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Veřejní

jednatelé-právníci.

Dr. IM iloslav Hor k a (PHbram).

V dnešních dobách je již velice málo známa činnost » vejednaJtelství «, které bylo svého času vyhraženo v~Tslovně
právníkllm.
ŽivnO'stenský řád v článku V. uvozovacího patentu po d literou f) vylučuje jako svobodná zaměstnání činnost a jednání
advokátů, notářů, oibchodních dohodců (Isensálů směnečníeh, obchodních, lodních, agentú bur:sovních) atd., přesto však ponechán živnO'stenským řádem v platnosti star~1 dekret dvorské
kanceláře z 16. IV. 1833 číslo 59. sb. zák. polit., který bude zanedlouho slla viti století svého trvání.
Jest zajímavo sledovati, jak po stránce historického p!'áva,
. tak i pn stránce práva dosud platného (nehoť jmenov'an~T dekret
dosud právně platí, viz výnos min. vnitra z 7. VIT. 1923 č. 26.
193/22 a rozhodnutí zemské správy politické v Praze ze dne
2. V. 1923 C. 3-B-261 jl-181.694), j,a kým zpllsobem byla upravena tato trukfka »právnická živnost«.
Veřejnou agenc:ii čili jednatelství n~ohli dosáhnouti uchazeči, k,teří překročili 24. rok, dobře skončili prá vnická studia na
některé tuzemské universitě ' neb lyceu; byli nejllléně 3 léta
v praxi, bud ve veřejném neb patrimoniálním úřadě, 'PŤípadně
u advokáta či jiného oprávněného agenta a vykáží se k tontu
vysvědčeními. Dále lllusí vykonati zkoušku u n'ěkterého guberniálního neb apelačního rady o předmětech jednání spadajících .
do některého oboru jednate1s.tví, musí býti náležitě mravní a
a počestní a složiti 10.000 zlatých kauce.
Žádosti za udělení ,k oncese veřejnéhO' jednatelství se před
kládaly zemskému úřadu , j-enž koncesi tuto uděloval a do je jího odepření bylo možnO' podati rekurs ke spojené dvorské
řejné

kanceláři.

Obsahem této živnosti byla možnost nabízeti se ke všem
jednánhll a jejich provedením, pO'kud podobné výkony nebyly
vyhrazeny, osobám jinýnl (ladvokátům , notářům), dále nlQŽnO'st
O'tevření obchodních, informačních, zpr:a'Voda iských kanceláří ,
patentních ,k'anceláří, sepisování podání na úřady a pod. Od
stran bylo nložno žádati platy za výkony.
.
Podle nálezÍl siP,r ávního soudu (IB udw. č. 830n/11) měli vei'ejní jednatelé i živnostenskou správu domll a statků předem
nijak neom,e zenou, pak zprostředkování prodeje a jiného zpeně.žení vynálezů, patentů a ochrany známek (Budw. 39 14/05 )
a po živnoste:nsku provozované spros.tředkování hospodářského
využiťkování vynálezÍl a patentů , koupě a prodej patentů (Budw.
1523/1890) .
Právní platnost dvorního dekretu o v eřejných jednatelích
minlo shora uvedeného oběžníku ministerstva vnitra potvrzují
též oběžníky zenlské sprá~y pO'litické v Praze z 4. IV. 1923
L
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3-B-1182 j306618), podle Iiěhož jest zapotřebí k nabytí této
koncese čes,koslovenského státníhO' občanství a pak rozhodnutí
zemské správy politické v Praze z 2. V. 1923 č . 3-B-261!1 -181694,
kdy u příležitosti konkrétní žádosti strany bylo rO'zhodnuto, ž,e
do této živnosti spadají také: [pO'radna ve věcech daňových, sjednávání llIarovnání a intervence u veřejných úř'adiL celní kancelář k udílení instrukcí, porad a návodů v .oboru právním. Souč asně bylo podotčeno, že tyto koncese se již v praxi neudílí.
Tím. platnost tohoto dekretu v teorii zltstala, aniž v prax:i, by
dekl~et byl pr ováděn a tu lze viděti jeden z rozdílů mezi st.avenl
zákonnýnl a stavem faktickým, jeJž proti Ji.teře zákona vytvořil
běžný ŽivO't. V podobném smyslu výnosu zenlské správy !politické rozhodl nejvyšší správni soud nálezy ze dne 18. IX. 1924
č . 15·786 (Boh. 3913) ,a ze dne 5. VI. 1926 č . 11705.
TÍln činn ost veřejných jednatelů nep-řichází již v úvahu,
neboť byli vlastně zařazeni mezi zaměstnání po živnostensku
provozovaná a byla tO' pouze přísněj-ší úp'ra-va předpisů o nab~Tvání této živll0sti, že později živnosternský řád, vydaný v roce
1859,' vyloučil tuto č.innost z činností po živno"tensku porovozovau}Tch v li,teře f) č1ánku V. uvozovacího patentu k živnostenskému řádu.
Dnes jednáJní veřejn~Tch jednatelů uzavírá v sobě činnost
advokátů a notářů. Z 1itery f) článku V. uvoz. pat. vyplývá, 'že
advokáti a notáři nepotřebují ke své činnosti živnostenského
listu ueb koncese, pokud se omezují na činnost spadajíc-j do
vlastního oboru působnosti a živnostenský úřád jim také tato
oprávnění nesmí vydati. Jinak Jsou uvedené osoby povinny
mimo jiné udíleti právní porady každému, kdo se O' ně uchází
v ěrně , podle pravdy a ve shodě s,e zákonem. Chtěl-li by však
advokát vedle advO'kacie provozovati na p~ik1ad obchod s realitami, musí si k tomu vymoci pottebnou koncesi pro realitní
jednatelství podle zákona z 19. VIII. 1925 číslo 203. Sb. z. a ll.
jako každá jiná osoba, třebas jest osobou vyloučenou uvozovacínl patentem z púsobnosti živnostenského řádu.
Při refO'rnlě živnostenského řádu bude nutno odstraniti
také tyto nesrovnalosti, vzniklé tím, že činnost vyloučená ze
živnostenského p,o dnikání jest vlastně podrobena ještě přísnější
úpravě než v živnols tenském řádě, podobně jako celá řada živností konces'O'v'Uných (na příklad realitní jednatelství, soukrO'mé
jednatelství, cestovni, informační a úvěrní kanceláře, tarifní
kanceláře, koncese osob nabízejících své osobní služby atd.) .
Obchodní konlora pr.až1s ká ve svém návrhu na . reformu
předpisů uvO'zovacfho patentu k živno,s tenskému řádu žádá, aby
ohor veřejného jednatelství se v příští úpravě živnO'stenského
řádu v-Lwec nevyskytoval, jelikož již dnes koncese :pro veřejné
jednatelství se neudělují. Znamenala: by tato úprava pouze nři
způsobení stavu zákonného k dnešnímu stavu faktickému. Čin
nost .agentů veř.ejných by na! příště' obstaráva1i jen advokáti a
notári -a ostat-nÍ činnosti jednatelské ((soukromé jednatelství a
pod.) byly by podrobeny p'ředpisům žiW1ostenkého řádu.
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však nelze přehlédnouti dnešní specialřsaci v růz 
právních oborech, jež se již i u adv'Úkacie vyskytuje (obory trestní, chnilní, obchodní, patentní, dai'í.ové a správní atd. ) .
Bude nutno proto v budoucnosti uyaž.ovati také o tom, aby se
've věcech adlninistrativních speci;aIís@valri právníci, kteří by ne'měli nic společného s oboreln trestním a civilním, pr'Ú něž prá y ě
při dnešním velkélll rozmachu administrativy byla by prospěš ·
ná obdobná činnost veř'ejn~Tch jednatelú, ovšem ;pod jin~-nl
názvem, jíž by se mohlo dosíci po úspěšném absolvování sludia
právnického a zkoušky ve vě'cech administrativních případně
i znalosti agendy u veřejných úřadú (finanč. nícb a správních) .
Tato otázka nabude ještě větší aktuálnosti, pakliže s(právní a
finanční předpisy nebudou v dohledné době unifikovány a zjednodušeny.
.
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Zprávy
Rozpočtová debata. Poskmecká sněmovna mó tedy šťastně
pl'ojednáváni rozpočtu za sebou a v mnohých časopiseck!Jch
pl'ojevech zazněly opět chvalozpěvy nad tím, jak vysokou úro- velÍ mělo toto 'projednávání, zejména v rozpočtovém výboru;
sn1išené ovšem se steskem nad fim, že debatu v plenu poslcmecké sněmovny téměř nikdo ' ncposlouchccl. Bylo pečlivě spotteno,
leolik hodin bylo věnováJno proJednáváni rozpočtu, kolik řeči bylo
'při tom proneseno, klolik ministrů .iednáni toho se 'zúčastnilo . Posuzujeme-li však. to, co se po několik týdnů ve výboru i v plenu
odehnlvalo, jalo pl'ávníci, bez zaujatosti, aušak též bez povinnosti chválili vše, na čem dočasná vládní většína se shodla,
objevuje se nálTI obraz poněl;'ud }iný. Není pochUby o tom, :e
-se náš parlament vzdal stejně tako mnohúch }iných svých pálv;
též práva měníti rozpočet, aspoI1 neděle se žádnÚ vážný pokus
o to. V' důsledku toho celá čin.nost v parlamentu vzhledem k l'OZpočtu není vlastně pro i e d n á v á n í ln rozpočtu, nýbrž nejvýš pouhou kl'itikou rozpočtu, k~terý vláda parlamentu pledkládá, spojenou s jeho formálním schválením. Tuto skutečnost
nezastíraJí ani samotné vládní strany a formulují věc tak, že
i když výsledky parlamentního jednání neleví se v l'OZPOčtu
právě projednávaném, maji prý význam pro l'ozpočet příští, neboť vláda na to, co bylo nyni promluveno, vezme zřetel při sestavování rozpočtu příštího, což jest útěcha velmi problematické
ceny. Pal'lament náš provádí tedy nane}v!jš kritiku rozpočtu ,
nam,n oze však nejde ani tak daleko . Skutel:noH kritikou :roz-počtu l'ozumělí bychom totiž l'ozbor jednotlivúclz položek rozpočtu, spojený s kritikou státního hospodaření, navazuiici právě
na určité položky rozpočtové. Naproti tomu v rozpočtov- énl výboru u příleiiiost-i }ednání o rozpočtu pro vid! se všeobecná kritika ' státní správy bez ohledu na to, jaký lest obsah právě pl'O}eclnávaného rozpočtu. Neboť l'ozpočtová debata poskgtu.ie čle-

