, p;no~olŽe pOIctrr'e § 6. ,zák. čl. XVII.
rz ,ro 1884 nebyl p:rulm.!z uôetbnÍlm vy:s'vedčenílm vÍl.lbec IllIulÍlný.m a jinaký prukaz IPodle tiQhoto rptalra~laJfu byl IPfipouŠ!ten Hž prÍlmo v zá!klone a nebYJIo nUltno .zvláJšte s'llIad žáJcLati o ned'aJkou dj,slPens. Pro1:o
11) »Náhradní«, ačko.uv chteli bychom je považovati za rovnocenné
striktnímu predpisu zákona vyhovujícím pnIkazum, tedy za prukazy ve
smyslu zákona.
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nelze ani nyní v "ÍlélJkovéllll lV,r Ílpa.de .mltuvúti o dWSiPensi a neHeba se
iu p'roto ohH~eti na predpilS odSIt. 3., § 38. ži'Vno'S~ens'kého zálkona,
Iilý1brž nut l1lo vychá1zeti práve z plr-edpistU ,dfúved'šího a po prÍlPadném'l
deŠ'te potvr!zení ŽirVII1Jo.SltenskÝlm úf,adem ne.bo žiVllloS't,enslmtU korporad prukaJz ta:klový u!z I1JaJt i za zákolillU vY1holVlUjícÍ.
K,rome tomo by10 zla~listé dú,v odem p:ro UJSlt.anovení odsltlaNce 3.,
§ 38. vere~ný zádem, ,ktelrý rtu má' býtti ohr átn en, ruby nelbyla sJI1ad
umužlnena ces'na k nabYltí pri'tkJaJzu InereelnÍlm Z1Pusobell1l, k1'eré by
lPark, byvše ces,to'll dÍlS'peillse U/znátny, by ly zálkiliadem Plf10 naibyrt:í klOlnceslOvlané Žiivrnosrti pro olSlobu, která by vi'tlbec nevyka'ZiOIVlala pfedeiPsaného prakiHckémo vlz delání a Um by pak pfi pTo'vádelní živno·srtá
mohla verejný zá:jem oh!ro:zpt,i.
V lI1JašiJcih ,p rílpaldeoh v,šla k - nehlede Ik tomu, ž'e jde tu o malý'
lfiozsah oipráVlne:ní, u nMIOlž ne1méne dá :se predJpolkládaN nejaké
ohllo~e:ní verejného zádmu je a musí bÝlhl IPr,akUoké ~amesrjmání
'v~dylclky ,prokázáno 'a pOIžaldolVáJní ,tolh oto IDnl/kaziU de Ita/ké naším
predJpokladem, a jedná se tu také 'v e v eftšÍlne prí/paldu o neslPo:r ne
dlo,uhioleté skUltečné ~ame,S'tnání v této ž-ivno'Slt i ; jde tu :pO'lllZe všalk
o fOf!mU takiový1ch p'r úkiaz u , která ohz'v láJšte za drÍv edší-ch pomeru
\I1ebyJa snad prílsne dodtnž,ováiJ.1Ja a kter olu IPflO-tO byll() by i nyní liberálne pO"suzorvarti ve všech IteClh pf í'Pad ech , kJdy se jedná o olsobiu,
která již dlo'llhá léna pred úô]1llil'os1í nového žlivt1toslte\nskéHo záklOna
vy la v té které žiÍrvlllosti skurteóne praktňcky z'alme~SltnáTIla.
Byl0 by PflOíÍlO ,iJtOltfebí, aby úiíady, ,poslll'ZlUctíce rVrukONOru žádost
o lmncesi o -prlOvIOl~otváJní mernlšíoh ,pratCÍ zednickýoh, tesaf,ský'Cih
- nebo kiameniclký,Clh, nenechávaJy Slnad celIOu tíhu o prlOlV'Bdení duwaziU Sipočívati jen lita žadiarteli, nýlbr~ aby slalmy mu plOll1lohly, ,pouka1zuctke ho ll!a to, jalk ým ~púso,bem dokladu má si 0IPa'tfdrtú. 1 2 )
Je zcela prä:ro"Z'e:no .p fj dneŠIní pr.etílž,elno:s'ti úr'adu, že dOlslt anou-li
rtJawovlOiU žádiO'st o wOIlitcesi, dololŽenlOlU lI1Ja príkJ.ad plOlUlze vysvedčením
obce, že žadtaJtellpo 30 ~et v ,té a -té žiVI1JOSlti pnaooval, neuZlrualjí doklad
ten ~a 'ZáWOlllU vyho!v,llljíd a odmíltnotU žada'tele z toho dUlVlOdu, ž'e
lPľu.kia:z zpustolbi1Qis~i nebYIl IpodáJn. A když p/aJk žlaJdartel z neZiualos!t i
tlákona žádá o »loolslpens « V nOlmuo smerr-,u, j,e QidtmÍltnut :polU1k:a1zem na
§ 38., o.dsta:vec 3. 'žiVllitOls:tenslk ého záklona, dle nenlO,ž se u s:tavební'ch
žlÍv:nlO,sltí dtsiPe,ll!S n~prl~poUlš'Íí. PIOlsrblllP telnto OdJpovídá SlÍlr i'kitnÍlm predpi'sÍl.lm zákollla a Ine~ze mu IUÍlč,em.o Vylt ÝlkIa1ti. Než -prels to byllO by možtno
!práiv e z tlOho duvodru, že tu jde :0 Ity nej/menší, ,jlrmž má býti ex.ústence
umoŽinel1Ja a krterí se nukidy dfí;ve o predpis záJkona neSIta'f1Mi, uPtUstiti Old noho'bo st1"lOihého sltélJllorvillsil m a ž:adta teli vyl'ožiJti, jlruký,m zpuSlobelm byl'o by lillU mo'žlno Iportr'elbnýlcih .plri':tJk1aJzu si olPta!tflÍrti a InCIPosuzov,aJti prí!padné ŽáJdOISlti IO oo~el1Js jlaJlm iJaikové, no jest v'e s,mysltu
§§ 18. a 38. žrivlitol5ltenského záJwOIIlJa, .ný1bnž hl ed Mi .na ne, j1aJwo na žádos,t i o radu, ja'kým ~pÍl.lsobem byJIO by ImOlŽlllO požatdolV~ného pruikJazu dosítOi.
12) MoMo by se tak státi ústne, PO 'p'r edvolání žacLate1e, nebo písemne
vzatímním vyfízení. v nemž se žádá doplnení dokladu.
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BudotU-li p'alk OIpiaJtfťlny a pfedl'b,Ženy prUlka;zy ve fonme, jak
js me se o tom zmÍll1lillli v prede,šlém oddHe tOhOltlO člálnku, byJo by
je možno uZll1a,ti za záikolnJu vyhov'u jíd, na,k že by tu nešIlO o nejaké
diSIPe:ns.QIválnÍ, nýhľlž pro~Slte o udele:n í kO!l1'cese na základe pfedl,ože.n~T ch a za dostlalteóné Ulznail1~Toh prúlmJzu. Tento POStiU!}) by jlislŤe
neoclJpo:r o'v al zákol1JU Č. 259/1924 Sb. z. an., jeihož inte!l1'cemi by.lo
nalb yltá pTá'Vla Z1acholV'alt i, ,p o pfílpade rOIZlšíhN j,e o roz'sáhlejší práva
podle nového zá'k ona. U tec:h OIVŠťlm, kdoJŽ vlstU'lJují do zames:1máll1Í
teprve p o ú č i ,n In o 's It JÍ nového zákoma, dlužno se j['Ž fídilti naprosto str,ňkt'l1Ím jeho prťldp.Ílsťlm, pOlne'v:ad:ž u tech osob jlSou pfedipOlkJa.dy zcella jlilné, ,než1i u žlaJda1:elu s,ta:réihlo typu.
IV1y.SllÍIme, že jlslme dOSltaiteóne dolká1zaH, že t,alk ový výklad zákona je .mo'žln~r . Pla'k -li ž,e by IVlšaik tent,o výllda,d nelb yl komlPťltenibnÍmi
úfady/3) .p o IPfílpade Ne!j'vY,š,šílm 'slprá;v. sloudean uZll1án do statlBčnÝIl11,
p,a k by:chollTI se pf]milOlulv la,lli za to, ·ruby s ohledem Ola tYlto staTé,
v e S1vém ObOfil..l llis'tavitČIne zall11esrtJnruné a jirž i se,še.ctivelé pracO'Vlníky
byla možnQls,t liberálneúší p:r axe IUlZákonel1'a, k čem:už by se mohlo
použÍlti pbpľiaVOlVa1l1ého práve nového zálkona o stavebníoh živln os,t ech, o jehož OlSl1'OlVe byly pfed nedávInem kOlnány j,iž porady se
zájermnÍlk y na SJove.nslk u.
Porady slovenské k()mise pro obor práva .trestního. Ve dnech 30. zárí,
Ilwn~ny tbyly pO'ľ,ady komise slovel1iSikých právníku pro
obor práva trestinfho, vzals e dací síni Právni,cké Jednoty v Bratis,la ve, :oa
pre dse dnictví vrohní;ho státnÍ'ho zástupce A. Kislsic,h a a za úČaJStel1'ství
zástu,pcu mi!1listers'tev u~ni,ÍÍlk.aČiního a s.pra'Ved!.nolSt i. V poradáoh probrána
byl.a 'D odrolbne obecná čá!st (§§ 1.-135.) pfípravlné osnovy tmstní:ho zákona
o ,zlooi.nech a pfeči,nech, zpracované .komisí pro reformu česk<?slovelnského
tre,s t'ního zálkona. Komilse pr.QIjevi.la v celku sowhlas s obecnou čá'stí;· vysl ovilia lSe však ro'z hodne ,proti rozdelení trelStlních činu na zločilny a .pr'eč1ny
po dle nízkého smýšlení p,achatele, jak,Q,ž'Ío kriteria ve,lmi neurótého .a ryze
swhj5ktivního a In avhla, a!by 'Dro 'ľozdelení bylo roz,h odným IStanovisrko
obj ektivní. V témže slmy,slu vYls,l,ovHa Is e proti delÍ'i:nid p-okusu, která jest
výslednicí subjelktivlní theorie, :na !niž osnov,a .s,poČívá. V poradáoh bude
pokračováno v mesíci lils to,padu a prostnci.
1. a 2. ríjna 't . r.

Unifikační pfo,b lém jinde a u nás. Nedopatfen~m triiSlkárny byl·o u článku
pod tímto ,nárz'v em v 13. čí,s,]e letošlnÍlho ročníku Práv.neho Obzor,u otišteném vynecháno obvyklé označení, že jde p,ouze o prvou čá.st článku, která
bude míti ješte lPok ra,čová~lí. Část dUlJhá 'vYdrde ,p ozde,j.i. <až bude možno
ohledne ostatních státu materiálzpracovati, res:p. o.patfiti. - Tiskov·é
chyby, které se d,o uver,e,jll1e,né prvé části mí,s ty vloudily, nechf opraví s'Í
čtenáf laskave sám.

13) V pľÍopade kJadném bylo by mOIžno pfÍ.slušný výk.Ia,d .sdeLiti úf,a dL'lm nižších stolic 'z vláštnÍm mi.nis,t erským výnoselill.
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