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Stavovské hlídky: 
H I í d k a a d v o kát u. 

Řídí Dr. Stanislav Hendrych. gen. taj. Adv. komory v Praze II., Mikulandská uL č. 18. 

Eugen TarabTin: 

POZNÁMKY K NOVÉ ÚPRAVĚ ZASTUPOVÁNi CHUDýCH ADVOKÁTY. 

Dnem 1. dubna 1944 nastala účinnQst vládníhO' nařízení z 25. ledna 1944 
č. 39 Sb'. o změně některých ustanQvení civilníhO' práva prQcesníhQ. TQto 
nařízení nQvelisQvalQ dalekQsáhlým způsQbem předpisy O' právu chudých 
(§§ 63- 73 c. ř. s.)1) PrO' advokátní stav jest zvláště důležitá změna před
pisů § 66 c. ř. s., jímž jest nQvě upravenO' bezplatné zastuPQvání chu
dých stran. 

Nová úprava sleduje cíl přizpůSQbiti předpisy práva platnéhO' v PrQtek
tQrátě předpisům práva říšskéhO'. Pokud se týče řízení před německými 
SQudy v PrQtektQrátě, bylO' tQtQ přizpůsobení prQvedenQ čtvrtým nařízením 
O' zjednQdušení občanskéhO' sQudnictví z 12. I. 1943 (Říš. zák. 1943 I, str. 7), 
které nahradilo předpisy o právu chudých civilníhO' řádu sQudníhQ z 1. VIII. 
1895, předpisy téměř úplně QdpQvídajícími předpisům říš. c. ř. s. z 30. 1. 1877 
(§§ 114 a násl.). Vládní nařízení č. 39/ 44 Sb. uskutečňuje tentO' unifikační 
cíl i prO' řízení před SQudy prQtektQrátními. 

Nová úprava zastuPQvánÍ chudých liší se zásadně Qd úpravy dřívější 
ve dVQU směrech: . 

. 1. zrušuje se zásada, že advokát jest PQvinen Qbstarati zastupQvání chu
dých stran jen v těch případech, kde jde O' případ nucenéhO' (absQlutně neb9 
relativně) zastoupení advQkátem; 

2. zástupce chudých zřizuje se prO' řízení v každé stQlici z v I á š ť. 

1. 

Podle dříve platných předpisů měla chudá strana p r á v ní n á r o k 
na zřízení zástupce chudých z řad advQkátů PQuze v těch případech a jen 
pro tyúkQny, prO' které PQdle zákQna jest předepsánO' zastQupení advQkátem 
(§ 64, Č. 3 c. ř. s.). TomutO' nárQku chudé strany QdpQvídala stavovská povin
nQst advQkáta obstarávati bezplatně zastupQvání chudých QSQb, avšak PQuze . 
ve sh{):ra vytčených mezích (§ 16 adv. ř.). Pokud se týče tohQto nároku 
chudé strany, PQnechává jej nQyá úprava nedQtčeným. Avšak: nyní může 
SQud, »jeví-li se tO' PQdle 'stavu případu pQtřebným«, zříditi advokáta zástup
cem chudých »také tehdy, není-li zákQnem zastuPQvání advQkátem přede
psáno« (§ 66, odst. 4 c. ř. s. v nové úpravě) . PQněvadž nyní právO' chudých 
může býti udělenO' i právnickým QSQbám i straně z mQci úřadu (§ 63, a1. 2, 
3), znamená nQvá úprava značné rQzšíření PQvinnQstí advQkátů Qbstarávati 
zastupQvání chudých stran, aniž by sQučasně bylO' rozšířenO' PQle půsQbnQsti 

1) Zevrubný přehled nové úpravy viz: N Ý d 1, Procesní novela z roku 1944 a práv. 
chudých, Právník 1944, str. 73 a násl. . 
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advokacie. 2
) Poněvadž ustanov~ní civilního řádu soudního platí též jako sub

sidiární pramen i pro jiná řízení, může soud podle nové úpravy povoliti 
zástupce chudých z řad advokátů i pro spory pracovní, pojišťovací a pod. 
V tomto směru jest úplně souhlasiti s Nýdlem (1. c. str. 87), že nové usta
novení § 66, odst. 4, posl. věta neznamená, že soud při řešení, zda chudé 
straně má býti povolen advokát pro úkon, pro který není předepsáno nucené 
zastoupení advokátem, nesmí se říditi volným uvážením, nýbrž v každéln 
konkrétním případě mají býti dány ob jek t i y n í okolnosti, které opod
statňují použití tohoto výjimečného ustanovení. Nýdl dále právem dovozuje, 
že možnost zneužití tohoto nového ustanovení má sankci v tom, že ustano
vení § 72 c. ř. s. ve znění zákona Sb. Č. 161/36 ponecháno i novou úpravou 
nedotčeno a že toto oprávnění podati proti usnesení, jímž byl zřízen advokát 
v případě, kde nejde o nucené zastoupení advokátem, nepozbývá svého význa
mu, nýbrž naopak nabývá zvláštní důležitosti. Dříve toto oprávnění mohlo 
býti použito jen tehdy, když soud buď nedopatřením aneb vycházeje z urči
tého sporného právního názoru (jako na pře při povolení zástupce chudých 
k sepsání odvolání do rozsudku okresních soudů, když strana nebyla zastou
pena advokátem) povolil zástupce chudých - advokáta. Slo celkem o ojedi
nělé a výjimečné případy. Nyní však již se vyskytly případy, že krajské 
soudy povolují zástupce chudých z řad advokátů ve sporech manželských, 
aniž by svoje rozhodnutí opřely o nějaké konkrétní okolnosti. Dále se vyskytl 

. případ, že jeden venkovský soud zřídil advokáta pro spor z poměru pracov
ního a odůvodnil svoje stanovisko tím, že jde, o spor vyúčtovacÍ. Jest zřejmo, 
že tyto případy nejsou v souladu s duchem vládního nařízení Sb. č. 39/44 
a :qlohou vésti k tomu, že advokátní komory použijí svého práva k podání 
rekursu a tím vyvolávají přezkoumání rozhodnutí soudu vyšší instancí. 

2) Povinnost advokacie konati bezplatně práce v soukromém zájmu nemajetn:'ch 
osob, byla vždy odůvodňována tím, že advokacie má výminečné právo zastupovati strany 
.. určitých sporech. Byl to korrelat nuceného zastupování advokátem. Je~i tato vzájemná 
souvislost mezi zastoupením chudých a monopolním ' postavenlm advokáta jak zástupce 
stran v určitých rozepřích porušena, ztrácí tato povinnost podklad a nabývá ráz povin
DOsti uložené advokátskému stavu ve prospěch určitých vrstev obyvatelstva, aniž by byla 
-.yvážena jakýmkoliv ekvivalentem. 

Novela z roku 1944 sleduje cíl přizpůsobiti předpisy platné pro řízení před protekto
rátními soudy předpisům říšským. Tato unifikace však nebere zřetel na tu okolnost, že 
'f Říši již v roce 1928 byl vydán zákon (zák. z 28. XII. 1928 ř. z. I, str. 411), kterým advo
kátu ustanovenému zástupcem chudých pro případ, že jeho útraty nebyly zaplaceny chu
dou stranou aneb odpůrcem, byl přiznán nárok na odměnu ze státní pokladny. Tyto 0d,
měny jsou nyní upraveny nařízením z 6. V. 1941 říš. zák. I, str. 246 a činí: 

při hodnotě sporu do 20 RM . .. 1,60 RM 
přes 20 RM do '60 RM 3,20 » 

» 60 » » 100 » 4,80 » 
» 100 » » 150 » 6,40 » 
» 150 » » 200 » 8,- » 
» 200 » » 300 » 12,- » 
» 300 » » 600 » 16,- » 
» 600 » » 800 » 20,- » 
» 800 » »1000 » 22,50 » 
»1000 » »1500 » 30,- » 
»1500 » »2000 » 37,50 » 
»2000 » 45,- » 

. Uvážíme-li, že advokacie v Čechách obstarala v r. 1942 zastupování chudých v 3649 
oivilních sporech a ex offo obhajobu v 2232 případech a kdybychom zpeněžili podle říšského 
měřítka tuto práci vykonanou advokáty v Čechách ve prospěch nemajetných vrstev oby
vatelstva, dospěli ' bychom k velmi úctyhodné peněžní částce. 
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Aby zde nevznikla »rekursní válka«, jest třeba, aby soudy při použití t ohoto 
ustanovení pečlivě uvažovaly, zd~ skutečně jde o takový případ, že straně 
jest bezpodmínečně nutným ustanoviti zástupce chudých z řad advokátů 
a zda nelze nalézti odpomoc v ustanovení § 64, č. 4 a §§ 182, 434 a 435 c. i'-. s , 
Vodítkem v tomto směru měla bý býti v první řadě směrnice, na kterou 
poukázal již Nýdl ve svém shora uvedeném článku t . j., zda skutečně jde· 
o věc o b tíž n o u p o s t r á n c e. p r á v n í. DopQručovalo by se, aby soudy 
vždy takové své rozhodnutí odůvodňovaly, aby strany k rekursu legitimo-
vané mohly se dozvěděti o jeho stanovisku. . 

2. 

Podle dřívějších ustanovení povoloval právo chudých a zástupce chu
dých vždy procesní soud J. stolice. Prakticky to znamenalo, že zástupcem 
chudých pro cel Ý spor byl ustanovován jen jeden advokát, který zústaf 
ve styku se stranou až do pravoplatného skončení sporu. V případech, kde 
bylo třeba předsevzíti nějaký úkon mimo obvod okresního soudu sídla usta
noveného zástupce chudých, byl pro tyto úkony, pokud ovšem bylo podle 
zákona zastoupení advokátem nutným, zřizován bezplatný substitut (§ 6T 
c. ř. s.). Tento bezplatný substitut nevstupoval v přímý styk se stranou 
a byl pouze subzmocněncem ustanoveného advokáta, který byl povinen 
poskytnout svému substitutovi náležitou informaci 0 stavu věci. 

Nová úprava zavádí podle vzoru říšsko-německého, že právo chudých 
a zástupce chudých povoluje se v každé stolici zvlášť. Jest důležitým uvě
domiti si pro správné posouzení praktické stránky nové úpravy, že povo
lení práva chudých a zástupce chudých [zejména se zřetelem na to, že nyní -
již právo chudých nezná nějakou jednotnou instituci, nýbrž může býti podle 
svého rozsahu různé - (§ 64, odst. 2 v nové úpravě)], jsou dvě různá 
a samostatná usnesení (arg. § 66, odst. 1 a odst. 3). Musí tudíž soud každé 
stolice zvlášť a výslovně rozhodnouti o tom, zda chudé straně má b}Tti zřízen 
zástupce chudých z řad advokátů. Advokáta samého sice jmenuje v)Tbor pří
slušné advokátní kon1ory, avšak pouze jme n o v á n í n a z á k 1 ad ě s o u d
ní h o u sne sen í o zřízení zástupce chudých - advokáta nahrazuje pr ocesní 
plnou moc' (§ 66 in fine c. ř. s.). Jest tlidíž usnesení o povolení zástupce 
chudých z řad advokátů 1 e g i ti' mač n í I i s t i n o u vůči soudu a třetím 
osobám. Jakmile takové usnesení pozbude ~vé účinnosti, z a n i kát é ž 
p r á vo i p o v i n n o s t advokáta zastupovati chudou stranu a pro další 
úkony jest s hlediska . procesního zapotřebí, aby chudá strana vystavila 
řádnou procesní plnou moc. Nová úprava tudíž znamená, že nyní každá 
stolice má o povolení zástupce chudých vydávati zvláštní usnesení a že 
vý-bor y advokátních komor mají zřizovati zástupce chudých zvlášť pro říze
ní v té které stolici. Právem bylo poukázáno v písemnictví (srovn. L o u 1 a 
»Nové zákony«, roč. 6, str. 133), že nová úprava znamená, že v jednom 
sporu jak soudy tak i výbory advokátních komor budou se zab)Tvati několi
krát otázkou povolení práva chudých a zřizování zástupce chudých. Avšak 
v této nutnosti zabývati se otázkou práva chudých v každé stolici zvlášť 
Ježí těžiště nové úpravy a okolnost, že touto úpravou přibude soudůnl práce, 
nelze bez porušení platných předpisů obej íti nějakými »domácínli pro střed
ky«. Ovšem tam, kde soudy vyšších stolic nalézají se v místě soudu 1. stoli
ce, bylo by záhodno, aby zástupcem chudých pro vyšší stolici byl ustanovO
ván vždy ten týž advokát, kter ý zastupoval stranu ve stolici nižší, poně-
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vadž tím by bylo dosaženo hospodárnosti stavovských sil a zástupce chudých 
v stolici vyšší nebyl by nucen studovati věc od jejího začátku. Taková prakse 
jest již zavedena výborem advokátní. komory v Cechách. Naproti tomu nelze 
souhlasiti s návrhem, aby advokátní komory jmenovaly ve vše ch pří
padec~l jednoho advokáta pro vedení celého sporu, tudíž vlastně zachovaly 
stav před vydáním novely a ustanovení novely obešly by tím, že by do 
dekretu o ustanovení zástupcem chudých byla vtělena doložka »i pro vyšší 
stolice, bude-li straně ponecháno právo chudých«. Takové podmínečné jme
nování zástupcem chudých podle našeho názoru nebylo by v souhlasu s no
vými předpisy a neposkytovalo by advokátovi legitimaci k zastupování 
strany a k uplatnění práv, vyplývajících z ustanovení § 70 c. ř. s., i kdyby 
šlo o zastoupení II soudů nalézajících se v témže místě. Tím spíše nelze 
použiti tohoto návrhu pro případy, když soudy vyšších stolic nalézají se 
Dlimo sídlo soudu I. stolice, poněvadž při ponechání přespolního advokáta 
zástupcem chudých bylo by zapotřebí zřizovati jemu bezplatného substituta. 
Jest však na soudech, aby dříve než rozhodnou o povolení zástupce chudých, 
pečlivě uvážily, zda jest skutečně nutným, aby straně i pro vyšší stolice byl 
zřizován advokát. 

H I í d k a not á ř u. 

Řídí Dr. František Janatka. notář, Praha II., Spálená ul. 

byla konána v Praze dne 21. května 1944 za účasti 76 pp. notářů. 
Zprávy presidiální, výroční a pokladní, jakož i zpráva přehližitelů účtů 

byly bez debaty jednomyslně schváleny a komoře uděleno absolutorium. 
Po předložení rozpočtu na rok 1944 byl přednesen návrh, aby členský 

příspěvek komorní byl zvýšen na 880 K ročně. Návrh bez debaty jedno
myslně schválen. 

Po té provedena lístky volba presidenta, jakož i členů a náhradníků 
komory. Zvoleni byli: 
presidentem komory opětně Dr. Jaroslav Ponec, notář v Praze XI., 

členy komory: Dr. František Janatka, notář v Praze II., 
Dr. Bohumil Kubr, notář v Slaném, 
Ladislav Kuna, notář v Praze-Dejvicích, 
Dr. Karel Lepšík, notář v Kostelci ll. Orlicí, 
Václav Macas, notář v Praze XII" 
Dr. Josef Možuta, notář v Nymburce, 
Dr. Pavel Našinec, notář . v Blovicích, 
~r. Alois Žofka, notář v Městci Králové; 

náhradníky: Dr. AntoIÚn Černý, notář v Rokycanech, 
Dr. Václav Kudláček, notář v Lišově, 
Dr. Ant~IÚn . Mokrý, notář v Náchodě, 
Dr. Ladislav Procházka, notář v Trhových Svinech. , 

. Dále byli jednomyslně zvoleni přehližiteli účtů notáři Dr. Otakar Ranna v Rokyca
nech a Dr. Josef Freitinger v Praze. 
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Volných návrhu nebylo. Po schůzi se rozvinula rozprava o různých otáz
kách, 'zajímajících stav, zejména o prak si schvalování převodu realit podle 
vl. nař. Č. 218/38 Sb. ve znění novel po vydání výnosu min. vnitra z· 29. III. 
1944, Č. B 2141-21/3-44 IA o přizpůsobení správy totální válce (Věstník min. 
vn. Č. 4, str. 87 n.). 

Při rozpravě bylo poukázáno též na obsah výnosu Pozemkového úřadu 
v Praze ze dne 20. dubna 1944, čís. 22112/1944, který mimo jiné usměrňuje 
rozsah výměnkářských dávek. 

Ihned po schůzi kolegia konána ustavující schůze komory, při níž jedno
myslně zvoleni: vicepresidentem komory Dr. Frant. Janatka, notář v Praze 
II. a pokladníKem Dr. Josef Možuta, notář v Nymburce. 

Změny v osobním stavu notářů v Čechách a na Moravě. 

úmrtí: 

Dne 20. dubna 1944 zemřel pan Jaroslav S y ř i š tě. notář v Ceském Brodě. ve věku 
64 let. 

Přeložení: 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Jaroslava La š k a z Haber do Přeštic (výno
sem ze dne 28. března 1944) a notáře Dr. jur. Viléma G 1 li SI s 1 a z Dobříše do Mělníka 
(18. V. 1944). 

Jmenování: 

Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta notářství Zdeňka Te y r o v s k é h o notá
řem v Sobotce (výnosem ze dne 3. května 1944). 

-Uprázdněná místa: 

N otářská komora vypsala soutěž na notářské místo v Ceském Brodě do 15. - května 
1944 (č. j. 629 n. k.) a na notářské místo v Dobříši se lhůtou do 15. června 1944 (č. j. 
827 ll. k.). 

Autoři článků v tomto čísle: 

Univ. prof. Dr. Jaromír Sed 1 á č e kJ koncipista Zemské banky pro Čechy 

Dr Vlastimil Stý b lOJ adv. v Prctze Dr Adolf K o c n aJ tajemník Zemské banky 

pro Čechy J?r Josef Š tul CJ okr. soudce přid. Nejv. soudu Dr Miroslav Č e r n ýJ 

auskultant u kraj. soudu obch. v Praze Dr Jiří V a cu r aJ soudce u kro S. civ. 

11 Praze Dr Josef Ran f t 1J okr. soudce v Praze Dr Josef Hru b ýJ komisař fin. 

prok. v Praze Dr Jaroslav MáZ e kJ univ. doc. a odbor. rada min. sprav. Dr Bohu

míZ N Ý d lJ adv. v Praze Dr Jindřich Z a p s k ýJ S. rada v Chrudimi Dr Jaroslav 

ZettZJ notář v Nymburce, Dr Josef MožutaJ' adv. v Nepmnuku Dr Václav 

K o h o u (, adv. v Nechanicích Dr Jaroslav S tur mj adv~ v Praze Dr Kamil 

Pac hol í kJ adv. v Praze Dr Jan T r e f a n e CJ adv. v Hradci Králové Dr Miloš 

Pol á k. 




