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Hovorna. 
P!ípu~tnost pr~rogace v civilní~h spo~ech !1vod1e nové úpravy soudní pří

slusnostl v Ůechach a na Morave. (Z prednasky a debaty na v,alné schůzi 
Právlrueké jednoty moravské dne 25. května 1939.) 

Novou-úpravou příslušnosti v civilních věcech hyla v Čechách a n.a Mo
ravě r'Ůzdělena lwmpeience mezi soudy české a německé. Jder...ám o otáz
Jm, zda je přípustná a platná úmluva stran o příslušnosti soudů (proroga
ce), pO'kud jde o překročení kompetenční hranice, stan'Ůvené pro 'P'řísluš
nO'st sO'udůčeských na · j'edné a příslušnost soudu německých na druhé 
straně. 

Nařízení 'O německém soudnktví v Pro1tektorátu Čechy a MO'rava ze 14. 
dubna ,1939srtan'Ůví v § 7, že německé soudnictví jest proti soudům Protek
toráitu výlučné, pokud. není ustanoveno nic odc:hylného. Tako'Vé odchylné 
přeďpi'sy byly vydání pro ,civilní .Sipmy. 

Usta1r..oO·vení o přÍ'slUlŠnosti ·českých a německých soudů obsahuje nařízení 
o vÝ1konu soudnictví v 'občanských věcech p.rávlllídh v Protektorátu Čechy 
a M'Ůrava ze dne 14. duhna 1939, říšský zák. I. str. 752. Ph výkladu těchto 

. U'staJno'Vení mUlsíme r'Ůzu.šovati .spory 'statusové .a spory ostatní. Ve spo
rech statUlsových jsou přislušny ~německé soudy, jestliže je na řízení jako 
strana zúčastněn německý státní příslušník, anebo, jestliže žádná strana 
nen.í státním 'P'ří:slu:šnÍ!kem PrO'tektorátu. Z toho vyplývá, že ·české sO'udy 
jsou ve sporných l\T·ěcech, tý/lmjkích ·se os'ŮbnÍlh!O' stavu, přÍ'slušny jen tehdy, 
jestliže jsou bud' obě str.any příslušníky Protektorátu, anebO' jestliže jest 
příslušníkem Protektorá,tu aspoň jedn.a ze 'stran a druhá není německým 
státním příslušníkem. Vostatnkh sporech (nestatusových) jsou německé 
soudy přÍ'slUišny jen tehdy, jsou-li obě neb aspoň jedna ze stran r...ěmec
ký státním přÍ'slušníkem. Ve všech jiných nestatusových sporech jsou pří
slušný s'Ůudy české. 

Totéž n.ařizení v § 3 stanoví, že německé soudnictví :nehráni tomu, aby 
se prov.edlo řízení před ,soudy Protektorátu, jestliže se v některé obč,ans,ké 
věci 'sporné, ve které j'sou strany oprá,vněny :k opat'řer...ím o předmětu 
sporu, pustily na řízení zúčastněné 'Str.any němec.ké státní prřf,slušnos1i do 
jednání ve v,ěci hlavní před soudy Protektorátu, aniž uplatnily německé 
soudnictví. Tento § má nadpi's: Jednání n.ěmecký·ch státních přislušní;ků 
před soudy Protektorátu. Je tu tedy upravena p rek 1 us i vn í p r .o r 0-
g a c e ·a jde tu o zvláštní předpis odchylný od obecné zásady výlučn'Ůsti 
německého soudnictví, vyslovená ve .shor'a cHo'Vaném .předpisu § 7 prvního 
nařÍ:zení. 

Je-li vš,a:k připuštěna prorogace preklusivní, j,e zajisté přípustná též 
p ro r -o g a c e co n s e s u á 1 n í. Podrporu pTO tento r..3.Z0T múžeme nalézti 
též v ustél!novení § 8 odst. 2 l1ia!řízení .o vý.kornu ·soudrúctvÍ v občanských 
věcech právních, které sice upra'vuje jen přechodná pravidla pro převe
dení zahájených věcí právních, múže nám však sloužiti za důležitou inter
pretační pomúcku při výkladu . ostatních ustanovení téhož r...:3.řízení. Cito
vané ustanovení vyslovuje zásadu, ž,e návrh na převedení 'zahájené již ob
čanské věci sporné ze soudu ProtektoTMu na n'Ůvě pHslušný německý 
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soud je nepřírpustný, jestliže 
učiniti. Z toho můžeme do 
a pro spory, které snad v b 
něný německý státní přís.lu 
pří'slušnosti s'Ůudů Protekto 
na pří-slušnosti některého Zl 
§ 4 nařízení prO' pi'íslušnost 
1:ek:t'O'rátními platÍ! .stejný ci1 
vysrovuje přípustnost pr'Ůr 
o propag.aci ovšem j1ak noc 
šlo -o takový předmět -
mená, ž·e nesmí jíti o 
ním předpisem stranám 
právní .překážku). 

Časové 
1. Často zajímá v pra 

kázati v p'Ůř.adí jistiny, 
pisu poslední věty § 216 

Tu pak, ja\k známo, § 
pořadí náleží "úrokům ( 
ze smlouvy nebo ze záko 
klepu zadrženy". 

II. Jasným v podstatě j 
tedy ·0 úroky, jež byvše s 
současně s jistinou jsou 
mezí není r'Ůzhodno, zda 
prodlení v příčině úroků 
oprávněný - pokud nejde 
máhané pO'hledávky - p 
r,ozh. Právníka Č. 612/02 
káza ti byť nepřihlášené, 
(r.ozh. Práv. 822/03 .a Zent 

Zcela str·anou ponec.h 
níobo 'Vyznačení takO'vého 
1930 str. 191) a judika'tur 
Vážného sb. ·č . 303 a § 9 
Ať dáme za pr.avdu 

méně již 'nesp'Ůrnou 
ex. ř. pouze pr'Ů 3leté 
u nichž z povahy věci p 
že na rozdíl od úroků 
v knize pozemkové 
ll' • • vkládá se nucené prá 
1033, útraltami ... ". 

Při řešení této otázky 
vzniku ustanovení shor 
vysvětlivkách k vlád. ná 
předpisy o přednosti (die 
právo, stejně ja'ko no'Vý ( 
soudcovu úlohu zjiš 
platí. 

Z toho patrně by 1'0 .'Vyv 
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soud je nepř1pustný, jestliže oprávněný se výslovně vzdá oprávr...ění návrh 
učiniti. Z toho rr:ůž·eme dovoditi, že také ve 'sporech nově zahajovaných 
a pro spory, ktere sn.ad v budoucnu mohou býti zahájeny se múže opráv
něný německý státní přís.luš,ní-ksmlouvo'U' 'o pror'ogaai vzťi'Mi námitky ne
pří'slušnosti soudů Protektorátu ve smyslu § 3 nařízení ,a smluviti se takto 
na přfslušnosti některého ze soudů Protek>torátu. To. tím spíše když podle 
§ 4 r..,a~íz~ní 'pro pŤíslt~.šnosta řízení před 'Soudy jak německý~i, tak i pro-
1ektora.tnum plaJt] steJný civ. řád S'oludní a juri'sdikční no.rma která v § 104 
vyslbvuje přípustnost pr'oro.gace. Základním předpoklade~ pró úmluvu 
o pro'Pagaci ovšem j'ak podle § 3, tak i podle § 8 odst. 2 na<ř . jest aby 
šlo -o takový předmět sporu, který podléhá disposici stran rozepře. Ta' iri.a- . 
mená, že nesmí jíti o takový předmět sporu, jehož {Usposice byla zvlá'št
ním předpisem str.anám odňa:ta (na př. neplatnost manželství pro veřejno-
právní .překážku). K. G e rl i c h. 

Časové meze úroků při reálním rozVil'hu. 
I. Často zajímá v praxi otázka, za kterou dobu zadrželé úroky jest při

kázati v poř.adí jistiny, vla'stně v po.řadí před jiistinou, vzhledem 11: př·ed
pisu poslední věty § 216 ex. ř. 

Tu pak, j,a\k známo, § 216 ex. ř. č. 4 odst. 2 zásadně stanoví, že tako.vé 
pořadí náleží "úrokům (důchodům a jiným '(Jpě,tujídm se dávkám), které 
ze smlouvy nebo ze zákona pří'slušejke nejs·ou déle 3 let přede dnem pří-
klepu zadrženy". . 

II. Jasným v podstatě jest tento předpis, pokud jde .o úroky :srÍ1luvní, 
tedy ·0 úroky, jež byvš·e sjednány prá'Vn:ím jedlr..áním, do knih vtěleným, 
souč,asně s jistinou jsou takto knihO'vně zapsány. Při tom co do časo:vých 
mezí není rozhodno, zda 'se přikloníme k názoTu, že · se nepředpokládá 
prodlení v příčině úroků a že tedy lze je phsoudi'ti jen·om, jestliže je 
oprávněný - pokud nejde o. vymáhajkího věhtele, přesněji osoucást vy
máhané pohledávky - přihlá'sil k r.ozvrhu podle· § 260 .ex. ř., j.ak' po·ž.aduje 
r,ozh. Práv.níka č. 612/02 a Zentr,al-Blatt ,č . 81/0lO, ·či zda je dlužno při
kázati byť nepřihláš.ené, jenom pOkud z knih jest patrno ' právo k nin;, 
(r.ozh. Práv. 822/03 ,a Zentra'l-Bl,a:tt 324/16). ' . 

Zcela stranou ponechá'váme názor, že ÚT.oky sluší 'přikázati i bez knHiov
níh.o vyznačení takového. práva, jak tVl'di Hor a (So.ustav.a ex. práva z r . 
1930 str. 191) a judika1ura sta:rého vídeňstk. nejvyšlšÍ!ho' so.udu, proti rozh. 
Váfuého sb. ,č. 303 a § 984 obč. zákona. 
Ať dáme za pravdu tomu Či onomu názoru, budeme musiti často. řeši.ti 

méně již 'nespornou otázku, zda tel.r..to předpis 'o. <pořadí § 216 č. 4 od'st. 2 
ex. ř. pouze 'pro 3leté úroky se vztahuje také na zá'stavní práva exekuční, 
u nichž z pov.ahy věci plyne, pokud vůbec úroky jSo.u lmiho.vně zajdštěny, 
že na rozdíl od úroků při tak zv. dobro.volném zásta'vním právu ' j,est 
v knize po.zemkové vyznačeno i da,tum, .od 'kdy za'čÍJnají běžeti, na př. 
ll •• . v:kládá se nucené právo. zá,stavní za K 3.150.- se 6% úroky od 1.110. 
1033, útr,altami ... ". 

Při řešení této .otázky bylo by ohr,Mi:ti pozornost především k ději'r.!ám 
vzniku usta'no'Vení shora cito.vaného. Tu pak bylo ' vý'slovně řečeno· ve 
vysvětlivkách k vlád. návrhu ex. ř. str. 206 (Materd.alie 1. díl str. 546), že 
předpisy ·0 přednosti (die Pri,orHatsord'nung) nechtějí tvořiti nové hmotné 
právo., stejně jako nový (tehdy) konkurs.ní řád ,(z r. 1868), nýbrž usnadniti 
soudcovu úlohu zji.štěním a vyslo'VenÍm toho, C.O' podle hmotného práva 
platí. 

Z toho patrně by}o.'\TyvoZlOváno prO' ;naši ,Q,tázlkudůJ,ežité mínění, že .doba 
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3 let pro pořadí úroků s jistinou jest obdobou, ne-'Li důsledkem předpisu 
00 promlčení ÚToků § 1480 obč. zák. Podle 'tohoto poJetí bylo by ov,šem 
i tam, kde jest v knize 'PoZ'emkb,vé vyznačen počáteční den splatnosti úro
ků; tedy pr.aktioky při nuceném zástavnim právu, přikazovati s jistinou 
pouze úroky niJmli staT,ší 3 let a na ostar1mí dO'stalo by se pouze v pořadí 
§ 217 Č. 2 ex. ř. 

Tak bylo vyslovenlO v rozhodnutí rpreslidJi.elní sbírky Č. 15.992 ,a před tim 
Č. 14.981, v tomto a'spoň, pokud jde o úrolky spla1tné v mezidobí od kniho.v
n1ho záJpisu do počátku 3leté doby, kde'žto co dO' úroků 'odl počátku splat
nosti do iknihO'Vního zápisu byly přisouzeny ,k úvaze, že takové úroky jsou 
samO'statnou pohledávkou jistinnou, na kter,ou se nevztahuje promlčení. 

. Nechcelme tu zikouma,ti důslednO'st tohoto n:a'Úrání. NutnO' ov,šem přede
vším míti za velmi pochybné, zda, mění-li se něco na pohledávce jejím 
přisouze'Thím, tedy stává- rose pohledálvka t . zv. adjudi-kační, nemá-li pro
mlčení, odtud znovu běžící a podáním exekuce přetržené, .od to.hoto po
dání exekučního návrhu znorvu 'za-čínáti běžeti, j:aJk učí Sedláček (Nástin 
akad. přednášek, všeobe!c. ' čá'st Č. '96 ) a 'P,I10Č bychom tu neměli i ob
dobně (dle § 78 ex. ř.) nepokračováni v exekuci rovnalii tomu, když věh
tel ř,ádlně nepokraó.lje ve SpOTU, což jest podmínkou přetržerni promlčení 
dle § 1497 obč. zák. 

Jest sice pr:a.vda, že nuceným 'ZřÍ'zerum zástavního prárv,a, zejména vkla
dem,' jenž jest 'Pr,aviJdlem, se skon.árvá! !tento způsob exekuce (§ 87 ex. ř.), 
nejsouc jtž podmínkou nucené d'Da!Ž'by resp. správy :a vice versa, leč př.ece 
jest 'Se stanoviska vymožení pohledávky něčím prozatímním, ho'SpodMsky 
zřejmě jenom jejím za'jiištěním a nikoliv úhr,adou, a se staJn'Ovi'ska pře
tržení promlčení dl'e § 1497 obč. zák. záleží zřejmě na tomto p.okračování 
v t. zv. uskutečňování, realisaci pohledávky. 
Nehledě k oné r:esrO'vnalosti 00 do úroků z mezidobí od knihovně vy

značen$ho po'čátku splatnosti do knihovnrho zápisu, oproti úro.kům, splat
ným .odtud do začátku 3leté 1hůrty § 216 :č. 4 'Odst. 2 ex. ' ř., nemužeme se 
všalk Ulpráni1i dalším po:chybmosttem vŮ'či názoru, spatřujícím v urvedeném 
U'starnoyení obdobu, resp. dŮlsledek § 148O:obč. zák., zejména' ohledně úro
ků takto knihovně vyznač'ených počátkem spl:atnosti. Neboť, jak obecr:é 
jest známo, byla právě v zmíněném § 1480 ohč. zálk. spatřována určitá 
.aJntinom~e :u porovnání s § 1335 :obč. zák. O' 'tom, že úroky mohou vyrůsti 
do vý,še jistiny. 

Bcmeaháme !při tom st.r,anou .přípa-d' Vy!štších než 33 Yz % úroků, zmírněn)' 
W.olffem v K1angově komentáři .~cit. dLe Kubeše v Rouček-SecHáčlwvě ko
mentáři V. str. 966), ji'stě pro úmysl Z'áko1I!oOdárce nerozhodný už vzhle
dem k § 994 obč. zák. - ,dJl1Jes 'Ovšem neplatnému. Tat.o 2ldánliv,á antino
mie byla, jak známo, yO'zřeš'éna dekretem z ro1ku 1812 č. 1016 Sb. z'v.s·, 
jenž Utpo2lornil na možnost přetrhntOlut[ proml,čenl uznáním dluhu vzdy 
před skončením 3leté doby. 
Leč domysleme pr,aJktické dŮlsledky blikavého nazí'rání: Kdyby měl 

předpis § 261 č. 4 odst. 2 .ex. f.ád~ btti chápán. yta.~, že starší ?ež .3 Jeté 
úr,oky by se nepřiznáv,a'ly proto, ze J'sou pr.omlcene, 'fJtak by dusledne ~ 
mluvíme tu všeO'becně, tedy z8,,s,adně i o úrodch smluvených, tedy pn 
t , zv. dobI'ovomémzá:stavním :právu - mohl věřitel úspěšně trvalti na při
kázání takto 'starších nei 3letých úroků s tím, že promlčeny nejsou, že 
byly uznány dJe § 1497 obč. zák. a dol{,azov:ati tutO' sku1eČlr..ost, přetrhujíci 
promlčení, kdyby prlOti t~kové přihlMc~ byl ~odlán ?dP.o~. T;a!k~rv,Ý ,náz~'r 
nebyl dosud nmdy schvalen, naopa'k; ,:ys}.o~ne odmlJ~1 ]oe] v}d~n:~~y ne]
vyš,ší soud Tom. Nowa'CIkovy sb. nov,~ radia 'co 668 s t~, z; byť Jlzypoda
ním návrhu n.a porvolení exekuce - s1'O. o rozwlh mobll,ar.m - se pretrhlo 

Proto jsou to pouz'e 
vyima dlužníl{,a. kteří 
byly .přiznány takové 
způ:so bj.ti přetržení 
prostředku, jak by se 
takto promlče:né. 

Ba nemají takto ani pr 
pO'kud jsou 'vyznačeny 
právě při t. zv. dobro'\Tolln1 

Z toho vš·eho jest pat'rn 
starších 3 let pro poř,adí 
funkci jinou než promlč 
důkazuskutečnosrtí čatso 
knihovně za tím kterým 
měly určitou nejzazší hr 
pusti'ti se zřetele. Jinak 
právní jednání knihovní, 
knilho:vního předmětu co 
v druhém a da,lším 

Správnost tohoto 
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vého nazí.rá:ní: Kdyby měl 
in 'ta,k, že starší než 3 leté 
ulčené, '}3,ak by důsledně -
)ldch smluvených, tedy při 
'ěřitel úspěšně trv,a1ti na při-
01, že promlčeny nejsou, že 
tuto skute'ČIr:ost, přetrhu.iíci 

podán .odpor. Takový názor 
lJě odmÍltl jej vídeúský nej-
668 s tím, ·že byť již podá

"Tlh mobHár.ll1í - se přetrhlo 

• 
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proml,čení, přeci phkázá't1í úroků za 3 léta přede dnem toho náv'rhu odpo
ruje výslovr.ému ustanovení § 216 ex. ř . , pl:a'tn~ho i tu dle § 286 ,odst. 4 ex. 
ř., takže sta'rší úroky bylo by možno přikázati je.n za podmÍ'n.:ek případně 
pořadí §§ 217 Č. 2, 286 ods,t. 4 ex. ř. 

Shora uvedené na'Zlírání zanáší do r 'OZVr,[lU urči'tý neji'Stý prvek, ' jimž 
jest každé rozšíření toho, c-o skutlwvého ' má <O něm bý,ti řešeno, neboť 
vzhledem k § 231 ex. ř. bylo by tu skli'tkiQ~ě 'sporný podklad rozv.rhu 
odkázati na pořad práv,a, což ji,stě jest méně praktické a proto se stano
viska účelO'vého, teleologi'okého výkladu bylo. by dáti , přednost opačnému ' 
názoru, že přeslP...ým předpisem § 216 Č . 4 odst. 2 ex. ř. jest vyloučeno za
tahO'v,a'ti do naší otáZlky kompUka.ce dané 'směš·ování:m jejím s otázkou 
promJ.čení. 

A to nechceme jíti do dalších důsledků pojetí, spatřující vč,asovém 
omezení úroků při rozvrhu dle § 216 Č. 4.odst. 2 .exek. ř . pOl.-lhý odraz před
pisu § 1480 ,obč. zák. -o promlčení. Neho,ť tu bychom dúsledně museli při
znávati úroky zásadr.oě bez tohoto omezení a očekáva,ti OdPOT oprávněné 
osoby proti úrokům zadrželým déle 3 let j,a.k.O'žto f.ormu, kter,ou Dsoba 
oprá!Vněná upla'tní promlčení, k němuž př,eci se nehledí zásad:ně - kro
mě zde nepraktiokého případu § 85 směn. zá:..'k:. - z moci úř.adu, nfrbrž je-
rlom k námitce opráV'něri.éosoby (§ 1501 obč. zák.). . . 

Tím ' dostali jsme se podle našeho soudu k prvku, jenž zásadlllě odlišuje 
zbráJtu nároiků .nastJarší než 3leté úroky dlle § 216 ·č. 5 odst .2 ·ex. ř. při rO'z
vrhu reálném (.a v důs1ledlku ~ 286 odst. 4 ex. ř.) i mobi1árním od pr.()
mlčeL.í úroků v jiných právních poměreoh dle § 1480obč. zák. 

Jest jím právě okruh úč,astní'ků, kteří tam mají zájem na takovém či 
or.om řešení časový!ch mizí př.iznaných úroků na Irozdíl .od prá'vního po
měru ,toláko mezi věřitelem na jedné straně .a dlužníkem na s,tr:aně druhé. 
Při r,ozvrhu nejvyššího pOdání; případně dra'žební!ho výtěžku, tOD:ž není 
to dlužník, .ienž hy byl .oprá'Vně'r. uplatňovati promlčení úroků věřitelova 
nároku cestou odporu proti přihlášce dle § 213 ,ex, ř. Tomu by tak bylo 
pouze v případě hy.per,ochy dle § 217 ex. ř . Leč na ·hY'PeDochu dochází dle 
předpisu uvedeného právě pouze, jsou-li kryty i úro.ky starší než 3 léta 
z.atdrželé (§ 217 ex. ř . ). 

Proto jsou to pouz'e zadněj.ší v,ěřitelé, resp. knihovně oprá'Vlnění., .právě 
vyjma dlužník.a, kteří mají zájem, resp. legi:timaoi do,žadlQlvati se, aby ne
byly .přiznány takové starší úro.ky. Avšak tyto. osoby nemohou uznáním 
způsobilti přetržení promlčení (dle § 1497 obč zák) ,a nemají ·art.i právního 
prostředku, j,alk by se mohly i dovědetio -tom, zda a .od kdy js.ou úroky 
takto promlčené. 

Ba nemají takto .ani prostředků dovědě,ti se, od kdy js'ou úroky zadrželé, 
pokud jsou 'vyznačeny v pozemkové knÍ'Ze pouze sazbou, j,ak tomu jest 
právě při t. zv. dobrovol:ný·c!h~ smluvnkh úr.ockh. 

Z toho všeho jest patrno, že předpis .o ·časovém vymezení úroků nri.koli 
starších 3 let pro poř,adí s,ouča;sně s ji,s,tinou dle § 216 Č. 4 .odst. 2 ex, ř. má 
funkci jinou než promlčení, .ieho·ž myšlenkovým základem jest -obtížnost 
důkazuskutečnosltí ča'sově odlehlejších. Zde jde zřejmě o ochrar.u .osob, 
knihovně za tím kterým právem zás,tavním jdoucích, .aby totiž tyto ·o·soby 
měly určitou nejz.azší hranici, za kterou sta-r,ší úrokové z,adrželoslti mohou 
pusti'ti se zřetele. Jinak by, posky,tujíce zá:půjčkuči uz.avír.ajke jin.aké 
prá'Vní jednání knihovní, musily býti dalekoopakně.iší při hodnocení 
knihovního předmětu co do jistoty pr,o jejkh právo, jež bude zaji.štěno 
v druhém .a da'lšímpořadí. 

Správnost tohoto názoru podává se nejenom z toho, že déle 3 let za-
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drželým úrokům nebere zákon možnos,t dojíti uspokojení vůbec, nýhrž 
§ 217 ex. ř. jim poskytuje vůči dlužníku uspokojení bezčasového 'Ome
zení. A právě mezi dlužníkem a věřitelem má promlčení význam. Dále 
v,šak byl by opačný výklad účelově he:pr,avý, neboť by zcela nemístně 
rozšiřov,al účinky určitého prá~vního poměru, resp. právní skutečnosti, to
tiž promlčení a jeho přetržení, z přímých stran tohoto poměru, t. j. dluž
ní'ka a věřitele, na osoby j1né, t. j. na parnér tO'hoto k věřitelům daLším. 

Dále pak se star..,oviska procesního, resp. stanovi's;ka, ~ízení exekučního, 
rozmnožov,al by se, jak již bylo řečeno, skutk'Ůvý podklad, jenž může býti 
jako sporný, podnětem k odkazŮim na pořad .práva dle § 231 ex. ř. a ' ,tím 
by . rozmnož,oval případy, kdy rozlvrhové usnesení proti procesní hospo
dárnosti není konečným 'slovem pro rea'lisaci výtěžku dra1žebního. 

Ona nejistota, co do r'Ůzsahu úr.oků, které přijdou v úvahu jako ná'roky 
docházející uspokojenísouč.asně s jistinou, odpadá zř'ejmě tam, kde jest 
z pozemkové knihy patrno da,tum, od něhož počaly běžeti, tedy prakticky 
při exekučnkh zástaJVIlich právech. Tu nebrání přii.kázání starší'ch než 
3letých úr.oků veřejná víra v úplnost kn:iliovniclh zápisů a 'tedy ohled na 
zadnější věřitele, neboť ti tO' již při záp~su 'Seznají z knihovního z.ápisu 
předchozího práva, .od Ikdy musí počítati s úDokovými zadrže'los<imi. 
Opačný výklad by vedl k tomu, že by nejenom věřitelé z práv zapsa

ných na základě právních jedlThá:ní, ale i oprávnění ze záS't:avnich práv 
nabytých exekučně byli hospodářsky nuceni ke lwnci 3 roků při nepia
cení úroků naléhati na reaolisaci zástavy, tedy většinou na dražbu (neboť 
tu asi by těžko vnucená S'práva měla vyhlídky úspěchu). A může při tom 
jíti jen o váznutí úr.oikování, které by dlužník mohl překona'ti, kd'Yby'Sou
časně nemusil platiti hned úroky z "dobrovolných" a exekuční'ch dluhů. 

Proto by byl,o správně považov,ati 'shodně s 1"o,zh. Vážnéh.o sb. 325 úroky, 
u nichž jest z knih patrno,od kdy běží, jichž rozsah jest vZ!hledem k to
mu a k sazbě úrokové, rovně'ž patrné z pozemkové knihy, ur,čitelný kdy
:kolí prostým početní'm úko.1em bez skutkového I"ozhodování, za pohle
dávky samostatné, nespo.rně věhteli přislušejíd, kde tedy odpoadá záko
nodárný důvod omezení na 3 léta před příklepem a te'dy dloe zásady: 
cess'arjte r.atiolne 'cessat lex tps1a" i tento :předpi'ssám, aniž musíme řešiti , 
zda takové ÚToky spadají pod poj,em úroků smluvních aneb zákonných, 
oproti nimž zdá se ,st,avěti "úro[ky již 'l'oz'Sudkem. phzna,né" i Kubeš na 
zmíněném míS'tě (Rouček-Sedláček V. 966) při výkladu uvedeného dvor. 
dekretu z roku 1812 :č. 10116 Sb. z. s. 

III. Druhou otázkou, dotýk,ajíd se ča'sových mezi ú.roků pn re·álném 
r'Ůzvrhu, jest určení doby, úd které zpět jest pOlčitati 3letou dobu § 216 č. 
4 ods't. 2 ex. ř.ádu. Ježto zákon v uvede:ném us,t:ano.vení výslovně připí
ná tuto ča'sovou hr,andci k okamžiku p'ř~kl'epu, jde tu spí,še jednak 'O úvahu 
o účelnosti takové úpravy, j'ednak o její dů'Sledky pro o.tázky jiné. 

Tu poa:k seznáváme z ma,teri,alíí, ž'e zprvu nebyl to tento okamžik, od 
kterého jest 3le1:é ÚTOky p'očí'tati, neboť pod'le vlád. náv'l'hu (§ 215 č2 od. 2) 
měly býti v poř.adí jistiny přiznány moky "z.adrželé :ne déle než tři roky 
před po'S'loedním rokem rozvrhovým" (Maliedalíe I. díl 's,tr. 424). Vysvětliv
ky k vlád. návrhu na str. 206 (I. díl str. 546 materiialií) ,to opír.ají O' úv.ahu, 
že dr.ažba může ex post býti zrušena, že později se spLácí nejvyšší podání 
a že dr.a1žebníakt jest pouze předchozí podminkou (Vorbedingung) uspo
k·o.ier,í věřitelova, stejně jako ji:ná předchotZí podmínka přiklepu (?) jako 
zahájení draž·ebního řízení ,a pod. Dále doznávají vy.svét1ivky ty, že dů
sledné by bylo vycházeti tu z okamžiku, kdy se vyplácejí podÍ'ly z nej
vyššího podání, leč připomí:najt nemožnost určiti předem dobu výplaty, 
ježto lze usnesení (rozvrhové) napadati opTavnými prostředky (při čemž se 

nezmiňují ani vý'slov.ně o 
mžik posledního ..... , ('\'7,,,~.1~~",..<: ,'_1 

TO' po:nechal ske § 206 
ter. II. díl str. 154) beze 
č . 2 ex. ř.) zavedl počírtání ' 
39 posudku (II. dH ·str. 48 
veřej'ných dávek a ·td., neb 
a před tím postihující dl 

Teprve § 216 společného 
kV znění dr,ešnÍ. 

. Starší pojetí hoví patrně 
do bí, za něž úhr,ada úroků 
j·ejí není jednoduchý. Jde 
pem (.a dr.ažbou, pravidelně 
vysvětlivek vlád. návrhu o 
o veř. dávk;kh) na jedné 
ně druhé. 

Obtíží není u pohledávek, 
podání, neboť tu do llLlI, \"H::~UJ 
p odst.ata v užším smyslu, 
padlá částka při opětné d 
nemá nic společného s r 
kdy i jistina se v rozvrhu 
váním po příklepu nemá 
příklepu do výplaty . . P.okud 
rozvrhad podstata v užším 
v soudním depositu, jsou tu 
že :poukazuje depositní úst 
usnesení k hotovému zap 
úroků. 

Jde tu d ále o- obtížněiší 
tek neivyššího podání do 
muž předpis § 152 odst. 3 
uveder ,ou. 

Podle tohoto předpisu 
Z toho vyvozuje se ča's . 
rlené "depositní" -
kazují se na účet lJř 
úr·ok!J. ne sta r ších 3 let 
n a úkor zad'nějšího přich 
Desp. T'ea:lisalce. Správr/\/ v 
Č. 84, 303 a 491. Aby tyto 
zavésti opět to, co 'chtěl 
ÚToků podle § 216č. 4 odst. 
hovéhO' roku. 
Překážkou zákonnou l!"tení 

později 8 dnů před dr,až 
mi:nutí :platí za souhlas s 
pouze ji.stiny, nikoli př 
slušenství přihlašo'va,ti 
rozvrhovém, kdy jest již 
mHnouti, že ani tO't,o není · 
kách ok vlád. návrhu (I. díl 
plné přesnos'ti nelze docílí' 



lti uspokojení vůbec, nýbl'ž 
)okojení bez ·časového ome
ná promlčení význam. Dále 
ý, neboť hy z'cela nemístně 
resp. právní skutečnoS'ti, to
mtohoto poměru, t. j. dluž
ohoto k věřitelům dalším. 
aTIovi'Ska řízení exekučního, 
)vý podlklad, jenž může býti 
. práva dle § 231 ex. ř. a ' ,tím 
esení proti procesní hospo
~i výtěžku dra:žebního. 
,řijdou v Ú'v.ahu j,ako ná'ro.ky 
::Ip:adá zřejmě tam, kde jest 
toč-aly běžeti, tedy prakticky 
rání phlázání 'starší'ch než 
niclh zápisů a 'tedy ohled na 
.eznají z knihovního ' z,ápisu 
[DOikovými zadrže-Ios,tmi. 
.~:nom věřitelé z pr'áv zapsa
rá'vnění ze zástavní·ch práv 
ke konci 3 roků při nep:la-

T většinou na dražbu (neboť 
y úspěchu). A může při tom 
mohl překorna'ti , kdyby 80U

oJnýoh" a exekuční'ch dluhů. 
mzh. Vážného. sb. 325 úroky, 
; rozsah jest vzhledem k to
nko~é knihy, ur,čitelný kdy
ého Y'ozhodování, za pohle
jkí, kde tedy odp,ad:á zákD
klepem a tedy dle zásady: 
pi'Ssám, aniž musíme řešiti, 
smlU'vnkh .aneb zákonnÝ'ch, 
ik-em, phznané" i Kubeš na 
ří výkladu uvedeného dvor. 

11 mezí ú.ro.ků při reálném 
počÍita-ti 3letJou dobu § 216 č. 
ustanovení výs~ovně připí
jde tu spí,še jedr:.ak o úvahu 
edky pr.o otázky jiné. 
nebyl to tento okamžik, od 
vlád. náwhu (§ 215 č2 od. 2) 
ad:rželé :ne déle než tři roky 
lie I. díl str. 424). Vys.větliv
I,a-terialíí) ,toopíra,jí .o úvahu, 
ěj;i se s:p1ád nejvyšší podání 
inkDu (Vorbedingung) uspo-
pDdmínka přiklepu (?) jako 

:ívají vysv-ět1ivky ty, že dů
'f se vyplácejí ,podtly z nej
.lTčíti předem dobu výplaty, 
lými pro'středky (při čemž se 
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nezmiňují ani výslDv,ně .o Ddporu pDdle § 213 ex. řádu). ProtO' pDvažují oka
mžik posledního rozvrhového roku za nejblí'žší skutečné výplatě. . 

To ponechal ske § 206 Č. 2 O'dst. 2 náv'rhu perma:r:,entníihO' výbDru (M.a
tel'. II. díl str. 154) beze změny, ale pro pfednústní nároky (nyněj-ši -§ 216 
č. 2 ex. ř.) za'Vedl pDčí<tání ·óde dne udělení příklepu zpět, uváděje na str. 
39 po'sudku (II. dofl ·str. 48 máter.), že den dra'žby se nehDdí k počítání 
veřejných dávek oR,td. , neboť tytO' post:iJhuji vydroR1Žiitel'e teprve .od příklepu 
a před tím postihující dlu'žníka. 

Teprve § 216 společného usnesení (II. díl str. 777 mat.) zavádí pro úro-
ky znění dr.,ešnÍ. ď • 

. Starší pojetí hDví patrně lépe praktické pDtřebě. Neboť není zde mezi
dobí, z.a něž úhr,ada úroků není zcela: nesp.o:má, ,anebO' alespoň- výpočet 
j'ejí není jednDduchý. Jde toti'ž .o úr,oky právě za mezidobí mezi příkle
pem (.a dražbou, pravidelně v jedlno spadající, oož zdá se přehlížeti zmínka 
vysvětlivek vlád. návrhu O' předchozi podmínce a · permanentního. výbDru 
O' veř. dávkách) na jedné st~aně .a rozvrhu, resp. jeho reatlios.ací na ska
ně druhé . 

Obtíží není u pDhledávek, které přebírá vyd'ra'žitel za 'sráŽiku .nejvyššího 
podání, neboť tu do příklepu úro:ky nese dlužník, pokud se týče ,rozv·rhová 
podstata v užším smyslu, tedy nejvyšší podání nebo předroR'žek, resp. pro
padlá částka při opětné dražbě. Da'Mí pak 'nese vy:dr.ažitel a )e~ich ú9,rada 
nemá nic spDlečného s rDzvrhem. Za t.o ne tak JednDduchy Jest pnpad, 
kdy i. jistina se v rozvrhu přikazuj'e k hotovému zapLacení, takže s úroko
váním po příklepu nemá vydiréVži.1JelcD čir.iÍ.ti. Tu bě'ží '?' ú:9'~y za, d?hu od 
pří:klepu do výplaty. PDkud jde .o dobu, po kterou ne]vy,ssl pDdam, resp. 
rozvrhad podstata v užším smys'lu, 'shor.a' uvedeném, byvšl složena jest 
\! soudním depositu, js'ou tu ty'tD úroky depositní; tyto rozvmuje soud tak, 
že poukazuje depOositní ústav, aby k O'bnosům přikázaným v rozvrhovém 
usnesení k hotovému zapl.a'cení, přd.počeU poměr:nou částku na-rostlých 
úr.Dků . 

Jde tu d ále oobtížněiší otázku úr·oků od příkloepu dO' doby sTo'žení splá
tek ne;vvššíhD podání do deposi'tni!ho ústa'vu; ty má platiti vydražiteL ie
lTl'UŽ předpis § 152 odst. 3 ex. ř. nařizujoe zúročení srplá'te:k těch za dDbu 
uveder ,ou. 

PO'dle tbhoto předpisu spadají obojí úrDky ty do rDzvrhové pDdstaty. 
Z toho vyvozuje se ča'stD, že se připoč,tDu tyto - ,a mnohdy i shDra uve
clené. depositní" - úrDky k roz:vrhové podstatě v uiším smyslu a pn
kazuií' se na účet DŤilhláš'ených 'Dohledávek. t. j. na účet ji'Stiny, útrat a 
LIr·ok;'), ne starších 3 let před, přfilcl'epem , takže při tom věřitel přednějši 
na úko·r z.adnějšího přichází o. úrDky za mezidlobí od příklepu do rozvrhu, 
l"esp. TealisaJce.· Správu3J 'V tom 'směru jest ro~h. Nowackovy sb. nová řada 
Č . 84, 303 a 491. Aby tytO' kDmplika,ce byly odstr.aněny, bylo by vhodné 
zavéstio'Dět t.o. CD ·chtěl vlád. návrh ex. řádu, t. j. počít.a1ti 3le,té doby 
úroků podle § 216 ·č. 4 odst. 2 ex. ř. na:zpět nikoEod pEklepu, nýbrž rDzvr
hového roku. 
PřekážkDu zákDnnou Ir'tení .alIli předpis & 171 odst. 2 ť'X. ř., dle něho·ž nej

později 8 dnů před dražbou nutnO' přihlásitti pDhledávku s tím, že . opo
minutí :platí za souhla-s s převzetím z nejvyš:šiho podání. Neboť <tO' se týče 
po,:ze .ij.s!in~;. nikvoli p~í'sl~·šenství v (§ 223 ,~ds\ 2 ex . ! ;). 1!.etř~vba ted~'p.ří-; 
slusenstvl pnhlasnva.tl Dred dr a-ZhDU , nybrz po'St-a Cl ' pnhlaska v ~ lzem 
rozvr hovém, :kdy jest jiŽ datum rozvrhu známé. Dalo by se 'Dv,šemv ~a
mUnDuti, že ,a'ni tot.o není dnem výpl.aty, jak shDra uvedenD ·ve vysvetln: 
kách ok vlád návrhu (I. díl s,tr. 546 mater.); 1eč Drávě t,am zd·ůr.a'z.r,§no, ze 
plné přesno~,ti nelze docílí·ti . Ostatně jí se phbHžíme zna-čně, budou-li 
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i opravné soudní stolice zachov,áva1ti předpis § 127 jed. ř., že jest usnesení 
vydati dO' 48 hodin, výjimečně, nejdéle do 5 dnů. _ 

IV .. Konečně nemůžeme v této úvaze, kde jinak stavíme se, a,č velmi 
neradi, proti mínění t. ' zv. panujídmu, přejí,ti i případ, Ikdy věřH'el oOmy
lem uvede I".lesprávný den končící 3l'ettou lhůrtu § 216 Č. 4 odst 2 ex. řádu 
a v důsledku tO'ho i nesprávný den PO'čál1ku jejího. Tu podl,e rOlzhod. č. j . 
R II 892/12 - Zentral-Blatt 542/12 - jest mu přikázati úroky pouze za 
dobu od nesprávně udanéhO' počá,tečního dne do sprá'Vně vypoč't'eného dne, 
jímž tato končí, tedy podle § 216 ,č. 4 odslt. 2 ex. ř. do dne pHklepu. Byť 
chyba byla sebe patrnější, jest phsvědiČi'ti tomuto r,ozhodTIlutí, že nemá 
zákonného podkladu nějaká 'oprava .přihlášky, zejména však vrácení při
hlá,šky k doplnění podloe §§ 84, 85 c. ř. 'S., § 78 ex. řádu; neboť nejde tu o 
formá:l:ní vadu, resp. 'neúplnost, nýbrž závadu věcnou. Z ,tohoto ,rozhod
nutí plyne i 'Správnost náz()Iru, že neJ:ze přik,a:zovati úroOky tam, kde nebylo 
přihlášky -vůbec, jak bylo pa.věděno slhO'I'a, neboť to, 'že jsoOu zadrženy, 
nelze samo sebou předpokládati. 

To jsou a'si otázky, pojící ,s'e obecI".lě k č,a'Sovým mezím uroků při reM
ním rozvrhu. Další otázky, podávajíd se ze zvláštních přechodných před
pi'sů O' "mor,atoriu" (v ne jširšÍilll smyslu včetně zemědělského vy,rovnání), 
byloO by vyhraditi úv,a!ze zvláštní. ' Dr. Jiří Cer man. 

Výcvik spráNnÍch právníků v Německu. 
Výcv,ik proO vyšší správní službu ve všeobecné a vnitřní správě v Ne

mecku byl jednotně upr,aven nařízením z 29.čer'Vna 1937, jehož provedení 
nebylo m:ned možné zejména pro rozmanité poměry v mimopru'ských ze
mích a bylO' uskutečněno 'teprve vydáním prvníhoO prováděcího nařízení 
z 31. pr,osince 1937. 

V úvodě prováděcího nařízení se vyzna,čuje cíl výcvi!ku, jenž má vycho
vati správní odborníky se -smyslem pro pr.a.ktitcký ži'V,ot a okamži:té ne
zbytné r6zlhodov:ání, úředníky vybavené boha,týrni; vědomostmi .a schopné 
tvur'čího, lidového V'edle.ní správy. Č-eka'telé musí býti proto národně
socia.listicky 'založeT.Ji, pevného cha'rakteru, vědomi odpovědnosti a ochotni 
k obětavé práci pro ,společenst'V'í. 

Vý,cvik zahrnuje vysokoškolské -studium a přÍlpravnou službu. Vysoko
školské 'Studliurll končí po 3 letech první práv:nkkou zkouškou, přípravná 
slúžba, trvajíd nejméně 3 roky, druhou zkouškou, Z toho trvá výcvik u 
soudu 7 měsíců, u 'správních úř,adů 2 roky a 5 měsídl. 

Kdo, chce býti ustanoven vládním referendářem, musí se pro budoucí 
povolání účelně pŤipra'Vova'ti již během vysokoškolského studia. Má věno
vati Voe zvláštní míře pozornost zákLadům národněsocitallsrtickélho státu, 
v,šeobecné státovědě, ústavnímu a správnímu právu, finanční vědě, ná
rodnímu hospodářství, sel-skému právu, sociálnímu prá'vu, rasolvé nauce 
a má se tÚOastr.lLti přÍ'slušných písemných cvi.čení (seminář'ů, pracovních 
společenství a pod.). Doporučuje se, aby student během prázdnin prolhlu
boval studium pr.akti:ck'ou činností ve veřejné spr-ávě nebo v hospodář
ském životě. 

Kdo se hodlá věnova,ti správní s~'Užbě, má v' přihlášce k yrvní státní 
zkouš·ce projeviti přání, aby předmět jeho domácí 'prá'ce hyl zvolen z prá
va německého stá,tu a jeho vývoje, ze zákLadů veřejné správy nebo z ně
meckého seloského práv.a. Jinak pro vysokoško,lské s,tudium pl-aH ustano
vení řádu o justičním výcviku ze 4. l'edna 1939, ,o kteTém j:sme refer,ovalí 
v tomto časopise na str. 153 a d. 

O převzetí do při,pravrié služby správní může žádati pouze ten, kdo 

vJ1Ilwnal jako soudní referendář 
soudu. Vedoucí výcvikového 
sidenti, krajští hejtrnanové 
přezkoušeti vedoucím ' 
uchazečů. Rozho'Vlo'r se má 
meokého státu a jeho vÝvoj 
mecké, zejména no:vodobé . 1 

no přímo vedoucímu 
informuje. Na základě jeho 
přijetí. 
Jmenován~m se stáv,á vládní 

obecné a vnitřní správy na 
vacího přídavku je upraveno 

O výcviJk referendářů pečuje ' 
veho úřadu, jemuž byl refer 
vy;šší :služby j,ako vedoucí 
šeti referendářům a cvi'čiti s nimi 
porov,ati jejich pra:kt,i'cké školení' 
spr.ávního úředníka. Hospodářské 
ka'mi hlí~kých podniků. Vy , 
ciální" hospodářské a 'správní . 
du ,a prá'Vlo. 
Referendář je 'tak cvičen k 

s radostnou odpovědností. V 
úředně ,a dbáti na dob~é Ka,m'cl'ťad:s1 
Přípravná služba počíná 

h o ú řad u. Po něm následuj-e . 
jed e n á c tmě s í c Ů. Při ní 
kladné a odborné uvedení do 
soukmentOvci a ,orgány stra!l1y, 
rozumění. Je-li , zemský rada 
referendář i vtom toO směru 
schůzích kra'js:kých lwrpora:cí. 
ži,tostmi spořitelnktví . 

Období výcviku u zemského r 
o vhodnos,ti r eferendtwe k úř,adu 
zemskému radovi má býti ~ásadíně 
poručuje 'se, aby koncem tO!hoto v 
děleI".JO samostatné vyřizování j 
za-stUlpov á.ní zemského rady n.a 

Dále náSledUje pět i m ě s í ,č 
možn'o v menším městě, j.enž 
2vláštní,ch obecních úkolů "T' ,ř"',~","učf~ 
hospoc1álŤ:S'tv,í. Připouští-li 'to 
bý,ti tento pověřen přechodným 
zastupov áním S-tlaJrOSty). 

Vý'cvik ipokra'čuj'e službou v e 
1 měsíce ,a tříměsíč ní 
na př. v sociální spráJv-ě (v " .. ~ "' ,,~ .... 
v úřadech práce), v h oO .s pod 
my;slových a obchodní,ch -čl! ře'rnes1nli~ 
spořitelnách, zeměďělslkých úv 
ústavu nebo v hospodá,řském 
, Zbýv,ajídch osm mě s í c ů 
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vY'lwna~ jako s,oudní rererendář nejméně sedmiměsíční. výcvik U úředního 
s?udu .. Ved~~<:.í vý.cvLkového úřadu, jichž jest 29 a jimÍ'Ž jsou vLádní pre
sIdentI, kraJstI heJtmanové, zemští mi:r .. istři a říšští místodržící dá ústně 
přezkouŠoeti vedoucím výcviku osobnost, schopnosti, zna1los1ti ;. vhodnost 
uchaz~čů. R;ozho'\ll?'r se má vztahov,Ci't na všeobecné vzdělání, právo ně
meok~ho ~ta!u a Jeho vývoj, :cáklady veřejné správy, státní vědu a ně
mec.k~; zeJmena n?:vodobé děj~ny. Dále se uchazeči předJsta'ví, pokud rhož
~o pnm.o vedou~lmu vv~cvilmvého úřadu, jenž se o nich té'ž podrobně 
m.formuJe. Na zaklade Jeho pOSlUdku rozhodne ří,š'ský mir..1str vnitra o 
přijetí. 

Jme?ován~~ ~e S't~v.á vládní referendář ,odvolatelrným úředníkem vše
obe~ne a

v 
y-mtr.m .spravy na nesy~!err;:is/Q:vaném místě. Poskytnutí vyživo

vacIho pndavku Je upraveno zvlastmm výnosem. 
O v~,<:v~k r~fere.r:ďářů pečuje a dohled nad nimi .obstarává u výcvi:ko

ve~.? ura~du, ~emuz byl referer..dář přidělen, zvláštní, schopný úředník 
VY.SSI J8luzby }ako vedoucí výcviku. Má nejméně dvakrát týdně předná
šeti ref~r~n?'ářům a c.vi,č~ti vS nim~, ukJ.~dJalti jim pí-semné práce a tím pod
porov.ati JeJIch prakticke skolem a 'vedecké v:odělání ve všech oborech 
spr.áyníh~o ~řednika. Hospodářské znalosti' sv:ěřenctl prohlubuje prohlíd
~a;IDl, hh.:okyC'~ v po?niků. ,Vy~vě~luje jim všechny dŮ'ležité politické, &0:
cIalm" hospodarske a spravm otaz,ky. Zvlá'štní váhu klade na fin.anční vě
du a prá'\llo. 
Referendář je -tak CVlcer... k samootatné, duševně j,q:s.né práci, kon.ané 

s rad:ostnouodpovědností. Vedoucí 'se má stýkati s referendáři ,i mimo
úředně a dbáti na dobré k.am,a~ádství. 

Přípra'Vná služba počíná jednoměsíčním zaměstnán,ím u v Ý c v i k o v é
ho úřadu. Po něm následujoe služba u zemského rady jež trvá 
jed e II ác tmě s í c Ů. Při ní musí býti bezpodmínečně zaji~těny dů
kladné a od:borné ~vedení do okruhu působností · a dozor, úzký, styk se 
soukmentOvCl a organy str,Ci'llY, podpor,a hospodář S:kéhoa sociálního po
rozuměn~.v ~e-1i zemský ::ada zá'roveň vedoucím územní ko:r.pora'ce, budiž 
ref~,r~ndar 1 y t?mt.o smeTU z,acvičen, zejména budiž přihráJn k účas,ti při 
SChUZlOh kra'Js:kych lmrporací. Podle možnO'sti budi'ž ,též zaměstnán zále
žitostmi spořitelnictví. 

Období výcviku u zemského rady má v prvé řadě umožniti úsudek 
o vhodnosti referendáře k úř,adu správního úředníka. Proto jednomu 
zemskému r,adovi má býti :cá'sadině přidělen pouze jeden referendář. Do
poručuje 'se, aby koncem to!hatJo výcvikového období bylo referendáři při
dělen.tO samostatné vyřizování jednotlivých .dHčkh úseků, případně též 
ZCi'stupO'vání 'Zemského rady na kratší dobu, je-li tento 'zCi'neprázdněn. 

Dále následuj.e pět i m ě 's í ,č fl í výcvjJk v 'O b e C'll í 's p r á v ě, PO'klid 
možno v menším městě, jenž doplňuje výcvi,k u zemského rady seznáním 
zv.láštnkh obecní-ch ú:lwlů, především obecního finančního a podnikového 
hospodálřS'tvt Připouští-li to sta'v 'vÝ'cvilku a schopn.ost 'Teferendláře, může 
býti tento ;pověřen přechodným zalstálváním Úhldu v obecní službě (na Dř. 
zastupováním s,tlCi'Tos'ty). ~ 

vý~vi.k pokračuje :službou ves tát 'll í pol ic e j n í spr á v ě po dobu 
1 m ~ 'S í c e '~ ,t ř í m ě s í č :n í služ bou v ú ř a di 'e 'c h z v 1 á 'š t n í spr á vy, 
na ,pr. v sOCl~1ní :sprálv-ě (v úřadJovn:áJch · hŠSikých .pracovních důvěrníků, 
v urad~ch prace), v h.o.s po d á ř 'S ik é s IP r á vě Cv hospodářs,kýcth prů
my;slovych a obchodnkh a řemesLnických komorá1ch) zvláJš'tě v ba~kách 
~pořitelnách, zeměďělslkých úvěrní'ch ústavech, v iíšSikém vyživolVací~ 
ustav:u nebo v hospodá,řském podlniiku ,středního rozs,ahu. 

Zbýva,jídch o s mrně s í c ů zacvi,čuje se referendář ,opět u v Ý 'c v i k 0-



238 

v ~v h ~ ú řad: 'li .v }nejdúleži~j'ší-?h oborech (Ina, pf. 'Samo~práJvném, hospu
dé~n;kem, P?li~eJmm, ye ~p'ravmm ,soudJnictví). Z oborŮ', k nimž nebyl při
delen, dostav a . vhodne ipnpady k VYP'I'Iacov,ánÍ. 
Během přípravné . služby se mají referendáři úča'stniti učebnílho běhu 

v říš,ském táboře pro úředniky. 
Na kond kalŽdého výcviJlwvého oddílu se vyj,ádřJ: přednosta úřadu ústa

vu ~.rZb~o po~niku, v n~~ byl iI'eferendář wlffiěs1JnáIn, o jeho vhodin:o~ti pTO 
s~ravr..'l sluzbu a zvlas·~. zhodnotí jeho pra>ktkké a vědecké schopnosti, 
vykony, charakter, a po~tl~é ·chování. T,arto vyj,ádření spolu s podrobným 
posudkem vedJouclho vycvJku a ,s dobrozdáním vedoucího výcvikorvého 
úřadu :se připojí k přilhl,áš'ce k ve~ké státní zkouš,ce. 

Po ukončení připravné 'Služby .posoudí výcvikový úřad zda· referendář 
~~ b,ýti :n~vržen ~ ve1ké ~tMní z,]:m~šce. V ~ápQlrném pfípadě rozhod!l1,e 
nssky rr:mlSt:, ~ra v.o de~ce a zpu;s~ohu prodloužení přLprarvné služby. 
V kla,dInem pnpade pnpustl referendare k druhé zkouš1ce která se koná 
~, jed;lOrtm.~~O ř~~~é~o z:kušebního úřadu pro vyšší spr;á~í službu, pod
rlZenooo pnmo nsskemu min.1stru vnirtTa. 

Zřízení ři~~é~o zlm~ebr:íh? úřad~ pilO vy,šší správní službu, jeho čin
nost a pvr~ov,a~em vel~e stat:m zkousky ~:mde ~prarveno zvl~štním předpi
sem. Nanzennn z 29. cervna 1937 bylo r ,aJmcove stanoveno že veLká státní 
Z1~OuŠ~ se. 'S~lá~á ,ze zk~ušky v~~semn~ a ús~ní. Vztahuj~ se na základy 
na.rodnesoCla1istickeho 'stahl, deJmy r.,emeckelho náT.oda', právo národa a 
stMu, ,úS!ta~ní a: slPr~~ní :práv?, fin~ční v~du, selské prá'VIo, p{'aco'ViI1í prá
vo, :nar,odiru hospodarstvl, pravo nemecke kultury a základy občanského 
práva a rtrestního práva. 

Po slo~ení velké stMni Z!k'oušky je vládní referendář jmenován v;l,ádním 
asesorem, a to, j'sou-li splněny všechny zá:kolllI'& předpoklady a je-li způ
sobilý, na dožití a na systemi-sorv,aném místě. J ,solU-li proti jeho s,chopno
stem nějaké námitky, zů>stárvá uSltanoven do odvolání, na nesystemisova
ném místě. Jeho definitivní ustanlOrvení je podmíněno dallším osvědčením 
v praksi. . 

Asesoři, kteří se podrobili' ve1Jké stMní zkoušce podle Ulstar ... JiV,ení řádu 
o justičnÍlm výcviku, mohou navrhnouti říšskému mini-stru vmtra· pfevzetí 
do ~uš€bni služby v,šeobecné a wrltřní ,správy. Z:lrušební služha t:rrvá 1 rok 
a ,koná ,se u úřadů vněj-ší služby. Osvědči-1!i se ;(lISeSOr, je rozhodn.utím 
ří.šského ministra vnittra převzat jako "v,láJdní asesor". 
Těmi'to ustanoveními' vš,ak není vl,ádním referendářům vylhrazeT.J mOI1JO

pol pro dráhu správnkh úředlnítků, neboť .l@omě jUlsti,čních asesorů, jak 
již byl.a zmíJlka, mohou se státiúředniky i ti, kdJolž bez předepsaných 
zkoušek jsou jin.ak zv'lášť schopní a, zastárva'jísvěřený úřad pět let: Po
sléze j>e umožněn přechod úředníků střední služby dto vyšší ka,tegoríe 
vyšší služby 

Nový výcvik vyšškh správních úředníků jest všeobecný a činí právníka 
schopným, aby mohl převziti každou či:nnost ve správě. Tím byl učiněn 
i krok k jedlnotě správy. Dr. L. S ,vat u š k a. 

r 

Sbo·rnik prací k poctě šed 
prof. Dr. Karel Eng li š s ' , 
a docentem Chytilem. -
ský.ch, sva.zek XLV. - Praha 

Po vřelém úvodním slově 
risuje sbornÍlk jako pamětní 
hlásá, "že zde žil veliký v 
dožil v roce 1939 š,edesMi le 
oplodnil svý'mi myšlenkami 
právn.íků, ale byl také 
boce založené vykr,esl 
r o v a. Následují pak .nÝ·; ,,,,,,,,.:.. .. 1 

pOjednává o některých p 
věkémstáitě stavovském 
Příspěvek k nauce o v 
úvalhu "Ústava", Č akr t 
lmnů a právní vooa, E:n 
ská "politika", G e r 1 i c h 
H a v e l.k a studii: Generelní 
Povahu hospodářSké historie, 
diska pTáva ústavního, K a I 
a r,ea1ismru ve vědJách 
myšlení alna-logiakého, K i z I 
jetí W'ey:rově, K>o la T o V 
Poznámky k úpra'vě 
zák., Kr e j č í pojedná 
konodárci, K u b e š o O 
čeTa o Autonomii práv 
sml u v, L a š t o v k a 
sobené r..ezákonným 
o Pr,ávní vědě v klasifikaci 
právného, P e š ka pojedná 
kona o státním občanství, 
če k o Významu kodifikac 
k Weyrově teorii práv.a: 
právní historie, V áž n Ý 
jurisprudence, W i e r e r ú 
svobOdy a Zem a n uzavírá
hOSlpodáí-ské krise. 

noc. Dr. Jarmila Veselá: 
a kriminální politiky.) 
1938, ·str. 224. Cena 20 

Autorka zamý,šlejíc pů 
nálně-po1iúckého, brzy 
správně uvědomila jeho 




