
zvláštní: která obsahuje Je~nak naľízení krajinského ú'fadu Cl S . 170.800/8f 
1936 'o vymetání kq:mínu, jednak živnostensko policejní úpravu živnosti 
kominické (vyhláška Čís. 171.000/1936 s vysvetlivkami o kolkorvépoviI?-nosti 
a ' ,dávkách za úrední výkony, jednak vyhlášku eís. 172.000/1936 o nejvyš
ších sa'zbách kominické živnosti, jednakprehled kominických .obvodu. 
Jednotlivé predpisy jsou podrobne vyložeriy a ' doplneny judikaturou. -
Nová úprava kominické živnosti krajinským úfadem byla na Slovensku 
velmi naléhavá a recensovaná kniha jiste prispeje k rádnému prováJdení té
to nové úpravy. - L: 

Edmund Pr o .c h a s k a, Das Gesetz uber den Versicherungsvertrag. 
(Gesetze der Tschechoslovakischen Republik, Rohter-Ausgabe Bd. 

XXXV., 1935. Stran IX a 408. Cena neuv:edena.) 
úhledný svazek prináší v pečlivém Zipr.acování ustanovení zákona čís , 

145/1934 Sb. z . a n. s predpisy, které s ním úz ce sOUlvisejL Autor ro.zdeli\ 
Syuj spis ve dve časti. V !prvé pfináší dukladne komentované a judika
turou hojne doložené lpredpisy zák. ,Čís. 145/1934 Sb. z. a n. Druhou část 
nazv.al správní právo pojišťovací; do ní shrnul .materii, která svou po
v,ahOlu má ráz ustanovení administr,ativních (pojišfovací ,r egulatív a j.) . 
Kniha je vzorným vydáním zák,ona; v pojišťovací praxi bude určite cen-
nou pomuckou. K i z l ink. 

Recueil de dQcuments en matiere pénale et pénitentiaire (Vo.lume V~' 
livraisQn 3). Další - červencové čísl,o ldošního ročníku té to sbírky pri
náší zvlášte zprávu o ríšskonemecké trestní novele z června 1935 (po
vestné porušením dos'avadní svrchovanosti rprincipu: nullum crimen sine 
lege), la o ,procesní novele z téhož mesíce. Z mkouského tréstneprávního 
zákonodárství jest tu črta o nafízení z února 1934 ulevují'Cim trestnLm 
sQudum rozšírením pravomoci samosOludcu; dále ,o zákone z čerVl1'a 1934: 
o trestu smrti. Z BeLgie jsou vyloženy nekteré podružnejší normy. Z Fin
ska tfi .záJ<:ony z .ledna letošního roku: o tulácích, alkoholicích, a ochrané 
detí. Rovnež z fr,ancouzského zákonodárství najdeme informace o nafí
zení z fíjna 1935 o ochrane detí. Velká Britanie zastoupena črtou o 
zák-Qne zvaném: Money payments Act, z 1935 Ude o zákon snažící se 
z'ameziti dosav3Jdní ,častá odsuzování oo vezení v 'pfí.padech nesplnení 
nekterých zákonných platebních povinností). Ze Švédska jest výklad o' 
vezeňském zákone pro mládež, z červha 1935. - VedIe techto výkladu 
a vysvetlivek nekterých význačnejších nOlvejších zákonu pfináší sbírka 
v tomto čísle ješte i článek o vezeňské práci na Novém Zélande. A krQ
me toho: seznam trestneprávních norem vydaných poslední dobou v ruz
ných zemích. - ar. 

Zemedelské vyrQvnanie. Spracoval Dr. Pavel Kordoš; vydala Slo
venská roľnícka jednota v Bratislave. Cena 5.-'- Kč: Autor populárnym 
spôsobom oboznamuje veľmi zovrubne roľníka s ustanoveniami zákona Č. 
76/36, počínajúc od úpravy zemedelských ,dlžôb a ustanoveniami vyrov
návacieho pokračovania, až po potvrdenie. a ukončenie vyrovnania s 
príslušnými právnymi účinkami. Pripojené sú predpisy kolkové a poplat
kOiV-é príklady, vzorce pre zlahájenie vyrovnania a sadzba úhrnnýoh- od
mien vyrovnávacích správcov. Príručka je písaná. jadrným a jasným slo
hom, takž,e splní istotne ,svoje praktické ,poslanie. 

,Rôzne. 
Pr.vý odborový sjazd československých právnikov 

konaný v Prahe 26.-28. IX. 1936, o ktorom uverejnená bola zpráva 
v predošlom čísle (str. 495), vyhlásil tieto záverečné usnesenia: 

Československé 'privnictvó; "shroiná,ždené -ha :prvnúri ' svém ' 6dboro
vém sj'ezdu, u vedomí Quležitosti svéhop-oslárií pro 'stát i ' jednotlivce 
i své veLké oopovednosti, usiluje, aby dosáhlo úrovne co n~jvyšší -a by
lo v - našem' státe spolehli.vou složkou, opravdu demokratickou i repu-
blikánskou. " . . 
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Chce pusobiti k tomu, aby bylo uznáno za činitele, bez nehož by 
byl ve státní soužití vnesen zmatek a nej istota, s jehož úpadkem klesá 
'smy,sl ,pro práJvo a spr.avedlno'st a nabývá vrchu zvule a násilí. 

Proto brání se také tomu, aby tprávnické práce byly konány nepráv
niky; zejména žádá, aby byla ;učinena opatrení k ~amezení pokoutnictví, 
bujícího na škodu občanstva, autorisovaných právníku i státu. Po~ud Jde 
o zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou, žádáme, aby titul notár :byl 
vyhfoazen pouze verejným notáľlmn a aby listina a veškerá soukromá 
,agenda obecních a ,obvodních notáru byla zakázána a vyhražena Jen 
au torisovaným právníku,m. 

Težce ' pocifuje nekteré nedostatky právního ,rádu, které činnost 
právník,ovu citelne ztežují, právní jistotu ohrožují a právní život zne
'snadňujL Proto volá !p'O brzkém sjednocení právního fádu, pfi čemž po
ukazuje , mimo jiné na duvody státne-politioké, ' neboť jest presvedčeno, 
,že jednot.ný právní rád p'odmiňuje státní jednotu českosl ovenskou . Ze
jména žá:dá, ,aby z kodifikačních prací byly co nejdľíve predloženy k :par
lamentnímu jednání aspoň ty části, které jsou již dohodruuty a mohou 
tvoriti uzavrený celek; je tomu tak u kodifikace občanského ' práva i u 
civilního fádu soudního. Upozorňuje nanutnost repubHkace právních 
,predpisu platných v našem státe, žádá dále vy.dání moderní ho rádu advo
kátního a notárského a varuje pred všemi p'očiny, jimiž se otrásásta
bilitou právního fádu a do života vnáší nejtstota a neduvera v trvalost 
jeho. 

Zdurazňuje, že nezbytn~Tm p,redrpokladem právní jistoty i stability 
právního rádu jsou samostatní a na všechny str,any neodvislí ,soudcové. 

ľhmlouvá se za decentralisaci správy, prihlížející k územní a zájmo
vé samospráve, jakož i za to, aby pri jakékoli nove úprave '1>rávní bylo 
hledeno lc potre.bám 'praktického života. Budiž zejména používáno pri 
zákonodá~ných pfoacích odborných znalostí a praktických zkušeností 
právníku. " 

Spatruje záruku zpu,sobilosti k právniokému ,povolání v ráJdné vý
'Chove právnického dorostu v'e všech odvetvích ,právnického povolání a 
jest ,presvedčeno, že k hodnotnému výkonu právnického ,povolání jest 
t reba vedIe odborných znalostí i vysoké úrovne mr,avnÍ. 

Jako zdárnému výkonu každého povolání, je i -ll pov,olání ;právv~ic
kého treba, aby se mu dostalo hmotného zabezpečení, jež by umozno
valo, aby se právník mohl cela a s klidnou myslí venovati své činnosti. 
S tohoto hlediska jsou plne oprávneny j.ak .snahy , právníku v e verejnýc~ 
'službách o 'spravedlivé ocenení jejich rpusobnosti, tak i snahy svobadných 
právnických povolánío invalidní a starobní pojištení. Zvláštního zretele 
pfi úprave hmotných pomeru zasluhují ' tpr.ávníci pusobící v pohraničí za 
ztížených podmínek služebních. ' 

Volá veškeré československé právníky do ,svých rad, pľipomínajíc 
jim, že jen v soudržnosti jest síla a záruka toho, že tSe právnictvu dosta
ne správného ,ocenení a plné váhy ve veľejném živ,ote. 

Sjezd usnáší se, aby sjezdy odborové. všeho právnictva staly se pra
v idelnými, a to v obdobích nejméne tríletých. 

Všeobecná s~k~e I. o,dborového ,sjezdu ôs. právníkú, konaného v záľí 
1936 v Praze, vy,slechnuvši referáty dr. Beráka, dr. Drachav,ského, . ,dr. 
Hory, soud. rady Kveta, dr. LautSchmannaa dr. Matoušk,a, usnesla se: na 
této resoluci: . 

Hlavním z predpokladu státního rozvoje a jeho existence jest práv
ní jistota a ' stabilita právního rádu, což p.redpokládá predevším e:'abez
pečení plné lunkce naší ústavy a bezpodmínečnou snahu po verném je
jím plnení dále sjednocení' ra z'ajištení prá'Vního rádu, který má 'býti 
pehledný. 

V . zájmu verejném jest 'pak vhodno vybudovati organisované po
užívání služeb kruhu právnickýc'h Národním shromáždením a to Jak 
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vyžadováním spolupráce úfadu, tak i poskytnutím možnosti, aby vedečti 
i praktičtí právníci mohli svými odbornými znalostmi prospeti také mimo 
obmezení daná jim jejich ôlenstvím.v úfadu nebo organi'saci. VedIe forem 
této spolupráce již v repuhlice trvajících a ,príležitostného používání slu
žeb osobne 'vyžáJdaných, doporučuje 'sjezd 'úvaze zvlášte vybudování po
'dobných zaľízení jako jsou královské komise britského parlamentu, jež 
tvoreny jsou po.dle potreby za' účelem rešení zvlášte duležitýchotázek 
státního významu a v nichž spolupracujíčlenové p,arlamentu se znalci 
mimop,arlamen tními. . . . 

TíIhto . z:pusobem bude současne dosaženo i vhodného pfizpu.sobeni 
našeho , parlalnentu no'vým úkolum, které na nej klade stát svými zá
sahy do hospo.dár-ského života. Právnická úpr,ava ,této intervenční Č1innosti 
státní budLž sverována jedine právníkilm a zákony, upr,avující rízené 
hospodár,ství, buďtež proveditelné a snadno vynutitelné, nehoť zákony 
neuskutečnitelné vedou k obcházení a k nevážnosti 'k zákQnum, ba do
konce k demomlisaci. V zájmu úspechu ho&podárských zásahu budiž též: 
provedena vhodná decentralisace správy v techto oborech na samo
mosprávu územní a zájmovou, jež budiž za tím účlem ,náležite , vybu
dována ve forme veľejnoprávních organisací. úrady j úfednici buďtež 
vhodne pripraveni také pro úkoly hospodárské. 

Zvýšením a zmeneným úkolum kladeným na právníky naší doby 
jest treba phzpu.sobiti i školení právnického dorostu a to nejen PO
dobu ,studia na universite, ' nýbrž i pri výchove v praxi. Zvlášte je treba 
venovati zvýšenou pozornost této výchove ve všechohorechstátní sprá
vy. Na ,dorost právnický nemá býtipoh1íženo jako na pracovní sílu s hle
diska ryze fin alJ.lčlIlíh o, nýbrž Jako na sociální složku tvoľící jeden ze zá
kladu státní or'g,anisace. Morální význam fádne , vychovaného dorostu 
právnického pfijde k dobru ·,obecnému. ' 

Činnost práNníku jest nutno rozŠíľiti také v ' oboru sociálri{ pé~er 
zvláše o mládež, a to jak pfi pr'ávní ochrane a pomoc~ pfi výkonu tr~st
ního soudnictví nad 'mlá,deží, tak v i.péči o deti nemanzelské, tak konečne 
i v péči o mládež 'op.uštenou z lIDanždství rozvedených arozloučených. 

V zájmu zvýšení úrovne mlšeho poiiti~kého života ,a zlepšení po~ 
meru občanstva ke státním úfadum, jest dále nezpytno, aby .se česko-
slovenští ' .právníci 'venovali více lidový'chove ·neždosud. ' 

Prospech našeho státu, kultur:n:í a hOSlpodárský rozvo'j našeho náro-
da budiž heslem všech československých ·i.právníku. . 

Českoslovénští soudcové a státní ~ástupci ,shromá"žderlí oo 1. od;bo
rovém sjezdu če'sko,slolVenských právníku 'p:ofádallléin ve :dnech .216.-28. 
záľí 1936, usnesH se, vyslechnuvše 'referáty a vecné pf1pomínky úča'st-
níku sjezdu ' . . 

i " ' , :.h '. na tétQ resoluci: 
Zdurazňujeme, že výkon soudcu a státních zástupcu ' má vliv na práv

ní be.zpeč-nosta právní jistotu obča:nstva, že uSipotádání pomeru soudcov
ských, vybavení Ispudu a .~oudních ·kanceláľí, ,jakož i materielní zahezpe
'čení všech justičI;lích zamestnancu v aktivit,e r'i y, pensi,; ·není-'jen ' sQciálni 
a mravní povinnosti státu - ale emip.ent;n.ím jeho zájmem ~ , jediným 
správným výsledkem ústavní listiny. , ,'" I., . " '. 

Jest naší snahou, aby v demokraticko-rePublikánské.m stá te :byH de
~okratičtí, ,' republikánští" samostatní a .na . všeyhn,y; strany neodvislí, rádne 
Ip.at'erielne zabezpečenísoudcové. ,. '.: -, , .' 

Ku splnení techto našich p0'žadavkú jest nutno: 
1. aby česoc.oslovenští soudco:vé a :státní zá'stupci byli fádn.e k úk,olu 

so.y.de;oV"skému r~sp. státního zástupce .vyc'vičeni a ,vychování.. a . M ve 
smeru nových zá,sad mravních, sociálních akulturních .a ábypostav,ení 
soudcu a ,státních ~ástupcu ,odpovidalo dulehtosti' BVereL1)5c.h jim ' *ko10 .• 

2. aby za tím účelem byly vybaveny 'soudy vecne tak, aby výKon 
soudcoyský, po této .. stráJnce nebwlsnižován 'a aby 'pÚJsobil ,na. občanstvo 
výchovne. " : . , : 
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3. aby nejvyšší soud .po stránee o,sobní a vecné byl tak dokonale vy
baven, aby mohl v zájmu státním plniti úkoly jemu príslušející. 

4. aby praktická výchova soudcovského dorostu provádena byla n a 
podklade nových vhodných smernic, hlavne, aby uplatnen byl etický 
moment spravedlnosti, charakter soudcu, individuelní výchova a aby 
opuštena byla zásada produktivity, 

5. aby justiční správa potreby soudu, soudcu i státních zástupcu 
dur,azne pr.osaz,ovala u rozhodujících činitelú a aby soudcov é dostali to. 
co iim zákon a ústavní listina zaručuje, 

6. aby pro soudce byla již uzákonéna soudcovská pra,gmatika, aby 
rozmnož en by l počet soudcú tak, ,aby , ohčanstvu dostalo se rychlého 
IJ. správného rozhodnutí, aby byla právní bezpečnost a ochrana obča,n
st\ra náležite a včasne zobezpečena. 

7. ,aby funkce soudcú a státních zástupcú jednotlivých instancí byly 
náležite zhodnoceny, jmenO'vlite aby odstranena byla krivda zpú1sobená. 
sou-dcum pl,atovým zákonem a systemrsacti, 

8. aby byla soudcúm a státním zástupcum náležite zhodnocena ,a za
počtena vojenská služba, 

9. pro hraničúské '8oudce a státní zástupce, od nichž nutno požado
v,ati prísnejší podmínky služební, žádáme, aby upr,aveny byly jejich 
iuaterielní pomery zpúsobem odpovídajícím zvýšeným požadavkúm slu
žebním. 

III. sekce advokátská Prvll1ího odborového sjezdu čsL právníkú, SO-ll 

Ča'Sille IV. sjezdu československých advo'kátú, vyslechn:uvši refe.ráty a 
pľipo.mínky, usnes1a ~e na této r'esoluci: 

1. O vydání n ,ového advokátního rádu: 
Sjezd zjišťuje, : že rychl~ vydání jednotného advokátního rádu je ne

zbytnou potrebou dalšího vývoje advokacle a nezbytnou zábranou pr,oti 
brozícímu poklesu hospodárské a odborné úrovne stavu. 

Nynejší osnova advokátního rádu nebére plný zretel ku všem opráv
neným požadavkurm advokacie. Sjezd pres to doporučuje, aby se osnova 
co nejdfíve stala zákonem, odstráníc jen nejnaléhavejší závady, zejména 
v otázce pokoutnické a ve zrušení práva obecních a obv,odních notáru 
na Slovensku a Podkarpatské Rmi sepisovati stranám. soukromé listiny 
cl žádosti. ' 

2. O och ran epr á v 'a d v o k a cie, z e j m é n a o obr a n ES 
p o ko -ll tni c t ví: 
, Pokoutnictví v , ob:Jru práva vzrosilo do té míry, že ohrožuje právni 
rád, právní beZipečnost ,občanstva a výkon rádné Iprávní pomoci. Ne
zodpovední , pokoutníci poško.zují hmotne občanstvo, jež se jim dostalo 
do rukou, .poškozují je na občanské ;sv-obode, poškozují stát daňove, uni 
kajíce sami , zdanení a, snižujíce dúchody kvalifikovan'ých , ~ :právníku a 
zm,enšujíce ffi;ožnost zaniestnárvání iprávnkkého doroS/tu . .! ,vývoj ,pomerú 
predstihl platné , pr~dpisy k potírání pokoutnictví, takže jsou skoy.(') 'ne'" 
účinné. 

:/ Je pro-to predevším v zá~jmu v.š~ho obča~~'tva i 11 zájmu státu, .aby c@ 
nejdríve byly uzákoneny predpisy, které by umožňovaly rádné a účin'
né potírání poko\ltnictví jednotlivcu i kolektivních celkú, spol.~ú) ústavu. 
komerčních a pod. kanceláľí; pokoutnictví budiž stiháno, soudy za účasti 
zájmových korpo"rací " a citelne trestáno. Soukromá tprávní pr,axe obecních 
a obvodních notáru na Slovensku a P. R. budiž odstranena jako neslu
pitelná s jejich predním 'poslaním, kter'Oužto l1eslučiteLnost z'd~razni1a již 
sama ,duvodová zpráva k zákonu Čís. 211/1920 

3, ,O r II č ' e ill í a ď ~ ,o -ká .t o v e za l~ o l k y , a ,p o ,p La ot k .y : 
Sjezd žádá: 
1) aby advokáti jako plnomocníci stran byli .zbaveni osobního ručení 

za ,po-pla,tky vúb ec. 
2) aby poplatky byly podstatne sníž,eny jakožto. l~eúmerné dnešnírn 

hos::po:~ár'skÝrn . , po~er~m.' 



3) pro prechodnou dobu neprodlene: 
a) aby bylo opM zavedeno v y z Ý va c í ríz en í vuči advokátum 

pred uložením poplatkového zvýšení, 
b) aby ručení advokáta za poplatky bylo omezeno jmenovite i v 

tom smeru, aby fiskus uznával u ,advokáta určité omluvné duvody a aby 
advokát za poplatky neručil zejména tehdy, prokáže-li, že se marne do
máhal na své strane' složení poplatku, 

c) budiž ustanov,eno, že advokát, který zaplatil poplatek za klienta, 
muže jeho náhradu vymáhati na klientu pHmo exekucí na základe pou
hého úredního potvrzení pfíslušného soudu resp. finančního úiiadu, pri 
čemž budiž takový exekuční nM ok vybaven prednostním ' právem vzhle
d.em k tomu, že advokát plní vlastne zdarma povinnosti výberčího po
platku pro stát. 

4. O právu chudých: 
Dosavadní úprava práva chudých v zemích mimoslo'venských není 

dostatečná. 

Jest nutno: 

1) aby chudá str,ana byla ješte pred zahájením sporu u soudu vždy 
právne poučena o podstate a vyhHdkách sporu, i o následcích pfíp,adné 
ztráty 'sporu a aby pfÍlpa,dy svévolného vedení rozepre byly od soudu 
ihned odmítány, aniž by právo chudých bylo pro ne udeleno, 

2) aby pfi zjišťování, zda jest strana ,skutečne chudá, byl zacho
váván co nejpfísnejší postup, t. j. aby soudy náležite používaly mož
ností, jilmiž js-ou podle zákonných ustanovení vybaveny, 

3) aby byly recipovány pfíznive'jší predpisy práva platného na Slo
vensku, zejména též ohledne zabránení zneužití práva chudých postu~ 
pem pohledávky chudé strane, 

4) pro prechodnou dohu, pokud nebude možným, ,aby advokát jako 
záJstupce chudých obdržel pfimerenou odmenu podle vz'oru cizozemských, 
je-st nutno, aby byly za zastupování chudých poskytováJny alespoň částeč
né odmeny ve prospech sociálního pojištení advo.kátu a ipri tom aby byly 
adv,okátovi hrazeny v každém pfí.pade hotové výlohy, k čemuž jest dán 
zákonný podklad v ustanovení § 65, odst. 5. c. r . s. 

5. O IS tar ob ní 'fi .a i.n V a I ,i dní m poj i št en í ,a d vo k á t u: 

Starobní a invalidní pojištení advokátu a jejich rodin budiž usku
tečneno s nejvetším urychlením ve forme naznačené zákonem Čís. 144/ 
1936 a. to zfízením vlastního pojišťovacího ústavu. 

Tento ústav budiž zfízen .pr,o celou československou ' advokacii jako 
Pensijní ústav českoslolVenských advokátu a budiž prohlášen za nositele 
pojištení ve .smy,slu §§ 113 a 117 všeob.pensijního zákona' se všemi výho
dami a úlevami náhradního pensijního ústavu podle §§ 46 a 169 pens. z. 

Zásadou pri tom budiž, aby Ipojistné prémie byly únosné, úmerné 
poskytovaným dávkám a aby byly' spravedlive rozvrženy podle veku 
pajišteucova. 

No.társtvo. česko.sIo.venské, ,shromáždené na L odborovém sjezdu 
československých právníku, zároveň L sjez,du česko'slorvenských notáhi 
v Praze ve dilech 26.- 28. zMí 1936, požaduje: 

1. ,aby byl co .nejrychleji vydán úplný nový notáfský rád, ve kte ~ 
rém by bylo .postavení ;verejných notáru upraveno tak, aby se mohh 
cele venovati toliko svému povolání a totéž vykonávati presne podle li
tery zákona k nejvetšímu prospechu občanstva i státu, bez ohledu na 
nebezpečí úbytku agendy a tíni. materielních ztrát; 

2. aby ;smlouvaI'Li mezistátními byl0 'notárské listine z,ajišteno vol
né kolování i 've státech cizích se zachováním verejné víry a vykonatel. 
nosti, ovšem za podmínky vzájemnosti; 

3. aby osvedčovací činnost soudní byla omezena jen na strany chudé; 

548 

Sekce 

povinni zár 
ního života 
kláda:jí za ž ' 
a p;revážne v z 
vy - toto: 

L Veci 
právníky, po 
borníky }ako 
ných otázek, 
je ve verejné 
borných hledis 
lllÍ1ku. Se zfetele 
tež právníkúm 
zány mimo v 
správa, agenda 
sociální. ' 

II. Zá 
ž~dují pro 
správy .po str 

Pokud jde 
vedení reformy 
oboru Iľovno 
státovedecká 
moderní Istátní 

Po IstráJnce 
a:dmilnistra tivl11Í 
ny pr3Jvide1ná 
rodohosp-o 
vetvích ver 
nechť jsou p 

K'OInečne 

pro samo I 

III. Prá 
duležité v záj 
škodlivých služ 



vuči advokátum 

) jmenovite i v 
.é duvody a aby 
~e se marne do-

latek za klienta, 
na základe pou
:ního úľtadu, pfi 
1 právem vzhle
ti výberčího po-

lo,venských není 

u u soudu vždy 
ledcích pfípadné 

byly od soudu 
deleno, 
udá, byl zacho
používaly mož-

)latného na Slo
chudých postu~ 

~y advokát jako 
'u cizozemských, 
ralespoň částeč
fi tom aby byly 
čemuž jest dán 

í ,advokátu: 

din budiž usku
Ikonem ČÍS. 1441 

. advokacii jako 
ášen za nositele 
L se všemi výho-
6 a 169 pens. z. 
únosné, úmerné 
my podle veku 

)Qrovém sjezdu 
renských notMu 

ký rád, ve kte
, aby se mohli 
presne' podle li-
bez ohledu na 

e z.ajišteno vol
iry a vykon~tel. 

la strany chudé; 

4. aby byla ucmena všechna opatfení k zamezení pokoutnictví, bují
cího na ško,du občanstva, autorisov,an)Tch právníku, i státu, zejméll1a sprá
vy justiční a finanční; 

5. aby titul notár byl vyhrazen pO'Uze verejným notárum, zákonem 
byl chránen a bylo z~kázáno užívati tohoto titulu orgánum nebo oso-
bám jiným; . 

6. aby listinná a ·veškerá soukromá agenda obecních a obvodních 
notáfu na Slovensku a Podkarpatské Rusi, ktefí j,So,u ,státní mi .pragmati
ká:lními Medníky s ,plným platem a ,nároky zaoaptfovacími i odpočiv
nými, byl.a zakázána a vyhrazena jen autorisovaným :pirávníkum; 

7. aby bylo uzákoneno samostatné starobní a invalidní pojištení no
táru a kandidátu notárství; 

8. aby soudní ~ktuáľí, zfízení podle zákona Č. 57/1931, byli vylou
čeni ze soudního ro'zhodování, zejména též z .prezkoumávání pozusta
lostních elaborátu notáru a z upravování odmen notárum jako soud
ním komisarum. 

Sekce právnikti-úfedníkti ve verejných službách, vyslechnuvši referáty 
a pfipomínky, usnesla se na té to resoluci: 

Dredníci - právníci ve verejných -službách ,si uvedomují duležitost 
a odp'ovednost úkolu, které vykonává právnik jak ve správe státní, tak 
ve správe autonomní. Zaujímajíce vetš1nou a právem vedoucí postavení 
v ce,lé verej!né správe i ve státní ch .podnicích, j,sou 'Úredníci - právníci 
povinni. zárorveň bdíti nad ochranou ,a zlepšením hospo.dárského . i sociál
ního života celé republiky a všech vrstev jejího ·obyvatelstva. Proto po
kládají za žádoucí - nejen 're svém vlwstním zájmu, nýbr,ž v prvé rade 
a prevážne v zájmu zdokonalení a .povznesení úrovne celé verejné sprá
vy - toto: 

I. Veci .ryze nebo prevážne právnické buďtež obstarávány jedine 
právníky, podle ;pot.ľeby v úzké a harmonické spolupráci s jinými od
borníky j.ako poradci, vy,skytne-li se pfi nich též rešení jiných odbor
ných otázek, neboť pestrost 'a mnohotvárnostsoudobého života vyžadu
je ve verejné správe .nezbytne účelné de1by práce, .provedené podle od
borných hledisetk ase zľetelern k náležité predbežné prupravé .pracov:
núku. Se zľetelem k povaze a rozsahu celkového právnického studia buď
tež právníkúm ve verejné s.práve a ve správe státních podniku pfiká
zány mimo veci čiste právnické veci Tázu všeobecného, jako všeobecná 
správa, agenda .personáiní a veci hospodárské, rozpočtové, fin~ční a 
sociální. 

II. Závažnost techto úkolu a celkový vývoj soudobého života vy
ž~dují prohloubetní odborného vzde'lání právníku - Medníku' verejné 
správy .po stránce teoretické i praktické. . 

Pokud jde 'o teoretické v,zdelání, jest zapotfebí neodkladného pro
vedení reformy právnického ,studia, p.fi níž by se dostalo státove:deckému 
oboru Irovnocenného .postavení jako oboru judicielnímu. Učební osnova 
státovedecká stuclijního 'odboru ihucli'ž podrobena revi'si s hlediska potreb 
mo,derní Istátní správy. . 

Po IstráJnce praktické .buďtež zhzovány zvláštní semináre ipro aktivni 
admÍ!nistr-ativní právníky pfi :p.rávnických ,fakul.tách. Dále huďtež porádá
ny prwvi,delná kursy, týkající se otázek 'a,dministraUvne-správních a ná
rodohosp-odárských, spojené s pil.·aktickým výcvikem .a to ve všech od:
vetvích verejné správy. Tam, kde ,snad jsou již tyto kursy predepsány. 
nechť jSO"!-l pokud možno co nejcLfíve uvedeny ve skutek. 

Konečne budiž postaráno o náležitou ,specieiní 'pru.pr-avu o,dbornou 
pro samosprávné Medníky .právníky a uv,ažováJllo zvlášte o zľízení školy 
pro samosprávné Medníky. 

III. Právníci --;- úre,dníci ve verejné správe pokládají za svrchovan e 
duležité v zájmu celostátním, ,aby nebylo príliš dlouhých interkaláru -
škodlivých službe i stavu ,a dále, aby platová úplJ.'ay,a pomeru právník u 
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- Medníku po'skytolvala v ' prvé raqe záruku hmotného zabezpečení ne
jenom v činné službe, avšak i na odpočiriku, neboť nepfíznivé finanční 
pome'ry mají nesporne i nepfíznivý vl iv .na kvalitu a kvantitu práce jim 
sveren'é a na celou jejich 'mravní úroveň. . 

V( sekce právníku v hospodáfském živote, vyslechnuvši referáty a pfi
pomínky, usnesla se . na této ' resoluci: 

Právníci činní v hospodáfském žIvoté pokládají za nezbytný pre,d
poklad opetného vzestupll1ého hospo.dáf,ského vývoje a oži'vení soukromé 

. podnikavosti právní j istotu a stabilitu právního rádu. 
Žádají proto sjednocení našeho právního rádu a autoritativní zjište

ní, které normy ješte ,platí, stan.ovení typu právních norem a pravidei 
pro vyhlašování a evidenci druhotných nmem, kodifiJkaci všeobecné části 
sprá'vního fízení jako nejdllležitejší predpoklady pr10 reformu verejné 
správy. . 

. Právníci, kterí den.ním stykem s praktiek)Tm hOSipodáfským> neJvíce 
vyciťují složitost a spletitost. dnešních právních vztahu, . žádají, aby nor.
motvorné orgány vyž-adovaly si ,pred rešením otázek právnÍch dobré 
zdání o,dborníku p~akticky vzde.laných a prakticky v hospodárském živo
te činných. Beze zretele k ruznorodosti svých povolání zdllrazňují práv
níci v hospodá:ľském živote činní solidárne svou spojitost se stavovský
mi Ipotreb ami a ' lýznamem všeho čsl. právnietva a protoprohlašují svou 
vuli státi se - jako ostatní · skupiny právnictv,a rovnocennou složkou 
,ústredí československých právníku. 

P:rehl'ad k.níh .. 
Zmeny a doplňky jurisdikční normy civ. rádu souduího a jeho uvo

.zovacího zákona. - .sostavil univ. prof. dr. Václav Hora. V sošite vy
danom Československým kompasom v Pr.ahc sostavené sú zmeny a do
plnky spôsobené novelami Čís. 251/1934 a 161 /1936 a podáva sa úlpné zne
nie 'Vl. nar, Č. 82/1936, ktorým sa vydáva služobná inštrukcia pre fi
nenčné pro.kuratúry a vl. nar. Čís. 229/1936 o Ipráve chudobných v civil'
nom riadení súdnom. Sošit obsahuje text nOlvel a vl. nariadení - bez 
komentáru - usporiadaný tak, aby sa ich mohlo 'použiť na opravu 3. 

. vydania Horovej jur. normy a civ. rádu soudního. Cena Kč 5.-. 

Das Recht der Staatsangehorigkeit der europäischen und der ausser
europäischen Staaten. Dít I.: Státy evropské. - Po smrti just. rady 
Dr. W. LoewenJelda vydali Dr. Georg Crusen, prof . .dr. Georg Maas; 
Dr. Erwin Loewenfeld la Dr. Adolf Siedier. - Obsah: Dr. Jules Staat, 
Parjž: Státní občanství v Republice Francouzské a jejích koloniích. -

. Pierr,e Jioffredya Fran<;ois Chiabaut: StátnÍobčanství v knížectví Mo
nacu. - Dr. Ga,ston de La.val, Brussel: Státní občanství v Králo'vstvi 
belgickém a belgickém Kongu. - Dr. Gustav Schwartz, Berlín: Státní 

. občanství v fiši britské. - Dr. Wilhelm Beck, Vaduz: Státní občanství 
v knížectví Lichtensteinském. - Dr. hr. José de Pentha-Garcia, Lissa
bon: Státní ,občanství v republice portugalské a jejích koloniích. - Vy
dalo ;nakla,datelství Carl Heymann, Berlín, stran 130, cena 20 RM. 

Českonemecké právnické názvoslovÍ. Sestavili JUDr. F. Ehlemann a 
F. Volf. - Vydává v týdenních sešitech p.o 2.50 Kč na.kladatelství Česko
.slovenského Kompasu v Praze XVI. 

Príručka pre osvetových pracovníkov. Napísal K. Jelínek. Autor sna
ží sa tu podať všetk,o, čo súvisí s činnosťou osvetových praco'vníkov. Pri 
spracO'vaní prÍl~učky čerpal jednak z textov príslušných zákono,v, vlád
nych nariadení, ministerských výnosov, tiež z »Adminilstratívnej príručky« 
Dra Calábka a .z »Príručky školskej .aosvetovej služby« Dra Plachtu a 
,dra Havelku .. Strán 192. Vyšlo ako sväzok 7. Knižnice »Nášho ľudu«, 
l1ákladom Osveto;yého sväzu pre Slovensko v Bratislave. 
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